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Шановні пані та панове! 

 
Зеленодольська міська об’єднана територіальна громада одна з перших 
громад Дніпропетровської області, яка йде шляхом децентралізації. Але 
для того, щоб громада дійсно стала спроможною, а рівень життя в ній 
вищим, недостатньо лише формального об’єднання на папері. 
Наступним кроком повинно стати довгострокове стратегічне 
планування, визначення пріоритетів розвитку, виявлення реальних 
потреб жителів громади. Ми чітко розуміємо, що стратегічний план – це 
основа прийняття управлінських рішень в громаді. Наявність такого 
документу значно полегшує співпрацю з інвесторами, сприяє пошуку 
додаткових можливостей для розвитку громади та вироблення її 

мешканцями спільного бачення свого майбутнього.  

З огляду на вищесказане, у 2017 році в рамках Програми «Децентралізація приносить кращі результати 
та ефективність» («DOBRE»), яка фінансується USAiD розпочато початкові заходи з розробки Стратегії 
розвитку Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади на період 2018-2028 рр. При 
розробці даного стратегічного документа було застосовано методику Партисипативної Моделі 
Стратегічного Планування Фонду Розвитку Місцевої Демократії (FRDL, Польща). В основу підготовки 
Стратегії увійшли: результати аналітичного дослідження громади (червень 2017 – серпень 2017), 
висновки соціологічного дослідження (грудень 2017), результати роботи робочої групи (24 особи), яка 
продемонструвала свій професіоналізм та компетентність. Також Стратегія враховує пропозиції 
зацікавлених сторін. Дуже важливо для нас – отримувати «зворотній зв’язок» від своїх жителів, 
відчувати їх підтримку та готовність змінювати життя на краще. З цією метою під час обговорення 
проекту Стратегії додатково було створено спеціальну електронну поштову скриньку з метою 
врахування громадських інтересів та пропозицій. Запрошення для участі у підготовці та написанні 
Стратегії отримали всі мешканці населених пунктів громади – через  офіційний сайт Зеленодольської 
міської ради, інтернет-сторінку у Facebook, інформаційні дошки оголошень, публікацій в районній 
газеті.  

Перш за все наша мета - сильна, процвітаюча, комфортна громада, у якій  живуть виключно щасливі 
люди. Реалізація цієї мети вбачає поступове виконання того комплексу дій, який ми описали по 
кожному з напрямків Стратегії розвитку нашої громади. Слід додати, що Стратегія розвитку громади є 
живим документом, до якого можуть (і повинні) вноситися зміни, щоб максимально скористатися усіма 
можливостями розвитку і мінімізації ризиків. 

Зеленодольська громада може з впевненістю сказати, що децентралізація – це добре! Головне – 
сформувати сильну команду однодумців та йти вперед! 

 

Зеленодольський міський голова 
Андрій Савченко  
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1. Процес створення стратегії, попередні коментарі 

У процесі підготовки в рамках проекту DOBRE Стратегії сталого розвитку Зеленодольської міської ОТГ 

на 2018 - 2028 роки (Стратегія) застосовано методику Партисипативної Моделі Стратегічного 

Планування Фонду Розвитку Місцевої Демократії (FRDL), що на практиці означало проведення 

процесу згідно з наступними принципами: 

 Залучення до роботи над стратегічним документом широкого представництва місцевого 

середовища (представників найважливіших установ, громадських організації, місцевих лідерів). 

 прийняття перспективи сталого розвитку – аналітичні дослідження і рішення, які ухвалюються під 

час розробки стратегічних розв'язків, охоплюють чотири сфери: економічну, соціальну, екологічну 

та інфраструктурну.  

 Підготовку звіту про стан громади на основі аналізу наявних даних. 

 Проведення поглибленого соціального аналізу (що охоплює проведення соціологічних досліджень 

на репрезентативній вибірці мешканців - досліджень громадської думки про умови життя і якість 

публічних послуг у громаді). 

 Перевірку напрацьованих рішень у ході реальних і ефективних громадських консультацій. 

 Врахування думки більшості мешканців під час вибору пріоритетів розвитку (соціологічні 

дослідження і консультації). 

 Тісну співпрацю між суспільними та інституціональними зацікавленими сторонами, працівниками 

органу місцевого самоврядування і консультантами під час робіт над документом.  

 
Процес підготовки Стратегії відбувався в наступному режимі дій: 

 Проведення діагностики в червні-липні 2017. 

 Перша стратегічна майстерня (16.11.2017), під час якої призначено колектив у справах Стратегії (24 
особи), а також заплановано процес стратегічного планування і розпочато соціальне дослідження. 

 Проведення соціального дослідження на пробі 370 респондентів, обраних випадково з числа 
мешканців об'єднаної громади. 

 Друга (11.12.2017) стратегічна майстерня – презентація результатів дослідження і проведення 
SWOT-аналізу. 

 Третя стратегічна майстерня (24.01.2018) – це узгодження бачення розвитку і стратегічних цілей, а 
також погодження операційних цілей. 

 Четверта (22.02.2018) стратегічна майстерня – вироблено комплекс дій, конкретних проектів, які 
мають служити реалізації операційних і стратегічних цілей. Опрацьовано вступну версію 
документу Стратегії, яку винесено на громадські консультації.  

 П’ята (28.03.2018) стратегічна майстерня – відбулись презентація документу Стратегії та підбиття 
підсумку перебігу партисипативного процесу підготовки стратегії, представлення результатів 
громадських консультацій, врахування зауважень з консультації, модифікація моделі 
впровадження, моніторингу і відповідальності за реалізацію стратегії в громаді, окреслення 
компетенції окремих груп, які братимуть участь в її наступних актуалізаціях. 

Громадські консультації мали широкомасштабний характер. Документ був доступний на веб-сайті 
громади, в приміщенні ЦНАП, в адміністрації громади, щоб жителі мали легкий та прямий доступ до 
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документу. Відбулись також консультативні зустрічі з мешканцями громади в населених пунктах: 
Зеленодольськ (15.03.2018), Велика Костромка (19.03.2018), Мар’янське (12.03.2018 та 22.03.2018). 
Результати консультацій були передані колективу з розробки Стратегії, який впровадив їх у остаточний 
варіант документу, що також було результатом п'ятої стратегічної зустрічі. 

Стратегія сталого розвитку Зеленодольської об’єднаної громади була підготовлена в співробітництві з 
мешканцями згідно партисипативної моделі як декларація майбутнього стану громади, до якого 
прямуватимуть як її мешканці, так і місцеві органи влади, впродовж найближчих 10 років. Це перший 
документ такого значення в нашій громаді, який піднімає питання розвитку громади у вимірі 
стратегічних напрямків розвитку. Це означає для нас сценарій "майбутнього", досягти якого 
намагаємось в рамках запланованих дій, в підсумку яких відбудеться трансформація поточної ситуації. 

Важливим елементом при створенні Стратегії сталого розвитку Зеленодольської об’єднаної громади 
була попередня стратегія, часовий горизонт виконання якої добігає кінця, а визначені в ній завдання в 
переважній більшості виконані владою громади. 

Наша нова Стратегія визначає стратегічні та операційні цілі, яких можливо досягти, і які будуть досягнуті 
за рахунок старанно підібраних та можливих для реалізації завдань і дій. Стратегія сталого розвитку 
громади була створена з використанням методики партисипативної моделі зі значною участю влади 
громади, спільноти громади і усіх, хто мав ідеї і був готовий працювати над Стратегією. У роботі над 
нею брали участь: 

1. Савченко Андрій – Зеленодольський міський голова, м. Зеленодольськ; 
2. Устименко Володимир – староста с. Мар’янське, член виконкому міської ради, с. Мар’янське; 
3. Фартушний Микола – староста с. Велика Костромка, член виконкому міської ради, с. Велика 

Костромка; 
4. Толчинська Юлія – спеціаліст з питань розвитку територіальної громади та залучення 

інвестицій I категорії виконавчого комітету міської ради, м. Зеленодольськ; 
5. Волков Віктор – депутат Дніпропетровської облради, менеджер по взаємодії з місцевими 

органами влади ДТЕК Криворізька ТЕС, м. Зеленодольськ; 
6. Базаренко Наталія – учениця Мар’янської ЗШ № 1, с. Мар’янське; 
7. Бакуновська Ольга – лаборант КП «Зеленодольський міський водоканал», м. Зеленодольськ; 
8. Басій Михайло – приватний підприємець, член виконавчого комітету міської ради, м. 

Зеленодольськ; 
9. Батрак Ольга – вчитель Апостолівського районного ліцею-інтернату, м. Зеленодольськ; 
10. Бережна Ельвіра – директор  Мар’янської ЗШ № 1, депутат міської ради, с. Мар’янське; 
11. Бережна Єва – учениця Апостолівського районного ліцею-інтернату, м. Зеленодольськ; 
12. Березняк Римма – спеціаліст зі зв’язків з громадськістю виконавчого комітету міської ради, м. 

Зеленодольськ; 
13. Березовський Ігор – начальник відділу з експлуатації будівель, споруд та капітального 

будівництва ДТЕК Криворізька ТЕС, депутат міської ради, м. Зеленодольськ; 
14. Бурага Олександра – учениця Апостолівського районного ліцею-інтернату, м. Зеленодольськ; 
15. Вірьовка Сергій – помічник народного депутата, м. Зеленодольськ; 
16. Влахно Марія – учениця Зеленодольської ЗШ № 2, м. Зеленодольськ; 
17. Водяник Каріна – учениця Великокостромської школи, с. Велика Костромка; 
18. Гаврилко Валерія – учениця Зеленодольської ЗШ № 2, м. Зеленодольськ; 
19. Горбань Валентина – головний спеціаліст фінансово-економічного відділу виконавчого 
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комітету міської ради, м. Зеленодольськ; 
20. Горобинський Павло – працівник Палацу культури «Ювілейний», м. Зеленодольськ; 
21. Гузєва Людмила – голова Ветеранської організації пенсіонерів, м. Зеленодольськ; 
22. Гусак Ніколь – учениця Апостолівського районного ліцею-інтернату, м. Зеленодольськ; 
23. Давиденко Олександра - учениця Зеленодольської ЗШ № 2, м. Зеленодольськ; 
24. Єрьогіна Вікторія – учениця Апостолівського районного ліцею-інтернату, м. Зеленодольськ. 
25. Жигаревич Ірина – завгосп Зеленодольського центру позашкільної роботи, м. Зеленодольськ; 
26. Зуєва Анастасія – учениця Зеленодольської ЗШ № 1, м. Зеленодольськ; 
27. Казакевич Анастасія – учениця Зеленодольської ЗШ № 1, м. Зеленодольськ; 
28. Кайданович Тетяна – економіст з договірних та претензійних робіт  комунального 

підприємства «Зеленодольський міський водоканал», м. Зеленодольськ; 
29. Калашніков Віталій – представник ДТЕК Криворізька ТЕС, депутат міської ради, м. 

Зеленодольськ; 
30. Капустіна Людмила – спеціаліст з питань житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради, м. Зеленодольськ; 
31. Кара Ангеліна – учениця Зеленодольської ЗШ № 2, м. Зеленодольськ; 
32. Кириленко Анастасія – учениця Зеленодольської ЗШ № 2, м. Зеленодольськ; 
33. Кобзіст Володимир – начальник відділу соціального захисту, освіти, культури, охорони 

здоров'я, спорту та роботи з молоддю виконавчого комітету міської ради, м.Зеленодольськ 
34. Коваленко Анатолій – приватний підприємець, член виконавчого комітету міської ради, с. 

Мар’янське; 
35. Коваль Наталія – перукар, с. Мар’янське; 
36. Ковальчук Лідія – представник Ветеранської організації пенсіонерів, м. Зеленодольськ; 
37. Ковтун Юлія – заступник директора Зеленодольської ЗШ № 1, м. Зеленодольськ; 
38. Кожемякін Андрій – майстер ДТЕК Криворізька ТЕС, депутат районної ради, м. Зеленодольськ; 
39. Кондратьєва Тамара – директор Зеленодольського центру позашкільної роботи, депутат 

міської ради, м. Зеленодольськ; 
40. Леонтьєва Аліна – учениця Зеленодольської ЗШ № 2, м. Зеленодольськ; 
41. Лосанова Катерина - учениця Апостолівського районного ліцею-інтернату, м. Зеленодольськ; 
42. Ляпунова Марина – вчитель Зеленодольської ЗШ № 2, м. Зеленодольськ; 
43. Лясов Володимир – головний фахівець Департаменту з операційних покращень ДТЕК 

Криворізька ТЕС, м. Зеленодольськ; 
44. Магдін Євген - працівник ДТЕК Криворізька ТЕС, депутат районної ради, м. Зеленодольськ; 
45. Мазка Віктор – приватний підприємець, депутат міської ради, с. Велика Костромка; 
46. Мазка Ірина – вчитель Великокостромської школи, с. Велика Костромка; 
47. Мамонова Оксана – заступник директора з навчально-виховної роботи Зеленодольського 

центру позашкільної роботи, м. Зеленодольськ; 
48. Мартиненко Вікторія – учениця Зеленодольської ЗШ № 1, м. Зеленодольськ; 
49. Мартиненко Катерина – учениця Великокостромської школи, с. Велика Костромка; 
50. Мартинюк Аліна – працівник  КП «Зеленодольський міський водоканал», м. Зеленодольськ; 
51. Мельник Руслана – учениця Великокостромської школи, с. Велика Костромка; 
52. Мітлікіна Ольга – вчитель Зеленодольської ЗШ № 2, м. Зеленодольськ; 
53. Мороз Віктор – начальник відділу з реалізації тепла та послуг ДТЕК Криворізька ТЕС ПАТ «ДТЕК 

Дніпроенерго», член виконкому міської ради, м. Зеленодольськ; 
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54. Муха Іван – приватний підприємець, депутат міської ради, м. Зеленодольск; 
55. Назаров Олександр – представник спілки «Побратими воїнів АТО», м. Зеленодольськ; 
56. Накрапас Наталя – директор комунального підприємства «Зеленодольський міський 

водоканал», член виконкому міської ради,  м. Зеленодольськ; 
57. Невесела Катерина – представник Ветеранської організації пенсіонерів, м. Зеленодольськ; 
58. Невеселий Дмитро – машиніст енергоблоку ДТЕК Криворізька ТЕС, депутат міської ради, м. 

Зеленодольськ; 
59. Нєхіна Людмила – голова громадської організації «Спілка жінок», м. Зеленодольськ; 
60. Нікуліна Олена – спеціаліст з організаційних питань виконавчого комітету міської ради, с. 

Велика Костромка; 
61. Новопольська Наталія – завідувач методичним кабінетом виконавчого комітету міської ради, 

м. Зеленодольськ; 
62. Овчаренко Наталія – вчитель Мар’янської ЗШ № 2, член громадської організації «Ініціатор», с. 

Мар’янське; 
63. Окрутний Роман – учень Зеленодольської ЗШ № 1, м. Зеленодольськ; 
64. Осієвська Олена – представник спілки ветеранів, м. Зеленодольськ; 
65. Острійчук Юлія – вчитель Апостолівського районного ліцею-інтернату, м. Зеленодольськ; 
66. Павлюченко Тетяна – завідувач міської бібліотеки для дітей, член виконкому міської ради,  м. 

Зеленодольськ; 
67. Перов Костянтин – працівник ТРК «Атлант», м. Апостолове; 
68. Письменний  Данило – учень Зеленодольської ЗШ № 2, м. Зеленодольськ; 
69. Постна Тетяна – головний спеціаліст з економічних питань виконавчого комітету міської ради, 

м. Зеленодольськ; 
70. Прохорець Марія – учениця Зеленодольської ЗШ № 1, м. Зеленодольськ; 
71. Радько Наталія – заступник директора Мар’янської  ЗШ № 2, с. Мар’янське; 
72. Рубцова Оксана – працівник ДТЕК Криворізька ТЕС, м. Зеленодольськ; 
73. Рябовол Олександр – голова ГО «Побратими воїнів АТО», м. Зеленодольськ; 
74. Садохіна Діана – учениця Апостолівського районного ліцею-інтернату, м. Зеленодольськ; 
75. Саєнко Дмитро – учень Апостолівського районного ліцею-інтернату, м. Зеленодольськ; 
76. Свириденко Денис – учень Зеленодольської ЗШ № 1, м. Зеленодольськ; 
77. Сєргєєва Інна – начальник відділу ЦНАП, м. Зеленодольськ; 
78. Скрипник Валентина – спеціаліст з організаційних питань виконавчого комітету міської ради, 

депутат, с. Мар’янське; 
79. Скріпка Вікторія – учениця Зеленодольської ЗШ № 2, м. Зеленодольськ; 
80. Стадник Микола – приватний підприємець, м. Зеленодольськ; 
81. Стадник Юлія – директор благодійного фонду «Агенція місцевого економічного розвитку м. 

Зеленодольська»; 
82. Татарчук Володимир – головний фахівець Департаменту з операційних покращень ДТЕК 

Криворізька ТЕС, м. Зеленодольськ; 
83. Ткаченко Тетяна – місцева активістка, м. Зеленодольськ; 
84. Уділова Катерина – учениця Зеленодольської ЗШ № 1, м. Зеленодольськ; 
85. Фегер Ірина – заступник директора Зеленодольської ЗШ № 2, м. Зеленодольськ; 
86. Фісун Олена – працівник Палацу культури «Ювілейний», м. Зеленодольськ 
87. Фурсенко Крістіна – учениця Зеленодольської ЗШ  № 1, м. Зеленодольськ; 
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88. Хало Денис – учень Зеленодольської ЗШ № 1, м. Зеленодольськ; 
89. Харькова Олександра – учениця Апостолівського районного ліцею-інтернату, м. 

Зеленодольськ; 
90. Христенко Галина – представник Ветеранської організації пенсіонерів, м. Зеленодольськ; 
91. Цехович Оксана – учениця Апостолівського районного ліцею-інтернату, м. Зеленодольськ; 
92. Чернецова Валентина – заступник голови ГО «Спілка жінок», м. Зеленодольськ; 
93. Шаган Олександра  – представник Агенції місцевого економічного розвитку м. Бурштин; 
94. Шайтанова Ольга – учитель Великокостромської школи, с. Велика Костромка; 
95. Шикотя Максим – учень Зеленодольської ЗШ № 1, м. Зеленодольськ; 
96. Шмига Вікторія – вчитель Зеленодольської ЗШ № 1, м. Зеленодольськ; 
97. Шугіта Володимир – працівник ДТЕК Криворізька ТЕС; 
98. Юрченко Юлія – вчитель Апостолівського районного ліцею-інтернату, член виконкому міської 

ради, депутат районної ради, м. Зеленодольськ; 
99. Ярошенко Олена – секретар міської ради, м. Зеленодольськ; 
100. Яцишина Юлія – учениця  Зеленодольської ЗШ № 1, м. Зеленодольськ. 

Стратегія сталого розвитку Зеленодольської міської ОТГ – це випрацьований за партисипативною 
методикою консенсус різних груп мешканців громади щодо напрямків, в яких ми прагнемо 
розвиватись, та негативних явищ, що спостерігаються в нашій громаді, яким ми маємо протидіяти. 

Наша стратегія полягає в забезпеченні рівних можливостей у всіх аспектах функціонування громади 
незалежно від раси, кольору, релігії, статі, національності, походження, громадянства, віку, сімейного 
стану, наявності інвалідності, стану здоров’я, сексуальної орієнтації чи будь-якої іншої ознаки, 
захищеної законом. 

Повага до людей та навколишнього середовища є основою заходів, запропонованих до реалізації, а 
соціальна інтеграція ОТГ входить у нашу місію, цінності та етичні принципи. Наші прагнення ми 
формулюємо у баченні майбутнього нашої громади, випрацьованого спільно з мешканцями. Досягти 
його нам допоможуть системні дії та досягнення цілей, які ми визначили як стратегічні: 

Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня життя мешканців шляхом покращення доступу до соціальних 
послуг, навчання, освіти, послуг громадської безпеки та відпочинку, які 
забезпечать комфортні умови життя в єдиній громаді 

Стратегічна ціль 2. Активізація місцевої спільноти та посилення процесу відновлення сіл на основі 
історичної та культурної спадщини 

Стратегічна ціль 3. Розширення і покращення якості та енергоефективності комунальної 
інфраструктури, яка забезпечує підвищення комфорту проживання та посилення 
охорони здоров'я мешканців 

Стратегічна ціль 4. Підтримка розвитку підприємництва на основі місцевих ресурсів і талантів 
 
У практичній реалізації наших стратегічних цілей ми будемо прагнути до збільшення представництва 
жінок у діяльності громади, досягнення вікової різноманітності серед бенефіціарів стратегії, повагу 
прав меншин та полегшення доступу до суспільного життя для людей з інвалідністю, виключених осіб 
та осіб, які перебувають під ризиком виключення. 
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2. Аналіз місцевого розвитку – найважливіші висновки 

Зеленодольська ОТГ – це громада 
міського типу, яка розташована у 
південно-західній частині 
Дніпропетровської області, в межах 
Апостолівського району. Її відділяє 
майже 490 км від Києва, 190 км від 
Дніпропетровська, 45 км від Кривого 
Рогу та 14 км в південно-західному 
напрямку від районної залізничної 
станції Апостолове. Площа 
Зеленодольської ОТГ становить 
276,27 км2 і в ній мешкає 19620 осіб 
(станом на 01.01.2017 р.). 
Зеленодольська ОТГ виникла в 2015 р. 
шляхом  об’єднання громад міста 
Зеленодольськ, сіл Мала Костромка, 
Велика Костромка і Мар’янське. 

