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Звіт про впровадження Стратегії Розвитку Громади
Станом на день:01.04.2020

1. Характеристика РЕАЛІЗОВАНИХ заходів (і таких, що вже реалізовані) і ключових стратегічних проектів та аналіз виконання
очікуваних показників результатів.

Операційна ціль: А.2. Підтримка сільськогосподарських виробників  та сільськогосподарської переробки
Назва

діяльності/завдання та
коротка

характеристика

Мета проекту Очікуваний
показник оцінювання

результату

Плановий
термін
реалізації

Фінансові витрати Труднощі, що
виникли під час

реалізації

Стан виконання

1. А.2.4.1. Створення
муніципального
ринку «Торгівельне
містечко»  з
врахуванням потреб
мало мобільних груп
населення

 Підтримка
місцевих дрібних
домогосподарств та
фермерів
Помічнянської ОТГ
шляхом створення
привабливих умов
для розвитку
внутрішнього ринку
збуту сировини та
продуктів
переробки
сільськогоспо
дарського
походження.

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

2020-2021

МБ-437,7 тис грн;
МТД- 1009,4 тис.грн

В стані реалізації
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Операційна ціль:  В.1.2. Підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери громади
Назва

діяльності/завдання та
коротка

характеристика

Мета проекту
Очікуваний

показник оцінювання
результату

Плановий термін
реалізації

Фінансові витрати
Труднощі, що

виникли під час
реалізації

Стан виконання

2 В.1.2.1.  Ремонт
будівель установ
сфери освіти (ДНЗ   №
1, ДНЗ № 2, ДНЗ № 3,
ЗОШ № 2, ЗОШ № 3,
ЗЗСО - опорний заклад
№ 1 та його філії),
Центру дитячої та
юнацької творчості (з
врахуванням потреб
людей з особливими
можливостями та
потребами)

Проведення   ремонту
будівель сфери освіти
з метою створення
комфортних умов
перебування дітей, а
також педагогічних
працівників та
технічного персоналу
в даних закладах,
проведення
енергоефективних
заходів

1.Проведення
енергоефективних
заходів: заміна вікон та
дверей на
енергозберігаючі,
заміна покрівлі,
утеплення фасаду,
ремонт трубопроводів
та сантехніки, системи
опалення, харчоблоків
2. Зменшення
споживання
енергоресурсів
3. Економія
бюджетних коштів

2019-2021 МБ-26000,0 тис грн

Завдання виконано
частково

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

 Проведення
ремонту даху,

забезпечення тепло
збереження закладу

1. Заощадження
бюджетних коштів за
рахунок того, що
витрати на енергоносії
зменшаться
2. Збереження та
модернізація будівлі
навчального закладу 2019-2021

МБ-6282,4 тис грн

В стані реалізації

4 В.1.2.3. Капітальний
ремонт будівель та
реконструкція системи
водопостачання та
водовідведення КЗ
«Помічнянська
лікарня»
Добровеличківського
району
Кіровоградської
області (з врахуванням
потреб людей з

Підвищення
енергоефективнос
ті  КЗ
«Помічнянська
лікарня»

 та покращення
внутрішнього і
зовнішнього
вигляду
приміщень лікарні

1.Відремонтовані
будівлі поліклініки та
лікарні
2.Проведення
енергоефективних
заходів: заміна вікон та
дверей на
енергоефективні,
заміна покрівлі,
утеплення фасаду,
ремонт приміщення

2019-2021 МБ-2500,0 тис грн

Завдання виконано
частково

3
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Операційна ціль:  В.2.Підвищення енергоефективності житлового фонду  та якісний благоустрій
Назва

діяльності/завдання та
коротка

характеристика

Мета проекту Очікуваний
показник оцінювання
результату

Плановий
термін реалізації

Фінансові витрати Труднощі, що
виникли під час

реалізації

Стан виконання

5 В.2.3.1. «Чиста
громада - крок у
майбутнє»

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

1.Очищена територія
громади від сміття
2.Очищені зони
відпочинку та паркові
зони

2019-2028

Завдання виконано
частково

Операційна ціль:   В.3. Ефективна система безпеки громади

6 В.3.1.1. Капітальний
ремонт дороги від
кладовища
«Жовтневе» до села
Помічна
Кіровоградської
області, дороги по
вулиці Виноградна в
м.Помічна, дороги по
вулиці Горького в
м.Помічна (з
врахуванням потреб
осіб з обмеженими

