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ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому
міської ради
від 26.08.2021 року №

Звіт з реалізації Стратегії розвитку Помічнянської міської територіальної громади
на 2019-2028 р.р.

Станом на: 8 липня 2021 року

1. Аналіз заходів, передбачених до реалізації в Стратегії на період до 2022 року (всі позиції, зазначені в детальному плані заходів Стратегії):

Напрям розвитку: А. Громада активного підприємництва та  продуктивної зайнятості
Стратегічна ціль: А.1. Створення ефективної системи підтримки та надання послуг для бізнесу

Операційна ціль / проект (терміни
реалізації заплановані у Стратегії)

Стан реалізації: Якщо завдання не реалізується/
не реалізовано, з якими

проблемами зіштовхнулися при
його реалізації; способи їх

вирішення

Чи діяльність / захід є актуальним в
оновленій стратегіїреалізовано

повністю

на етапі
реалізації/

реалізується
постійно

не
реалізується/

не
реалізовано

А.1.1. Інституційна підтримка бізнесу

А.1.1.1. Інвентаризація та створення
реєстру вільних приміщень (будівель)
та земельних ділянок (2020)

+ Виконано.
Створено реєстр комунальної власності. У 2021р.
громада отримала комунальне майно від району
та області, однак мала проблеми у співпраці з
районом. У цій сфері ОМС консультували
спеціалісти програми Добре.

А.1.1.2. Організація надання освітніх ,
консультаційних та інформаційних
послуг для підприємців(в т.ч
стимулювання жіночого та
молодіжного підприємництва) (2020 -
2022)

+ Брак експертів. Громада потребує
підтримки зовнішніх фахівців, у
т.ч. програми Добре.

Актуально.
Необхідний комплексний супровід підприємців, у
т.ч. сфери послуг, крафтове виробництво. У
громаді велика кількість самозайнятих жінок, які
поки працюють неофіційно.
Робоча група також пропонує новий захід –
створення центру підтримку бізнесу.

А.1.1.3. Створення Координаційної
ради з питань підприємництва при
Помічнянській міській раді ( з
забезпеченням участі всіх зацікавлених

+ Актуально.
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груп мешканців) (2020 - 2022)

А.1.2. Інформаційна підтримка
підприємництва
А.1.2.1.Популяризація підприємницької
ініціативи серед широких кіл населення
( в т.ч. стимулювання жіночого і
молодіжного підприємництва) (2019 –
2022)

+ Карантинні обмеження. Актуально. Захід планується реалізувати у
визначені терміни.

А.1.3. Забезпечення МСП
кваліфікованими кадрами
А.1.3.1. Забезпечення МСП
необхідними кадровими ресурсами з
урахуванням потреб гендерної
збалансованості (2021 – 2022)

+ Актуально.
Громада регулярно співпрацює із поліцією і
пожежниками щодо профорієнтації. Відділ
освіти співпрацює із ВНЗ, ведеться обмін
інформацією щодо потенційних  абітурієнтів.
Додатково Відділ культури співпрацює із
профільними ВНЗ області, молодь беруть участь
у спільних заходах, далі виявлять бажання
навчатися у цих закладах. Громада співпрацює із
центром зайнятості, залучають робітників на
умовах виконання громадських робіт за
співфінансування.

А.1.4. Активна діалогова платформа з
питань підприємництва в громаді
А.1.4.2. Впровадження у навчальні
програми місцевих шкіл додаткових
занять з підприємництва для дітей та
молоді у привабливій формі – ігри,
квести, зустрічі з місцевими
підприємцями і т.п( з урахуванням
потреб мало мобільних груп
населення) (2020-2022)

+ Карантинні обмеження. Актуально.
Захід варто реалізувати, але це планується у
2022 році.

Попередні пропозиції завдань / заходів до оновленої стратегії

Всі проєкти операційної цілі є актуальними, повинні бути враховані в актуалізованій стратегії, а також – в новому плані заходів на наступний період планування.
Проєкт А.1.1.1 виконаний повністю.
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Напрям розвитку: А. Громада активного підприємництва та  продуктивної зайнятості
Стратегічна ціль: А.2. Підтримка сільськогосподарських виробників  та сільськогосподарської переробки

Операційна ціль / проект (терміни
реалізації заплановані у Стратегії)

Стан реалізації: Якщо завдання не реалізується/
не реалізовано, з якими

проблемами зіштовхнулися при
його реалізації; способи їх

вирішення

Чи діяльність / захід є актуальним в
оновленій стратегіїреалізовано

повністю

на етапі
реалізації/

реалізується
постійно

не
реалізується/

не
реалізовано

А.2.1. Сприяння підвищенню
продуктивності фермерських та
особистих селянських господарств
А.2.1.1.Сприяння створенню
сільськогосподарських сімейних
ферм(з забезпеченням доступності та
задоволення потреб різних груп
мешканців, в т.ч. осіб з інвалідністю та
осіб старшого віку) (2019 - 2022)

+ Перешкодою для реалізації заходу
стало небажання підприємців
створювати сімейні ферми. У
громаді переважають
самозайняті особи.

Не актуально, пропонується видалити захід

А.2.2. Сприяння створенню
сільськогосподарських кооперативів
А.2.2.1. Сприяння створенню
заготівельних обслуговуючих
кооперативів (з особливим
забезпеченням підтримки для
започаткування бізнесу жінками)
(2019 - 2022)

+ Небажання с/г господарників
об’єднуватись у кооперативи.