Адміністративним центром ОТГ виступає місто Зеленодольськ, виникнення якого припадає на 1961 рік. 
Місто було збудоване, щоб наповнити своїм потенціалом новозбудовану електростанцію. У 1964 році 
Зеленодольську було надано статус селища міського типу, а в 1993 році він отримав статус міста 
районного значення. 

До громади належить село Мала Костромка, розташоване не далі, ніж в 1000 м від центру ОТГ, а також 
село Велика Костромка, від якого центр ОТГ віддалений на 12 км. Село Велика Костромка розташовано 
16 км. на південь від залізничної станції Апостолове на перетині залізничних ліній Нижньодніпровськ-
Вузол-Снігурівка та Запоріжжя-Кривий Ріг. На заході село межує з містом Зеленодольськ. Село лежить 
на перетині давніх торгових шляхів та на межі так званого Великого лугу – споконвічних козацьких 
земель. Велика Костромка виникла в другій половині ХVІІ ст. як військове поселення на території 
Херсонської губернії під назвою Костромка. 

До складу громади входить також село 
Мар’янське, яке знаходиться на відстані 36 км 
від центру ОТГ. Село Мар'янське знаходиться 
на правому березі Каховського водосховища, 
за 25 км від районного центру – міста 
Апостолове та центру громади міста 
Зеленодольськ. На півдні межує з селищем 
Нововоронцовка Нововоронцовського району 
Херсонської області та на сході з селом 
Грушівка. Мар'янське розділене на дві частини 
великою затокою (колишня річка Тернівка). 
Біля села знаходиться вхідний каскад 

стратегічного водозабору для всього району – каналу Дніпро-Кривий Ріг. Через село проходять 
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автомобільні дороги Н23 і Т 0403 – в напрямку на Кривий Ріг, Нікополь, Херсон, Миколаїв, Одесу. 

Джерело: atu.minregion.gov.ua  

Демографічна і соціальна ситуація в громаді 

Згідно з найновішими даними з 2017 року в об’єднаній громаді проживає в сумі 19 746 осіб, в тому 
числі в Зеленодольську 14 0051 осіб, що становить 71% популяції мешканців, а також відповідно: 
у с. Велика Костромка 2 034 осіб – 10% та с. Мар'янське 3 707 осіб – 19%. З точки зору чисельності в 
невеликому ступені переважають жінки – в цілій громаді їх частка складає 53%, тільки в незначному 
ступені та структура відрізняється в Мар'янському, де їх частка складає 52%.  

Дані, представлені на нижченаведених картах Зеленодольської міської ОТГ, відображають тенденції 
демографічних процесів у відповідних населених пунктах громади у 2015-2017 роках, показуючи 
процентні зміни по відношенню до 2015 року, який прийнятий за 100%: 

 
 

 у порівнянні з 2015 роком значно 
скоротилась чисельність населення у 
Великій Костромці – на 14,36%, дещо 
менше у Мар'янському – на 2,11%, в той 
же час в Зеленодольску загальна 
чисельність населення на кінець 2017 
зросла на 8,96% 

 
 

 
 

 чисельність чоловіків у порівнянні з 2015 
роком значно скоротилась у Великій 
Костромці – на 17,86%, дещо менше у 
Мар'янському – на 4,99%, на відміну від 
Зеленодольска, де на кінець 2017 р. 
чисельність чоловіків зросла на 28,09%, 
що пов’язане насамперед з кращими 
можливостями працевлаштування 

 
 

                                                                 
1 Дані походять з ресурсу адміністрації громади. 
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 чисельність жінок демонструє зворотну 
тенденцію у порівнянні з чоловіками у 
Великій Костромці – зростання на 14,7% 
у порівнянні з 2015 роком. В 
Зеленодольску чисельність жінок зросла 
на 21,07%, у Мар'янському скоротилась 
– на 4,01% 

 
 
 

 
 

 катастрофічно скоротилась у 2015-2017 
роках чисельність працездатного 
населення у Великій Костромці – на 
38,84%. Набагато менше скорочення 
відбулось у Мар'янському – на 4,9%, в 
той же час в Зеленодольску чисельність 
працездатного населення зросла на 
11,2% 

 

У віковій структурі населення 16% мешканців громади становлять діти і молодь у віці 0-18 років. Особи 
у віці 19-49 років становлять 42%, особи у віці 50-59 років – 15% і 21%, а особи у віці старше 60 років – 
26%. 

 
 

 подібні негативні тенденції 
спостерігаються також за віковими 
групами – кількість дітей і молоді у віці 
до 18 років зменшилась у 2015-2017 
роках на 26,6% у Великій Костромці та на 
23,43% у Мар'янському – на відміну від 
Зеленодольска, де відбулось зростання 
на 3,96% 

 



 

   

Децентpалізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 

12 
Стратегія сталого розвитку Зеленодольської міської ОТГ на 2018 - 2028 роки 

Громаду характеризує високий відсоток осіб старших ніж 60 років, а у поєднанні з віковою групою осіб 
старших ніж 50 років, цей відсоток становить 42%. Це, найімовірніше, ефект явищ, які накладаються, 
таких, як міграція молодших, мобільніших осіб до Кривого Рогу, Києва, а також за кордон. Ця 
несприятлива тенденція протягом тривалого періоду часу може негативно вплинути на перспективи 
розвитку громади. Додатково сальдо натурального приросту в 2017 р. склало вже (- 75) осіб, з чого в 
Зеленодольську (- 39), Великій Костромці (- 4), Мар'янському (- 32). 

 

 

 
 

 у 2015-2017 роках значні зміни 
спостерігались в чисельності населення 
пенсійного віку – скорочення на 24,72% 
у Великій Костромці, скорочення 7,24% 
у Мар'янському і значне зростання  – на 
41,49% в Зеленодольску 

 

 

У громаді мешкає 5 833 пенсіонери (що становить 30% всіх мешканців), а також 717 інвалідів 
(4% мешканців). Крім того, на території громади проживає 81 емігрант та біженець. У громаді численну 
групу мешканців становлять ветерани війни – 1 629 осіб, з яких 97 – ветерани АТО. 

 
 

 
 

 на кінець 2017 року в Зеленодольській 
ОТГ мешкало 717 осіб з інвалідністю, що 
становить 4% всіх мешканців. Протягом 
2015-2017 років цей показник 
змінювався – зростав з 2,9% до 3,9% у 
Великій Костромці, зменшувався з 2,9% 
до 2,2% у Мар'янському та з 2,4% до 
1,7% у Зеленодольску 
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 чисельність осіб жіночої статі з 
інвалідністю протягом 2015-2017 років 
зросла з 1,4% до 1,7% у Великій 
Костромці, зменшилася з 1,4% до 1,2% у 
Мар'янському та з 1,4% до 0,8% у 
Зеленодольску 

 

Відсутні актуальні дані на тему рівня бідності, однак за останньою доступною інформацією з 2009 р. 
визначеною на рівні району, його оцінено на рівні 21%. Це проблема, яка дуже часто з'являється в 
проведених інтерв'ю в громаді. Не менш важливим чинником, який впливає на суспільну 
дезінтеграцію, виступає відсутність роботи та вже згадана заробітчанська еміграція. 

На жаль зростаючі рахунки за енергію не сприяють покращенню життя мешканців. Їх матеріальна 
ситуація щоразу гірша, а видатки на енергію, які поглинають сімейний бюджет, призводять до 
зменшення доходів суспільства громади.  

Більшість домогосподарств отримують допомогу – за офіційними даними вона охоплює до 
74% мешканців.  

 
 

 протягом 2015-2017 років кількість 
сімей, які звертаються за субсидією для 
відшкодування витрат на комунальні 
послуги, зросла з 23,6% до 33,4%   
у Великій Костромці, та з 16,3% до 17,5% 
у Зеленодольску. У Мар'янському 
статистичні дані за цим показником 
відсутні 

 

Незважаючи на часто важку життєву ситуацію, спільнота громади характеризується відкритістю, що 
зумовлено історично сильними сімейними та сусідськими зв'язками. 

Економічна і соціальна ситуація в громаді 

На території громади знаходиться об'єкт стратегічного характеру для підтримки енергетичної 
стабільності в цій частині України. Це Криворізька ТЕС ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», яка входить до складу 
енергетичного концерну ДТЕК і працевлаштовує близько 1700 працівників. 
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 протягом 2015-2017 років зростала  
чисельність працюючих у Великій 
Костромці – з 27,8% до 31,3% та 
Зеленодольску – з 19,1% до 19,3%, в той 
же час у Мар'янському відбулось 
скорочення – з 24,7% до 23,3% 

 головним місцем працевлаштування 
мешканців виступає електростанція 
Криворізька ТЕС ПАТ «ДТЕК 
Дніпроенерго» внаслідок чого на ринку 
праці переважають професії, пов'язані з 
енергетикою 

 

Галузі, в яких найчастіше функціонують місцеві підприємства – це енергетика, харчова промисловість, 
сільське господарство, послуги, оптова та роздрібна торгівля, а також адміністрація громади. 

В даний час будується порт в селі Мар’янське. Інвестором виступає фірма "Нібулон", яка займається 
сільськогосподарським виробництвом у великому масштабі. Порт служитиме інвестору для 
ефективного вивезення зернової та сільськогосподарської продукції водним шляхом безпосередньо 
одержувачам у портах Чорного моря. 

У громаді існує також явище зарубіжної заробітчанської міграції. Виїзди за кордон з метою пошуку 
роботи – це у більшості випадків сезонна робота. Позитивним аспектом цього явища слід визнати факт, 
що значна частина осіб повертається через деякий час. Тому можна сміливо стверджувати, що явище 
постійної еміграції – маргінальне. Головним напрямками виїзду мешканців досліджуваного регіону 
виступають переважно Польща і Чехія.  

 
 

 сальдо міграції на кінець 2017 року у 
Великій Костромці, складало 42 особи 
на 1000 мешканців, у Мар'янському – 29 
осіб і 50 осіб у Зеленодольску. 

 

Варто також відзначити той факт, що одним із перших рішень вже об'єднаної громади було 
впорядкування торгівельної діяльності на своїй території. Звідси інвестиції в торгівельну 
інфраструктуру для мешканців громади, які можуть вести торгову діяльність в гарних умовах – як 
тимчасову, так і постійну. Це виступає конструктивним способом отримання благ мешканцями 
сільської і міської частини громади 
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Стан навколишнього природного середовища, екологія 

На території села Мар’янське, яке входить до складу Зеленодольської ОТГ, знаходяться запаси вапняку 
площею – 4,43 км. кв. Ці запаси можливо широко застосовувати в будівельній промисловості.  

Інакше ситуація виглядає в м. Зеленодольськ, де розташовані підприємства  ПАТ ДТЕК 
«ДНІПРОЕНЕРГО» Криворізька ТЕС, ЗАТ «Укрнафта», ТОВ «Зеленодольський хлібокомбінат». Ці 
підприємства в значній мірі забруднюють атмосферне повітря. Через викиди забруднюючих речовин, 
твердих часток і окисів азоту – підприємством Криворізька ТЕС (теплоелектростанція), яка працює на 
вугіллі, спостерігається негативний вплив на стан здоров’я людей. Збільшилась захворюваність на такі 
хвороби, як бронхіт та рак легень.  

До деградації навколишнього середовища призводить не тільки промисловість, а також автотранспорт, 
який є джерелом забруднень. Зеленодольськ і Мар’янське – це населені пункти з напруженим 
дорожнім рухом, а відсутність об’їзної дороги щораз більше погіршує місцеву екологічну ситуацію. 

Утилізація твердих побутових відходів здійснюється комунальним підприємством «Зеленодольський 
міський водоканал». Загальна площа полігону твердих відходів становить 1,33 га, а площа ділянки для 
складування відходів – 0,7557 га. Підприємство діє з 2007 року, однак угоду на експлуатацію має на 10 
років. 

Головним джерелом водопостачання м. Зеленодольська виступає поверхневий забір води з 
підживлюючого каналу ДТЕК «Криворізька ТЕС», с. Мар'янське –з каналу «Дніпро-Кривий Ріг», с. 
Велика Костромка – зі свердловини. 

В селі Велика Костромка є в наявності місцевий водогін та функціонують артезіанські свердловини, 
завдяки чому мешканці мають доступ до питної води. Однак мережі водопостачання знаходяться в 
поганому стані. В селі знаходяться 2 свердловини, з яких діюча тільки одна, глибиною 55 м. Друга, 
резервна, має глибину 80 м. Знос свердловини, водопровідних мереж, водонапірної башти, 
побудованих в 1977 році, складає 80%. На жаль, в останні роки якісний склад підземних вод змінився 
через екологічні проблеми (недалеко від села розміщені полігон твердих побутових відходів, 
відстійники – ставки Криворізької ТЕС). 

Великою проблемою для керівництва ОТГ виступають так звані стихійні звалища сміття, які виникають 
у кожному населеному пункті, що входить до складу громади. 
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3. Результати соціологічного дослідження 

Соціологічне дослідження якості життя мешканців 

Елементом проведеної діагностики, який був ключовим для подальшої роботи над Стратегією 
громади, було проведення соціологічного дослідження якості життя мешканців Зеленодольської 
міської ОТГ, з якого випливають такі висновки:  

 52,4% мешканців оцінюють свою матеріальну ситуацію як середню і хорошу, 39,7% оцінюють 
як погану і дуже погану, 6,8% – важко дати відповідь. 

 Головним джерелом доходів 47,8% мешканців виступають пенсійні виплати і виплати для осіб 
з інвалідністю.  

 Оцінка об’єднаної громади як місця для проживання: добре – 34,7%, посередньо – 56,0%, 
погано – 9,3%. 

 Хороша оцінка факту створення об’єднаної громади – 42,7%, погана – 3,8%. 

 Відсоток домогосподарств, в яких цікавляться тим, що відбувається на території громади, сягає 
50,2%; 14,1% мешканців не цікавляться. 

 41% мешканців стверджують, що влада добре інформує про свою діяльність, 21,4% мають 
протилежне бачення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діаграма 3.1. Оцінка 
мешканцями 
Зеленодольської 
міської ОТГ, як місця 
для проживання. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 

Дослідження дозволило визначити фактори, які позитивно і негативно впливають на якість життя в 
громаді.  

До позитивних факторів належать: 

 Високий відсоток мешканців, які задоволені фактом проживання в об’єднаній громаді, та 
позитивна оцінка громади, як місця для проживання 

 Високий відсоток мешканців, які вирішили залишитися в громаді 

 Позитивна оцінка факту створення об’єднаної громади 

 Позитивна оцінка послуг, які надаються адміністрацією, а також роботи і ставлення самих 
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чиновників 

 Влада сприяє ініціативам мешканців 

 Чистота громадських місць (напр. прибирання площ, парків), вивіз сміття з домогосподарств 

 Доступність і якість навчання на території громади 

 Сфера культури та можливість брати участь у культурному житті була позитивно оцінена 
мешканцями 

 Позитивна оцінка якість навчання у дитячих садочках та доступності дитячих майданчиків 

 Позитивна оцінка мешканцями діяльність аптек на території громади 
 

До факторів, які негативно впливають на якість життя в громаді, належать: 

 Відсутність достатньої кількості робочих місць на території громади 

 Дуже слабка підтримка започаткування власного бізнесу з боку громади 

 Матеріальні проблеми, які стосуються 39,7% домашніх господарств, призводять до соціального 
виключення, зумовлюють низьку якість життя 

 Мешканці незадоволені чистотою повітря та якістю питної води 

 Незадоволені потреби мешканців у різноманітних формах цікавого дозвілля для дітей та 
молоді 

 Недостатня доступність місць, в яких дорослі можуть проводити свій вільний час поза домом 
(наприклад, клубів, центрів, кав’ярень та ін.) 

 Мешканці незадоволені низькою доступністю послуг фахових лікарів 

 Погане облаштування громадських будинків для потреб осіб з інвалідністю 

 Погане утримання доріг у зимовий період 

 Придатність доріг для пішоходів, стан доріг, відсутність тротуарів, велодоріжок  

 Стан транспортного сполучення між населеними пунктами об’єднаної громади, якість 
громадського транспорту та рівень безпеки на дорогах 

Оцінка якості громадських послуг, які надаються інституціями місцевого самоврядування 

Окрім визначення чинників, які впливають на збалансований місцевий розвиток, результати 
проведеного дослідження дають інформацію про оцінку мешканцями громадських послуг, які 
надаються інституціями місцевого самоврядування в розрізі окремих сфер життєдіяльності громади – 
охорони навколишнього середовища, функціонування громадського транспорту та дорожньої 
інфраструктури, шкільної й позашкільної освіти і дозвілля, соціальної сфери, підтримки 
підприємницької діяльності і сфери зайнятості, сфери культури і спорту. 

У сфері охорони навколишнього середовища, як видно з діаграми 3.2, мешканці Зеленодольської 
міської ОТГ позитивно оцінюють якість послуг з вивезення сміття з домогосподарств, прибирання 
громадських місць, озеленення - наявності природи в оточенні людини (парки, зелені зони та ін.) та 
утримання кладовищ. В той же час мешканці негативно оцінили догляд з боку державних установ за 
станом навколишнього середовища, можливість сортування сміття та естетику громадських будівель. 
Однак найбільш негативні оцінки пов’язані з екзогенними чинниками в цій сфері - чистотою річок, озер, 
водойм, якістю питної води, чистотою повітря. 

Такі оцінки громадських послуг дають можливість адміністрації ОТГ коригувати свою діяльність в сфері 
охорони навколишнього середовища відповідно до потреб та очікувань мешканців. 
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Діаграма 3.2. Оцінка 
мешканцями 
громадських послуг 
в сфері охорони 
навколишнього 
середовища. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 

 

Оцінка функціонування громадського транспорту та дорожньої інфраструктури, як видно з діаграми 
3.3, негативна. Мешканці Зеленодольської міської ОТГ найбільш негативно оцінюють якість і стан 
дорожнього покриття, доступність велосипедних маршрутів, якість громадського транспорту на 
території громади та безпеку на дорогах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діаграма 3.3. Оцінка 
мешканцями 
громадських послуг 
в сфері транспорту та 
дорожньої 
інфраструктури. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 

Значної уваги з боку влади громади вимагають питання наявності транспортного сполучення між 
населеними пунктами об’єднаної громади, можливість скористатися послугами громадського 
транспорту на території громади, утримання доріг у зимовий період, а також придатність доріг для 
пішоходів (наприклад, наявність тротуарів, їх стан, нічне освітлення). 
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У сфері освіти, як видно з діаграми 3.4, мешканці Зеленодольської міської ОТГ позитивно оцінюють 
якість послуг які надаються інституціями місцевого самоврядування. Мешканці позитивно оцінили 
доступність шкіл, якість навчання у дитячих садочках, доступність дитячих майданчиків, доступність 
дитячих садочків, якість навчання у школах, якість послуг закладів позашкільної освіти, доступність 
закладів позашкільної освіти, якість позаурочних занять у школах, доступність позаурочних занять у 
школах. Це свідчить як про підтримку даної сфери з боку адміністрації ОТГ, так і про наявність 
кадрового потенціалу та потенціалу розвитку.  

Уваги з боку влади громади вимагає доступність різноманітних форм цікавого дозвілля для дітей та 
молоді, яку мешканці оцінили негативно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діаграма 3.4. Оцінка 
мешканцями 
громадських послуг 
в сфері освіти. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діаграма 3.5. Оцінка 
мешканцями 
громадських послуг 
в сфері зайнятості та 
підприємництва. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 

Вкрай негативна 
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оцінка мешканцями ситуації у сфері зайнятості та підприємництва, як видно з діаграми 3.5, вказує на 
необхідність активних дій адміністрації ОТГ щодо надання підтримки підприємцям, підтримки з боку 
громади можливостей заснування власного бізнесу, започаткування діяльності організацій підтримки 
бізнесу, створення робочих місць. 

Низькі оцінки в даній сфері обумовлені, перш за все, низькім рівнем доходів мешканців, низькім 
рівнем зайнятості та відсутністю робочих місць. Результати дослідження показали (діаграма 3.6), що у 
47,8% домогосподарств основним джерелом доходів сім’ї виступає дохід пенсіонера або інваліда, і 
лише у 37,3% це дохід члена сім’ї, який працює на ставці (повній чи частковій). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діаграма 3.6. Оцінка 
мешканцями 
джерел доходів 
члена сім’ї, який 
заробляє найбільше. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 
 

У соціальній сфері мешканці позитивно оцінюють лише діяльність аптек на території Зеленодольської 
міської ОТГ, як видно з діаграми 3.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діаграма 3.7. Оцінка 
мешканцями 
громадських послуг 
у соціальній сфері. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 
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Найбільшого покращення потребує якість послуг, які надаються інституціями місцевого 
самоврядування щодо пристосованості громадських будівель до потреб осіб з інвалідністю. Низький 
рівень послуг  фахових лікарів, відсутність можливості користуватися послугами по догляду, 
фінансованими громадою, недостатня допомога громадських організацій особам, які перебувають у 
важких матеріальних умовах, слабка зацікавленість установ громади проблемами осіб похилого віку - 
такі оцінки зобов’язують адміністрацію громади вдосконалювати свою активність в соціальній сфері 
відповідно до потреб та очікувань мешканців. 

У сфері культури і спорту мешканці Зеленодольської міської ОТГ позитивно оцінюють якість послуг які 
надаються інституціями місцевого самоврядування, як видно з діаграми 3.8.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діаграма 3.8. Оцінка 
мешканцями 
громадських послуг 
в сфері культури і 
спорту. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 

Мешканці позитивно оцінили доступність інтернету, можливість участі у спортивних заходах, діяльність 
будинків культури, можливість брати участь як глядач/слухач у культурному житті, можливість активно 
займатися спортом, діяльність бібліотек, можливість брати участь у культурно-мистецькій діяльності, 
можливість активної участі в різноманітній громадській діяльності, доступ до місць відпочинку та 
відновлення у безпосередній близькості від місця проживання. 