Проведення
капітального
ремонту вуличної
мережі,
влаштування
тротуарів,
влаштування
пандусів для
маломобільних груп
населення та
поліпшення безпеки
руху транспорту

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

2019-2020 МБ-5906,9 тис грн
ДБ-12683,3 тис грн

Проект в стані
реалізації
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Операційна ціль:   С.1.1. Залучення громадськості до управління громадою, зокрема молоді
7

С.1.1.5. Створення
молодіжного
простору
«Молодіжний центр -
4 us»(з урахуванням
потреби вільного
доступу мало
мобільних груп
населення)

Створення наукового та
ідейного кластеру, за

допомогою, яких з’являється
можливість розвиватися
молоді віком від 14 до 35

включно, незалежно від статі.
Створення молодіжного

центру, чітко і ясно наближає
нас до вирішення

стратегічних проблем у
молодіжному секторі.
Молодіжний центр це

відкрите місце для будь-яких
інтересів молоді від ворк-
шопів до програмування і
кіберспорту. Основними

інформативними каналами
зв'язку з молоддю буде
соціальні-мережі, жива

реклама, публічні об'яви в
школах та спортивних секціях

Збільшена кількості
активних,

небайдужих,
зацікавлених в

розвитку громади
молодь.

.Підтримка
молодіжних

ініціатив
Налагоджена
взаємодія між

молоддю та владою.
Ефективна

комунікація в
молодіжному
середовищі.

2019-2020

МБ- 50,0 тис грн
МТД – 260,038 тис грн

Проект в стані
реалізації

8 С.1.1.6. Запровадження
партисипативного
(громадського)
бюджету (з
врахуванням потреб
людей з обмеженими
фізичними
можливостями та
особливими
потребами)

.
5
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кваліфікацію
усім за короткий
термін

DOBRE більшість
працівників
підвищило свою
кваліфікацію

3.1.7.
Створення та
впровадження
механізму постійного
наповнення розділу
«Туризм» та інших
сайті ОТГ (з
залученням
працівників музеїв)

Завершено Забезпечення
наявності
комплексної
інформації про
громаду та її
діяльності і планах
роботи її органів

Рівень задоволення
користувачів
інтернет-сторінки (в
2 рази збільшено
аудиторію).
Кількість
проведених
туристичних
маршрутів - 3

0

Низька
активність
потенційних
наповнювачів
рубрики

Створені туристичні
карти, маршрути,
відібрані гіди,
розроблено
картування.

3.1.8.
Розробка і реалізація
програми участі
громадськості,
бюджету ініціатив (з
наданням пріоритету
ініціативам,
спрямованим на
задоволення потреб
жінок, соціально
незахищених верств
населення та осіб
старшого віку)

Завершено Підвищення
громадської
активності
мешканців.
Активізація
співучасті в справах
громади. Реалізація
заходів, важливих з
точки зору
мешканців

Сума бюджету
громадської участі.
Кількість та загальна
сума реалізованих
проектів. Рівень
задоволення
мешканців від
впровадження
бюджету
громадських
ініціатив

300.000 грн

Низька
активність
мешканців щодо
подання
проектів.

Продовження
бюджету участі,
розроблено додаток на
сайті для голосування.

Операційна ціль: 3.2. Покращення умов роботи та підвищення якості послуг закладів освіти та культури
Назва

діяльності/завдання та
коротка

характеристика

Статус реалізації Очікуваний показник
оцінювання
результату

Отриманий
показник
оцінювання
результату

Понесені фінансові
витрати

Труднощі, що
виникли під час

реалізації

Описова оцінка
діяльності

3.2.3. Завдання Забезпечення Випускники 387,1 тис.грн Не вирішено Створено КЗ
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Забезпечення
повноцінного і/та
інноваційного
оснащення закладів
освіти

виконано
частково

гарних умов
навчання та науки.
Отримання високих
результатів тестів та
предметних олімпіад

медалісти.

Результати ЗНО.