Не актуально, пропонується видалити захід

А.2.4 Створення муніципального
ринку
А.2.4.1. Створення муніципального
ринку «Торгівельне містечко» з
врахуванням потреб мало мобільних
груп населення (2020 - 2022)

+ Актуально. Проект реалізується за підтримки
програми Добре, очікується відкриття.
Мешканці задоволені умовами для бізнесу та
покращенням естетичного вигляду центру
міста.
Громада уже розглядає варіанти розширення
території ринку, як елементу благоустрою та
об’єкту для розвитку підприємництва.

Попередні пропозиції завдань / заходів до оновленої стратегії
Частина проектів операційної цілі є неактуальними, які необхідно видалити (А.2.1.1 та А.2.2.1). В операційній цілі А.2. залишається лише один захід А.2.4.1. – можливо об’єднання з іншими
заходами операційної цілі А.1.
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Напрям розвитку: А. Громада активного підприємництва та  продуктивної зайнятості
Стратегічна ціль: А.3. Маркетинг території та залучення інвестицій

Операційна ціль / проект (терміни
реалізації заплановані у Стратегії)

Стан реалізації: Якщо завдання не реалізується/
не реалізовано, з якими

проблемами зіштовхнулися при
його реалізації; способи їх

вирішення

Чи діяльність / захід є актуальним в
оновленій стратегіїреалізовано

повністю

на етапі
реалізації/

реалізується
постійно

не
реалізується/

не
реалізовано

А.3.2. Розробка сучасної просторово-
планувальної документації
А.3.2.1. Розробка нової містобудівної
документації – плану об’єднаної
територіальної громади (2019 - 2020)

+ Актуально. Генеральний план розроблено
лише для міста Помічна, а для
старостинського округу потребує оновлення.
Пропонується продовжити захід до 2022
року.

А.3.3. Підготовка якісних
інвестиційних продуктів
А.3.3.1. Сприяння  будівництву заводу
по переробці та реалізації
сільгосппродукції (овочі, фрукти та
ягоди) (з дотриманням принципів
гендерної рівності) (2019 - 2022)

+ Відсутність фінансування. На даному
етапі ведуться переговори з Агенцією
регіонального розвитку щодо участі у
конкурсі «соціальне підприємництво».

Актуально

А.3.4. Розробка бренду та
маркетингової стратегії громади
А.3.4.1.Розробка бренду та
маркетингової стратегії (2021 - 2021)

+ Актуально. Молодіжною радою уже
проведено опитування серед населення та
розробляється логотип громади. Захід
необхідно продовжити до 2022 року та
громада потребує залучення зовнішніх
експертів у т.ч. від програми Добре.

Попередні пропозиції завдань / заходів до оновленої стратегії

Всі проєкти операційної цілі є актуальними, повинні бути враховані в актуалізованій стратегії, а також – в новому плані заходів на наступний період планування.
Проєкт А.3.2.1 та А.3.4.1 знаходяться на етапі реалізації та потребують продовження до 2022 року.
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Напрям розвитку: В. Безпечна, комфортна та енергоефективна громада
Стратегічна ціль: В.1. Підвищення енергоефективності інфраструктури громади

Операційна ціль / проект (терміни
реалізації заплановані у Стратегії)

Стан реалізації: Якщо завдання не реалізується/
не реалізовано, з якими

проблемами зіштовхнулися при
його реалізації; способи їх

вирішення

Чи діяльність / захід є актуальним в оновленій
стратегіїреалізовано

повністю

на етапі
реалізації/

реалізується
постійно

не
реалізується/

не
реалізовано

В.1.1. Забезпечення ефективної
енергетичної політики громади
В.1.1.1. Ефективна система
енергоменеджменту та
енергомоніторингу (з врахуванням
потреб людей з особливими
можливостями та потребами) (2019 -
2022)

+ Актуально. Система енергомоніторингу працює
неефективно, у «ручному режимі» та радше є
більше системою обліку показників споживання, які
працівники закладів просто передають до
бухгалтерії. Тому громада потребує
консультування фахівців у сфері
енергоменедженту у т.ч. від програми Добре.
Також існує ініціатива передати у оренду котельні
закладів освіти приватній компанії, які
зобов’язуються їх модернізувати для
використання альтернативних джерел енергії
(пілети). У такому разі члени робочої групи
пропонуються спершу провести та включити  до
Стратегії додатковий захід -  проведення
енергоаудитів закладів освіти.

В.1.2. Підвищення
енергоефективності будівель
бюджетної сфери громади
В.1.2.1 Ремонт  будівель установ
сфери освіти (ДНЗ   № 1, ДНЗ № 2, ДНЗ
№ 3, ЗОШ № 2, ЗЗСО № 3, ЗЗСО -
опорний заклад № 1 та філії), Центру
дитячої та юнацької творчості (з
врахуванням потреб людей з
обмеженими фізичними
можливостями та особливими
потребами) (2019 -2022)

+ Актуально. У закладах освіти уже виконано низку
ремонтних та термомодернізаційних робіт, однак
усі заплановані роботи будуть продовжуватися у
визначені терміни до 2022 року.