Уваги з боку влади громади вимагає доступність (існування) місць, в яких дорослі можуть проводити 
свій вільний час поза домом (наприклад, клубів, центрів, кав’ярень та ін.), яку мешканці оцінили 
негативно. 

Діаграма 3.9 відображає підсумки дослідження якості життя та якості громадських послуг, які 
надаються інституціями місцевого самоврядування. Дослідження дозволило визначити фактори, які 
мають найбільший вплив на якість життя і громадських послуг, і сфери, які повинні мати особливу 
підтримку для досягнення збалансованого місцевого розвитку. 
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Діаграма 3.9. Оцінка 
важливості факторів, 
які мають 
найбільший вплив на 
якість життя і 
публічні послуги, і 
які повинні мати 
особливу підтримку 
для досягнення 
збалансованого 
місцевого розвитку. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 

Найбільшої підтримки, за оцінками мешканців, потребують дорожня інфраструктура і охорона та 
профілактика здоров’я.  
Другий щабель займають соціальна допомога, комунальне житло громадська безпека, 
водопостачання, вуличне освітлення.  
На третьому щаблі підтримки потребують освіта і дошкільне виховання, чистота вулиць та громадських 
місць. 
Це цінна інформація для влади об’єднаної громади, оскільки дозволяє визначити ключові потреби, що 
одночасно мають суттєвий вплив на відчуття комфорту і якість життя мешканців. 
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4.  SWOT-аналіз – висновки 

Підсумком стратегічного аналізу і соціологічного дослідження в процесі партисипативного 
стратегічного планування і роботи над Стратегією Зеленодольської міської ОТГ було проведення SWOT-
аналізу, який полягає у визначенні сильних (англ. Strenghts) i слабких (Weaknesses) сторін громади (її 
позитивних і негативних рис, специфічних ресурсів, потенціалу або дефіцитів, які мають вплив на 
майбутній розвиток), а також можливостей (Opportunities) i загроз (Threats), (позитивних і негативних 
процесів чи явищ, які стосуються громади або стосуватимуться її у майбутньому і впливатимуть на її 
розвиток).  

Процес приготування SWOT/TOWS–аналізу відбувався у декілька етапів, в яких брали участь 
представники призначеного стратегічного колективу, представники громадських організацій, 
комунальних установ і мешканці, які представляють різні соціальні групи (бізнесменів, фермерів, 
пенсіонерів). 

Визначено чинники, які впливають на розвиток громади. Аналіз SWOT був проведений в чотирьох 
сферах: 

 Сфері економіки - де визначено слабкості і потенціали місцевої економіки, шанси і бар'єри 
розвитку і їх визначники, можливості створення нових можливостей і ресурсів. 

 Суспільній сфері - задоволення суспільних потреб, процеси і суспільні проблеми, публічна 
безпека, суспільні послуги (освіта, охорона здоров'я, культура), активність і інтеграція 
суспільства. 

 Сфері комунальних послуг (цивілізаційній) - комунальні послуги, доступність і якість 
адміністративного обслуговування, житловий фонд, якість життя і доступність послуг. 

 Зовнішніх відносин - співробітництво з інституційними партнерами (адміністраціями різних 
рівнів, іншими місцевими органами влади, громадськими організаціями, підприємствами) і 
мешканцями. 

Ключові для якості життя мешканців аспекти пов'язані з: 1) безробіттям і заробітчанською еміграцією 
особливо в контексті міграції людей у працездатному віці. (Влада громади проявляє рішучість у 
пошуках рішення проблеми, якою є затримання відпливу молодих мешканців); 2) поганим станом 
доріг та дорожньої інфраструктури; 3) охороною навколишнього середовища та охороною здоров'я; 
4) рівнем безпеки в громаді. Особливо істотним для громади в цій сфері виступає відсутність 
кваліфікованих медичних кадрів.  

Ідентифіковано ключові проблеми, які будуть вирішуватися в довгостроковій перспективі, 
сформульовано їх наступним чином: 

 стан здоров'я мешканців; 

 відсутність робочих місць; 

 міграція молоді; 

 поганий стан служби охорони здоров'я; 

 низький рівень безпеки, високий рівень злочинності та агресії серед молоді; 

 поганий стан дорожньої інфраструктури; 

 відсутність послуг для мешканців (побутових, медичних, безпеки); 

 забруднення повітря; 
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 проблеми зі сміттям; 

 занепад заводу «Континент»; 
 присутність соціально відповідального найбільшого підприємства в громаді – електростанції ДТЕК. 

На підставі результатів у згаданих сферах ідентифіковано сильні і слабкі сторони громади, а також її 
шанси і загрози, представлені в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1. Результати SWOT-аналізу Зеленодольської міської ОТГ  

Потенціалом мешканців громади перш за все виступає: високий рівень активності різних груп 
мешканців, постійні інвестиції в освіту, які підвищують рівень людського капіталу і мають наслідком 
гарні результати навчання, а також сильний розвиток традицій. Крім того добре побудована спортивна 
пропозиція в різних дисциплінах і для різних вікових груп (байдарки, футбол, легка атлетика). 

Економічним потенціалом громади виступає: диференційована економічна діяльність МСП, здатність 
залучати зовнішні фонди, інвестиційна пропозиція постіндустріальних територій та проект будівництва 
портової інфраструктури в Мар'янському. Фермери мають шанс на зростання завдяки підтримці їх 
розвитку та розбудові зрошувальної інфраструктури, можливість якої розглядається владою громади. 

Основною проблемою, яка зачіпає всі сфери послуг, що надаються громадою (дороги і дорожня 
інфраструктура, освіта, служба охорони здоров'я, культура), виступає зношена і в дуже поганому стані 
інфраструктура. Ремонту, модернізації вимагають дороги, а також комунальні будівлі. Необхідно 
забезпечити для мешканців сучасну систему очищення стічних вод, яка використовуватиме сучасні та 
ефективні технології. 

У сфері інфраструктури, яка використовується в домашніх господарствах, найбільш проблемні питання 
пов'язані з термомодернізацією будівель (які безпосередньо перекладаються на бюджети 
домогосподарств), а також організованою системою сортування сміття. 

Основними проблемами в сфері суспільного розвитку виступають відсутність роботи і пов'язана з нею 
необхідність заробітчанської еміграції, а також поганий стан комунальних будівель і комунальної 
інфраструктури, що серйозно знижує якість наданих послуг.  
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5. Бачення розвитку громади 

 

Наше бачення випливає з системи цінностей, які 
вкорінені у місцевій спільноті Зеленодольської 
міської ОТГ. 
Це бачення є нашим напрямком і прагненням, до 
якого ми прямуватимемо у наступні роки, щоб 
громада стала місцем для життя, роботи, та 
відносин, які домінуватимуть в нашій спільноті, в 
якій ми хочемо перебувати. Це прагнення 
реалізації мрій за допомогою визначених планів. 
Бачення розвитку громади виникло в процесі 
партисипативного стратегічного планування, до 
участі в якому були запрошені представники 
різних груп місцевої спільноти, влади та експерти. 
У процесі розробки стратегії та бачення також 
брали участь діти, чиї візуалізації майбутнього 
громади були відібрані на конкурсі і були 
натхненням в дискусіях про майбутнє громади для 
стратегічного колективу. Партисипативна модель 
випрацювання бачення також дозволила 
включення молоді на етапі ідей і визначення 
операційних цілей, які будуть досягнуті в 
майбутньому через дії. Завдяки цьому 
сформульовано бачення громади, схвалене в 
процесі суспільних консультацій, наступного 
змісту: 
 
 
 

Зеленодольська міська ОТГ – це місце 
натуральної енергії з високою якістю 

життя у гармонії з природою, з 
традиціями та інноваційною 

економікою і сільським 
господарством, які динамічно 

розвиваються 
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6. Стратегічні й операційні цілі стратегії 

Наведені нижче стратегічні цілі сформульовані на основі результатів проведеної діагностики основних 
сфер життєдіяльності громади. Діагностика дозволила сформулювати ключові проблеми в цих сферах: 

 Соціальна сфера – недостатня пропозиція щодо поліпшення умов життя мешканців та 
соціального розвитку в середовищі, яке динамічно розвивається. 

 Сфера інфраструктури та екології – недостатній рівень інфраструктури, умов життя та охорони 
здоров'я, які здатні утримати та привабити нових мешканців. 

 Економічна сфера – недостатність умов для диверсифікації місцевої економіки на основі 
підтримки малих та середніх підприємств і фермерських господарств. 

В стратегії закладено інтенсивний характер розвитку громади, який ґрунтується на її постійно 
посилюваних міцних сторонах і перевагах. Водночас не забуто про виявлені недоліки та потреби, які 
мають бути задоволені. Стратегічні цілі є найвищою ланкою дерева цілей. Кожна з них підпорядкована 
відповідній продіагностованій сфері життя громади. Із стратегічних цілей випливають операційні цілі 
вказуючи шлях їх реалізації. Вони визначені для кожної стратегічної цілі, сформульованої в документі, 
визначаючи її сферу і межі. В той же час, вони залишаються на певному рівні узагальнення, вказуючи 
лише напрямок, який реалізують описані конкретні дії, що мають бути виконані для реалізації стратегії 
до 2028 року. 
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7. Індикатори впливу і результатів втілення стратегії 

Індикатори впливу 

Важливим елементом процесу моніторингу та оцінювання є відповідний підбір показників та 
індикаторів, які обумовлюють ефективний моніторинг Стратегії та дають змогу проводити 
порівняльний аналіз, надають достовірну інформацію про рівень соціально-економічного розвитку 
громади. Підставою для розробленої системи показників повинен бути набір офіційних статистичних 
даних, доступних на рівні громади.  

З практичної точки зору це базовий перелік показників та індикаторів, який передбачає можливість 
впровадження нових або розширення переліку наявних даних. В ситуації, коли неможливо підібрати 
один показник, який вимірює ціль (оскільки її реалізація передбачає, наприклад, досягнення кількох 
оперативних цілей чи завдань), можуть бути сформульовані синтетичні показники.  

У процесі моніторингу та оцінювання показники повинні підбиратись відповідно до визначених 
стратегічних і оперативних цілей та завдань Стратегії таким чином, щоб вони відображали вплив 
реалізації Стратегії на трансформацію громади та показували конкретні результати. На етапі 
моніторингу та оцінювання повинні бути ідентифіковані три види показників: 

Основною метою системи моніторингу Стратегії виступає перевірка ефективності дій, визначених в 
рамках стратегічних та оперативних цілей, які містяться в документі. Таким чином, моніторинг 
реалізації Стратегії буде проводитись з урахуваннях сукупних показників продуктів, результатів та 
впливу проаналізованих основних показників, визначених у Стратегії для окремих стратегічних цілей.  

Показники реалізації Стратегії розвитку спрямовані на визначення того, чи досягнуті, та в якій мірі 
досягнуті, стратегічні цілі, а також в якій мірі впровадження Стратегії  наближає громаду до реалізації 
стратегічного бачення. Показники, які забезпечують моніторинг реалізації Стратегії та стосуються її 
окремих стратегічних та операційних цілей, представлені нижче. 

 

1. Показники продукту:

•які визначають безпосередній 
результат реалізованої 
інвестиції/завдання

•вимірюють ступінь виконання 
оперативних цілей

•відносяться до вимірювання 
ефективності та дієвості

•стосуються виключно періоду 
реалізації стратегії, відповідають 
безпосереднім та негайним 
ефектам, які виникають внаслідок 
реалізації даної дії

2. Показники результату:

•які надають інформацію про 
безпосередні зміни, що відбулися 
як результат реалізації конкретних 
дій Стратегії (вони можуть мати 
вигляд натуральних або 
фінансових показників)

•відносяться до вимірювання 
ефективності та дієвості 
результатів реалізації Стратегії 
відразу після реалізації

3. Показники впливу:

•які служать для демонстрації 
постійних змін, що є результатом 
реалізації Стратегії

•відносяться до наслідків реалізації 
завдань для місцевої спільноти

•вимірюють довготермінові 
наслідки реалізації Стратегії, 
перевірені та представлені після 
завершення реалізації Стратегії 
або її етапів, по відношенню до 
ситуації в громаді до початку її 
реалізації, та показують вплив на 
соціально-економічну ситуацію у 
певний період після завершення 
(н-д, зростання % безробітних, які 
беруть участь у тренінгах)
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Показники ВПЛИВУ відповідно до стратегічних цілей Стратегії 

 

Зеленодольська ОТГ – хочу тут 
жити 

Стратегічна ціль 1: Підвищення 
рівня життя мешканців шляхом 
покращення доступу до 
соціальних послуг, навчання, 
освіти, послуг громадської 
безпеки та відпочинку, які 
забезпечать комфортні умови 
життя в єдиній громаді

Удосконалення моделі співпраці 
з мешканцями шляхом 
впровадження інструментів 
громадської участі. 

Створення середовища для 
зростання кількості та активності 
неурядових організацій

Підвищення доступності послуг 
та інфраструктури для осіб з 
інвалідністю

Підвищення доступності послуг 
та інфраструктури для 
знедолених груп мешканців

Поліпшення соціальних умов 
осіб у важкій соціальній ситуації

Збільшення пропозиції 
можливостей підвищення 
кваліфікації, позашкільної освіти 
і доступу до знань

Поліпшення інфраструктури для 
спорту і відпочинку в громаді

Підвищення почуття безпеки в 
громаді

Зеленодольська ОТГ – хочу тут 
жити 

Стратегічна ціль 2: Активізація 
місцевої спільноти та 
посилення процесу 
відновлення сіл на основі 
історичної та культурної 
спадщини

Підвищення свідомості 
мешканців, пов'язаної з 
місцевою історією та традиціями

Включення молоді в соціально-
культурне життя громади

Підвищення свідомості 
населення, пов'язаної з почуттям 
соціальної інтеграції

Активізація соціального і 
культурного життя осіб з 
інвалідністю

Поширення серед жителів 
історії, культури і традицій, 
пов'язаних з сільськими 
територіями громади

Підвищення рівня активності 
жителів сільських територій у 
соціально-культурних заходах 
громади

Поширення надбань історично-
культурного розмаїття сільських 
територій громади

Підвищення громадських 
компетенцій мешканців громади

Зеленодольська ОТГ – тут добре 
жити

Стратегічна ціль 3: Розширення 
і покращення якості та 
енергоефективності 
комунальної інфраструктури, 
яка забезпечує підвищення 
комфорту проживання та 
посилення охорони здоров'я 
мешканців

Підвищення доступу до об'єктів 
водної інфраструктури для 
жителів сільської частини 
громади

Підвищення якості 
водопостачання на території 
громади

Підвищення доступності і якості 
дорожної і придорожної 
інфраструктури в громаді

Підвищення екологічної 
свідомості мешканців

Створення інноваційних заходів 
у сфері поширення знань про 
захист природних ресурсів

Підвищення екологічної і 
санітарної безпеки в громаді

Поширення серед населення 
моделі здорового способу життя 
і харчування

Забезпечення доступу до якісної 
інфраструктури охорони 
здоров'я мешканців громади

Зниження витрат, пов'язаних з 
споживанням електроенергії і 
тепла об'єктами комунального 
господарства

Підвищення обізнаності 
населення, пов'язаної з 
використанням 
енергоефективних технологій

Поширення енергоефективних 
рішень, які знижують витрати 
домашніх господарств громаді.

Популяризація використання 
альтернативних джерел енергії 
шляхом застосування, зокрема, в 
комунальних будівлях

Підвищення доступності для 
жителів мережевих рішень 
постачання енергоносіїв

Зниження викидів забруднення 
повітря в громаді

Створення інноваційних заходів 
стосовно поширення знань щодо 
використання енергоефективних 
технологій

Зеленодольська ОТГ – тут 
розвиватися найкраще

Стратегічна ціль 4: Підтримка 
розвитку підприємництва на 
основі місцевих ресурсів і 
талантів

Збільшення пропозиції 
підтримки малого бізнесу та її 
доступності для існуючих і 
потенційних підприємців

Підвищення обізнаності щодо 
підприємництва серед молоді

Підвищення обізнаності щодо 
підприємництва серед сільських 
жителів громади

Створення умов для освіти в 
галузі підприємництва серед 
мешканців сільських територій

Створення умов для 
започаткування та ведення 
бізнесу в громаді

Поліпшення якості інвестиційної 
пропозиції для підприємців не з 
громади

Зростання в громаді капітальних 
витрат зовнішніх партнерів

Зниження рівня безробіття, 
зокрема в сільських територіях 
громади

Достосування пропозиції 
професійної освіти до потреб 
місцевого ринку праці

Розвиток форм навчання в 
шкільній і позашкільній системі, 
які підвищують 
конкурентоспроможність на 
ринку праці мешканців громади

Підвищення 
конкурентоспроможності 
місцевих підприємств на 
зовнішніх ринках збуту

Підвищення професійної 
компетентності та 
конкурентоспроможності 
жителів на місцевому і 
зовнішньому ринках праці.
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Показники РЕЗУЛЬТАТУ відповідно до стратегічних цілей Стратегії 

 
  

Зеленодольська ОТГ – хочу тут 
жити

Стратегічна ціль 1: Підвищення 
рівня життя мешканців шляхом 
покращення доступу до 
соціальних послуг, навчання, 
освіти, послуг громадської 
безпеки та відпочинку, які 
забезпечать комфортні умови 
життя в єдиній громаді

Кількість послуг ЦНАП

Кількість адміністративних послуг, 
наданих ЦНАПом онлайн

Кількість заходів, адресованих молоді

Кількість нових і відремонтованих  
об’єктів освіти, спорту та рекреації

Кількість культурних, рекреаційних та 
спортивних заходів

Створення Центру безпеки

Кількість об'єктів, пристосованих для 
старших осіб та осіб з особливими 
потребами

Кількість громадських слухань

Зеленодольська ОТГ – хочу тут 
жити

Стратегічна ціль 2: Активізація 
місцевої спільноти та посилення 
процесу відновлення сіл на 
основі історичної та культурної 
спадщини

Кількість культурних, рекреаційних, 
спортивних заходів, організованих 
владою громади спільно з іншими 
організаціями та інституціями
Кількість створених туристичних 
продуктів

Кількість громадських організацій

Кількість проектів, реалізованих за 
ініціативи мешканців та ініціативних 
груп

Зеленодольська ОТГ – тут добре 
жити

Стратегічна ціль 3: Розширення і 
покращення якості та 
енергоефективності комунальної 
інфраструктури, яка забезпечує 
підвищення комфорту 
проживання та посилення 
охорони здоров'я мешканців

Відсоток мешканців, охоплених 
роздільним збиранням сміття  

Кількість об'єктів інфраструктури для 
роздільного збирання сміття

Кількість проведених навчань на 
тематику, пов’язану з екологією

Кількість впроваджень сучасних ІТ та 
енергозберігаючих технологій

Кількість учасників навчань, пов'язаних 
з поширенням здорового способу життя

Число мешканців, охоплених скрінінгом 
хвороб серцево-судинної системи

Число мешканців охоплених скрінінгом 
онкологічних хвороб

Довжина новозбудованих доріг на 
території громади

Довжина відремонтованих доріг на 
території громади

Кількість точок освітлення на 1000 
мешканців

Довжина нових та відремонтованих 
тротуарів та велодоріжок на території 
громади

Кількість нових та відремонтованих 
рекреаційних майданчиків

Кількість нових і відремонтованих  
об’єктів освіти, медицини, культури, 
спорту та рекреації
Кількість модернізованих 
спеціалізованих шкільних класів на 
території громади

Площа зданого в експлуатацію 
соціального житла

Довжина каналізаційної i водопровідної 
мережі на території ОТГ

Довжина відремонтованих 
водопровідних мереж 

Частка капітальних видатків у загальних 
видатках бюджету громаді

Зеленодольська ОТГ – тут 
розвиватися найкраще

Стратегічна ціль 4: Підтримка 
розвитку підприємництва на 
основі місцевих ресурсів і 
талантів

Кількість мешканців, які користуються 
сільськогосподарськими 
консультаційними послугами
Кількість працевлаштованих мешканців 
на підприємствах, які діють на території 
громади

Кількість суб’єктів господарювання, які 
діють на території громади

Чисельність(відсоток) безробітних

Площа інвестиційно розвинених 
територій

Кількість новозареєстрованих суб'єктів 
господарювання

Кількість працюючих (на тисячу 
мешканців)

Кількість нових інвесторів, залучених 
громадою

Кількість реалізованих спільних проектів 
влади громади та бізнесу
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Показники результатів втілення стратегії 

Стратегічна ціль 1: Підвищення рівня життя мешканців шляхом покращення доступу до соціальних 
послуг, навчання, освіти, послуг громадської безпеки та відпочинку, які забезпечать комфортні умови 
життя в єдиній громаді 

Операційна ціль 1.1. Підвищення рівня доступності соціальних послуг 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

1.1.1. Створення Центру 
соціальної допомоги для 
одиноких, непрацездатних, 
осіб похилого віку, осіб з 
інвалідністю, осіб, які 
опинились у складних 
життєвих обставинах 

0 

 
 
Кількість створених організацій 
 

1 

1.1.2. Створення умов для легкого 
та безпечного доступу для 
осіб з інвалідністю до 
громадських об’єктів на 
території громади 

3 
Кількість  облаштованих громадських місць 
для людей даної категорії (встановлення 
пандусів, підйомників, поручнів) 

 5+ 

1.1.3. Програма соціальної 
допомоги та соціальної 
реабілітація для учасників 
бойових дій 