Кількість
олімпіадників

питання
власності

«Інклюзивно-
ресурсний центр»
Бобринецької міської
ради. На забезпечення
якісної, сучасної та
доступної загальної
середньої освіти
«Нова українська
школа» та
облаштування
освітнього простору
для початкових
класів виділено
344,5 тис.грн.

3.2.4.
Забезпечення доступу
до швидкісного
інтернету закладів
освіти

Завершено

Забезпечення гарних
умов навчання та
науки, роботи
шкільних
адміністрацій.
Отримання високих
результатів тестів та
предметних олімпіад

Оцінки, отримані
учнями.
Результати тестів та
предметних
олімпіад. 8000 грн

Мала
конкуренція в
сфері надання
послуг доступу
до інтернету

Встановлено інтернет
швидкістю
50 мб/с в усіх школах
громади

3.2.5.
Професійне навчання
педпрацівників та
впровадження
інноваційних методів
навчання

Завдання
виконано
частково

Підвищення
кваліфікації
вчителів. Краща
робота вчителів

Інноваційні методи
та методики
викладання
Кількість учителів
що пройшли
перепідготовку

17000 грн

Через велику
кількість
педагогічних
працівників
неможливо за
короткий

Освітній процес у
закладах загальної
середньої освіти міста
забезпечують 118
педагогічних
працівників. У

7
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термін якісно
підвищити
кваліфікацію

2017/2018
навчальному році 20
педпрацівників
пройшли курси
підвищення
кваліфікації при КЗ
«КОІППО імені
Василя
Сухомлинського».3.2.7.

Ремонт будівлі
(колишня ЗШ №2) для
використання під
Комунальний заклад
«Центр дитячої та
юнацької творчості»

Завершено Кількість дітей та
молоді, що
користаються
послугами ЦДЮТ.
Кількість секцій,
занять і т.і. Рівень
задоволення
мешканців з
доступності різних
форм культурної
пропозиції

Міськрада (Відділ
житлово-
комунального
господарства,
охорони праці та
цивільного захисту;
Відділ економічного
розвитку, торгівлі,
інвестицій та
інформаційної
діяльності;
фінансове
управління)

2960,0 тис.грн Школа є
історичною
пам'яткою міста
що спричиняє
досить тривалий
процес
погодження всіх
дозвільних
документів

В квітні
відремонтована
Школа №2 переходить
на баланс відділу
освіти, молоді, та
спорту з подальшим
відкриттям в ній
Комунального закладу
«Центр дитячої та
юнацької творчості»

3.2.11.
Сприяння діяльності
гуртків, творчих
колективів, в т.ч. -
колективи осіб
старшого віку

Завдання
виконано
частково

Розширення
культурної
пропозиції.
Підвищення
активності
мешканців в
культурній сфері

Сприяння діяльності
гуртків, творчих
колективів, в т.ч. -
колективи осіб
старшого віку

97,0 тис.грн

Відсутність
належних
приміщень де б
мали змогу
займатися творчі
колективи

В даний час в
приміщені де
займаються колективи
проходять поточні
ремонти (ЦДМ).
Міської радою та
громадською
організацією отримані
гранти спрямованих на
діяльності гуртків,
творчих колективів, в
т.ч. - колективи осіб
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старшого віку.
Інститут срібного віку,
Разом до життя після
АТО, Гендерний
центр.

Операційна ціль: 3.4. Організація роботи системи соціального забезпечення в громаді
Назва

діяльності/завдання та
коротка

характакистиса

Саааус
реалізації

Очікуваний
показник оцінювання
резулртату

Отриманий
показник оцінювання
результату

Понесені фінансові виарааи Траднощі, що
виникли під час

реалізації

Описова оцінка
діяльності

3.4.1.
Забезпечення
діяльності комунальної
установи
«Територіальний центр
соціального
обслуговування
(надання соціальних
послуг)»
Бобринецької міської
ради з врахуванням
потреб осіб старшого,
похилого віку та осіб з
інвалідністю

Завершено Забезпечення
ефективності
надання соціальних
послуг мешканцям,
які найбільше цього
потребують

Кількість
працівників (24)
Кількість послуг 9

2979,7 тис.грн

Постійно зростає
асортимент послуг, на
обслуговуванні 640
осіб пенсійного віку.
Соціальне таксі.
Інститут срібного віку.