В.1.2.2.Впровадження
енергоефективних заходів в ЗЗСО І-ІІІ
ступеню № 3 (з врахуванням потреб

+ Актуально.
Виконується заміна покрівлі та утеплення, замінено
частково вікна, зараз виконуються закупівлі робіт
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людей з обмеженими фізичними
можливостями та особливими
потребами) (2019 -2022)

по заміні залишку вікон на енергоефективні.
Робоча група пропонує переглянути зміст цього
проекту та можливо доповнити
енергоефективними заходами для інших закладів
освіти.

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) (2019 -2022)

+ Актуально. Наразі, частково замінено систему
водопостачання, частково оновлено санвузли.
Роботи продовжуватимуться у визначені терміни
до 2022 року.

В.1.3. Підвищення енергоощадності
систем водопостачання та
водовідведення
В.1.3.1.Реконструкція ділянки
водопроводу по вул.Степовій в
м.Помічна (2019 -2022)

+ Актуально.
Виготовлено ПКД, проведено тендерні закупівлі,
найближчим часом будуть розпочаті роботи.

В.1.4. Енергоефективна модернізація
мережі зовнішнього освітлення
В.1.4.1.Зовнішнє енергоефективне
освітлення вулиць і провулків
Помічнянської ОТГ (2019 -2022)

+ Актуально. Громада постійно оновлює освітлення.
Оновлено 2 трансформаторні підстанції,
планується ще одна.

Попередні пропозиції завдань / заходів до оновленої стратегії

Всі проєкти операційної цілі є актуальними, повинні бути враховані в актуалізованій стратегії, а також – в новому плані заходів на наступний період планування.
За підсумками аналізу проєкту В.1.1.1 робоча група пропонує додати проект з проведення енергоаудитів закладів освіти, а також детальніше переглянути зміст проекту В.1.2.2.
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Напрям розвитку: В. Безпечна, комфортна та енергоефективна громада
Стратегічна ціль: В.2. Підвищення енергоефективності житлового фонду та якісний благоустрій

Операційна ціль / проект
(терміни реалізації заплановані у

Стратегії)

Стан реалізації: Якщо завдання не
реалізується/ не реалізовано,

з якими проблемами
зіштовхнулися при його

реалізації; способи їх
вирішення

Чи діяльність / захід є актуальним в оновленій
стратегіїреалізовано

повністю

на етапі
реалізації/

реалізується
постійно

не
реалізується/

не
реалізовано

В.2.3. Екологічні акції очищення та
озеленення громади
В.2.3.1. Чиста громада – крок у
майбутнє (2019 -2022)

+ Актуальність. У громаді постійно відбуваються акції з
прибирання, бюджетні заклади мають закріплені території
для обслуговування. Такий же формат роботи планується
запровадити із приватними організаціями. Створено КЗ
«Центр благоустрою», який відповідальний за благоустрій.

В.2.4.Запровадження сучасної
системи управління ТПВ
В.2.4.1. Чиста громада – здорове
майбутнє (з врахуванням потреб
людей з обмеженими фізичними
можливостями та особливими
потребами) (2019 -2022)

+ Громада закупила сміттєвоз, від програми Добре очікує
трактор з навісним для очистки снігу, видалення
непобутових відходів. Закуплено 924 контейнерів для
приватного сектору (у першу чергу для старостинського
округу, залишок для міста). У короткій перспективі цикл
поводження з відходами планується таким:
централізований несортований збір сміття, вивезення на
тимчасові сміттєзвалище. Тому громада потребує
консультування від програми Добре щодо інтегрованого
поводженням з відходами!

Попередні пропозиції завдань / заходів до оновленої стратегії

Всі проєкти операційної цілі є актуальними, повинні бути враховані в актуалізованій стратегії, а також – в новому плані заходів на наступний період планування.
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Напрям розвитку: В. Безпечна, комфортна та енергоефективна громада
Стратегічна ціль: В.3. Ефективна система безпеки громади

Операційна ціль / проект (терміни
реалізації заплановані у Стратегії)

Стан реалізації: Якщо завдання не реалізується/
не реалізовано, з якими

проблемами зіштовхнулися при
його реалізації; способи їх

вирішення

Чи діяльність / захід є актуальним в
оновленій стратегіїреалізовано

повністю

на етапі
реалізації/

реалізується
постійно

не
реалізується/

не
реалізовано

В.3.1. Розбудова дорожньої
інфраструктури
В.3.1.1. Капітальний ремонт дороги від
кладовища «Жовтневе» до села
Помічна Кіровоградської області ,
дороги по вулицях Виноградна,
Горького в м.Помічна(з врахуванням
потреб осіб з обмеженими
можливостями та мам з дитячими
візками) (2019 -2022)

+ Реалізовано у 2020 році за кошти програми
Велике будівництво.
Тому цей захід потребує актуалізації -
оновлення змісту про інші вулиці.

В.3.2. Впровадження Поліцейської
станції та активної безпекової
діалогової платформи
В.3.2.1. Активна робота Робочої групи з
безпеки для найвищого рівня
взаємодії усіх зацікавлених сторін (з
урахуванням гендерного аспекту)
(2019 - 2022)

+ Актуально. Поліція регулярно презентує та
спільно із громадою затверджує програми
безпеки. Громада доєдналася до програми
Поліцейський громади. Згодом має працювати 1
поліцейський громади на базі поліцейської
станції.