0 Розробка та впровадження програми 1 

1.1.4. Програма надання 
матеріальної допомоги 
мешканцям 
Зеленодольської міської 
ОТГ 

1 
Доопрацювання та актуалізація Програми 
надання матеріальної допомоги 

1+ 

1.1.5. Запровадження елементів 
гендерного бюджетування в 
управлінні громадою 

0 
Кількість програм, які враховують інтереси 
та потреби жінок, чоловіків 

1+ 

Операційна ціль 1.2. Забезпечення доступу до якісної освіти 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

1.2.1. Створення та розвиток 
опорної школи 

0 Кількість створених опорних шкіл 1 

1.2.2. Система стипендій для 
найталановитіших учнів 

0 
 

0 

Розробка положення про надання 
стипендій 
Кількість стипендій 

1 
 

15 

1.2.3. Укомплектування 
матеріально-технічної бази 
освітніх закладів 

0 
Кількість облаштованих кабінетів, 
лабораторій, навчальних закладів 

10+ 

1.2.4. Створення академічного 
ліцею для старшокласників 

0 Створення ліцею 1 

1.2.5. Програма міжнародних 
учнівських обмінів 

0 Розробка та реалізація програми 1 

1.2.6. Кулінарні курси для молоді 0 Організація кулінарних курсів 1 
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1.2.7. Програма розвитку 
позашкільної освіти (для 
усіх вікових груп 
мешканців) 

0 Розробка та реалізація програми 1 

1.2.8. Створення лінгафонних 
кабінетів в школах 

0 Кількість лінгафонних кабінетів в школах 3+ 

Операційна ціль 1.3. Покращення громадської безпеки та правопорядку 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

1.3.1. Створення матеріально-
технічної бази для якісної 
роботи громадського 
формування «Янголи тиші» 
та організація діяльності 
Центру безпеки 

0 
 

0 
 

0 
 
 

Утворення громадського формування 
«Янголи тиші» 
Отримання ліцензії на право виконання 
професійних обов’язків  
Матеріально-технічне забезпечення 
діяльності Центру безпеки та 
муніципальної варти 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1.3.2. Встановлення камер 
відеоспостереження на 
території ОТГ 

0 
Кількість придбаних та встановлених 
відеокамер на території ОТГ 

10+ 

1.3.3. Проведення 
загальноміських акцій, днів 
«Громадської безпеки» 
серед  молоді ОТГ 

0 Кількість проведених акцій 1/місяць 

1.3.4. Програма підтримки роботи 
поліцейської станції 

0 Розробка та реалізація програми 1 

1.3.5. Створення притулку для 
тварин 

0 Створення притулку для тварин  1 

Операційна ціль 1.4. Просторовий розвиток та поліпшення якості громадських місць 

Індикатори продукту 
Значення 
індикатора 

Показник результату 
Теперішнє / планове 
значення індикатора 

1.4.1. Модернізація спортивно-
відпочинкової 
інфраструктури 

0 
Кількість модернізованих  та введених  в 
експлуатацію об’єктів спортивно-
відпочинкової інфраструктури 

5+ 

1.4.2. Облаштування пляжів у 
безпечних місцях на 
території Зеленодольської 
міської ОТГ 

0 Кількість облаштованих пляжів 2+ 

1.4.3. Облаштування дитячих 
майданчиків у сільській 
місцевості 

2 
Кількість облаштованих дитячих 
майданчиків 

5+ 

1.4.4. Скеледром на базі дитячої 
юнацької спортивної школи 
в м. Зеленодольськ 

0 Створення скеледрому 1 

1.4.5. Будівництво арт-простору в 
парковій зоні м. 
Зеленодольськ 

0 Створення арт-простору в парковій зоні 1 

1.4.6. Створення зон wi-fi на 0 Кількість облаштованих зон wi-fi 3+ 
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території Зеленодольської 
міської ОТГ 

1.4.7. Наметове містечко біля 
водосховища 

0 Створення наметового містечка 1 

1.4.8. Створення сучасного готелю 0 Створення готелю 1 

Стратегічна ціль 2: Активізація місцевої спільноти та посилення процесу відновлення сіл на основі 
історичної та культурної спадщини 

Операційна ціль 2.1.Збереження та формування культурної ідентичності громади 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

2.1.1. Впровадження навчального 
курсу «Українознавство», 
«Народознавство» в 
шкільну програму освіти 

0 
Кількість впроваджень навчального 
курсу  

 

5+ 

2.1.2. Вивчення та популяризація 
місцевої історії 

2 
Кількість оновлених краєзнавчих 
експозицій музеїв, шкіл та бібліотек 
громади 

 
10+ 

 

2.1.3. Особливості місцевих страв 1 
Кількість друкованих видань місцевих 
страв з рецептами приготування 

7+ 

2.1.4. Створення віртуального 
музею громади 

0 Кількість створених віртуальних музеїв 1 

2.1.5. Підтримка та розвиток 
фестивального руху 

1 Кількість проведених фестивалів 3+/рік 

2.1.6. Відродження духовної 
спадщини Зеленої Долини 

7 Кількість заходів 30+ 

2.1.7. Створення білбордів про 
історію громади 

0 Кількість білбордів про історію громади 3+ 

2.1.8. Створення сучасного хору 
для молоді 

0 Створення хору для молоді 1 

Операційна ціль 2.2. Розвиток громадянських компетенцій, забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок та чоловіків 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

2.2.1. Підтримка діяльності 
місцевих аніматорів для 
дівчат і хлопців 

0 Кількість дотацій для аніматорів культури 10  

2.2.2. Організація видавництва 
власної газети громади в 
електронному і паперовому 
вигляді 

 
0 
 

Видавництво газети у вигляді бюлетеня 2+/місяць 

Операційна ціль 2.3. Включення (інклюзія) вразливих груп населення, зокрема осіб з інвалідністю 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

2.3.1. Соціальна програма  
«Допоможи собі, допоможи 
іншим, зміни спосіб 
мислення» 

0 Розробка та реалізація програми 1 
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2.3.2. Забезпечення 
безперешкодного доступу 
для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп 
населення до об’єктів 
соціальної, інженерної та 
транспортної 
інфраструктури ОТГ 

0 Кількість модернізованих об’єктів 10+/рік 

2.3.3. Програма «Соціальна 
активізація людей з 
інвалідністю» 

0 Розробка та реалізація програми 1 

2.3.4. Клуб рибалок 0 Створення та організація діяльності клубу 1 

Стратегічна ціль 3: Розширення і покращення якості та енергоефективності комунальної інфраструктури, 
яка забезпечує підвищення комфорту проживання та посилення охорони здоров'я мешканців 

Операційна ціль 3.1. Покращення доступу до води і водопостачання 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

3.1.1. Реконструкція водонапірної 
башти Рожновського  з 
придбанням обладнання 
глибокого доочищення 
води в селі Велика 
Костромка 

0 Кількість реконструйованих об’єктів 3+ 

3.1.2. Поточний ремонт колодязів, 
проведення ремонтних 
робіт будівлі КНС, ремонт 
насосного обладнання 

0 
Кількість реконструйованих і 
відремонтованих об’єктів 

3+ 

3.1.3. Розвиток системи водогону 
на території громади 

0 
Кількість побудованих, реконструйованих і 
відремонтованих об’єктів 

3+ 

3.1.4. Впровадження сучасних 
технологій очищення води 
та реконструкція 
обладнання водоочисних 
споруд в місті 
Зеленодольськ 

0 
Кількість реконструйованих і 
відремонтованих об’єктів  

4+ 

Операційна ціль 3.2. Покращення дорожньої інфраструктури 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

3.2.1. Капітальний ремонт доріг 
на території  
Зеленодольської міської 
ОТГ 

0 
Кількість побудованих, реконструйованих і 
відремонтованих об’єктів 

5+ 

3.2.2. Облаштування тротуарів та 
велодоріжок на території  
Зеленодольської міської 
ОТГ 

0 
Кількість облаштованих тротуарів та 
велодоріжок 

5+ 

3.2.3. Реконструкція системи 0 Кількість побудованих, реконструйованих і 2 
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зливової каналізації по вул. 
Святкова, Енергетична, 
проспект Незалежності в м. 
Зеленодольськ 

відремонтованих об’єктів 

Операційна ціль 3.3. Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

3.3.1. Ліквідація стихійних звалищ 
в населених пунктах 
громади 

0 Кількість ліквідованих звалищ 2+ 

3.3.2. Підвищення екологічної 
свідомості та участь 
місцевих  мешканців в 
природоохоронній 
діяльності 

0 Кількість проведених заходів 10+/рік 

3.3.3. Створення матеріально – 
технічної бази для 
забезпечення поводження з 
ТПВ згідно діючого 
законодавства України 

0 
0 
0 
0 

Кількість обладнаних майданчиків 
Придбання контейнерів 
Придбання автотранспорту (3 од.) 
Придбання автоматів для тари (3 од.). 

3 
28 
3 
3 

Операційна ціль 3.4. Забезпечення належного рівня охорони здоров’я мешканців громади 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

3.4.1. Залучення молодих 
медичних працівників, 
придбання комунального 
житла для них 

3 
3 

Кількість залучених працівників 
Кількість придбаного комунального житла 

6+ 
6+ 

3.4.2. Укомплектування 
матеріально-технічної бази 
медичних закладів громади 

0 
Кількість укомплектованих медичних 
закладів 

5+ 

3.4.3. Спортивний  благодійний 
марафон «До здоров’я 
через здоровий спосіб 
життя» 

0 Кількість заходів 1+/рік 

3.4.4. Проведення акцій щодо 
популяризації здорового 
способу життя 

0 Кількість заходів 40+/рік 

3.4.5. Програма покращення 
санітарних умов в 
громадських місцях на 
території ОТГ 

0 Розробка та реалізація програми 1 

3.4.6. Капітальний ремонт 
санітарного вузла 
Зеленодольської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №1 (молодший, 
старший корпуси) та 
Зеленодольської 

0 Кількість відремонтованих об’єктів 1 
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загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №2 

3.4.7. Реконструкція амбулаторії в 
с. Мар’янське 

0 Кількість реконструйованих об’єктів 1 

3.4.8. Реконструкція лабораторії 
біологічних очисних споруд 
(БОС) в  м. Зеленодольськ 

0 Кількість реконструйованих об’єктів 1 

Операційна ціль 3.5. Підвищення рівня енергоефективності громади 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

3.5.1. Впровадження комплексної 
ІТ-системи електронного 
врядування та управління в 
Зеленодольській міській 
ОТГ 

0 Впровадження комплексної ІТ-системи 1 

3.5.2. Розробка і впровадження 
системи автоматичного 
постійного віддаленого 
моніторингу споживання 
послуг з централізованого 
опалення (ЦО), 
централізованого гарячого 
водопостачання (ЦГВП), 
водопостачання питної 
води (ВП), водовідведення-
приймання каналізаційних 
стоків (ВВ) будівель 
м.Зеленодольськ 

0 

Розробка та впровадження системи 
автоматичного постійного віддаленого 
моніторингу споживання послуг ЦО, ЦГВП, 
ВП, ВВ будівель м.Зеленодольськ 

1 

3.5.3. Підвищення 
енергоефективності 
будівель бюджетної сфери 

0 Кількість відремонтованих об’єктів 5+ 

3.5.4. Енергоефективне вуличне 
освітлення 

0 Кількість встановлених світильників 20+ 

3.5.5. Проведення інформаційної 
кампанії з основ 
енергозбереження та 
енергоощадності 

0 Кількість заходів  1+/місяць 

3.5.6. Облаштування 
альтернативного опалення 
(встановлення топочної) в 
Мар’янській ЗОШ №1, с. 
Мар’янське 

0 Кількість облаштованих об’єктів  1 

3.5.7. Сприяння можливостям 
громади у створенні ОСББ 
шляхом виконання 
реконструкції та 
відновлення внутрішньо-
будинкових мереж 

0 Кількість створених ОСББ 10+ 
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загального користування у 
десяти перших житлових 
будинках, у яких буде 
створюватись ОСББ 

3.5.8. Зменшення втрат тепла з 
внутрішньо будинкових 
мереж шляхом виконання 
заходів з відновлення, 
реконструкції теплової 
ізоляції у будинках м. 
Зеленодольська 

0 
Кількість реконструйованих і 
відремонтованих об’єктів 

10+ 

3.5.9. Реконструкція системи 
газопостачання 
комунального закладу 
«Мар’янська 
загальноосвітня школа I-III  
ступенів № 2» 

0 Кількість реконструйованих об’єктів 1 

3.5.10. Реконструкція будівлі 
котельні ДНЗ «Дзвіночок» 
по  вул. Тернівка, 46 в  с. 
Мар’янське 

0 Кількість реконструйованих об’єктів 1 

3.5.11. Капітальний ремонт 
адміністративної будівлі 
Зеленодольської міської 
ради, яка знаходиться за 
адресою: вул. Фартушного, 
19 с. Велика Костромка 

0 Кількість відремонтованих об’єктів 1 

Стратегічна ціль 4: Підтримка розвитку підприємництва на основі місцевих ресурсів і талантів 

Операційна ціль 4.1. Розвиток малого та середнього бізнесу 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

4.1.1. Підтримка інституцій 
розвитку бізнесу 

0 Кількість інституцій розвитку бізнесу 1+ 

4.1.2. Створення бізнес-школи 0 Кількість створених об’єктів 1 

4.1.3. Бізнес-інкубатор, створення 
IT- підприємств 

0 
0 

Кількість інкубаторів 
Кількість створених підприємств 

1 
3+ 

4.1.4. Розвиток зон покращення 
бізнесу 

0 Кількість зон покращення бізнесу 2 

Операційна ціль 4.2. Економічна активізація сільської місцевості 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

4.2.1. Програма підтримки 
сільськогосподарських 
виробників 

0 Розробка та реалізація програми 1 

4.2.2. Створення системи сучасної 
освіти для фермерів 

0 Система освіти для фермерів 1 

Операційна ціль 4.3. Розвиток місцевої економіки на основі енергоефективних технологій та знань 
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Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

4.3.1. База локальних 
інвестиційних проектів 

0 Створення інформаційної бази 1 

4.3.2. База даних інвесторів та 
зацікавлених сторін  

0 Створення інформаційної бази 1 
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8. Взаємозв’язки між стратегією розвитку громади та іншими стратегічними документами 

В процесі створення Стратегії сталого розвитку Зеленодольської міської ОТГ на 2018 – 2028 роки був 
дотриманий принцип несуперечності зі стратегіями вищого рівня – Стратегією розвитку 
Дніпропетровської області на період до 2020 року, Державною стратегією регіонального розвитку 
України на період до 2020 року та Стратегією сталого розвитку "Україна - 2020".  

Стратегія "Україна - 2020" визначає мету, вектори, дорожню мапу, найвищі пріоритети і показники 
відповідних суспільно-економічних, організаційних, політико-правових умов формування і розвитку 
України. Стратегія "Україна - 2020" передбачає у рамках одного з чотирьох векторів руху - 
Відповідальність і Соціальна Справедливість - реалізацію реформ: Децентралізація та реформа 
державного управління, а також Реформа регіональної політики. Внаслідок зазначених реформ 
відбулося об'єднання громад і виникнення Зеленодольської міської ОТГ. 

Даний вектор руху реалізовує Державна Стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, яка 
визначає три стратегічні цілі: 

1) Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів 
2) Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток 
3) Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку  

Для кожної стратегічної мети Державної Стратегії регіонального розвитку визначено також операційні 
цілі і завдання, які складають основу для цілей і завдань Стратегії розвитку Дніпропетровської області 
на період до 2020 року.  

В стратегії розвитку Дніпропетровської області визначені наступні пріоритетні напрями розвитку 
регіону – стратегічні цілі: (1) зменшення економічних дисбалансів, (2) розвиток сільських територій, (3) 
екологічна та енергетична безпека, (4) розвиток людського капіталу. Ці цілі знайшли безпосереднє 
відображення в стратегічних цілях Стратегії розвитку Зеленодольської міської ОТГ і системно 
узгоджуються з пріоритетними напрямами розвитку громади:  

1. Покращення умов життя шляхом надання високої якості комунальних і публічних послуг 
2. Включення і активна участь мешканців в культурній діяльності, розвитку творчості і 

громадянських компетенцій 
3. Підвищення ефективності використання природних ресурсів 
4. Створення умов для розвитку місцевої економіки і сільського господарства. 

Взаємозв'язок стратегічних документів і стратегічних цілей, зазначених вище, представлено на схемі 8.1. 

Цілі в Стратегії сталого розвитку Зеленодольської міської ОТГ на 2018 – 2028 роки узгоджені з цілями 
Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, в наслідок чого забезпечується 
використання ефекту синергії в реалізації поставлених цілей як для Зеленодольської міської ОТГ, так і 
для області в цілому. 

Наведена нижче схема 8.2 демонструє окремі взаємозв’язки між стратегічними і оперативними цілями 
Стратегії розвитку Дніпропетровської області та Стратегії сталого розвитку Зеленодольської міської ОТГ. 
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Схема 8.1. Взаємозв'язок стратегічних документів і стратегічних цілей 
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Схема 8.2. Взаємозв’язки між стратегічними і оперативними цілями Стратегії розвитку Дніпропетровської області та Стратегії сталого 
розвитку Зеленодольської міської ОТГ.
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Крім цього Стратегія розвитку Зеленодольської міської ОТГ враховує в своїх цілях та має взаємозв’язок 
з іншими місцевими стратегічними і плановими документами громади – щорічними програмами 
соціально-економічного розвитку громади та іншими програмними і нормативними документами, 
такими як: 

 Паспорт Зеленодольської міської об'єднаної територіальної громади. 

 Програма  економічного і соціального розвитку Зеленодольської об'єднаної територіальної 

громади на 2018 рік. 

 Програма розвитку житлово- комунального господарства та благоустрою Зеленодольської 

об'єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

 Програма щодо видатків на проведення робіт, пов'язаних із ремонтом та утриманням доріг  

Зеленодольської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

 Екологічна програма використання коштів фонду охорони навколишнього природного 

середовища Зеленодольської міської ради на 2018 рік. 

 Програма проведення заходів із землеустрою на 2018 рік. 

 Програма створення і використання матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2018 рік. 

 Програма з розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік. 

 Програма розвитку освіти в Зеленодольській об’єднаній територіальній громаді на 2016 – 

2021 роки. 

 Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги Зеленодольської об'єднаної 

територіальної громади на 2018 рік. 

 Програма оздоровлення і відпочинку дітей на 2018 рік. 

 Програма безкоштовного харчування дітей в навчальних закладах Зеленодольської 

об'єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

 Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів 

Зеленодольської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

 Програма матеріальної допомоги  населенню Зеленодольської об'єднаної територіальної 

громади на 2018 рік. 

 Програма заходів з організації рятування на водах на 2018 рік. 

 Програма виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. 
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9. Джерела фінансування діяльності - ідентифікація джерел для інвестиційних і м'яких проектів 

Основними джерелами фінансування діяльності в усіх сферах розвитку виступають власні доходи 
громади і зовнішні джерела (в тому числі цільові субвенції, гранти, кредити). Джерелом здобуття 
цільових субвенції можуть бути Урядові Програми, які реалізуються через державний бюджет 
(Міністерство регіонального розвитку і бюджет області (державні установи) та підтримують окремі 
сфери. Державний бюджет – це: 

 кошти інфраструктурної субвенції; 

 кошти ДФРР.  

Щодо першого випадку – ці кошти надаватимуться обмежений період. Громада також готуватиме 
інвестиційні програми та проекти регіонального розвитку, що можуть фінансуватися за кошти ДФРР, за 
визначеними Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 р. напрямками. 
Зовнішні джерела  

Можливості використання державного бюджету та зовнішнього фінансування відповідно до 
стратегічних, операційних цілей і поставлених завдань демонструє нижченаведена таблиця 9.1. 