3.4.2.
Створення системи
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді

Завершено Наявність
інформації і плану
діяльності в сфері
соцзахисту.
Зменшення рівня
соціальних проблем

Показники,
визначені в
програмі. Кількість
осіб, у тому числі
жінок, та соціальних
груп, що
скористались з цієї
підтримки - 38 осіб

0

Перерозподіл
обов'язків і прав
з районом і
громадою

У службі у справах
дітей Бобринецької
міської ради на
первинному обліку
перебуває 27 дітей-
сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, з них: 18

9



Додаток
до рішення виконавчого
комітету
Помічнянської міської ради
від           2020 року №

Global
Communities
Partners for Good

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

дітей проживає під
опікою/піклуванням, 5
дітей виховується у
ДБСТ, який
розташований у місті
Бобринець, 4 дітей
виховуються в
ПС.

Операційна ціль: 3.5. З забезпечення доступу до якісної системи охорони здоров'я та пропаганда здорового способу життя
Назва

діяльності/завдання та
коротка

характеристика

Статус реалізації
Очікуваний
показник
оцінювання
результату

Отриманий показник
оцінювання
результату

Понесені фінансові
витрати

Труднощі, що
виникли під час

реалізації

Описова оцінка
діяльності

3.5.2.
Реалізація програми
оздоровлення молоді

Завершено
Забезпечення різних
форм оздоровлення
для дітей та молоді
(заняття, дитячі
табори, санаторії і
т.і.)

Показники,
визначені в
програмі. Кількість
отримувачів послуг
Відпочинком та
оздоровленням
влітку 2018 року
було охоплено 317
дітей що становить
31,4%. З них:
відпочинком у
пришкільних
таборах з денним
перебуванням - 318
дітей (26,3%),
оздоровленням - 66
дітей (5,4%).
Відпочинком були
охоплені діти

різних соціальних
категорій: діти-

сироти та діти,

199.900 грн

Обмеженість
бюджету щоб
охопити більшу
кількість дітей

Відпочинок на
чорному морі база
«Чайка»
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позбавлені
батьківського
піклування - 6
(37,5%; 2% від
загальної
кількості); інваліди -
6 (35,2%; 2% від
загальної кількості);

діти,
постраждалі
внаслідок аварії на
ЧАЕС - 2 (33%; 0,6
% від загальної
кількості); діти з
багатодітних та
малозабезпечених
сімей - 38 (37,6%;
12% від загальної
кількості); діти
учасників АТО - 17
(32,6%; 5,3% від
загальної кількості),
талановиті та
обдаровані - 12
(33%; 4% від
загальної кількості).

Операційна ціль: 3.6. Підвищення рівня громадської і пожежної безпеки та правопорядку
Назва

діяльності/завдання та
коротка

характеристика

Статус реалізації
Очікуваний
показник
оцінювання
результату

Отриманий показник
оцінювання
результату

Понесені фінансові
витрати

Труднощі, що
виникли під час

реалізації

Описова оцінка
діяльності

3.6.4.
Аналіз можливості

Завершено Наявність
інформації щодо

Підготовлена
програма Велика вартість

Планується
встановити 18 камер
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встановлення системи
моніторингу міста

формату та вартості
впровадження
системи моніторингу

Безпечне місто впровадження
системи ,
складність
реалізації

відеоспостереження з
обладнанням для
запису та моніторингу
правопорушень.
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2. Інформація о запланованих, але НЕРЕАЛІЗОВАНИХ (таких, що НЕ РЕАЛІЗОВУВАЛИСЬ) заходах відповідно до плану,
прийнятого в стратегії:

Операційна ціль: 1.1. Розвиток мережі водопостачання та водовідведення

Назва діяльності/завдання та
коротка характеристика Планований термін реалізації Статус реалізації

Проблеми в реалізації
завдання (наприклад,
причини запізнень)

Додаткові примітки

1.