В.3.3.Встановлення систем
відеоспостереження
В.3.3.1.Територія безпеки навчального
закладу ЗЗСО № 1 з урахуванням
потреби вільного доступу мало
мобільних груп населення (2019 -
2022)

+ Відсутність коштів. Заплановано
виконати  у 2022 році.

Актуально.

Попередні пропозиції завдань / заходів до оновленої стратегії

Всі проєкти операційної цілі є актуальними, повинні бути враховані в актуалізованій стратегії, а також – в новому плані заходів на наступний період планування.
Проєкт В.3.1.1. виконаний повністю.
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Напрям розвитку: C. Громада ефективного врядування та якісних публічних послуг
Стратегічна ціль: С.1. Підвищення ефективності врядування із залученням громадськості

Операційна ціль / проект
(терміни реалізації заплановані у

Стратегії)

Стан реалізації: Якщо завдання не
реалізується/ не реалізовано,

з якими проблемами
зіштовхнулися при його

реалізації; способи їх
вирішення

Чи діяльність / захід є актуальним в оновленій
стратегіїреалізовано

повністю

на етапі
реалізації/

реалізується
постійно

не
реалізується/

не
реалізовано

С.1.1. Залучення громадськості до
управління громадою, зокрема
молоді
С.1.1.1. Розширення форм та
засобів комунікації із
громадськістю (2019-2022)

+
Реалізується

постійно

Актуально. Сайт оновлюється, електронний
документообіг розробляється. Створена молодіжна
рада.

С.1.1.2. Платформа
взаємодопомоги з питань
профілактики та протидії гендерно
– зумовленому насильству (2020)

+
Реалізується

постійно

Актуально. Створено мобільну бригаду швидкого
реагування та психологічної допомоги. Укладено
меморандум про створення кризового центру для
постраждалих від насилля у сусідній громаді на умовах
міжмуніципального співробітництва. Прийнята  та
реалізується програма гендерної політики, у т.ч. із
сектором про протидію насилля. Захід потрібно
продовжувати до 2022 року та оновити його зміст у т.ч.
про інші ініціативи у цій сфері та кризовий центр.

С.1.1.3. Сільські жінки – агенти змін
(2021)

+ Карантині обмеження. Реалізація
перенесена на 2022 рік

Актуально. Перенести до 2022 року.

С.1.1.4. Впровадження гендерно-
орієнтованого бюджетування та
планування (GRB) (2020)

+
Реалізовується

постійно

Актуально. Захід реалізується постійно за підтримки
програми Добре. Необхідно продовжити до 2022 року.

С.1.1.5.Створення молодіжного
простору (з урахуванням потреби
вільного доступу мало мобільних
груп населення) (2019)

+ У 2019 році відкритий Молодіжний центр «4ас» у м.
Помічна за підтримки програми Добре.

С.1.1.6. Запровадження
партисипативного (громадського)
бюджету (з врахуванням потреб
людей з обмеженими фізичними
можливостями та особливими
потребами) (2020)

+
Реалізовується
постійно

Актуально. Бюджет участі реалізовується щорічно з
2020 року. Захід необхідно продовжити до 2022 року.
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С.1.2. Підвищення якості та
доступності адміністративних
послуг
С.1.2.1. Створення сучасного
Центру надання адміністративних
послуг (з врахуванням потреб
людей з обмеженими фізичними
можливостями та особливими
потребами) (2019)

+ Актуально. ЦНАП функціонує у  повному обсязі. Виконано
ремонтні роботи, облаштовано сучасною технікою.
Забезпечено спеціалістами. Дах приміщення у свою чергу
потребує заміни (повної реконструкції). Інфраструктура
для маломобільних груп населення присутня. У селах
немає віддалених робочих місць. Фронт-офіс лише у місті.
Захід потрібно продовжити та переглянути зміст.

С.1.2.2.Облаштування зали
засідання ради  Помічнянської
міської ради з урахуванням
гендерних аспектів (2019-2020)

+ Виконано за підтримки програми Добре. При актуалізації
захід варто видалити.

С.1.3. Приєднання та розширення
межі Помічнянської об’єднаної
територіальної громади
С.1.3.1. Доприєднання сільських
громад та розширення межі
Помічнянської ОТГ (2019-2020)

+ Громада залишилася у тому ж
форматі після адміністративно-
територіальної реформи у 2020
році. Прилеглі території, які
виявили бажання приєднатися до
Помічнянської громади не були
підтримані ОДА та Мінрегіоном.

Неактуально. Захід необхідно видалити.

