
Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому Помічнянської
міської ради від 31.08.2021 року № 113

Звіт про виконання Стратегії Розвитку Громади 2019-2028 рр
Станом на 30.08.2021

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

цц  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

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

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

1. Досліджено
приміщення, будівлі і
споруди,які не
використовуються.
2.Визначено потенційні
об'єкти для інвестування
3.Створено реєстр вільних
приміщень та об’єктів
4. Залучено інвестиції у
реальний сектор

2020 Виконано



економіки громади
5.Створено реєстр вільних
земельних ділянок
6. Оприлюднення на
офіційному сайті
створених реєстрів

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

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

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

2021-2022 Виконується
постійно.
Громада

регулярно
співпрацює із

поліцією і
пожежниками

щодо
профорієнтації

.

4 А.3.2.1. Розробка
нової містобудівної
документації – плану
об’єднаної
територіальної
громади (2019 - 2020)

Реалізація довгострокової
стратегії планування та

забудови території
об’єднаної територіальної

громади та населених
пунктів, що входять до її

складу з урахуванням
даних державного

земельного кадастру на

1.Розроблені текстові
матеріали із пропозиціями
розвитку об’єднаної
територіальної громади,
напрямами і
орієнтованими
параметрами
територіального розвитку,
формування інженерно-

з 2018
року

Мб – 38546,9
У 2018 році

Виконано
частково.

Генеральний
план

розроблено
лише для міста
Помічна, а для
старостинсько

го округу



актуалізованій
картографічній основі в

цифровій формі як
просторово орієнтованої
інформації в державній

системі координат
електронних носіїв.

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

потребує
оновлення

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



5 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

2019-2022 МБ-26000,0
тис грн

2876,0 тис
грн (ДНЗ 1)

Завдання
виконано
частково.
У закладах
освіти
 уже виконано
низку
ремонтних та
термомодерніз
аційних робіт,
однак усі
заплановані
роботи будуть
продовжувати
ся

6 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

2019-2022 МБ-1400тис
грн
ДБ-888,00 тис
грн

4200 тис. грн
(покрівля
ЗОШ №3)

В стані
реалізації



7 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

2019-2022 МБ-2500,0
тис грн

1000,0 тис
грн

Завдання
виконано
частково

8 В.1.3.1.Реконструкція
ділянки водопроводу
по вул.Степовій в
м.Помічна (2019 -2022)

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

1.Забезпечення кращої
якості послуги
водопостачання
2.Усунення додаткових
витрат, спричинених
втратами питної води
3.Зниження рівня
аварійності водопроводу
4.Підвищення контролю
надання комунальних
послуг

2019-2020 2038 тис. грн 41.5 тис грн Корегування
ПКД,
проведено
тендр та
укладено
договір.

9 В.1.4.1.Зовнішнє
енергоефективне
освітлення вулиць і
провулків
Помічнянської ОТГ
(2019 -2022)

Розбудова системи
зовнішнього освітлення із
застосуванням
альтернативних джерел
енергії, на основі
світлодіодних
світильників. Незалежні
системи зовнішнього
освітлення від
центрального

Встановлено освітлення
усіх вулиць та провулків
за новітніми технологіями
незалежними від
центрального
енергопостачання.
Покращено переміщення
мешканців громади,
гостей громади та
працівників залізничного

Реалізовується
постійно



енергопостачання.
Економія витрат на
електроенергію завдяки
новітнім технологіям

транспорту (машиністів та
помічників машиністів) у
нічний час. Заощаджено
витрати на енергію.

Операційна ціль:  В.2.3  Екологічні акції оцищення та озеленення громади
10 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

Реалізується
 постійно

Операційна ціль: B.2.4.
11 В.2.4.1. Чиста громада

– здорове майбутнє (з
врахуванням потреб
людей з обмеженими
фізичними
можливостями та
особливими
потребами) (2019 -
2022)

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

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

2021

МБ -
2 300тис грн

МТД - 1 399
500.грн.