1.1.1.
Модернізація та розширення
існуючої мережі водопостачання
та водовідведення (чистка
водойми, очисні на 2 станції)

2017-2020 В процесі
реалізації

Не достатньо коштів для
виконання очистки
водойми та модернізації
очисних споруд. Малий
темп оновлення
водопровідної мережі

Розроблено план удосконалення
послуги водопостачання та
водовідведення Боринецької ОТГ
спільно з програмними
спеціалістам проекту DOBRE.
Готується заявка на спів
фінансування з ДОБРЕ.
Виготовлено ПКД.

2. Операційна ціль: 1.2. Розвиток системи управління твердими побутовими відходами

3.
Назва діяльності/завдання та

коротка характеристика Планований термін реалізації Статус реалізації
Проблеми в реалізації
завдання (наприклад,
причини запізнень)

Додаткові примітки

4. 1.2.3.
Розробка програми екологічної
освіти та поводження з ТПВ, її
впровадження і реалізація в
закладах освіти

2018 Невиконано
Відсутність сортування
сміття при зборі, що
ускладнює
впровадження
екологічної освіти та
поводження з ТПВ.
Відсутність спеціалістів
для написання якісної
програми. Відсутність
коштів.

Сортування ТПВ відбувається
безпосередню на полігоні, оскільки
сьогодні не має можливості
запровадити роздільний збір.
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5. Операційна ціль: 2.1. Організація територій для ведення економічної діяльності

Назва діяльності/завдання та
коротка характеристика Планований термін реалізації Статус реалізації

Проблеми в реалізації
завдання (наприклад,
причини запізнень)

Додаткові примітки

2.1.1.
Виготовлення Генерального
плану та плану зонування ОТГ

2017-2018 Невиконано Велика завантаженість
проектних установ,які
займаються
виготовлення планів.
Велика вартість
виготовлення
Генерального плану та
плану зонування ОТГ

Тому сьогодні спеціалісти
займаються пошуком грантодавців,
які б могли надати підтримку в
розробці Генерального плану ОТГ.

2.1.2.
Інвентаризація наявних
земельних ділянок для передачі в
оренду та приміщень для
потенційного ведення
підприємництва

2017 Невиконано

Не проведена
інвентаризація
земельних ділянок

Громада підписала меморандум
про передачу земель по за межами
населених пунктів. В якому
зазначається, що держава бере на
себе зобов'язання провести
інвентаризацію земель, які
передаються у власність ОТГ.
Попередню інвентаризація
повинна була відбутися у серпні
2018 року.

2.1.3.
Реконструкція міського ринку в
ринок європейського зразка (з
врахуванням інтересів осіб з
інвалідністю)

2017-2019 Невиконано
Обмеженість
фінансового ресурсу для
реконструкції міського
ринку.

Реконструкція міського ринку
відбувається за кошти міського
бюджету, який не може в достатній
кількості профінансувати роботи з
реконструкції.

Операційна ціль: 2.3. Підтримка розвитку агротуристики, інноваційного сільського господарства та зеленої енергетики

Назва діяльності/завдання та
коротка характеристика Планований термін реалізації Статус реалізації

Проблеми в реалізації
завдання (наприклад,
причини запізнень)

Додаткові примітки
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2.3.2.
Розробка Програми розвитку
туризму

2018 Невиконано Більша частина
визначних місць та
туристичних об'єктів
перебувають в
приватній власності.
Відсутність спеціалістів
з даного питання.

Громада має багату історію та
велику кількість визначних
об'єктів, які ,на жаль, знаходяться в
приватній власності, тому доступ
до них в більшості випадків
закритий. Проводиться робота з
залученням громадських
активістів, істориків, краєзнавців
для виходу з існуючої ситуації та
розвитку туризму на території ОТГ

Операційна ціль: 3.1. Ефективне управління громадою та її внутрішня інтеграція

Назва діяльності/завдання та
коротка характеристика Планований термін реалізації Статус реалізації

Проблеми в реалізації
завдання (наприклад,
причини запізнень)

Додаткові примітки

3.1.3.
Розробка та впровадження плану
сталого енергетичного розвитку
міста

2018 Невиконано Відсутність місцевих
спеціалістів для
розробки плану.