Таблиця 9.1. Джерела фінансування діяльності та проектів Стратегії розвитку 

Операційні цілі 
Державна 

інфраструктур
на субвенція 

ДФРР 
Обласний 
бюджет 

Міжнародна 
технічна 

допомога 
     

Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня життя мешканців шляхом покращення доступу до соціальних 
послуг, навчання, освіти, послуг громадської безпеки та відпочинку, які забезпечать комфортні 
умови життя в єдиній громаді 

1.1. Підвищення рівня доступності 
соціальних послуг 

Реконструкція, 
переобладнання, 
перепрофілюванн

я будівель 
бюджетних 

установ з 
обов’язковим 
врахуванням 

потреб людей з 
інвалідністю 

Розвиток надання 
соціальних послуг 

сільському 
населенню. 
Підвищення 

якості первинної 
медичної 
допомоги. 
Посилення 

комунікативного 
зв‘язку міста з 

селами громади 

 

UNDP  
 

DOBRE- Місцевий 
економічний 

розвиток (МЕР) 

1.2. Забезпечення доступу до якісної освіти 

Розвиток та 
збереження 

існуючої мережі 
закладів освіти і 

культури 
Закупівля 

транспортних 
засобів для 

підвезення дітей 
до навчальних 

закладів, 
спеціальної 

техніки 

Підвищення рівня 
привабливості 
проживання в 

сільській 
місцевості 

 

NED 
 

DOBRE- Місцевий 
економічний 

розвиток (МЕР) 

1.3. Покращення громадської безпеки та Забезпечення Налагодження  DOBRE- Місцевий 
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правопорядку належного рівня 
безпеки та 
цивільного 

захисту 

роботи 
комунального 

транспорту 

економічний 
розвиток (МЕР) 

1.4. Просторовий розвиток та поліпшення 
якості громадських місць 

Розробка 
генеральних 

планів, 
зонування, 

просторового 
планування 

Розвитку та 
збереження 

існуючої мережі 
закладів 
культури.  
Надання 

підтримки для 
облаштування 

сільської 
місцевості 

Конкурс проектів 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

Стратегічна ціль 2. Активізація місцевої спільноти та посилення процесу відновлення сіл на основі 
історичної та культурної спадщини 

2.1. Збереження та формування культурної 
ідентичності громади 

 Збереження 
історико-

культурних 
цінностей та 
природної 
спадщини. 
Підтримка 
діяльності 

громадських 
об`єднань 

Конкурс проектів 

NED 
 

DOBRE- Місцевий 
економічний 

розвиток (МЕР) 

2.2. Розвиток громадянських компетенцій, 
забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок та чоловіків 

Створення 
комунікаційних 

мереж, баз даних 

Підтримка 
діяльності 

громадських 
об`єднань 

 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

2.3. Включення (інклюзія) вразливих груп 
населення, зокрема осіб з інвалідністю 

 

Посилення 
комунікативного 

зв‘язку міста з 
селами громади 

 UNDP 

Стратегічна ціль 3. Розширення і покращення якості та енергоефективності комунальної 
інфраструктури, яка забезпечує підвищення комфорту проживання та посилення охорони 
здоров'я мешканців 

3.1. Покращення доступу до води і 
водопостачання 

Нове 
будівництво, 

реконструкцію, 
капітальний 

ремонт об’єктів 
водопостачання 

та 
водовідведення, 

об’єктів 
поводження з 
відходами та 

рекультивацію 
територій 

сміттєзвалища   

Організація 
централізованого 
водопостачання 

 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

3.2. Покращення дорожньої 
інфраструктури 

Нове 
будівництво, 

реконструкцію, 
капітальний 

ремонт вулиць, 

Розвиток мережі 
доріг місцевого 

значення 

Будівництво, 
реконструкція 

доріг місцевого 
значення 

DOBRE- Місцевий 
економічний 

розвиток (МЕР) 



 

   

Децентpалізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 

46 
Стратегія сталого розвитку Зеленодольської міської ОТГ на 2018 - 2028 роки 

доріг, мостів, 
переходів 

комунальної 
власності 

3.3. Зменшення рівня забруднення 
навколишнього середовища 

Закупівля 
спеціальної 

техніки 
 

Здійснення 
природоохоронн

ої діяльності 
(екологічні 

фонди) 

GIZ 
 

DOBRE- Місцевий 
економічний 

розвиток (МЕР) 

3.4. Забезпечення належного рівня 
охорони здоров’я мешканців громади 

 

Підвищення рівня 
обізнаності 
мешканців 
громади, 

пов’язане зі 
ставленням до 

здоров’я та 
способу життя. 

Підвищення 
якості первинної 

медичної 
допомоги 

 

NED 
 

Програма малих 
грантів Фонду 

сприяння 
демократії 

Посольства США 
 

DOBRE- Місцевий 
економічний 

розвиток (МЕР) 

3.5. Підвищення рівня енергоефективності 
громади 

Реконструкція, 
переобладнання, 
перепрофілюванн

я будівель 
бюджетних 

установ з 
обов’язковим 
застосуванням 

енергоефективни
х технологій 

Підвищення рівня 
обізнаності 
мешканців 
громади. 

Поліпшення 
енергоефективно
сті комунальних, 

навчальних та 
медичних 
закладів 

 

GIZ 
 

DOBRE- Місцевий 
економічний 

розвиток (МЕР) 
 

Програма малих 
грантів Фонду 

сприяння 
демократії 

Посольства США 

Стратегічна ціль 4. Підтримка розвитку підприємництва на основі місцевих ресурсів і талантів 

4.1. Розвиток малого та середнього бізнесу  Розвиток сфери 
послуг сільському 

населенню, не 
пов’язаних з 

аграрним 
виробництвом. 

 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

4.2. Економічна активізація сільської 
місцевості 

 Підвищення рівня 
обізнаності 
мешканців 
громади з 

підприємництва. 
Утворення 

консультативно-
дорадчих центрів 

для суб`єктів 
господарювання 

 

Програма малих 
грантів Фонду 

сприяння 
демократії 

Посольства США  
 

DOBRE- Місцевий 
економічний 

розвиток (МЕР) 

4.3. Розвиток місцевої економіки на основі 
енергоефективних технологій та знань 

 Підвищення рівня 
привабливості 
проживання в 

сільській 
місцевості 

 GIZ 
 

DOBRE- Місцевий 
економічний 

розвиток (МЕР) 
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10. Система впровадження і моніторингу реалізації стратегії; принципи оновлення документу  

Система впровадження 

Соціально-економічний розвиток у загальному розумінні виступає основною стратегічною ціллю 
кожної громади і лежить в інтересах кожної організації. У зв'язку з цим розробка Стратегії за участю 
всіх зацікавлених сторін вимагає дуже ретельного відбору партнерів, які представляють різні інтереси 
і різні можливості. Такий тип взаємодії виступає сутністю партисипативного методу, який вважається 
найбільш ефективним. 

Список учасників процесу розробки Стратегії повинен охоплювати таких представників: 

 мешканців, 

 ключові економічні середовища, 

 публічні установи, які відповідальні за місцевий розвиток, 

 працівників органів місцевого самоврядування, місцевих політиків, 

 неурядові організації – зокрема, соціально-економічні, 

 місцеві засоби масової інформації. 

Також передбачена участь спеціалістів, зовнішніх консультантів, так як це відбувалося за підтримки 
програми DOBRE. 

Роль ініціатора, координатора впровадження і моніторингу бере на себе громада. Голова громади 
особисто і через делегованих до роботи спеціалістів несе відповідальність за формальну організацію і 
розробку Стратегії. Також він відповідає за логістику і змістовну сторону процесу. 

Важлива роль місцевих засобів масової інформації та суспільних засобів масової інформації, так як це 
відбувалося під час впровадження процесу; вони будують платформу для спілкування учасників 
процесу зі спільнотою громади, а також, що надзвичайно важливе – консультування Стратегії та її 
усуспільнення під час розробки на кожному з його етапів. 

Метою цих дій повинно стати з одного боку створення сприятливого клімату довкола Стратегії і пошук 
союзників для її реалізації, а з іншого – роль передавача настрою і думок мешканців, різноманітних 
середовищ, особливо в ситуаціях, коли необхідно внести коригування у Стратегію. Стратегія у 
розробленій версії повинна бути прийнята радою і стати основою проектів, які реалізовуються 
громадою й усіма місцевими суб'єктами і які є елементами реалізації стратегії розвитку громади. 

До проведення моніторингу, стратегічного контролю і оцінювання в рамках колективу з питань стратегії 
рішенням голови об’єднаної громади буде скликана команда з моніторингу. У її складі окрім 
працівників ради опиняться також депутати, підприємці, діячі громадських організацій. Команда буде 
відібрана таким чином, щоб забезпечити зацікавленим сторонам стратегії (молоді, людям похилого 
віку, людям з обмеженими можливостями, групам мешканців) можливість чіткої і зрозумілої оцінки 
реалізації. 

Моніторинг і оцінка – це систематичний збір інформації про стан реалізації запланованої діяльності і 
реалізації поставлених цілей у ситуації, яка змінюється. Збір даних і їх систематичний аналіз дозволить 
провести оцінку: 

 відповідності графіку, 

 реалізації на рівні запланованих продуктів та досягнутих результатів, 
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 внесення змін у діяльність з огляду на зміну соціально-економічних умов та з огляду на безпеку. 

Технічно базою для моніторингу і оцінки буде порівняння детального плану дій і показників, 
включених у реалізацію окремих заходів. Цикл зустрічей команди – це робота двічі на рік, а саме в 
квітні, під час оцінки реалізації Стратегії в минулому році, і в серпні, під час збору пропозицій проектів 
для реалізації Стратегії. У цей час з'явиться документ аналізу, проведеного командою в серпні, на 
основі звітів, підготовлених суб'єктами, які відповідальні за реалізацію, та координатором з питань 
впровадження стратегії. З цією метою використовуватиметься стандартизований формуляр звітності. 

Основним принципом актуалізації Стратегії виступає діяльність, яка збігається з процесом розробки 
першої версії, підготовленої в партисипативному процесі, відповідно до методології програми 
DOBRE. Жодна діяльність, яка здійснюються на даному етапі, не може бути виключена з наступного. 

Інший важливий принцип – це акцент на аналізі змін і стані реалізації стратегії розвитку, а також умінні 
робити висновки. Це дає можливість переконатися у прийнятих пріоритетах чи їх продуманій 
модифікації. Також це тягне за собою виключення випадковості реалізованих проектів. Важливо також, 
щоб учасники системи не потрапили у рутину – на цьому втратить не лише сама Стратегія, а передусім 
діяльність з розвитку громади. 

У роботі над розробкою Стратегії особливий акцент покладено на усвідомлення того, що щорічне 
погодження з громадськими партнерами пріоритетів для повної реалізації стратегії дозволяє вносити 
пропозиції проектів усім, хто хоче брати участь у реалізації Стратегії.  

Участь в цьому процесі громадських партнерів дозволяє застосувати методику "багатовимірної 
селекції", яка використовується для вибору пріоритетних проектів, коли рішення приймається групою 
представників з місцевої спільноти, відповідно до її волі і уявлень про майбутнє, а також згідно з 
партисипативною методикою. 
 
Таблиця 10.1. Робочі команди і завдання впровадження стратегії 

Консультант/и 
(уповноважений з питань стратегії) 

Робоча команда в адміністрації 
Колектив з питань Стратегії разом 

із зовнішніми партнерами 

Головне завдання  

Пілотування процесом розробки 
Стратегії та розробка спільно з 
Робочою Командою і Командою з 
питань Стратегії принципів і 
інструментів функціонування 
системи, а також участь в 
опрацюванні документу Плану 

Повне технічне й організаційне 
обслуговування під час розробки 
Стратегії. У майбутньому члени 
Команди повинні взяти на себе 
роль зовнішніх консультантів і 
виступати змістовним ядром 
управління Стратегією 

Визначення ключових соціально-
економічних проблем і 
узгодження концепції Стратегії, а 
також представлення проекту 
Стратегії перед Радою іншими 
командами. Вибір пріоритетів і 
прийняття остаточної версії 
проекту 

Детальні завдання 

 Подання пропозиції 
інструментів для використання у 
процесі розробки Стратегії 

 Актуалізація процедури 
розробки Стратегії 

 Збір і аналіз інформації, яка 
необхідна для проведення 
оцінки стану Громади та 
реалізації цілей стратегії 
розвитку 

 Перегляд матеріалів, 
підготовлених Робочою 
Командою і консультантами 

 Проведення SWOT-аналізу 

 Визначення і рекомендація Раді 
Громади ключових проблем, 
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 Пілотування роботи, пов'язаної з 
накопиченням інформації й 
оцінкою ситуації, а також 
підготовка звіту з аналізу 

 Проведення спеціалізованих 
аналізів, у тому числі анкетних 
досліджень 

 Участь у визначенні ключових 
проблем, пріоритетів, а також у 
оцінці стратегічних проектів 
Стратегії 

 Співучасть у консультаціях і 
затвердженні Стратегії 

 Організація зустрічей, 
підготовка програм і пакетів 
матеріалів на зустрічі 

 Підготовка нотаток з зустрічей 

 Підготовка іншої інформації, яка 
необхідна для розробки 
Стратегії, напр.: на тему 
функціонування подібних і 
перевірених рішень 

 Участь у всіх зустрічах інших 
органів, на яких ведеться 
дискусія щодо Плану Реалізації 
Стратегії 

 Організація й участь у процесі 
консультацій Стратегії 

 Встановлення обсяг співпраці з 
консультантами 

пріоритетів Плану реалізації, а 
також стратегічних проектів 
реалізації 

 Затвердження проекту Стратегії 
і представлення її проекту 
перед Радою Громади 

 Співучасть у процесі 
консультацій і затвердження 

 Участь у підготовці Стратегії 
шляхом проведення аналізу й 
оцінки звітів з перебігу процесу 

 Вибір пріоритетів, довкола яких 
концентруватимуться заходи 
Стратегії Громади 

 Дискусія над проектом 
Стратегії, підготовка оцінки і 
рекомендації можливих змін 

 Представлення і 
консультування Стратегії 

 Затвердження остаточного 
проекту Стратегії 

 Представлення Стратегії перед 
Радою Громади 

 
Таблиця 10.2. Принципи актуалізації стратегії у щорічному циклі 

Принципи актуалізації стратегії у щорічному циклі 

ФАЗА I ФАЗА II ФАЗА III ФАЗА IV 
Оцінка стану соціально-
економічного розвитку 
громади та реалізації 
стратегії розвитку 

Визначення ключових 
проблем і визначення 
пріоритетів 

Збір пропозицій проектів 
реалізації, вибір і 
кваліфікація стратегічних 
проектів 

Підготовка подачі 
стратегічних проектів. 
Розробка і прийняття 
проекту Плану реалізації 
стратегії розвитку громади 

Описовий звіт з актуальної 
соціально-економічної 
ситуації – у всіх сферах 
життя громади. Зазначення 
змін відповідно до 
попереднього випуску звіту 
(за попередній рік). 
Інформація про стан 
реалізації стратегії розвитку 
Громади 

Оцінка реалізації Стратегії у 
попередньому році. 
Оцінка даних, які 
випливають зі звіту: 
зазначення тенденцій і 
відхилень. SWOT-аналіз. 
Визначення ключових 
проблем, визначення 
пріоритетів діяльності. 
Прийняття показників 
реалізації Стратегії. 
Рекомендації пріоритетів, 
консультації і затвердження 
 
 

Збір пропозицій проектів 
реалізації Стратегії – на 
спеціально підготовлених 
формулярах. 
Оцінка, відбір і кваліфікація 
відповідності проектів до 
пріоритетів Стратегії. 
Вибір пропозицій проектів 
найвищого значення – 
комплекту стратегічних 
проектів реалізації. 
Оголошення списку цих 
проектів 

Опрацювання подачі 
визначеного списку 
стратегічних проектів з 
використанням 
уніфікованого друку. 
Опрацювання проекту 
Плану реалізації стратегії 
розвитку громади, 
представлення для 
консультацій і оцінки 
вибраним командам, 
впровадження можливих 
модифікацій, 
затвердження. Презентація 
раді Плану реалізації 
стратегії розвитку громади 
для прийняття рішення 

березень квітень серпень грудень 
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Система моніторингу і оцінювання 

Моніторинг має бути обговорено колективом з питань стратегії та проконсультовано з зацікавленими 
сторонами процесу. 

Партисипативний характер і врахування в ньому проектів, людей та організації, не пов'язаних з владою 
громади, які представляють різні середовища, змушує доручити координацію над цілісним 
документом голові громади. Голова громади – це людина з великим авторитетом, відома у 
локальному середовищі, яка має реальну владу на території громади. Природно, що він є лідером 
соціальних та економічних перетворень, які відбуваються на території громади. У нього є відповідні 
знання і досвід, які необхідні для виконання функції координації.  

Моніторинг – це безперервний процес, який повторюється у річних циклах за алгоритмом: 
1) Колектив з питань стратегії підготує звіт про моніторинг (включаючи кількісні дані та показники) 

протягом 2-х місяців з дня закінчення бюджетного  року,  після збору інформації та даних, - 
лютий; 

2) Підготовлений звіт буде надісланий координатору для консультацій – березень; 
3) Координатор представить звіт про моніторинг раді громади. Поряд з аналізом досягнень та 

виявленням відхилень від прийнятих цілей та напрямків розвитку, звіт повинен містити 
пропозиції щодо коригування або рекомендувати зміни до положень Стратегії (якщо вони 
обґрунтовані факторами, які змінились). Він повинен включати також вартісну та кількісну 
оцінку реалізації окремих стратегічних та операційних цілей i проектів реалізації – березень; 

4) Рада громади (в разі необхідності) своїм рішенням затверджує зміни до Стратегії розвитку – 
березень, квітень; 

5) Колектив з питань стратегії вносить зміни та корективи до документу Стратегії відповідно до 
рішень ради громади – квітень, травень; 

6) Після затвердження звіту і внесення можливих коректив відбувається розробка та підбір 
пропозиції проектів на наступний рік реалізації Стратегії шляхом проведення консультацій з 
громадськістю – червень, вересень; 

7) Після набору проектів комітет з питань реалізації стратегії передає актуалізований документ 
Стратегії для консультацій з громадськістю – червень-вересень; 

8) Уповноважений з питань стратегії представить раді громади актуалізований документ Стратегії 
разом з пропозицією рішення та обґрунтуванням – жовтень, листопад. 

9) Затверджений актуалізований документ Стратегії буде переданий для виконання – листопад, 
грудень. 
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Рисунок 10.3. Щорічна процедура моніторингу та оцінювання реалізації цілей Стратегії 

Завдання уповноваженого з питань стратегії (лідера робочої команди в адміністрації): 

1. Підготовка до реалізації суспільних проектів, заявлених і запланованих Радою для реалізації у 
Зеленодольській ОТГ, в тому числі участь в роботах, пов'язаних із залученням зовнішнього 
фінансування. 

2. Співпраця з організаційними підрозділами громади в сфері реалізації та просування 
стратегічних проектів.    

3. Забезпечення відповідності місцевих документів стратегічного і територіального планування зі 
стратегією. 

4. Діяльність з метою включення в реалізацію заходів соціальних партнерів та неурядових 
організацій. 

5. Моніторинг реалізації стратегії з щорічним звітуванням голові громади щодо досягнутих 
результатів і систематичний збір та накопичення інформації, необхідної для моніторингу та 
оцінювання стратегії. 

6. Розробка оцінювального звіту, який містить рекомендації щодо оцінки актуальності та ступеня 
реалізації цілей, визначених у стратегії. Щонайменше один раз на рік після завершення 
оцінювання програми. 

7. Ведення соціальних комунікацій з метою популяризації стратегії. 
8. Збір та оприлюднення інформації про реалізовані проекти та їх вплив на результати. 
9. Ініціювання та сприяння співпраці в сфері реалізації стратегії.  
10. Внесення змін в програму стратегії та її актуалізація, організація заходів та всіх інших форм 

управління стратегією. 

Як елемент впровадження системи функціонуватиме колектив з питань стратегії, який надаватиме 
практичну підтримку для уповноваженого з питань стратегії. Завданням групи стане моніторинг 
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реалізації стратегії, інтерпретація даних, отриманих з метою моніторингу та оцінювання програми, 
ініціювання нових заходів і проектів до програми, а також змістовна робота з актуалізації стратегії. 

Система моніторингу полягає в аналізі змін, які відбуваються в процесі реалізації стратегії відповідно 
до стратегічних цілей. Моніторинг повинен здійснюватися у багатьох площинах (соціальний, 
економічний ефект, аналіз просторово-функціональних змін) та надавати інформацію про прогрес у 
досягненні поставлених цілей. 

Управління стратегією включає в себе поточне управління, контроль і моніторинг процесу реалізації, а 
також механізми можливої модифікації Стратегії та її системи управління. Управління стратегією в 
результаті буде доручено уповноваженому з питань стратегії, виокремленому в структурі ради шляхом 
внесення відповідних змін в організаційні положення ради Зеленодольської міської ОТГ.  

Детальний спектр завдань, форма організації (відділ чи окрема посада, багатоособове робоче місце в 
Раді Зеленодольська) будуть визначені головою ради у другій половині 2018 року. Уповноважений з 
питань стратегії забезпечить організаційно-змістовне обслуговування процесів, пов'язаних з 
впровадженням стратегії.  

Змістовну підтримку забезпечить призначений розпорядженням голови колектив з питань стратегії, у 
склад якої увійшли особи, які були залучені у роботу над підготовкою Діагнозу і Стратегії – у якості 
внутрішніх експертів з питань стратегії – представники усіх відділів міської ради в Зеленодольську. 

Система актуалізації 

Актуалізація Стратегії спрямована на впровадження можливих коригуючих змін, які доповнюють та 
адаптують положення програми до змін, що відбуваються у внутрішньому та зовнішньому оточенні. З 
огляду на довгостроковий характер планування, наступні правові, організаційні зміни та еластичність в 
пристосуванні до пріоритетів, необхідно запланувати процес актуалізації Стратегії. Тут слід прийняти за 
основу, що Стратегія є відкритим документом в операційній сфері, тобто у разі потреби вона може бути 
доповнена новими проектами, завданнями та заходами, які можуть допомогти у досягненні 
передбачуваних результатів впровадження. 

Слід пам’ятати, що зміни, які вносяться, не повинні спотворювати основні припущення, що матимуть 
наслідком значні зміни в структурі стратегічних цілей. 

Актуалізація Стратегії буде здійснюватися у разі потреби на підставі результатів оцінювання, або у 
випадку змін в стратегічних документах вищого рівня. Перед актуалізацією обов’язково має бути 
проведене оцінювання. В актуалізації мають бути відображені висновки, представлені у звітах з 
оцінювання. У разі необхідності актуалізації та впровадження змін до Стратегії колектив з питань 
стратегії проведе відповідну процедуру. 

Для правильного виконання положень Стратегії необхідно сукупно проаналізувати виконання 
поставлених стратегічних і операційних цілей та бачення. З огляду на це, крім моніторингу виконання 
завдань та заходів, необхідно проводити періодичне оцінювання. 