3 699 500 грн Проект
виконаний
частково.
Громада
закупила
сміттєвоз, від
програми
Добре
отримали
трактор з
навісним для
очистки снігу,
видалення
непобутових



сировини з ТПВ для
транспортування на пункти
вторинної сировини з
метою подальшої
переробки, а залишок
сміття транспортувати для
захоронення на полігон
ТПВ.

4.Встановлені контейнери
для роздільного збирання
ТПВ

відходів.
Закуплено 924
контейнерів
для
приватного
сектору

Операційна ціль:   В.3. Ефективна система безпеки громади
12 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

 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

Проект
виконаний
повністю

В.3.2.1. Активна
робота Робочої групи
з безпеки для
найвищого рівня
взаємодії усіх
зацікавлених сторін (з
урахуванням
гендерного аспекту)
(2019 - 2022)

Проведення засідань
Робочої групи з безпеки із
залученням представників
правоохоронних органів,
міської ради, громадських
організацій та активістів,
представників
правозахисних структур
громади та району для
забезпечення найвищого
рівня взаємодії усіх
зацікавлених сторін:
чоловіки, жінки, діти, мало
мобільні групи, конфесійні
групи та ін..)

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

Реалізується
постійно.



Операційна ціль:   С.1.1. Залучення громадськості до управління громадою, зокрема молоді
13

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

175,45 тис
грн

Проект
виконаний
повністю.

14 С.1.1.1. Розширення
форм та засобів
комунікації із
громадськістю (2019-
2022)

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

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

2019-
2022

Реалізується
постійно.

15 С.1.1.2. Платформа
взаємодопомоги з

Попередження домашнього
гендерного насилля та

1.Створення механізму
протидії гендерно –

2019-
2022

Реалізується
постійно.



питань профілактики
та протидії гендерно –
зумовленому
насильству (2020)

посилення можливостей
жінок щодо захисту своїх
прав знаннями, вміннями,
навичками, досвідом,
спілкуванням.

зумовленому насильству
2.Підвищення рівня знань
жінок щодо прав людини

16 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

Реалізується
постійно.

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

сучасного Центру
надання

адміністративних
послуг (з

врахуванням потреб
людей з обмеженими

фізичними
можливостями та

особливими
потребами)

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

2019 МБ - 1000,0
тис грн

1000,0
тис.грн

проект
виконаний в

повному
обсязі

18 С.1.2.2.Облаштування
зали засідання ради

Запровадження кращих
практик демократичних

Реалізація проекту стане
поштовхом до розвитку

2020 МБ- 103,1 тис
грн

342,6 проект
виконано в



Помічнянської
міської ради з
урахуванням

гендерних аспектів

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

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.

МТД – 239,5
тис грн

повному
обсязі

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

спеціалізованого
медичного

транспорту для
потреби громади

(реанімобілю,
швидкої допомоги

тощо)

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

Закуплений санітарний
транспорт (швидка

допомога) обладнаний
згідно протоколів надання

медичної допомоги в
екстрених випадках.
Скерування тяжких

хворих до відповідних
лікувальних закладів,

зберегти життя та
здоров`я людей

2019 ДБ-702,0 тис
грн

702,0 тис грн проект
виконаний
частковояя

20 С.2.2.2.Придбання
спеціалізованого
медичного
обладнання для
потреби громади –
(стаціонарної
діагностичної
рентгенівської
системи, апарату

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

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



штучної вентиляції
легень, дефібрилятор
тощо)

перебігу хвороб серед
населення громади

Операційна ціль:   С.2.3.Формування здорового способу життя
21 С.2.3.1.Соціальна

інтеграція населення
до здорового способу
життя (2019-2022)

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

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

2019-2022 Реалізується
постійно

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

Збереження і зміцнення
здоров'я дітей та молоді,
формування духовних
потреб і навичок здорового
способу життя

