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Додаток

до рішення виконкому
Помічнянської міської ради
від  28.05.2020 року  № 50

Звіт про виконання Стратегії розвитку Помічнянської ОТГ на 2019-2028 роки
Станом на 01.04.2020 року

Операційна ціль:   А.2.4.Створення муніципального ринку
Назва

діяльності/завдання та
коротка

характеристика

Мета проекту Очікуваний
показник оцінювання

результату

Плановий
термін

реалізації

Фінансування Фактичне
фінансування

Статус
реалізації

(завершені/не
завершені)

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
сільськогосподарського
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

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

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

1.Проведення
енергоефективних заходів:
заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі, заміна
покрівлі, утеплення
фасаду, ремонт
трубопроводів та
сантехніки, системи

2019-2021 МБ-26000,0 тис грн. 2876,0 тис грн.
(ДНЗ 1)

Завдання виконано
частково



філії), Центру дитячої
та юнацької
творчості  (з
врахуванням потреб
людей з особливими
можливостями та
потребами)

енергоефективних заходів опалення, харчоблоків
2. Зменшення споживання
енергоресурсів

3. Економія бюджетних
коштів

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. 75,8 (покрівля
ЗОШ № 3)

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 обмеженими
фізичними
можливостями та
особливими
потребами)

Підвищення
енергоефективності  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. 1000,0 тис. грн. Завдання виконано
частково

Операційна ціль:  В.2.3  Екологічні акції оцищення та озеленення громади



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

Проєкт
виконується

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
можливостями та
мам з дитячими
візками)

 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.

1201,3 тис. грн. Проєкт виконаний
частково

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

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

Збільшена кількості
активних, небайдужих,
зацікавлених в розвитку
громади молодь.
.Підтримка молодіжних
ініціатив
Налагоджена взаємодія
між молоддю та владою.

2019-2020 МБ- 50,0 тис. грн.
МТД – 260,038 тис.
грн.

175,45 тис. грн. Проєкт в стані
реалізації



населення) 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

Ефективна комунікація в
молодіжному середовищі.

8 С.1.1.6.
Запровадження

партисипативного
(громадського)

бюджету (з
врахуванням потреб
людей з обмеженими

фізичними
можливостями та

особливими
потребами)

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.

Реалізація низки
проектних пропозицій,
спрямованих на
вирішення проблем і
задоволення потреб
населення громади.
Покращення місцевої
політики щодо
підвищення рівня
громадської активності та
участі членів
територіальної громади в
процесі управління
громадою, в тому числі у
бюджетному процесі

з  2020 року  МБ-50,00тис. грн.
в 2020р

МБ - 100,0 тис. грн. в
2021

в стані реалізації

Операційна ціль:   С.1.2. Підвищення якості та доступності адміністративних послуг
9 С.1.2.1. Створення

сучасного Центру
надання

адміністративних
послуг (з

врахуванням потреб
людей з обмеженими

фізичними

Створення Центру надання
адміністративних послуг
(ЦНАП) з метою надання
адміністративних послуг
громадянам у максимально
комфортних умовах

Створений сучасний
ЦНАП з комфортним та
безбар′єрним  для
відвідувачів доступом.
Облаштовані робочі місця,
затверджений повний
перелік базових послуг,
забезпечення роботи

2019 МБ - 1000,0 тис. грн. 1000,0 тис. грн. проєкт виконаний
в повному обсязі



можливостями та
особливими
потребами)

електронної черги.
Створення сучасного
простору для прийму
громадян із доступністю
для людей із інвалідністю

10 С.1.2.2.Облаштування
зали засідання ради

Помічнянської
міської ради з
урахуванням

гендерних аспектів

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

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.

2020 МБ- 103,1 тис. грн.
МТД – 239,5 тис. грн.