Через відсутність бюджетних
коштів для впровадження плану
сталого енергетичного розвитку
міста. Отримано грант на спів
фінансування проекту розробки
ПСЕР 50 на 50 від Фонду
регіональний центр економічних
досліджень та підтримки бізнесу

3.1.6.
Створення програми підтримки
та залучення молодих
спеціалістів (в т.ч. надання
житла)

2018 Невиконано Мала кількість
спеціалістів, які мають
бажання працювати в
громаді.

Громада не має можливості для
надання житла молодим
спеціалістам. Та основною
проблемою є те, що зовсім мала
кількість молодих спеціалістів
повертається в громаду після
навчання.

3.1.9.
Реалізація заходів в сфері

2017-2020 В процесі Мала громадська
активність

Не зважаючи на велику кількість
проведення культурних та
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культури та спорту, що сприяють
внутрішній інтеграції громади

реалізації
спортивних заходів участь у них
бере мала кількість жителів
громади. Близько 5% населення
постійно бере участь у заходах.
Для того, щоб залучити більше
мешканців громади ведеться
постійна робота та співпраця з
громадськими організація, що
діють на території громади.

Операційна ціль: 3.2. Покращення умов роботи та підвищення якості послуг закладів освіти та культури

Назва діяльності/завдання та
коротка характеристика Планований термін реалізації Статус реалізації

Проблеми в реалізації
завдання (наприклад,
причини запізнень)

Додаткові примітки

3.2.1.
Вирішення проблеми власності і
балансоутримання закладів освіти

2018 Невиконано Районна рада не
прийняла рішення про
передачу в постійне
користування закладів
освіти до ОТГ

Міська рада та колективи
навчальних закладів неодноразово
надсилали клопотання, створювали
петиції про передачу закладів
освіти в постійне користування
ОТГ, які районна рада не
підтримала на засіданнях сесії.
Районна рада прийняли лише
рішення про передачу в тимчасове
користування заклади освіти
терміном на 1 рік до громади

3.2.2.
Реконструкція спортивних
майданчиків та модернізація
гімнастичних залів, забезпечення
вільного доступу до них
мешканців громади, в т.ч.- жінок
з дітьми та осіб старшого віку

2017-2019 Невиконано Спортивні та
майданчики та
гімнастичні зали не
входять до власності
ОТГ

Завдяки підтримки проекту
DOBRE виконано тільки
реконструкцію баскетбольного
майданчика. Всі об'єкти
спортивної інфраструктури
залишаються у власності районної
ради. ОТГ не взмозі проводити там
будь які роботи
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поки не вирішиться проблема
власності

3.2.8.
Забезпечення якісної
позашкільної, гурткової та
факультативної роботи

2017-2020 В процесі
реалізації

Через малу кількість
приміщень, які
перебувають у власності
ОТГ, важко
організувати якісну
гурткову та
факультативну роботу.

У 2017/2018 навчальному році учн
закладів загальної середньої освіти
міста вибороли 123 призових місця
в ІІ етапі учнівських предметних
олімпіад та конкурсів; із 54 учнів -
учасників ІІІ (обласного) етапу
учнівських предметних олімпіад 19
учнів вибороли 23 призових місця
української мови та літератури (1),
математики (2), історії (3), географі
(2), біології (1), правознавства (1),
астрономії (1), трудового навчання
(2), російської мови та літератури
(8), хімії (1), фізика (1). За
результатами участі у конкурсі-
захисті науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН учні КЗ
«БОБРИНЕЦЬКЕ НВО» зайняли 6
(шість) призових місця в ІІ
(обласному) етапі у секціях
«Всесвітня історія» (1 місце),
«Соціологія» (2 місце), «Теологія,
релігієзнавство та історії релігії» (3
місце) (педагогічний керівник
БІБІК Наталія Станіславівна) та у
секціях «Екологія» (2 та 3 місце),
«Валеологія та медицина» (2 місце
(педагогічний керівник
ПЛЮЩЕВСЬКА Ірина
Вікторівна).