1. Підвищення знань,
умінь і навичок здорового
способу життя у підлітків
та молоді з метою
попередження
небезпечної поведінки 2.
Створений тренінговий
центр «Молодь за
здоровий спосіб життя» 3.
Проведені збори дитячих
громадських організацій
та волонтерських загонів
4.Проведені заходи:
круглі столи/ семінари/
тренінги/ дискотеки/
ігротеки/ оздоровчі акції/
фестивалі
/конкурси/фоторепортажі

2019-2022 Реалізується
постійно



5.Підготовлені та
роздруковані роздаткові,
рекламні матеріали:
буклети, стенди,
малюнки, стенгазети, біг-
борди

Операційна ціль:   С.2.4.Розбудова мережі сучасних спортивних  закладів та споруд
23 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

проект
виконаний в

повному
обсязі

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

нового шкільного
автобуса для

підвезення дітей до
закладів освіти (з

урахуванням потреб
вільного доступу усіх

груп населення)

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

Збільшення доступу дітей
до закладів початкової,

загальної та позашкільної
освіти. Дотримання
безпеки на дорогах
громади внаслідок

організованого підвезення
дітей

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

1 749,0 тис
грн

проект
виконаний в

повному
обсязі



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

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

1. Проведені навчальні
заходи для дітей та

батьків 2. Підвищений
рівень знань та

збільшений світогляд

2021 Виконано

Операційна ціль: С.3.2. Розбудова позашкільної освіти, яка відповідає потребам мешканців громади
26 С.3.2.1. Сучасна

музична школа –
виховання
обдарованої дитини(з
урахуванням потреб
вільного доступу усіх
груп населення (2019-
2022)

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

1.Покращення надання
освітніх музичних послуг

2.Збільшення кількості
учнів – отримувачів

послуг музичної школи

2021 Реалізовано
повному
обсязі.

27 С.3.3.1. Моя
майбутня професія -
мій успіх (з
елементами
інтегрування понять
рівності серед усіх
груп населення)
(2019-2022)

Здійснення індивідуальної
професійної спрямованості
молоді на оволодіння
професіями, які
користуються попитом в
умовах сучасних ринкових
відносин

1.Навчатися знаходити,
аналізувати, оперувати,
інтегрувати, оцінювати
інформацію в різних
формах.
2.Навчитися поважати
різні думки.
3.Розвивати критичне та
креативне
мислення,комунікативні
навички.

Реалізовується
постійно.

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



28 D.1.3.2.Створення
творчого
молодіжного
простору «STEAM –
табір» (з урахуванням
потреб вільного
доступу усіх груп
населення) (2019 –
2022)

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

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

2019-2022 проект
реалізується

постійно

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

Реконструкція існуючого
міського баскетбольного
майданчика з придбанням
вуличних тренажерів та
установленням великих
(вуличних) шахів та шашок
на міській площі біля
Палацу культури.

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

2020-2022 Реалізовано
частково. В

рамках
проєкту

громадського
бюджету у

2021 році було
відкрито

вуличні шахи
та шашки.

30 D.1.3.6.Встановлення
скелелазного стенду
на території

Започаткувати в громаді
новий вид спорту як
скелелазіння

1.Створення матеріальної
бази для подальшого
розвитку спортивного

2020 Проект
реалізовано.



Помічнянської ЗЗСО
№3 (з урахуванням
потреб вільного
доступу усіх груп
населення) (2021)

туризму та скелелазіння
(альпійська стінка)
2.Започаткування в
громаді нового виду
спорту як скелелазіння

Операційна ціль: D.2.2.Започаткування Брендового фестивалю громади
31 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

Операційна ціль: D.1.2.Створення арт-простору під відкритим небом
32 D.1.2.2. Створення

мандрівного
кінотеатру під

відкритим небом
«Open-air cinema» (з
урахуванням потреб
вільного доступу усіх
груп населення) (2020

– 2021)

Створення нової форми
отримання послуг

відпочинку та дозвілля для
мешканців громади, а саме
кінотеатру під відкритим

небом

1.Створений кінотеатр під
відкритим небом в

центральній частині міста
2.Проведення заходів,

свят, концертів, творчих
вечорів, вистав тощо

2020 Реалізований в
повному

обсязі
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