На підставі даних, отриманих на етапі оцінювання, можна буде порівняти поточний стан, досягнутий 
завдяки впровадженню Стратегії, з вихідним рівнем (визначеним як базовий момент початку робіт над 
документом, тобто даними на кінець 2017 р.), а також прослідкувати за ходом змін протягом років по 
відношенню до початкових передумов. Можна буде також оцінити ступінь досягнення запланованих 
стратегічних цілей. 
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Оцінювання повинне дати відповіді на наступні питання стосовно Стратегії: 

 цілі Стратегії відповідають потребам? 

 мешканці знають та ототожнюють себе зі Стратегією? 

 результати, які були досягнуті, такі, як були заплановані? 

 Стратегія відповідає очікуванням бенефіціарів? 

 результати заходів є постійними, довгостроковими? 

 було досягнуто бачення розвитку, передбачене Стратегією? 

За оцінювання Стратегії відповідає колектив з питань стратегії. Загальний нагляд за оцінюванням 
здійснює голова громади. Звіти щодо оцінювання затверджує рада Зеленодольської ОТГ. У процес 
оцінювання будуть залучені також заступники голови громади. У рамках актуалізації комітет з питань 
реалізації стратегії співпрацюватиме з усіма відділами, правлінням громади, комунальними 
підрозділами та іншими суб’єктами, відповідальними за реалізацію окремих цілей, відповідно до 
моделі, представленої у розділі впровадження. 

Функціонування системи моніторингу в Зеленодольській міській ОТГ представлене схемою процедури 
моніторингу і актуалізації стратегії на рисунку 10.4.  

 

Рисунок 10.4. Схема моніторингу і актуалізації стратегії 

Моніторинг і актуалізація є безперервним процесом і буде повторюватися відповідно до наступних 
кроків: 

1. Колектив з питань стратегії розробляє звіт моніторингу (разом з кількісними даними і 
показниками) протягом 6 місяців від дати закінчення звітного періоду після збору інформації і 
даних; 

2. Голова представляє звіт раді Зеленодольської ОТГ. Звіт разом з аналізом досягнень і виявлення 
відхилень від прийнятих цілей і напрямків розвитку, повинен містити пропозиції щодо 
коригування або рекомендувати зміни в записах стратегії. Також повинен включати в себе 
якісну і кількісну оцінку реалізації окремих цілей стратегії та стратегічних проектів; 

3. Після прийняття звіту радою та внесення можливих коректив у стратегію проходить набір 
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пропозицій проектів у формі консультацій з громадськістю;  
4. Голова представляє раді оновлену стратегію разом з пропозицією її ухвалити та 

обґрунтуванням і звітом з консультацій. 

Моніторинг реалізації Стратегії сталого розвитку Зеленодольської міської ОТГ на 2018-2028 роки 
полягатиме у безперервному зборі та аналізі даних, які стосуються виконання окремих завдань. 
Отримана інформація виступає підставою для внесення коректив та змін. Змінність умов оточення та 
труднощі у забезпеченні коштів для виконання положень Стратегії можуть призвести до деактуалізації 
деяких із запланованих завдань або унеможливити їх виконання відповідно до початкового плану. 
Незначні модифікації можуть стосуватись також стратегічних та операційних цілей. Однак, такий крок 
повинен бути добре продуманим, прийняття рішення про зміни повинно випливати з їх абсолютної 
необхідності, а напрямки і сфера не можуть істотно спотворювати основну стратегічну ідею. Слід 
пам’ятати, що  занадто  часті та  різкі зміни основних стратегічних передумов можуть порушити 
правильну реалізацію Стратегії і бути причиною відсутності послідовності в її впровадженні. 

Для кожної стратегічної цілі були визначені показники, які будуть використовуватись для моніторингу 
та оцінювання процесу впровадження стратегії (оцінювання буде базуватись на конкретних даних, 
отриманих від моніторингу). Такий підхід дозволить не лише здійснювати належний моніторинг 
виконання заходів та завдань, але і дасть підставу для здійснення оцінювання реалізації Стратегії. 

Моніторинг реалізації Стратегії базуватиметься на наступних передумовах: 

 суб’єктом, відповідальним за моніторинг Стратегії, є колектив з питань стратегії, 

 моніторинг буде стосуватись окремих заходів (конкретні проекти, головним чином 
інвестиційні), завдань, які складаються з комплексу заходів та проектів (відповідно до 
представленої раніше ієрархії процесу стратегічного планування), 

 моніторинг реалізації відбуватиметься після кожного року реалізації Стратегії щодо заходів, 
завдань та проектів, паралельно зі звітами про виконання бюджету, 

 підсумки  моніторингу  будуть  підводитись  у  вигляді  річних  звітів  про  реалізацію Стратегії, 

 звіти про моніторинг будуть затверджуватись: 
o головою Зеленодольської міської ОТГ (річні звіти), 
o радою Зеленодольської міської ОТГ (річні звіти). 

Система інформування та популяризації стратегії  

Мета інформаційної діяльності щодо Стратегії: 

 інформування місцевої спільноти та інших зацікавлених суб’єктів про початок процесу 
реалізації Стратегії, 

 отримання схвалення з боку бенефіціарів заходів, запланованих у Стратегії, 

 включення бенефіціарів у процес реалізації Стратегії, 

 створення  комунікаційної   платформи  між  органами  влади  Зеленодольської міської ОТГ та 
різними групами зацікавлених сторін для ефективної реалізації Стратегії, 

 збільшення  ступеня  залучення  місцевої  спільноти  в  діяльність  органів  місцевого 
самоврядування, яка здійснюється на користь груп бенефіціарів Стратегії. 

Популяризація Стратегії буде реалізована: 

 до початку впровадження – під час консультацій з громадськістю, в період між завершенням 
робіт, затвердженням Стратегії радою громади та початком процесу впровадження, 
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 під час впровадження – у 2018-2028 роках. 

Популяризація Стратегії буде здійснюватися за допомогою наступних інструментів: 

 зустрічі з місцевою спільнотою, 

 зустрічі за участі експертів, 

 зустрічі колективу з питань стратегії, комісій та сесії ради Зеленодольської міської ОТГ, 

 офіційного сайту Зеленодольської міської ОТГ та сторінки в соціальній мережі Facebook, 

 публікації в місцевих засобах масової інформації, 

 презентації Стратегії в рамках власних заходів адміністрації Зеленодольської міської ОТГ. 

Суб’єктом, відповідальним за популяризацію Стратегії, виступає колектив з питань стратегії. 
Популяризація доповнює заходи, які здійснюються в рамках моніторингу, оцінювання та актуалізації 
документу Стратегії та є елементом системи його впровадження. 
 
 



 

   

Децентpалізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 

56 
Стратегія сталого розвитку Зеленодольської міської ОТГ на 2018 - 2028 роки 

11. Детальний план дій (короткострокова і довгострокова перспектива) 

Детальний план дій на 2018 – 2022 (короткострокова перспектива) та 2018-2028 (довгострокова перспектива) роки 
Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня життя мешканців шляхом покращення доступу до соціальних послуг, навчання, освіти, послуг 
громадської безпеки та відпочинку, які забезпечать комфортні умови життя в єдиній громаді 
Операційна ціль 1.1. Підвищення рівня доступності соціальних послуг 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальн
ий за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.1.1. Створення 
Центру соціальної 

допомоги для 
одиноких, 

непрацездатних, осіб 
похилого віку, осіб з 

інвалідністю, осіб, які 
опинились у 

складних життєвих 
обставинах 

Створення Центру 
соціальної допомоги та 

стаціонарного відділення 
по догляду за літніми 

людьми,  яке 
облаштовано необхідним 

м’яким інвентарем та 
обладнанням, а також 

усіма  необхідними 
інженерними системи та 

комунікаціями 

Покращено доступ 
до соціальних 

послуг для 
одиноких, 

непрацездатних, 
осіб похилого віку, 

осіб з 
інвалідністю, осіб, 

які опинились у 
складних життєвих 

обставинах 

Кількість 
створених та 
облаштовани

х об’єктів 
соціальної 

інфраструктур
и 

Звіт з  виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг. Особові 
медичні картки, 
реєстр осіб, які 
перебувають у 
стаціонарному 

відділені 

Виконавчий 
комітет 

Зеленодольсь
кої міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога, ДФРР 

2019-2020 

1.1.2. Створення 
умов для легкого та 
безпечного доступу 

для осіб з 
інвалідністю до 

громадських об’єктів 
на території громади 

Громадські місця, 
облаштовані відповідно 

до потреб осіб з 
інвалідністю 

Забезпечено 
вільний, 

безпечний доступ 
до громадських 
місць для осіб з 

інвалідністю 

Кількість 
громадських 

об’єктів, 
облаштовани
х відповідно 

до потреб 
осіб з 

інвалідністю 

Звіт з  виконання 
бюджету. Звіт 
комунального 
підприємства. 
Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг. 

Виконавчий 
комітет 

Зеленодольсь
кої міської 

ради, 
комунальне 

підприємство 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога, ДФРР 

2018-2019 

1.1.3. Програма 
соціальної допомоги 

та соціальної 

Розробка та реалізація 
програми соціальної 

допомоги та соціальної 

Надання 
учасникам АТО і 

бойових дій 

Кількість 
розроблених 
програмних 

Звіт з  виконання 
бюджету. 

Дослідження 

Виконавчий 
комітет 

Зеленодольсь

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
2018-2025 
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реабілітація для 
учасників бойових 

дій 

реабілітація для 
учасників бойових дій 

безкоштовної 
соціальної і 
правової,  

допомоги; 
забезпечення 
безкоштовної 
реабілітації у 
відповідних 
медичних 
закладах 

заходів, 
кількість 

учасників, 
охоплених 
програмою 

умов життя і 
якості публічних 

послуг. 

кої міської 
ради 

допомога, ДФРР 

1.1.4. Програма 
надання 

матеріальної 
допомоги 

мешканцям 
Зеленодольської 

міської ОТГ 

Доопрацювання та 
актуалізація Програми 
надання матеріальної 
допомоги мешканцям 

Зеленодольської міської 
ОТГ 

Визначення в 
бюджеті на 

відповідний рік 
коштів для 

надання 
матеріальної 

допомоги 
мешканцям 

Зеленодольської 
міської ОТГ 

Кількість осіб, 
які отримали 
матеріальну 
допомогу, 

розмір 
матеріальної 

допомоги. 

Звіт з  виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг 

Виконавчий 
комітет 

Зеленодольсь
кої міської 

ради 
 

Бюджет ОТГ 2018-2028 

1.1.5. 
Запровадження 

елементів 
гендерного 

бюджетування в 
управлінні громадою 

Вивчення потреб жінок та 
чоловіків різних груп 

населення в отриманні 
публічних послуг за 
рахунок місцевого 

бюджету 
Перерозподіл 

бюджетних коштів з 
урахуванням потреб 

жінок та чоловіків різних 
цільових груп 

Формування гендерно-
чутливих програм, 
проектів, бюджету 

Підвищено якість 
та адресність 

надання публічних 
послуг в громаді 

Забезпечено 
прозорість 
розподілу 

бюджетних коштів 
Залучено широке 
коло зацікавлених 
осіб до управління 

в громаді та 
використання 

бюджетних коштів 

Кількість 
програм, які 
враховують 
інтереси та 

потреби жінок 
та чоловіків; 

сума 
бюджетних 

коштів, 
спрямованих 

на 
забезпечення 

гендерної 
рівності 

Звіт про 
виконання 
місцевого 
бюджету з 

урахуванням 
потреб 

споживачів 
послуг. 
Звіт про 

виконання 
місцевих 
програм 
розвитку 

Виконавчий 
комітет 

Зеленодольсь
кої міської 

ради, 
депутати 

Бюджет ОТГ 2018-2026 
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Операційна ціль 1.2. Забезпечення доступу до якісної освіти 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальн
ий за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.2.1. Створення та 
розвиток опорної 

школи 

Проведення реорганізації 
навчальних закладів і 

створення опорної школи 
та філій в населених 

пунктах громади 

Вдосконалення 
системи шкільної 

освіти, 
покращення якості 

освіти та 
матеріальної бази 

в навчальних 
закладах. 

Оптимізація 
кількості учнів та 

вчителів. 

Кількість 
шкіл. 

Кількість та 
структура 

учнів,  освітні 
характеристи

ки шкіл та 
викладацьког

о складу, 
результати 
успішності 

учнів 

Звіт начальника 
відділу освіти. 

Звіт з  виконання 
бюджету 

Виконавчий 
комітет 

Зеленодольсь
кої міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
обласний 
бюджет 

2018–2025 

1.2.2. Система 
стипендій для 

найталановитіших 
учнів 

Розробка положення про 
надання стипендій та 

заохочення 
найталановитіших учнів 

Ріст зацікавленості  
учнів до навчання, 

участь у 
олімпіадах 
районного, 
обласного 
значення 

Кількість 
стипендій. 
Кількість 

заявок про 
надання 

стипендій. 
Відсоток 
учнів, які 
стануть 

лауреатами 
олімпіад, 

предметних 
конкурсів та 
спортивних 

змагань 

Документація 
стипендіальної 
оцінювальної 

комісії 
Звіт з реалізації 

бюджету 
громади, Звіт з 

реалізації плану 
роботи шкіл у 

громаді. 
Моніторингова 
картина знань 

учнів 

Виконавчий 
комітет 

Зеленодольсь
кої міської 

ради, 
депутати, 

директори 
шкіл 

Бюджет ОТГ, 
депутатський 

фонд 
2019-2020 
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1.2.3. 
Укомплектування 

матеріально-
технічної бази 

освітніх закладів 

Придбання сучасного 
оснащення для кабінетів 

та лабораторій, 
навчальних і наочних 

матеріалів, навчального 
обладнання для 
облаштування 

навчальних кабінетів. 

Покращення 
надання освітніх 
послуг шляхом 

створення добре 
оснащених всім 
необхідним для 

сучасного 
навчального 

процесу кабінетів, 
лабораторій і 
навчальних 

закладів 

Кількість 
облаштовани

х кабінетів, 
лабораторій, 
навчальних 

закладів 

Моніторинг, 
державні 

підсумкові 
атестації, 

рейтинг шкіл на 
рівні області та 

держави. 
Звіт начальника 

відділу освіти 

Виконавчий 
комітет 

Зеленодольсь
кої міської 

ради, 
директори 

шкіл, 
начальник 

відділу освіти 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога, ДФРР, 

державна 
субвенція 

2018-2025 

1.2.4. Створення 
академічного ліцею 

для старшокласників 

Проведення реорганізації 
навчальних закладів і 

створення академічного 
ліцею для 

старшокласників 

Вдосконалення 
системи шкільної 

освіти, 
покращення якості 

освіти та 
матеріальної бази 

в навчальних 
закладах. 

Оптимізація 
кількості учнів та 

вчителів. 

Кількість 
шкіл. 

Кількість та 
структура 

учнів,  освітні 
характеристи

ки шкіл та 
викладацьког

о складу, 
результати 
успішності 

учнів 

Звіт начальника 
відділу освіти. 

Звіт з  виконання 
бюджету 

Виконавчий 
комітет 

Зеленодольсь
кої міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
обласний 
бюджет 

2018–2025 

1.2.5. Програма 
міжнародних 

учнівських обмінів 

Розробка та реалізація 
програми міжнародних 
учнівських обмінів для 

всіх навчальних закладів 
ОТГ 

Створення 
можливостей для 
отримання нових 

знань і досвіду 
учнями, 

формування 
міжнародних 
партнерських 
відносин між 
навчальними 

Кількість 
програмних 

заходів, 
кількість 

реалізованих 
заходів 

Звіт начальника 
відділу освіти. 

Звіт з  виконання 
бюджету 

Виконавчий 
комітет 

Зеленодольсь
кої міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога, 

приватні кошти 

2019-2022 
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закладами 

1.2.6. Кулінарні курси 
для молоді 

Організація навчальних 
кулінарних курсів для 

підготовки до отримання 
фаху, підтримки та 

розвитку молодіжних 
компетенцій тощо 

Підвищення рівня 
зайнятості серед 

молоді, осіб з 
інвалідністю, 

різних соціальних 
груп мешканців 

Кількість 
організовани

х курсів. 
Чисельність 

осіб які 
пройшли 
навчання. 

 

Звіт начальника 
відділу освіти. 

Звіт з  виконання 
бюджету 

Виконавчий 
комітет 

Зеленодольсь
кої міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога, 

приватні кошти 

2019-2020 

1.2.7. Програма 
розвитку 

позашкільної освіти 
(для усіх вікових груп 

мешканців) 

Розробка та реалізація 
програми розвитку 

позашкільної освіти для 
різних вікових груп 
мешканців громади 

Вдосконалення 
системи 

позашкільної 
освіти, 

покращення якості 
позашкільної 

освіти та 
матеріальної бази 

в навчальних 
закладах. 

Організація якісної 
освітньої 

пропозиції всіх 
мешканців 

громади 

Кількість 
програмних 

заходів, 
кількість 

реалізованих 
заходів 

Звіт начальника 
відділу освіти. 

Звіт з  виконання 
бюджету 

Виконавчий 
комітет 

Зеленодольсь
кої міської 

ради, 
директори 

шкіл, 
начальник 

відділу освіти 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога, ДФРР, 

державна 
субвенція 

2018-2025 

1.2.8. Створення 
лінгафонних кабінетів 

в школах 

Придбання сучасного 
оснащення для 
облаштування 

навчальних лінгафонних 
кабінетів у навчальних 

закладах ОТГ 

Покращення 
надання освітніх 
послуг шляхом 

створення добре 
оснащених 

лінгафонних 
кабінетів 

Кількість 
облаштовани

х кабінетів 

Звіт начальника 
відділу освіти. 

Звіт з  виконання 
бюджету 

Виконавчий 
комітет 

Зеленодольсь
кої міської 

ради, 
директори 

шкіл, 
начальник 

відділу освіти 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога, 

приватні кошти 

2019-2020 
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Операційна ціль 1.3. Покращення громадської безпеки та правопорядку 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальн
ий за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.3.1. Створення 
матеріально-

технічної бази для 
якісної роботи 
громадського 

формування «Янголи 
тиші» та організація 

Центру безпеки 

Утворення в 
Зеленодольській міській 

ОТГ місцевого 
громадського 

формування «Янголи 
тиші» - муніципальної 

варти. 
Отримання ліцензії на 

право виконання 
професійних обов’язків. 

Виділення та ремонт 
приміщення, закупівля 
сучасного матеріально-
технічне обладнання: 
форми, спецзасобів, 

службового  авто, меблів, 
камер зовнішнього 

спостереження, пульту 
спостереження та 

серверу,  комп’ютерів та 
оргтехніки. 

Матеріально-технічне 
оснащення приміщення 

Центру безпеки для 
роботи муніципальної 

варти 
 

Надання якісних 
послуг з охорони 

правопорядку, 
попередження 

прояву та 
запобігання 
злочинності, 

підвищення рівня 
безпеки в громаді, 
зокрема для дітей, 

жінок та людей 
похилого віку 

Створення 
муніципально

ї варти -
громадського 
формування 

«Янголи 
тиші» 

Звіт з  виконання 
бюджету. 

Звіти з діяльності 
громадського 
формування 

«Янголи тиші». 
Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг. 

Інформація в ЗМІ 
та соціальних 

мережах. 

Виконавчий 
комітет 

Зеленодольсь
кої міської 

ради, 
комунальне 

підприємство
, керівник 

муніципально
ї варти 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога, ДФРР 

2018-2019 
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1.3.2. Встановлення 
камер 

відеоспостереження 
на території ОТГ 

Придбання та 
становлення відеокамер 

на території громади 

Відеофіксація 
подій, які 

відбуваються у 
громаді  у денний 

та нічний час, 
особливо в місцях 

громадського 
користування 

Відстеження 
та аналіз 
подій у 

хронологічній 
послідовності
, виявлення 

правопорушн
иків 

громадського 
порядку 

Звіт з реалізації 
бюджету, 
Звіт про 

моніторинг 
подій в онлайн 

режимі 

Виконком 
міськради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2018-2020 

1.3.3. Проведення 
загальноміських 

акцій, днів 
«Громадської 

безпеки» серед  
молоді ОТГ 

Розробка плану заходу, 
виготовлення 

інформаційних листівок, 
брошур 

Залучено молодь 
до співпраці, 
виховування 

почуття 
самосвідомості та 
відповідальності 

Більше 50 % 
молоді ОТГ 
прийняли 
участь у 
заході 

Висвітлення 
інформації в ЗМІ, 

молодь 
підтримує 

громадський 
правопорядок 

Виконком 
міськради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2018-2019 

1.3.4. Програма 
підтримки роботи 

поліцейської станції 

Розробка, актуалізація та 
реалізація програми з 

підтримки роботи 
поліцейської станції 

Забезпечення 
охорони 

правопорядку, 
попередження 

прояву та 
запобігання 
злочинності, 
підвищення 

престижу 
поліцейської 

служби 

Кількість 
програмних 

заходів 

Звіт з  виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг. 

Виконавчий 
комітет 

Зеленодольсь
кої міської 

ради 

Бюджет ОТГ 2019-2020 

1.3.5. Створення 
притулку для тварин 

Визначення приміщення 
розробка проектної 

документації, 
будівництво, придбання 
та монтаж необхідного 

обладнання, 

Зменшення 
кількості 

безпритульних 
тварин, 

покращення 
громадської 

Кількість 
створених 
об’єктів, 
Вартість 

будівництва. 
Кількість 

Звітність 
комунального 
підприємства, 

Звіт з виконання 
бюджету. 