Попередні пропозиції завдань / заходів до оновленої стратегії

Всі проєкти операційної цілі є актуальними (окрім заходу С.1.3.1), повинні бути враховані в актуалізованій стратегії, а також – в новому плані заходів на наступний період планування.
Проєкти С.1.1.5 та С.1.2.2. виконані повністю, реалізацію заходів С.1.1.3, С.1.1.4 та С.1.1.6 потребують продовження реалізації до 2022 року, а захід С.1.3.1 - неактуальний та потребує
видалення.
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Напрям розвитку: C. Громада ефективного врядування та якісних публічних послуг
Стратегічна ціль: С.2. Здорова громада та здоровий спосіб життя

Операційна ціль / проект (терміни
реалізації заплановані у Стратегії)

Стан реалізації: Якщо завдання не
реалізується/ не реалізовано,

з якими проблемами
зіштовхнулися при його

реалізації; способи їх
вирішення

Чи діяльність / захід є актуальним в
оновленій стратегіїреалізовано

повністю

на етапі
реалізації/

реалізується
постійно

не
реалізується/

не
реалізовано

С.2.1.Створення ефективної мережі
надання ПМД
С.2.1.1.Запровадження дистанційного
діагностичного кабінету (2019-2022)

+
Частково

Актуально. Діагностичний кабінет створений та
обладнаний, але поки не працює. По

С.2.1.2. Забезпечення Помічнянської
міської амбулаторії санітарним
автомобілем для надання невідкладної
медичної допомоги (2020-2021)

+ Відсутність фінансування. Подано
заявку на співфінансування із
обласного бюджету, очікуються
результати.

Актуально. Захід потребує перенесення  у т.ч. до
2022 року.

С.2.2. Формування спроможної мережі
госпітального округу
С.2.2.1.Придбання спеціалізованого
медичного транспорту для потреби
громади – (реанімобілю, швидкої
допомоги тощо) (2019)

+
Реалізовано

частково

Актуально. Громадою придбано санітарний
автомобіль для вторинної ланки медицини. В
перспективі заплановано закупівлю транспорту
для ЦПМСД. Захід необхідно продовжити у т.ч. до
2022 року

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

+
Реалізовано

частково

Актуально. Рентген апарат придбано за
підтримки програми Добре, залишається потреба
у дефібриляторі.

С.2.3.Формування здорового способу
життя
С.2.3.1.Соціальна інтеграція населення до
здорового способу життя (2019-2022)

+
Реалізовується

постійно

Актуально. Регулярно проводяться інформаційні,
виховні та профілактичні заходи.

С.2.3.2. «Молодь за здоров'я» (2019-
2022)

+
Реалізовується

постійно

Актуально. Карантинні обмеження завадили повній
реалізації заходу, але громада проводяться
постійно інформаційні, виховні та профілактичні
заходи. Потужно працює Центр КЗ «Спорт для
всіх» на базі якого функціонують спорт секції для
різних вікових груп.
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С.2.4.Розбудова мережі сучасних
спортивних  закладів та споруд
С.2.4.1.Нове будівництво футбольного
поля зі штучним покриттям 42 х 22 по
вулиці Виноградна, по вулиці Небесної
Сотні, 211 107, в м. Помічна з
забезпеченням вільного доступу всіх
мешканців громади, в т.ч. – мало
мобільних груп (2019-2020)

+ Виконано. Збудовані футбольні поля на базі школи
№3 у 2019 році, інший – територія школи №2 у
2020 році. Захід необхідно видалити або
актуалізувати зміст.

С.2.4.2. Освітлення міні-футбольного
майданчику зі штучним покриттям на
території ЗЗСО №1 ім. Героя України
Євгена Березняка (2020-2021)

+ Відсутність фінансування Актуально. Захід необхідно перенести до 2022 року.

С.2.4.3. Розробка проектно-кошторисної
документації (ПКД)  на будівництво
водно-спортивного комплексу ( з
урахуванням потреб усіх груп населення)
(2020)

+ Актуально. Виготовлена ПДК на побудову
футбольного поля із біговими доріжками. Наявна
експертиза. Ведуться перемовини із місцевим
підприємцем. Приватна компанія виявила
ініціативу орендувати діючий стадіон та оновити
його як мультифункціональний комплекс. Послуги
будуть платні, а для масових заходів громади на
інших умовах. Захід перенести до 2022 року.

С.2.4.4.  «Сучасний  спортивній зал - в
майбутньому олімпійські медалі»  на базі
ЗЗСО № 3 (з урахуванням потреби
вільного доступу мало мобільних груп
населення) (2019-2021)

+ Відсутнє фінансування на
капітальний ремонт спортивної
зали.

Актуально, продовжити до 2022 року.

С.2.4.5.  Комплексна  реконструкція
міського стадіону «Локомотив» (з
урахуванням потреби вільного доступу
мало мобільних груп населення) (2019-
2022)

+ Актуально. Наразі виготовлено ПКД. Захід дублює
захід С.2.4.3. Необхідно об’єднати.

Попередні пропозиції завдань / заходів до оновленої стратегії

Всі проєкти операційної цілі є актуальними, повинні бути враховані в актуалізованій стратегії, а також – в новому плані заходів на наступний період планування.
Проєкт С.2.4.1 виконаний повністю, реалізацію 5-ти заходів необхідно продовжити до 2022 року.
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Напрям розвитку: C. Громада ефективного врядування та якісних публічних послуг
Стратегічна ціль: С.3. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного простору

Операційна ціль / проект (терміни
реалізації заплановані у Стратегії)

Стан реалізації: Якщо завдання не реалізується/
не реалізовано, з якими

проблемами зіштовхнулися при
його реалізації; способи їх

вирішення

Чи діяльність / захід є актуальним в
оновленій стратегіїреалізовано

повністю

на етапі
реалізації/

реалізується
постійно

не
реалізується/

не
реалізовано

С.3.1. Підвищення ефективності
мережі закладів освіти
С.3.1.1.Придбання нового шкільного
автобуса для підвезення дітей до
закладів освіти (з урахуванням
потреб вільного доступу усіх груп
населення) (2019)

+ Виконано. Громадою закуплено шкільний автобус та
спеціалізований транспорт для ІРЦ. Захід необхідно
видалити.