3.2.9.
Реорганізація історичних музеїв
навчальних закладів в музейний
комплекс ОТГ

2018 Невиконано Велика кількість
матеріалу
систематизацію якого
не можливо провести

Кожен навчальний заклад ОТГ має
свій музей з різними експозиціями
присвяченими різним епохам та
історії самих
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за короткий термін

начальних закладів. Для
реорганізація історичних музеїв
навчальних закладів в музейний
комплекс ОТГ потрібно знайти
компромісне розміщення, що буде
зручним для мешканців громади,
та систематизувати весь матеріал.
Саме цим і займаються протягом
2018 року школярі-активісти.

Операційна ціль: 3.5. Забезпечення доступу до якісної системи охорони здоров'я та пропаганда здорового способу життя

Назва діяльності/завдання та
коротка характеристика Планований термін реалізації Статус реалізації

Проблеми в реалізації
завдання (наприклад,
причини запізнень)

Додаткові примітки

3.5.3.
Підготовка та реалізація
програми пропаганди здорового
способу життя

2017-2018 Невиконано Мала зацікавленість
дорослого населення
громади у програмі
підготовки здорового
способу життя

Не зважаючи на велику кількість
спортивних заходів зацікавленість
дорослого населення у програмі
здорового способу життя надто
мала. Поліпшити результати
допомогла реалізація проект
реконструкції баскетбольного
майданчика разом з проектом
DOBRE. Тому існує потреба в
залучені стороніх спеціалістів, які
допоможуть підняти зацікавленість
населення до здорового способу
життя
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3. Заплановані заходи на поточний рік:

Операційна ціль: 1.1. Розвиток мережі водопостачання та водовідведення

Назва діяльності/завдання та
коротка характеристика

Запланований термін
реалізації Статус реалізаал

Заплановані
фінансові витрати

ПРИМІТКИ: ризики /
очікувані труднощі / умови Інші ПРИМІТКИ:

1. 1.1.2.
Реконструкція очисних споруд
каналізаційної мережі

2018-2020 Невиконано 11.000.000 грн Велика вартість проекту
очистки стічних вод.
Невелика кількість

мешканців що
користуються

каналізацією 15%
населення.

2. Операційна ціль: 1.2. Розвиток системи управління твердими побутовими відходами

3. 1.2.1.
Розширення полігону ТПВ

2019 - 2020 Невиконано 150.000 грн. Міжмуніципальна
співпраця з сусідніми

громадами. Пошук
можливості

запровадження
роздільного збирання

сміття
4. 1.2.2.

Розробка та реалізація
програми утилізації та
переробки сміття в громаді (в
програмі передбачити
побудову міні-заводу з
переробки сміття )

2018-2020 Невиконано 30000,0 тис.грн

Наразі всі зусилля
направлені на створення

та впровадження
екологічної програми в

громаді серед учнів шкіл
для подальшого

поширення серед
дорослих. Після

усвідомлення
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жителями важливості
проблеми буде

впроваджуватися
програма роздільного

сміття та пошук інвестора
для міні переробного

заводу та сортувальної
лінії.

5. Операційна ціль: 1.3. Розвиток дорожньої та супутньої інфраструктури

6. 1.3.4.
Заходи з підвищення безпеки
на дорогах - розмітка, знаки,
обмеження

2019-2020 Невиконано 40.0 тис.грн Досить велика
бюрократична складова
отримання відповідних
рішень та
дозволів

1.3.6.
Розробка комплексу заходів
щодо пропаганди
використання велосипедів
(розмітка, парковки,
маркування)

2019-2020 Невиконано 560.0 тис.грн

Недостатня кількість
фінансових інструментів
для реалізації заходів з
будівництва
велосипедних доріжок,
парковок.
Невелика кількість
велосипедистів в громаді.

Операційна ціль: 2.3. Підтримка розвитку агротуристики, інноваційного сільського господарства та зеленої енергетики

2.3.1.
Підтримка розвитку
агротуристики та
інноваційного сільського
господарства шляхом
проведення навчань та
консультування

2019-2020 Невиконано 0 Відсутні спеціалісти які б
могли якісно і
продуктивно

проконсультувати з даних
питань
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Операційна ціль: 3.1. Ефективне управління громадою та її внутрішня інтеграція

3.1.1.
Створення та налагодження
роботи ЦНАП (з врахуванням
інтересів осіб з інвалідністю та
особливими потребами)

2019-2020 В процесі
реалізації

50,0 тис.грн Наявність ЦНАПУ
райдержадміністрації в
центрі громади.
Небажання органів влади
району створити
об'єднаний ЦНАП.
Створення власного
ЦНАПУ в співпраці з
ULEAD

3.1.2.
Аналіз діяльності комунальних
підприємств міської ради з
метою їх оптимізації та
підвищення ефективності
роботи

2018-2020 Невиконано 0
Відсутність
кваліфікованих
менеджерів з
антикризового
управління
комунальними
підприємствами, немає
відповідних знань в сфері
оптимізації управління
КУ.