Виконавчий 
комітет 

Зеленодольсь
кої міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога, 

приватні кошти 

2018-2020 



 

   

Децентpалізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 

63 
Стратегія сталого розвитку Зеленодольської міської ОТГ на 2018 - 2028 роки 

облаштування об’єкту, 
визначення 

обслуговуючого 
персоналу 

безпеки тварин в 
притулку 

 
Операційна ціль 1.4. Просторовий розвиток та поліпшення якості громадських місць 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.4.1. Модернізація 
спортивно-

відпочинкової 
інфраструктури 

Розробка проектної 
документації, 

будівництво, придбання 
та монтаж спортивного 

обладнання, 
облаштування об’єктів 
спорту і відпочинку для  
мешканців та мешканок 

різного віку 

Збільшення 
привабливості 

пропозиції 
проведення 

вільного часу на 
повітрі та занять 

спортом для дітей, 
молоді, 

мешканців ОТГ 
всіх вікових груп 

Зростання 
рівня 

задоволення 
мешканців 

пропозицією 
проведення 

вільного часу 

Звіт з реалізації 
бюджету 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР, приватні 

кошти (спонсорів) 

2018 - 2025 

1.4.2. Облаштування 
пляжів у безпечних 
місцях на території 
Зеленодольської 

міської ОТГ 

Розробка проектної 
документації, 

будівництво та 
облаштування місць для 

купання на території 
Зеленодольської міської 

ОТГ 

Збільшення 
привабливості та 

розширення 
пропозиції 

проведення 
вільного часу для 

мешканців 
громади, 

розширення 
туристичної 
пропозиції 

Кількість 
створених 
об’єктів, 
Вартість 

будівництва 

Звітність 
комунального 
підприємства, 

Звіт з виконання 
бюджету. 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР, приватні 

кошти 

2019-2022 

1.4.3. Облаштування 
дитячих майданчиків 

Придбання та 
встановлення дитячих 

Збільшення 
можливостей для 

Кількість 
встановлених 

Звіт з  виконання 
бюджету,  акти 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

2018-2020 
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у сільській місцевості майданчиків для дітей 
різних вікових груп 

проведення 
вільного часу для 

дітей різних 
вікових груп 

майданчиків. 
Число дітей, 
що отримає 

доступ до 
дитячих 

майданчиків 
за віковими 

групами 

виконаних робіт. 
Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 
 

технічна допомога, 
ДФРР, приватні 

кошти 

1.4.4. Скеледром на 
базі дитячої 

юнацької спортивної 
школи в 

м.Зеленодольськ 

Розробка проектної 
документації, 

будівництво, придбання 
та монтаж обладнання 

скеледрому 

Збільшення 
привабливості та 

розширення 
пропозиції 

проведення 
вільного часу для 

мешканців 
громади, 

розширення 
туристичної 
пропозиції 

Кількість 
створених 
об’єктів, 
Вартість 

будівництва 

Звіт з  виконання 
бюджету,  акти 

виконаних робіт. 
Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 
 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2018 

1.4.5. Будівництво 
арт-простору в 

парковій зоні м. 
Зеленодольськ 

Створення арт-простору в 
парковій зоні. 
Проектування, 
будівництво та 

облаштування паркової 
зони відпочинку. 

Збільшення 
можливостей для 

проведення 
вільного часу 

мешканцями усіх 
вікових груп. 

Промоція 
здорового 

способу життя. 
Збільшення 
туристичної 
пропозиції 

Кількість 
облаштовани

х зон для 
відпочинку. 

Рівень 
задоволення 

мешканців 
пропозицією 
проведення 

вільного часу 
і доступом до 

місць 
відпочинку 

Звітність 
комунального 
підприємства,  

акти виконаних 
робіт. Звіт з 
виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 
 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2018 
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1.4.6. Створення зон 
wi-fi на території 
Зеленодольської 

міської ОТГ 

Розробка проектної 
документації, 
будівництво, 

облаштування, 
придбання та монтаж 

обладнання для 
організації безкоштовних 

зон wi-fi для 
користування 

високошвидкісним 
інтернетом  в населених 

пунктах ОТГ 

Збільшення 
можливостей для 

проведення 
вільного часу 

мешканцями усіх 
вікових груп. 

Кількість 
створених 
зон wi-fi. 
Вартість 

будівництва. 
Рівень 

задоволення 
мешканців 

Звітність 
комунального 
підприємства,  

акти виконаних 
робіт. Звіт з 
виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 
 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2018-2020 

1.4.7. Наметове 
містечко біля 
водосховища 

Проектування, 
будівництво та 
облаштування 

наметового містечка біля 
водосховища в м. 

Зеленодольск 

Збільшення 
привабливості та 

розширення 
пропозиції 

проведення 
вільного часу для 

мешканців 
громади, 

розширення 
туристичної 
пропозиції 

Кількість 
створених 
об’єктів, 
Вартість 

будівництва 

Звітність 
комунального 
підприємства, 

Звіт з виконання 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2019-2021 

1.4.8. Створення 
сучасного готелю 

Розробка проектної 
документації, 
будівництво, 

облаштування сучасного 
готелю в м. Зеленодольск 

Розширення 
туристичної 
пропозиції, 
створення 

робочих місць 

Кількість 
створених 
об’єктів, 
Вартість 

будівництва 

Звіт з  виконання 
бюджету, акти 

виконаних робіт. 
Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 
 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2019-2021 
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Стратегічна ціль 2. Активізація місцевої спільноти та посилення процесу відновлення сіл на основі історичної та культурної спадщини 
Операційна ціль 2.1. Збереження та формування культурної ідентичності громади 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.1.1. Впровадження 
навчального курсу 
«Українознавство», 
«Народознавство» в 

шкільну програму 
освіти 

 

Запровадження в 
шкільну програму 
вивчення курсів 

«Українознавство», 
«Народознавство» у всіх 

навчальних закладах 
громади 

Відродження, 
збереження та 
популяризація 
національних 

традицій та 
культурних 
цінностей 

Кількість 
впроваджень 
навчального 

курсу. 
Кількість 
учнів, які 
вивчають 

курс. 

Звіт начальника 
відділу освіти. 

Звіт з  виконання 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 
 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2018 - 2025 

2.1.2. Вивчення та 
популяризація 
місцевої історії 

Оновлення краєзнавчих 
експозицій музеїв шкіл та 

бібліотек громади 
 

популяризація 
вивчення місцевої 
історії та традицій 

краю серед  
молоді та 
дорослих 

Організація і 
проведення 

конкурсу 
етнографічни
х досліджень 

«Громада 
очима дітей»; 
виготовлення 
презентаційн
ої сувенірної 
продукції з 
символікою 

громади; 
оновлено 
книжкові 

фонди 
закладів 
освіти та 
бібліотек 

Звіт з виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 
 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2018-2028 
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друкованою 
продукцією 

краєзнавчого 
змісту. 

2.1.3. Особливості 
місцевих страв 

Організація зустрічей та 
майстер-класів з 

народними майстрами, 
краєзнавцями, митцями 

рідного краю та 
фольклорними 

колективами; збір, аналіз 
та діагностика даних про 

«місцеву кухню»   на 
основі опитувань 

місцевих мешканців 

Підготовка до 
друку видання 

місцевих страв з 
рецептами 

приготування 

Популяризаці
я місцевої 
кулінарії 

Звіт з виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 
 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2018-2028 

2.1.4. Створення 
віртуального музею 

громади 

Проведено екскурсії, 
експедиції за 
тематичними 

маршрутами ОТГ для 
наповнення бази даних, 
визначено унікальність 

громади 

Підготовлено 
матеріали для 
наповнення та 

презентації 
здобутків громади 
з історії вивчення 

рідного краю, 
створено 

туристичний 
маршрут по ОТГ 

«Зелений туризм» 

Створено 
робочу групу, 
яка системно 
працює у цій 

сфері; 
Виховування 

місцевого 
патріотизму, 

закладено 
основу для 

розвитку 
зеленого 

туристичного 
бізнесу 

Звіт з виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 
 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
приватні кошти 

2018-2025 

2.1.5. Підтримка та 
розвиток 

фестивального руху 

Перегляд положень про 
проведення фестивалю, 

підписання угод про 
співпрацю з іншими 

Підвищення 
престижності 
фестивалю, 

надання статусу 

Не менше N 
учасників 
прийняли 
участь у 

Звіт з виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
приватні кошти 

2018-2025 
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містами України Всеукраїнського заході, 
фестиваль 
відомий по 
всій Україні 

якості публічних 
послуг 

міської 
ради 

 

2.1.6. Відродження 
духовної спадщини 

Зеленої Долини 

1. Створення 
етнографічно-

туристичного центру 
Зеленодольської ОТГ на 

базі Зеленодольської 
міської бібліотеки для 

дітей 
2. Створення Майстерні з 
відродження народного 

мистецтва на базі 
Зеленодольської ЗШ І-ІІІ 

ступенів №1 
3. Організація і 

проведення конкурсу 
етнографічних 

досліджень «Громада 
очима дітей» 

4. Організація і 
проведення змагань зі 
спортивного туризму 

5. Вивчення курсів 
«Українознавство», 
«Народознавство» в 
школах; створення 

хорового гуртка 
6. Оновлення 

краєзнавчих експозицій 
музеїв шкіл та бібліотек 

громади 
7. Оновлення книжкових 

Вихований 
місцевий 

патріотизм у 
молоді; 
молодь 

залишиться в 
громаді і 

працюватиме для 
збільшення 

доходу громади; 
закладені основи 

для розвитку 
зеленого 

туристичного 
бізнесу; 

екскурсійні 
маршрути стануть 
фінансово успішні 

Кількість 
заходів 

Звіт з  виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг. 

Інформація в ЗМІ 
та соціальних 

мережах. 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 
ради, 

керівники 
шкіл, 

бібліотек, 
громадські 
організації 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2018-2027 
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фондів закладів освіти та 
бібліотек друкованою 

продукцією краєзнавчого 
змісту 

2.1.7. Створення 
білбордів про історію 

громади 

Проектування, 
будівництво та 

облаштування білбордів 
з історією громади в 

населених пунктах ОТГ 

Відродження 
культурної 

спадщини міст, сіл 
громади та 

популяризація 
інформаційними 

каналами 

Кількість 
створених 
білбордів, 
кількість 
думок із 

соцмереж 

Звіт з  виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг. 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ 2019-2021 

2.1.8. Створення 
сучасного хору для 

молоді 

Залучити молодь до 
активного дозвілля 

Функціонує 
сучасний хор для 

молоді 

Кількість 
відвідувачів 

хору ; 
Кількість 

проведених 
заходів 

Звіт з  виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг. 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ 2019-2020 

 

Операційна ціль 2.2. Розвиток громадянських компетенцій, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.2.1. Підтримка 
діяльності місцевих 

аніматорів для дівчат 
і хлопців 

Кількість анімаційних 
програм, 

профінансованих для 
місцевих аніматорів 

культури – 10 щороку 

Розвиток 
спортивно-

відпочинкової 
пропозиції 
Збільшення 
пропозиції 

проведення 
вільного часу для 
дітей та молоді 

Рівень 
задоволення 

мешканців 
від 

культурної 
пропозиції та 

доступу до 
місць 

відпочинку 
Кількість осіб, 

Звіт з  виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг. 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 
ради, 

місцеві 
активісти 

Бюджет ОТГ 2018-2028 



 

   

Децентpалізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 

70 
Стратегія сталого розвитку Зеленодольської міської ОТГ на 2018 - 2028 роки 

які залучені 
до культурної 

діяльності 

2.2.2. Організація 
видавництва власної 

газети громади в 
електронному і 

паперовому вигляді 

Випуск газети  у вигляді 
бюлетеня 1 раз на місяць 

Збільшення 
зацікавленості 

мешканців 
справами громади 

Підтверджен
ня 

електронною 
поштою згоди 

на підписку 

Звіт з  виконання 
бюджету. 

Кількість адрес 
електронної 

пошти 
одержувачів у 

базі даних 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 
ради, 
відділ 

просуванн
я 

Бюджет ОТГ 2018-2028 

2.2.3. Підвищити 
компетентність в 
сфері ґендерної 

політики посадових 
осіб місцевого 

самоврядування, 
працівників установ, 

підприємств та 
організацій, місцевих 

жителів 

Проведення навчань з 
питань рівності прав та 
можливостей жінок і 

чоловіків для посадових 
осіб місцевого 

самоврядування, 
працівників комунальних 
установ, підприємств та 

організацій, громадських 
організацій, ЗМІ, 

місцевого населення 

Забезпечення 
рівного 

представництва 
жінок та чоловіків 

при прийнятті 
управлінських 

рішень, розробці 
та впровадження 
місцевої політики. 

Подолання 
гендерних 

стереотипів в 
громаді у всіх 

сферах 
життєдіяльності 

Кількість 
проведених 
навчальних 

заходів в 
різних 

установах; 
Кількість осіб, 

охоплених 
навчанням, 

зокрема 
жінок та 
чоловіків 

Звіти 
міськвиконкому 
про проведену 

роботу 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2018-2022 

2.2.4. Протидія 
дискримінації за 

ознакою статі, 
торгівлі людьми, 

домашньому 
насильству в громаді 

Виявлення та надання 
кваліфікованої 

консультативної 
допомоги із залученням 

спеціалістів для  
підтримки осіб, які 

Підвищення рівня 
безпеки для 
людей, що 

постраждали 
внаслідок торгівлі 

людьми, 

Кількість 
виявлених та 
попереджени

х випадків 
торгівлі 

людьми, 

Звіти про 
проведену 

роботу 
відповідальної 

особи 
міськвиконкому, 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2018-2022 
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потерпіли від торгівлі 
людьми, домашнього 

насилля тощо 
Організація роботи 

«гарячої лінії» з питань 
запобігання торгівлі 

людьми 
Інформаційна кампанія 

серед населення 
працездатного віку щодо 

ризиків та наслідків 
торгівлі людьми 

домашнього 
насилля 

домашнього 
насилля ; 
Кількість 

звернень на 
«гарячу 
лінію»; 

Чисельність 
осіб, 

охоплених 
інформаційно
ю кампанією 

правоохоронних 
органів 

 

Операційна ціль 2.3. Включення (інклюзія) вразливих груп населення, зокрема осіб з інвалідністю 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.3.1. Соціальна 
програма  

«Допоможи собі, 
допоможи іншим, 

зміни спосіб 
мислення» 

Проведення щороку 6 
майстерень для осіб з 

обмеженими 
можливостями 

Збільшення рівня 
самостійності та 

громадської 
діяльності осіб з 

обмеженими 
можливостями 

Отримання 
навичок 

самостійного 
щоденного 

функціонуван
ня, напр., 

купівля 
продуктів, 

залагодженн
я питань в 

адміністрації, 
управління 
домашнім 
бюджетом 

Оцінювальний 
звіт з реалізації 
програми. Звіт з  

виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг. 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2018-2028 

2.3.2. Забезпечення Модернізація автобусних Усунення Більш Звітність Виконавчи Бюджет ОТГ, 2018-2025 
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безперешкодного 
доступу для осіб з 

інвалідністю та інших 
маломобільних груп 

населення до 
об’єктів соціальної, 

інженерної та 
транспортної 

інфраструктури ОТГ 

під’їздів і зупинок – 10 
щороку, аудит 

доступності установ 
комунальної власності 
щодо їх доступності – 

вирішення проблемних 
ситуацій 

 

архітектурних 
бар’єрів у доступі 

до транспорту і 
публічних установ 

для осіб з 
обмеженими 

можливостями 

вправна 
діяльність 

осіб з 
обмеженими 
можливостям
и у суспільстві 

і 
функціонуван

ня у 
щоденному 

житті 

комунального 
підприємства,  

акти виконаних 
робіт. Звіт з 
виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг 

й комітет 
Зеленодол

ьської 
міської 
ради, 

комунальн
е 

підприємс
тво 

міжнародна 
технічна допомога, 

ДФРР 
 

2.3.3. Програма 
«Соціальна 

активізація людей з 
інвалідністю» 

Призначення 
консультанта голови з 

питань активізації людей 
з обмеженими 
можливостями 

Залучення людей 
з обмеженими 

можливостями до 
професійного 

життя 

Кількість осіб 
з 

обмеженими 
можливостям

и, які були 
працевлашто

вані 

Звіт адміністрації 
ОТГ. 

Звіт з виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ 2017-2020 

2.3.4. Клуб рибалок 
Створення та організація 
діяльності клубу рибалок 

Створення 
пропозиції 

проведення 
вільного часу та 
належних умов 
для активного 

дозвілля різних 
груп мешканців, 
зокрема літніх 
людей, осіб з 

інвалідністю, дітей 
і молоді тощо. 

Кількість 
проведених 

заходів. 
Кількість 
учасників 

клубу 

Звіт з виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
приватні кошти 

2019-2020 
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Стратегічна ціль 3. Розширення і покращення якості та енергоефективності комунальної інфраструктури, яка забезпечує підвищення комфорту 
проживання та посилення охорони здоров'я мешканців 
Операційна ціль 3.1. Покращення доступу до води і водопостачання 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.1.1. Реконструкція 
водонапірної башти 

Рожновського  з 
придбанням 
обладнання 
глибокого 

доочищення води в 
селі Велика 
Костромка 

Реконструкції 
водонапірної башти 

Рожновського  з 
придбанням обладнання 
глибокого доочищення 

води, а також 
проведенням повної 
реконструкції другої 

свердловини, 
відновлення 
артезіанської 

свердловини в с. Велика 
Костромка; 

централізовані бювети 
реконструкції пункту 
видачі питної води 

населенню біля будівлі 
старостату, 

встановленням огорожі 
зони санітарної охорони 
першого поясу навколо 

свердловин 

Покращення якості 
питної води в селі 
Велика Костромка 

Реконструкці
я 

водонапірної 
башти. 

Реконструкці
я другої 

свердловини. 
Придбання та 
впровадженн
я установки 
глибокого 

доочищення 
води. 

Реконструкці
я пункту 

видачі питної 
води 

населенню 
біля будівлі 
старостату. 

Встановлення 
огорожі зони 

санітарної 
охорони 
першого 

поясу. 

Звітність 
комунальног

о 
підприємства

,  акти 
виконаних 
робіт. Звіт з 
виконання 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 
ради, 

комунальн
е 

підприємс
тво 

Бюджет ОТГ, 
бюджет області, 

міжнародна 
технічна допомога, 

ДФРР 

2018-2022 
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Розробка 
проекту 

будівництва 
водогону до 
села Велика 
Костромка 

3.1.2. Поточний 
ремонт колодязів, 

проведення 
ремонтних робіт 

будівлі КНС, ремонт 
насосного 

обладнання 

Реконструкція насосної 
фільтрувальної станції в 

м. Зеленодольськ та 
с.Мар’янське, придбання 

обладнання доочистки 
води з улаштуванням  УФ 

ламп, коагуляція 

Покращено якість 
води; 

знижено ймовірність 
виникнення кишково-

інфекційних 
захворювань 

100 % робіт 
виконано до 

2025 року 

Звітність 
комунальног

о 
підприємства

,  акти 
виконаних 
робіт. Звіт з 
виконання 
бюджету. 

Результати 
лабораторни

х аналізів 
якості води 

Виконком 
міськради 

Бюджет ОТГ, 
бюджет області, 

міжнародна 
технічна допомога, 

ДФРР 

2018-2025 

3.1.3. Розвиток 
системи водогону на 

території громади 

Будівництво підвідного 
водогону до с. Велика 

Костромка;  улаштування 
системи ПРВ в с. 

Мар’янське: полив, 
заміна азбестових, 

чавунних  труб 

100 % населення 
мають доступ до 
якісного питного 
водопостачання 

100 % робіт 
виконано до 

2025 року 

Звітність 
комунальног

о 
підприємства

,  акти 
виконаних 
робіт. Звіт з 
виконання 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 
ради, 

комунальн
е 

підприємс
тво 

Бюджет ОТГ, 
бюджет області, 

міжнародна 
технічна допомога, 

ДФРР 

2018-2025 

3.1.4. Впровадження 
сучасних технологій 
очищення води та 

реконструкція 

Реконструкція 
обладнання водоочисних 
споруд та впровадження 

нових технологій 

Покращення якості 
питної води в місті 

Зеленодольськ 

Впровадженн
я нових 

технологій 
очищення 

Звітність 
комунальног

о 
підприємства

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 

Бюджет ОТГ, 
бюджет області, 

міжнародна 
технічна допомога, 

2018-2025 



 

   

Децентpалізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 

75 
Стратегія сталого розвитку Зеленодольської міської ОТГ на 2018 - 2028 роки 

обладнання 
водоочисних споруд 

в місті 
Зеленодольськ 

водоочищення: 
знезараження води , 

ультрафіолетової 
дезінфекції води; 

введення коагуляції, 
проведення капітального 

ремонту освітлювачів, 
встановлення 

автоматичного 
регулювання швидкості 

фільтрування, 
регенерації стічної води, 
глибокого доочищення 
питної води для бюветів 

води: 
знезараженн

я, 
ультрафіолет

ова 
дезінфекція. 

Впровадженн
я 

коагулювання
. 

Капітальний 
ремонт 

освітлювачів. 
Встановлення 

фільтру 
барабанного 

типу. 
Встановлення 
автоматичне 
регулювання 

швидкості 
фільтрування. 
Встановлення 

системи 
глибокого 

доочищення 
питної води 
для бюветів. 