342,6 проект виконано в
повному обсязі

Операційна ціль:   С.1.3. Приєднання та розширення межі Помічнянської об’єднаної територіальної громади
11 С.1.3.1. Доприєднання

сільських громад та
розширення межі

Помічнянської ОТГ

Розширення меж об’єднаної
територіальної громади за
рахунок приєднання
сільських рад

Збільшення площі ,
кількості населення та
спроможності б’єднаної
територіальної громади

2019-2020

Операційна ціль:   С.2.2. Формування спроможної мережі госпітального округу
12 С.2.2.1.Придбання

спеціалізованого
медичного

транспорту для
потреби громади

(реанімобілю,
швидкої допомоги

Придбання спеціалізованого
медичного транспорту в КЗ
«Помічнянська лікарня» для
потреби громади з метою
мінімізації  летальності та
ускладнення при
виникненні термінальних

Закуплений реанімобіль
(швидка допомога)
обладнаний згідно
протоколів надання
медичної допомоги в
екстрених випадках.
Скерування тяжких

2019 ДБ-702,0 тис. грн. 702,0 тис. грн. проєкт виконаний
в повному обсязі



тощо) станів  в перебігу хвороб
серед населення громади

хворих до відповідних
лікувальних закладів,
зберегти життя та
здоров`я людей

13 С.2.2.2.Придбання
спеціалізованого
медичного
обладнання для
потреби громади –
(стаціонарної
діагностичної
рентгенівської
системи, апарату
штучної вентиляції
легень,  дефібрилятор
тощо)

Придбання спеціалізованого
медичного обладнання в КЗ
«Помічнянська міська
лікарня» для потреби
громади з метою мінімізації
летальності та ускладнення
при виникненні
термінальних станів  в
перебігу хвороб серед
населення громади

Проект передбачає
закупівлю рентген апарату
та створення комфортних
умов, для отримання
якісної медичної послуги -
рентгенологічної
діагностики ( ремонт та
облаштування кабінету).

2020 МБ- 728,9 тис. грн.
МТД—1700,0 тис.

грн.

332,3 тис. грн. в стані реалізації

Операційна ціль:   С.2.4.Розбудова мережі сучасних спортивних  закладів та споруд
14 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

Будівництво футбольного
поля з метою розвитку
футболу
Підвищення
конкурентоздатності
Помічнянських спортсменів
на змаганнях регіонального
та обласного рівнів.

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

2019 МБ- 1443,4 тис. грн.,
ДБ- 1428,6 тис. грн.

2871,9 тис. грн. проєкт виконаний
в повному обсязі

Операційна ціль: С.3.1. Підвищення ефективності мережі закладів освіти
15 С.3.1.1.Придбання

нового шкільного
автобуса для

підвезення дітей до
закладів освіти (з

Забезпечення доступності
якісних освітніх послуг для
усіх дітей громади та
однакового доступу до
дошкільної, загальної

Збільшення доступу дітей
до закладів початкової,
загальної та позашкільної
освіти. Дотримання
безпеки на дорогах
громади внаслідок

2019 ДБ - 1 224,3  тис.
грн., МБ– 524,7 тис.

грн.

1 749,0 тис. грн. проєкт виконаний
в повному обсязі



урахуванням потреб
вільного доступу усіх

груп населення)

середньої та позашкільної
освіти

організованого підвезення
дітей

Операційна ціль: D.1.3. Розвиток мережі дитячих та спортивних майданчиків та розважальних просторів
16 D.1.3.1. Розвиток

активного зеленого
туризму в
Помічнянській
громаді шляхом
відкриття зеленої
садиби та
облаштування
мотузкового парку в
парковій зоні села
Помічна

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

Облаштування
мотузкового містечка та
кемпінгової зони
Залучення молоді та дітей
до занять туризмом та
спортом

2020 МБ -108,2 тис. грн.
МТД – 246,5 тис. грн.

проєкт в стані
реалізації

40

Операційна ціль: D.2.2.Започаткування Брендового фестивалю громади
17 D.2.2.1.Проведення

регіонального
фестивалю дитячої
творчості «Барви
Помічної-2019» (з
урахуванням потреб
вільного доступу усіх
груп населення)

Проведення регіонального
фестивалю дитячої
творчості та залучення
талановитих і обдарованих
дітей та молоді у різних
видах мистецтва , залучення
туристів із інших регіонів
України

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.

з 2018 року фестиваль
відбувається

щорічно

_______________________________
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