3.1.4.
Розробка плану комплексної
термомодернізації та
використання альтернативних
джерел енергії комунальних
закладів

2018-2020 Невиконано 70,0 тис.грн
Відсутність спеціалістів з
напрямків
енергомеджмента та
використання
альтернативних джерел
енергії. Проведено за
грантові кошти 2
енергоаудита дитячих
садочків.
Розробка плану ПСЕР в
співпраці з Фонду
регіональний центр
економічних досліджень
та
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підтримки бізнесу
Операційна ціль: 3.2. Покращення умов роботи та підвищення якості послуг закладів
освіти та культури

3.2.6.
Підготовка до будівництва
критого спортивного
комплексу з врахуванням
інтересів осіб з інвалідністю,
особливими потребами та
людей старшого віку

2019-2020 Невиконано 0 Велика вартість проекту
та невелика кількість
бінефіціарів ускладнює
пошук інвестицій на
реалізацію даного
проекту.

Операційна ціль: 3.6. Підвищення рівня громадської і пожежної безпеки та правопорядку

3.6.2.
Формування шкільного
містечка на базі шкіл №1, №5
та КЗ ЦДЮТ (огородження
спільним парканом)

2019-2020 Невиконано 690.000 грн Школи на даний час
знаходяться на балансі
Бобринецької районної

ради і немає погодження
на

встановлення паркану
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4. Пропозиції щодо змін показників заходів/діяльності і результатів з обґрунтуванням

Поточний показник та ціль, на яку він
призначений

Ціль Показник
Запропонована зміна Обгрунтування потреби зміни

показника

1.

1.3.1.
Реалізація програми
вдосконалення
дорожньої
інфраструктури (в
т.ч. - ремонт мостів)
- з врахуванням
потреб осіб з
інвалідністю

Протяжність
відремонтованих доріг
(км), мостів (шт.)

Протяжність відремонтованих доріг в кв.м Обчислення протяжності в ПКД в
Кв.м

2.

1.3.2.
Ремонт існуючої
мережі тротуарів, з
врахуванням потреб
людей з інвалідністю
та проїзду дитячих
візочків

Відремонтовані /
збудовані тротуари
(сумарна довжина -
1000м)

Сумарна довжина в кв.м Обчислення в ПКД в Кв.м

3.

2.2.1.
Визначення та
забезпечення роботи
відповідального по
роботі з інвесторам

Кількість працівників
(1 особа)

Кількість працівників (1 особа) або підрозділ який буде
виконувати відповідну роботу

Недостатність фінансів для
збільшення штату працівників

4. 3.5.2. Оздоровлено в Кількість дітей в пришкільних таборах Якісні та доцільніші показники
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Реалізація програми
оздоровлення молоді

пришкільних таборах
(350 дітей).
Оздоровлено в
санаторіях дітей (55
осіб)

(350 дітей). Оздоровлено в дитячих таборах та санаторіях
дітей (55 осіб)

3.3.1.
Розробка програми
ефективного
використання
спортивних
шкільних об'єктів -
забезпечення
вільного доступу до
них мешканців
громади, в т.ч.-
жінок з дітьми та
осіб старшого віку

Програма ефективного
використання
пришкільних
спортивних закладів (1
шт.).

План використання пришкільних спортивних закладів (1
шт.).

Недоцільність розробки відповідної
програми

Найважливіщі висновки щодо змін положень в Стратегії Розвитку Громади, а також обгрунтування необхідності їх оновлення:

Деякі завдання з плану заходів втратили актуальність, Деякі завдання неможливо виконати тому потрібно актуалізувати стратегію виходячи з
умов сьогодення та потреб жителів громади.
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