С.3.1.2. Створення постійно-діючого
учнівсько-батьківського лекторію
«Моє майбутнє» ( з урахуванням
гендерних аспектів) (2020-2022)

+ Виконано. Створена батьківська рада при відділі
освіти.

С.3.1.3. «Сто чудес першої школи»
(позакласна робота та розкриття
молодіжних талантів) з урахуванням
потреб вільного доступу усіх груп
населення (2020)

+
Реалізовується

постійно

Актуально. Діяльність відбувається на базі школи
№1 та Міського палацу культури. Функціонує Центр
юнацької та дитячої творчості (позашкільна
освіта) . Захід необхідно продовжити у т.ч. до 2022
року.

С.3.1.4. Здорове харчування в
сучасній шкільній їдальні з
урахуванням потреб вільного доступу
(2019-2022)

+ Актуально. У відділі освіти прийнято на роботу
фахівець із дієтичного харчування. Модернізовано
харчоблоки у школі №1,3, школа №2 в процесі
закупівлі послуг.

С.3.2. Розбудова позашкільної
освіти, яка відповідає потребам
мешканців громади
С.3.2.1. Сучасна музична школа –
виховання обдарованої дитини(з
урахуванням потреб вільного доступу
усіх груп населення (2019-2022)

+ Актуально. Музична школа змінила приміщення на
нове у центрі міста із сучасним ремонтом (класи
власними силами, актова зала за рахунок місцевого
бюджету). Громада продовжує оновлення
приміщення та реалізацію цього заходу.

С.3.3.1. Моя майбутня професія - мій
успіх (з елементами інтегрування

+
Реалізовується

Актуально. Захід реалізовується постійно.
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понять рівності серед усіх груп
населення) (2019-2022)

постійно

С.3.4.Запровадження освіти для
старшого покоління
С.3.4.1. Створення Інституту третього
віку ( для  літніх людей) (з
врахуванням потреб мало мобільних
груп та осіб срібного віку) (2019-
2022)

+ Карантинні обмеження. Актуально. Реалізація заходу запланована у
визначені терміни.

С.3.5.Створення мережі сучасних
культурних закладів
С.3.5.1.Створення сучасного
культурно-дозвільного простору на
базі Помічнянського міського Палацу
культури (з урахуванням потреб
вільного доступу усіх груп населення)
(2020 - 2022)

+ Актуально. Розроблено ПКД для хореографічної зали.
Ведеться пошук фінансування.

С.3.5.2. Новітня шкільна бібліотека (з
урахуванням потреб вільного доступу
усіх груп населення) (2019 - 2022)

+ Актуально. Відбулася реорганізація мережі
бібліотек – дитяча бібліотека злилася із
центральною бібліотекою. Створено
централізовану бібліотеку, закуплено сучасне
обладнання(не в повному обсязі). Залишаються
потреби у сучасній літературі, меблях,
мультимедіа.

Попередні пропозиції завдань / заходів до оновленої стратегії

Всі проєкти операційної цілі є актуальними, повинні бути враховані в актуалізованій стратегії, а також – в новому плані заходів на наступний період планування.
Проєкти С.3.1.1 та С.3.1.2 виконані повністю, а реалізацію заходу С.3.1.1 необхідно продовжити до 2022 року.
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Напрям розвитку: D. Гостинна громада активного відпочинку, туризму та якісного дозвілля
Стратегічна ціль: D.1. Створення модернових просторів активного відпочинку

Операційна ціль / проект (терміни
реалізації заплановані у Стратегії)

Стан реалізації: Якщо завдання не
реалізується/ не

реалізовано, з якими
проблемами зіштовхнулися
при його реалізації; способи

їх вирішення

Чи діяльність / захід є актуальним в оновленій
стратегіїреалізовано

повністю

на етапі
реалізації/

реалізується
постійно

не
реалізується/

не
реалізовано

D.1.1. Створення паркових зон
відпочинку та дозвілля із доступом
людей з інвалідністю
D.1.1.1.Очищення малого ставка в
місті Помічна та облаштування
навколо сучасної зони відпочинку (з
урахуванням потреб вільного доступу
усіх груп населення) (2021 – 2022)

+ Відсутність фінансування Актуально

D.1.2.Створення арт-простору під
відкритим небом
D.1.2.1. Територія УСПІХУ
(встановлення літньої сцени та
облаштування території для творчого
та духовного розвитку громадян) (з
урахуванням потреб вільного доступу
усіх груп населення) (2021)

+ Відсутність фінансування Неактуально. Подібний публічний простір
облаштований у центрі міста поруч школи №1.
Необхідно актуалізувати захід на модернізацію
існуючої літньої сцени.

D.1.2.2. Створення мандрівного
кінотеатру під відкритим небом
«Open-air cinema» (з урахуванням
потреб вільного доступу усіх груп
населення) (2020 – 2021)

+ Виконано за підтримки програми Добре та Агенції
«Хмарочос».

D.1.3. Розвиток мережі дитячих та
спортивних майданчиків та
розважальних просторів
D.1.3.1. Мотузкове містечко в с.
Помічна з кемпіноговою зоною (2020
- 2021)

+ Відсутність фінансування Актуально. Громада розраховувала на фінансування
від програми Добре. Ведеться пошук іншого
фінансування.

D.1.3.2.Створення творчого
молодіжного простору «STEAM –

+
Реалізується

Актуально. Табір працює на базі школи №1 щорічно.
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табір» (з урахуванням потреб вільного
доступу усіх груп населення) (2019 –
2022)

постійно

D.1.3.3. Дитячий оздоровчий табір
«Помічнянська Січ» (з урахуванням
потреб вільного доступу усіх груп
населення) (2020 - 2022)

+ Відсутність фінансування Актуально. Планується реалізувати у визначені
терміни.

D.1.3.4. Створення сучасного
вуличного баскетбольно-спортивного
майданчику (з урахуванням потреб
вільного доступу усіх груп населення)
(2020 – 2021)

+
Реалізовано

частково

Актуально. В рамках проєкту громадського
бюджету у 2021 році було відкрито вуличні шахи та
шашки. На реконструкцію баскетбольного
майданчику відсутні кошти. Захід необхідно
продовжити до 2022 року.

D.1.3.5.Створення мережі спортивних
та ігрових майданчиків «Street force.
Workout time» (з забезпеченням
вільного доступу всіх мешканців
громади, в т.ч. – маломобільних груп)
(2020 - 2022)

+ Відсутність фінансування Актуально

D.1.3.6.Встановлення скелелазного
стенду на території Помічнянської
ЗЗСО №3 (з урахуванням потреб
вільного доступу усіх груп населення)
(2021)

+ Виконано. Захід реалізовано на базі школи №1 у 2020
році. Захід необхідно видалити.

D.1.4. Помічна - веломісто

D.1.4.1. Велосипедна доба, як
наступний етап еволюції  (2021 -
2022)

+ Карантинні обмеження,
відсутність фінансуванн.я

Актуально. Захід необхідно об’єднати D.1.3.1.
«Мотузкове містечко в с. Помічна з кемпіноговою
зоною»

Попередні пропозиції завдань / заходів до оновленої стратегії

Всі проєкти операційної цілі є актуальними, повинні бути враховані в актуалізованій стратегії, а також – в новому плані заходів на наступний період планування.
Проєкт D.1.3.6  виконаний повністю, а реалізацію заходу D.1.3.4  необхідно продовжити до 2022 року.
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Напрям розвитку: D. Гостинна громада активного відпочинку, туризму та якісного дозвілля
Стратегічна ціль: D.2. Створення майстерні народних ремесл та збереження культурної спадщини

Операційна ціль / проект (терміни
реалізації заплановані у Стратегії)

Стан реалізації: Якщо завдання не реалізується/
не реалізовано, з якими

проблемами зіштовхнулися при
його реалізації; способи їх

вирішення

Чи діяльність / захід є
актуальним в

оновленій стратегії
реалізовано

повністю

на етапі
реалізації/

реалізується
постійно

не реалізується/
не реалізовано

D.2.1. Створення майстерні народних
ремесл
D.2.1.1. Створення Майстерні
креативно-творчого об’єднання
громади (з урахуванням потреб
вільного доступу усіх груп населення)
(2020 – 2022)

+ Актуально. Захід
необхідно актуалізувати -
оновити зміст з
врахуванням діючих
проектів об’єднання
«Надія»

D.2.2.Започаткування Брендового
фестивалю громади
D.2.2.1.Проведення регіонального
фестивалю дитячої творчості «Барви
Помічної-2019» (з урахуванням потреб
усіх груп населення) (2019 – 2022)

+
Реалізується

постійно

Актуально.  Захід
реалізовується щорічно.
Під час карантинних
обмежень проводилося
онлайн.

D.2.3. Розбудова екскурсійних
маршрутів
D.2.3.1. Капітальний ремонт та
розробка екскурсійного маршруту до
вежі Шухова (2019 – 2022)

+ Актуально. Туристичний
маршрут включено до
туристичних маршрутів
міста. Для відновлення
вежі розроблено ПКД.
Наразі є брак
фінансування.

Попередні пропозиції завдань / заходів до оновленої стратегії

Всі проєкти операційної цілі є актуальними та перебувають на етапі реалізації у визначені терміни, вони повинні бути враховані в актуалізованій стратегії.
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Напрям розвитку: D. Гостинна громада активного відпочинку, туризму та якісного дозвілля
Стратегічна ціль: D.3. Розвиток туризму

Операційна ціль / проект (терміни
реалізації заплановані у Стратегії)

Стан реалізації: Якщо завдання не реалізується/
не реалізовано, з якими

проблемами зіштовхнулися при
його реалізації; способи їх

вирішення

Чи діяльність / захід є актуальним в
оновленій стратегіїреалізовано

повністю

на етапі
реалізації/

реалізується
постійно

не
реалізується/

не
реалізовано

D.3.1. Сприяння розвитку мережі
зелених садиб
D.3.1.1.Зелені садиби Помічнянської
ОТГ(з урахуванням потреб вільного
доступу усіх груп населення) (2020 –
2022)

+ Немає бажаючих мешканців
організовувати власні зелені садиби,
карантин.

Актуально. Необхідно актуалізувати захід з
врахуванням комунальних етносадиб. Громада
має потребу у залученні зовнішніх експертів
цієї сфери, організації навчальних візитів.

D.3.1.2. Створення бази відпочинку
«RED ZONE» (з урахуванням потреб
вільного доступу усіх груп населення)
(2020-2022)

+ ОМС не під силу реалізувати такий
проект. Громада сформувала
інвестиційну пропозицію. Ведеться
пошук інвестора.

Актуально. Необхідно актуалізувати захід -
формат інвестиційної пропозиції.

Попередні пропозиції завдань / заходів до оновленої стратегії

Всі проєкти операційної цілі є актуальними, але робоча група пропонує змінити формат реалізації цих заходів, тому це повинно бути враховано в актуалізованій стратегії.
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Стратегічні проєкти

Операційна ціль / проект (терміни
реалізації заплановані у Стратегії)

Стан реалізації: Якщо завдання не реалізується/
не реалізовано, з якими

проблемами зіштовхнулися при
його реалізації; способи їх

вирішення

Чи діяльність / захід є актуальним в
оновленій стратегіїреалізовано

повністю

на етапі
реалізації/

реалізується
постійно

не реалізується/
не реалізовано

В.2.4.1. «Чиста громада – здорове
майбутнє» (з врахуванням потреб
людей з обмеженими фізичними
можливостями та особливими
потребами) (2020)

+ Громада закупила сміттєвоз, від програми
Добре очікує трактор з навісним для очистки
снігу, видалення непобутових відходів.
Закуплено 924 контейнерів для приватного
сектору (у першу чергу для старостинського
округу, залишок для міста). У короткій
перспективі цикл поводження з відходами
планується таким: централізований
несортований збір сміття, вивезення на
тимчасові сміттєзвалище. Тому громада
потребує консультування від програми Добре
щодо інтегрованого поводженням з
відходами!

В.1.3.1.Реконструкція ділянки
водопроводу по вул. Степовій в м.
Помічна (2021)

+ Актуально.
Виготовлено ПКД, проведено тендерні
закупівлі, найближчим часом будуть розпочаті
роботи.

D.1.3.4. Створення сучасного вуличного
баскетбольно-спортивного майданчику
(з урахуванням потреб вільного доступу
усіх груп населення) (2021)

+
Реалізовано

частково

Актуально. В рамках проєкту громадського
бюджету у 2021 році було відкрито вуличні
шахи та шашки. На реконструкцію
баскетбольного майданчику відсутні кошти.
Захід необхідно продовжити до 2022 року.

Попередні пропозиції завдань / заходів до оновленої стратегії

Всі проєкти операційної цілі є актуальними та перебувають на етапі реалізації у визначені терміни, вони повинні бути враховані в актуалізованій стратегії.
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2. Висновки щодо записів Стратегії розвитку громади та обґрунтування потреби їх актуалізації в документі Стратегії.
Вцілому Стратегія розвитку Помічнянської міської територіальної громади є актуальною. Громада не змінила свого формату після адміністративно-
територіальної реформи, також не відбулася зміна політичного керівництва громади (голова та переважна більшість працівників адміністрації залишилися
працювати).
Певного негативного впливу на стан реалізації стратегії завдали пандемія коронавірусу та карантинні обмеження, які ускладнили реалізацію «м’яких»
заходів. Деякі заходи не були реалізовані через зменшення надходжень до бюджету громади. Зокрема, зменшилися податки через запровадженні пільги для
сільськогосподарського сектору у зв’язку із карантином, також зменшилися доходи від основних бюджетоформуючих підприємств у т.ч. залізниці через
зменшення пасажиро- та вантажоперевезень. Окрім цього, 2 проекти (мотузковий парк та створення ІРЦ) не були профінансовані програмою Добре.
В той же час, варто відмітини значну частину заходів, які були реалізовані у встановлені терміни, або реалізація яких продовжується у даний час.
Проведений аналіз продемонстрував те, що значна частина заходів не втратили свою актуальність, а їх реалізація може бути продовжена на наступний
термін період планування 2022-2026рр.
Незважаючи на наявний досвід громади у проведенні актуалізації стратегії, персонал адміністрації зазначає, що потребує залучення зовнішніх спеціалістів
для проведення аналізу реалізації першого плану заходів періоду 2019-2022рр. та розробки нового плану заходів на період 2022-2026рр.

Інші коментарі:
За результатами аналізу виконання проектів Комітет з впровадження Стратегії запропонував додати наступні проекти під час актуалізації:

- Проведення енергоаудиту закладів освіти;
- Створення Центру підтримки бізнесу;
- Розширення мережі доступу до якісного високошвидкісного Інтернету усіх населених пунктів громади;
- Аналіз потреби у створені будинку для пристарілих на території громади;
- Облаштування громадський туалетів у громаді.

За підсумками моніторингу варто зазначити, що громада потребує підтримки зовнішніх фахівців за наступними напрямами:
- Енергомоніторинг та енергоаудити бюджетних закладів;
- Комплексне поводження з відходами;
- Інформації заходи на теми підприємництва для різних категорій населення;
- Розвиток еко/зеленого туризму у частині сприяння створення зелених садиб населенням.