,  акти 
виконаних 
робіт. Звіт з 
виконання 
бюджету 

міської 
ради, 

комунальн
е 

підприємс
тво 

ДФРР 
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Операційна ціль 3.2. Покращення дорожньої інфраструктури 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідаль
ний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.2.1. Капітальний 
ремонт доріг на 

території  
Зеленодольської 

міської ОТГ 

Облаштування доріг та 
дорожньої 

інфраструктури з 
урахуванням сучасних 

стандартів 

Зменшення  
вірогідності 
виникнення 

аварійних ситуації 
під час руху 

транспортних 
засобів; 

Створення 
комфортних умов 
для пересування 

Кількість 
вулиць на 

яких 
проведено 

капітальний 
ремонт доріг; 
кількість км 2 
облаштовано

го 
дорожнього 

покриття 

Звітність 
комунального 
підприємства,  

акти виконаних 
робіт. Звіт з 
виконання 
бюджету 

Виконавчий 
комітет 

Зеленодоль
ської міської 

ради, 
комунальне 
підприємств

о 

Бюджет ОТГ, 
бюджет області 

2018-2025 

3.2.2. Облаштування 
тротуарів та 

велодоріжок на 
території  

Зеленодольської 
міської ОТГ 

Розробка проектно-
кошторисної 

документації та 
будівництво  тротуарів та 
велодоріжок на території  

ОТГ з урахуванням 
сучасних стандартів 

будівництва та безпеки, а 
також потреб осіб з 

інвалідністю та жінок з 
дитячими візочками 

Будівництво нових 
та реконструкція 
старих тротуарів, 

облаштування  
велодоріжок. 
Підвищення 
безпеки руху 

Кількість 
збудованих 

об’єктів 

Звітність 
комунального 
підприємства,  

акти виконаних 
робіт. Звіт з 
виконання 
бюджету 

Виконавчий 
комітет 

Зеленодоль
ської міської 

ради, 
комунальне 
підприємств

о 

Бюджет ОТГ, 
бюджет області, 

міжнародна 
технічна допомога, 

ДФРР 

2018-2025 

3.2.3. Реконструкція 
системи зливової 
каналізації по вул. 

Святкова, 
Енергетична, 

Комфортні та безпечні 
умови для пересування 
як пішоходів, так і водіїв 

Створено 
комфортні умови 
для відведення 

води з 
дорожнього 

Кількість 
вулиць на 

яких  
проведено 

роботи з 

Звітність 
комунального 
підприємства,  

акти виконаних 
робіт. Звіт з 

Виконавчий 
комітет 

Зеленодоль
ської міської 

ради, 

Бюджет ОТГ 2018-2019 
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Операційна ціль 3.3. Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.3.1. Ліквідація 
стихійних звалищ в 
населених пунктах 

громади 

Матеріально-технічне 
оснащення для 

вивезення та утилізації 
ТПВ 

Зменшення утворення 
питомих обсягів ТПВ 

 

Не менше 
50% 

громадян 
задоволені 

якістю 
комунальних 

послуг 

Звітність 
комунальног

о 
підприємства 

Звіт з 
виконання 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 
ради, 

комунальн
е 

підприємс
тво 

Бюджет ОТГ 2018-2025 

 
3.3.2. Підвищення 

екологічної 
свідомості та участь 
місцевих  мешканців 
в природоохоронній 

діяльності 

Об’єднати та активізувати 
громаду довкола 

проблеми поводження з 
ТПВ шляхом залучення 
мешканців громади до 

створення культури 
поведінки поводження з 
ТПВ ( навчання в школі; 
організація проведення 

Активізація громади, 
формування 

свідомого 
відношення до ТПВ 

 

Не менше 50 
% громадян 
підтримують 

культуру 
поведінки 

поводження з 
ТПВ, не 

смітять на 
вулицях та 

Звіт з 
виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості 
публічних 

послуг 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2018-2028 

проспект 
Незалежності в 

м.Зеленодольськ 

полотна для 
збереження 

цілісності 
покриття; 

відновлення 
дорожнього 
покриття та 

тротуарів 

реконструкції 
зливової 

каналізації 

виконання 
бюджету 

комунальне 
підприємств

о 
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тренінгів, семінарів; 
розповсюдження 

пам’яток поведінки з 
ТПВ; розміщення 

основних аспектів на 
інформаційних стендах), 

проведення акцій 
«Посади дерево» 

громадських 
місцях 

3.3.3. Створення 
матеріально – 

технічної бази для 
забезпечення 

поводження з ТПВ 
згідно діючого 
законодавства 

України 

Обладнати майданчики 
для розміщення 
контейнерів для 

первинного поділу ТПВ. 
Придбати необхідне 

технічне оснащення для 
вивезення ТПВ. 

Забезпечити місцями 
збору специфічних, 

небезпечних відходів. 
Об’єднати та активізувати 

громаду довкола 
проблеми поводження з 

ТПВ 

Зменшення рівня 
забруднення 

території громади 
ТПВ 

Придбання та 
встановлення 

сучасних 
різнокольоро

вих 
контейнерів 

(28 
комплектів) 

для 
роздільного 

збору 
відходів. 

Придбання та 
встановлення 
автоматів для 
тари (3 од.). 

Модернізація 
існуючих 

майданчиків 
знаходження 
контейнерів 

шляхом 
виконування 

бетонних 
робіт. 

Придбання 

Звітність 
комунальног

о 
підприємства 

Звіт з 
виконання 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 
ради, 

комунальн
е 

підприємс
тво 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2018-2019 
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автотранспор
ту (3 од.) для 

вивезення 
відходів. 

Створення 
місць для 

збору 
специфічних, 
небезпечних 

відходів. 
Залучення 
мешканців 
громади до 
створення 
культури 

поведінки 
поводження з 

ТПВ. 

 
Операційна ціль 3.4. Забезпечення належного рівня охорони здоров’я мешканців громади 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.4.1. Залучення 
молодих медичних 

працівників, 
придбання 

комунального житла 
для них 

Працюють молоді 
фахівці, які надають 

широкий спектр  послуг 
на місці зручно та фахово 

Залучено не менш 
трьох  лікарів  

медичної галузі до 
Зеленодольського 

ЦЗПСМ, а також 
організовано виїзні 

прийоми громадян до 
сільських територій 

згідно графіку 

Не менше 
50% 

громадян 
отримали 

фахові 
консультації 

від 
спеціалістів 

Звіт з 
виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості 
публічних 

послуг 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2018-2020 
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3.4.2. 
Укомплектування 
матеріально-
технічної бази 
медичних закладів 
громади 

Якісні медичні послуги 
відповідно до місцевого 
стандарту 

Складений та 
виконується місцевий 
стандарт надання 
медичних послуг 

Не менше 
50% 
громадян 
задоволені 
якістю 
отриманими 
послугами 

Звіт з 
виконання 
бюджету. 
Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Виконавчи
й комітет 
Зеленодол
ьської 
міської 
ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 
технічна допомога 

2018-2025 

3.4.3. Спортивний  
благодійний 
марафон «До 

здоров’я через 
здоровий спосіб 

життя» 

Не менше 50 % 
населення громади  
прийняли участь у 

спортивному марафоні 

Проведено 
спортивний марафон, 

формування 
здорового духу, 
отримані кошти 

передано на 
лікування 

важкохворим 
мешканцям громади 

Підтримано 
ініціативу 

проводити 
спортивний 

захід щорічно 
під прапором 

Стратегії 

Звіт з 
виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості 
публічних 

послуг 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2018-2025 

3.4.4. Проведення 
акцій щодо 

популяризації 
здорового способу 

життя 

Просування 
профілактики охорони 
здоров’я, в тому числі 

перевірка на СНІД, ВІЛ, 
просування ідеї 

добровільного донорства 
крові 

Зменшення рівня 
захворюваності серед 
населення, своєчасне 

їх виявлення та 
лікування 

Здорова 
громада 

Звіт з 
виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості 
публічних 

послуг 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2019-2028 

3.4.5. Програма 
покращення 

санітарних умов в 
громадських місцях 

на території ОТГ 

Розробка та 
впровадження програми 
покращення санітарних 

умов в громадських 
місцях 

Покращення 
санітарних умов в 

громадських місцях, 
Зменшення ризику 

захворюваності 

Кількість 
заходів 

програми, 
Кількість 

громадських 
місць, в яких 

відбулось 
покращення 

Звіт з 
виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості 
публічних 

послуг 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 
ради, 

комунальн
е 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2018-2020 
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санітарних 
умов 

підприємс
тво 

3.4.6. Капітальний 
ремонт санітарних 

вузлів 
Зеленодольської 
загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 
№1 (молодший, 

старший корпуси) та 
Зеленодольської 
загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 
№2 

100 % дітей учбового 
закладу отримають 

доступ до санітарно-
гігієнічних процедур 

Кількість придбаних 
та встановлених 
умивальників, 

перегородок, чаш 
Генуя, облаштування 

стін, підлоги 
керамічною плитко 

Кількість 
дітей, які 

отримають 
доступ до 
оновленої 
санітарно-
гігієнічної 
кімнати 

Звітність 
комунальног

о 
підприємства

,  акти 
виконаних 
робіт. Звіт з 
виконання 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 
ради, 

комунальн
е 

підприємс
тво 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2018 

3.4.7. Реконструкція 
амбулаторії в с. 

Мар’янське 

100 % жителів села 
Мар’янське отримають 

доступ до якісних 
медичних послуг 

Облаштовано медичні 
кабінети необхідним 

інвентарем та 
обладнанням, 

здійснено 
внутрішньо-

облицювальні роботи 
кімнат 

Кількість осіб, 
які 

звернулися за 
наданням 
медичних 

послуг 

Звітність 
комунальног

о 
підприємства

,  акти 
виконаних 
робіт. Звіт з 
виконання 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 
ради, 

комунальн
е 

підприємс
тво 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2018 

3.4.8. Реконструкція 
лабораторії 

біологічних очисних 
споруд (БОС) в  

м. Зеленодольськ 

100 % працівників 
лабораторії отримають 

комфортні умови роботи 

Ліквідовано дефекти 
протікання покрівлі; 

Зменшено втрати 
тепла через застарілі 

вікна; створено 
температурний 

режим для роботи 
обладнання та 

збільшено термін 

Кількість осіб 
(за одну 

зміну), які 
отримали 
комфортні 

умови роботи 

Звітність 
комунальног

о 
підприємства

,  акти 
виконаних 
робіт. Звіт з 
виконання 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 
ради, 

комунальн
е 

підприємс

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2018-2020 
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його експлуатації тво 

 
Операційна ціль 3.5. Підвищення рівня енергоефективності громади 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.5.1. Впровадження 
комплексної ІТ-

системи 
електронного 
врядування та 

управління 
громадою в 

Зеленодольській 
міській ОТГ 

Розробка та 
впровадження системи 

електронного 
врядування та управління 

в роботу влади і 
адміністрації громади, 

яка передбачає 
впровадження 

автоматизованих 
процесів управління 
громадою, надання 

адміністративних послуг 
(ЦНАП, архів, міська 

рада, комунальні 
підприємства, центр 

безпеки тощо), 
електронного 

документообігу, ведення 
баз даних і обміну 

інформацією (освіта, 
НДО, соціальна робота, 
культура, бізнес та ЗЕД), 

бюджетування, 
моніторингу 

енергоспоживання та 
ефективності витрат, 

Вдосконалення 
системи 

адміністративного 
управління 

Зеленодольською 
міською ОТГ із 
застосуванням 

інноваційних ІКТ, 
підвищення якості 

надання 
адміністративних 

послуг та управління 
громадою, 

підвищення 
енергоефективності 

та розвиток 
економіки знань 

громади 

Розробка та 
впровадженн

я 
комплексної 

системи 
електронного 
врядування, 

управління та 
моніторингу в 
роботу влади 
і адміністрації 

громади 

Звіт з 
виконання 
бюджету, 

звіт 
адміністрації 

ОТГ з 
впровадженн

я системи 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 
 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2018-2022 



 

   

Децентpалізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 

83 
Стратегія сталого розвитку Зеленодольської міської ОТГ на 2018 - 2028 роки 

роботи комунальних 
підприємств, обліку 
робочого часу тощо. 

3.5.2. Розробка і 
впровадження 

системи 
автоматичного 

постійного 
віддаленого 
моніторингу 

споживання послуг з 
централізованого 

опалення (ЦО), 
централізованого 

гарячого 
водопостачання 

(ЦГВП), 
водопостачання 
питної води (ВП), 
водовідведення-

приймання 
каналізаційних стоків 

(ВВ) будівель 
м.Зеленодольськ 

Розробка та 
впровадження системи 
дистанційного збору та 

обробки даних (СДЗОД) - 
системи автоматичного 
постійного віддаленого 

моніторингу споживання 
послуг з 

централізованого 
опалення (ЦО), 

централізованого 
гарячого водопостачання 
(ЦГВП), водопостачання 

питної води (ВП), 
водовідведення-

приймання 
каналізаційних стоків (ВВ) 

будівель 
м.Зеленодольськ 

Впровадження 
енергоефективних 

технологій, 
зменшення витрат на 

енергоносії та 
опалення, 

підвищення 
енергоефективності 

та якості надання 
комунальних послуг 

Розробка та 
впровадженн

я системи 
автоматичног
о постійного 
віддаленого 
моніторингу 
споживання 
послуг ЦО, 

ЦГВП, ВП, ВВ 
будівель 

м.Зеленодол
ьськ 

Звіт з 
виконання 
бюджету, 

звіт 
адміністрації 

ОТГ з 
впровадженн

я системи, 
звітність 

комунальног
о 

підприємства
,  акти 

виконаних 
робіт. 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 
 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2018-2020 

3.5.3. Підвищення 
енергоефективності 
будівель бюджетної 

сфери 

Сучасні енергоефективні 
будівлі бюджетної сфери, 
які відповідають вимогам 

енергоефективності 

Зменшення витрат на 
енергоносії та 

опалення 

Кількість 
будівель, які 

пройшли 
енергосанаці

ю 
(термомодер

нізацію) 

Звітність 
комунальног

о 
підприємства

,  акти 
виконаних 
робіт. Звіт з 
виконання 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 
ради, 

комунальн
е 

підприємс
тво 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2018-2025 
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3.5.4. 
Енергоефективне 

вуличне освітлення 

Енергоосвітлення 
м. Зеленодольськ 

(двори). 
Вуличне освітлення с. 
Мар’янське, с. Мала 
Костромка, с. Велика 

Костромка 

Освітлено в 
енергоефективний 

спосіб 100% вулиць і 
тротуарів усіх 

населених пунктів ОТГ 

Кількість 
встановлених 

точок 
освітлення 

Звітність 
комунальног

о 
підприємства

,  акти 
виконаних 
робіт. Звіт з 
виконання 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 
ради, 

комунальн
е 

підприємс
тво 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2018-2025 

3.5.5. Проведення 
інформаційної 

кампанії з основ 
енергозбереження та 

енергоощадності 

Підвищення рівня 
обізнаність населення 

щодо основ 
енергоефективності 

Впровадження 
мешканцями 

енергоефективних 
технологій, 

енергоощадлива 
поведінка та 

зменшення витрат на 
енергоносії серед 

населення 

Проведення 4 
інформаційни

х заходів на 
квартал 

Звіт з  
виконання 
бюджету,  
звіт про 

реалізацію 
інформаційн
ої кампанії 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 
ради, 

громадські 
організації 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2018-2020 

3.5.6. Облаштування 
альтернативного 

опалення 
(встановлення 

топочної) в 
Мар’янській ЗОШ 
№1, с. Мар’янське 

Улаштування дров’яних 
котлів для зменшення 

споживання природного 
газу та забезпечення 

відповідності 
нормативним вимогам 

температурного  режиму 
в приміщеннях закладу 

освіти в ЗОШ №1 с. 
Мар’янське 

Зменшення 
споживання 

природного газу та 
забезпечення 
відповідності 
нормативним 

вимогам 
температурного  

режиму в 
приміщеннях закладу 

освіти 

Встановлення 
сучасні котли 

(2 од.) в 
Мар’янській 

ЗОШ №1 

Звіт 
комунальног

о 
підприємства 

Звіт з  
виконання 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 
ради, 

комунальн
е 

підприємс
тво 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2018-2019 

3.5.7. Сприяння 
можливостям 

громади у створенні 

Створення ОСББ для 100 
багатоквартирних 

будинків у 

Поліпшення стану 
житлового фонду та 

пов′язаної мережевої 

Створення 
ОСББ для 100 
багатокварти

Звіт 
комунальног

о 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2018-2020 
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ОСББ шляхом 
виконання 

реконструкції та 
відновлення 
внутрішньо-

будинкових мереж 
загального 

користування у 
десяти перших 

житлових будинках, 
у яких буде 

створюватись ОСББ 

м.Зеленодольськ, 
с.Марьянське та с.Велика 

Костромка 

та територіальної 
інфраструктури. 

Підвищення якості та 
розширення 
асортименту 

житлово-комунальних 
послуг. 

Забезпечення умов та 
можливостей 

залучення коштів 
зовнішніх інвесторів 

та донорів для 
розвитку мережної та 

територіальної 
інфраструктури 

багатоквартирних 
будинків. 

Зменшення 
фінансового 

навантаження на 
бюджет громади, 

вивільнення коштів 
бюджету громади, що 

нині відволікаються 
на утримання 

багатоквартирних 
будинків, для 
фінансування 
пріоритетних 

загально-громадських 
проектів та програм. 
Активізація громади, 

формування 
свідомого 

рних 
будинків на 

території 
Зеленодольсь

кої міської 
ОТГ. 

Виконання 
реконструкції 

та 
відновлення 
внутрішньо-
будинкових 

мереж 
загального 

користування 
у десяти 
перших 

житлових 
будинках, у 
яких буде 

створюватись 
ОСББ 

підприємства 
Звіт з  

виконання 
бюджету 

ьської 
міської 
ради, 

комунальн
е 

підприємс
тво 
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відношення до майна 

3.5.8. Зменшення 
втрат тепла з 
внутрішньо 

будинкових мереж 
шляхом виконання 

заходів з 
відновлення, 
реконструкції 

теплової ізоляції у 
будинках м. 

Зеленодольська 

Виконання заходів з 
відновлення або 

реконструкції теплової 
ізоляції у будинках м. 
Зеленодольськ, в яких 

передбачається 
збереження 

централізованого 
теплопостачання 

Зменшення 
фінансового 

навантаження на 
бюджет громади в 

зимовий період. 
Вивільнення коштів 

бюджету громади, що 
нині 

використовуються на 
утримання 

багатоквартирних 
будинків, для 
фінансування 
пріоритетних 

громадських проектів. 
Активізація громади, 

формування 
свідомого 

відношення до майна 

Виконання 
заходів з 

відновлення, 
реконструкції 

теплової 
ізоляції у 30 
будинках м. 

Зеленодольсь
к 

Звіт 
комунальног

о 
підприємства 

Звіт з  
виконання 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 
ради, 

комунальн
е 

підприємс
тво 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2018-2019 

3.5.9. Реконструкція 
системи 

газопостачання 
комунального 

закладу «Мар’янська 
загальноосвітня 

школа I-III  ступенів 
№ 2» 

Здійснити реконструкцію 
системи газопостачання 
комунального закладу 

«Мар’янська 
загальноосвітня школа I-

III  ступенів № 2» 
100 % дітей та 
співробітників 

навчального закладу  
забезпечено 

комфортними умовами 
навчання 

Ліквідовано 
незадовільний стан 
котельні та системи 

опалення школи, 
встановлено нові 

газові котли 

Кількість 
встановлених 

коштів; 
Кількість 
дітей, які 
отримали 
доступ до 

комфортних 
умов для 
навчання 

Звітність 
комунальног

о 
підприємства

,  акти 
виконаних 
робіт. Звіт з 
виконання 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 
ради, 

комунальн
е 

підприємс
тво 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2018 

3.5.10. Реконструкція 100 % вихованців садочку Встановлено сучасні Кількість Звітність Виконавчи Бюджет ОТГ, 2018 
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будівлі котельні ДНЗ 
«Дзвіночок» по  вул. 

Тернівка, 46 в  с. 
Мар’янське 

та співробітників закладу  
забезпечено 

комфортними умовами 
навчання 

котли на твердому 
паливі 

встановлених 
котлів; 

кількість 
дітей, які 

отримують 
дошкільну 

освіту у 
комфортних 

умовах 

комунальног
о 

підприємства
,  акти 

виконаних 
робіт. Звіт з 
виконання 
бюджету 

й комітет 
Зеленодол

ьської 
міської 
ради, 

комунальн
е 

підприємс
тво 

міжнародна 
технічна допомога, 

ДФРР 

3.5.11. Капітальний 
ремонт 

адміністративної 
будівлі 

Зеленодольської 
міської ради, яка 
знаходиться за 
адресою: вул. 

Фартушного, 19 с. 
Велика Костромка 

100 % працівників 
апарату управління 

забезпечено 
комфортними умовами 

праці 

Оновлена будівля, яка 
відповідає сучасним 

параметрам 
енергоефективності 

Кількість 
замінених 

вікон, 
дверей; 

м2  утеплено 
зовнішніх 

стін, 
перекрито 

підлогу 

Звітність 
комунальног

о 
підприємства

,  акти 
виконаних 
робіт. Звіт з 
виконання 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 
ради, 

комунальн
е 

підприємс
тво 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2018 
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Стратегічна ціль 4. Підтримка розвитку підприємництва на основі місцевих ресурсів і талантів 
Операційна ціль 4.1. Розвиток малого та середнього бізнесу 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

4.1.1. Підтримка 
інституцій розвитку 

бізнесу 

Діють інституції 
підтримки бізнесу. 

100%  представників 
малого, середнього 

бізнесу  мають доступ до 
інструментів підтримки 

Агенція місцевого 
розвитку  (АМР) для 
підтримки малого 

бізнесу та середнього 
бізнесу. 

АМР надає не 
менше N  

видів послуг 

Звіт з 
виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості 
публічних 

послуг 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2018-2028 

4.1.2. Створення 
бізнес-школи 

Діє інституція підтримки 
бізнесу, 100% 

підприємців малого та 
середнього бізнесу 

мають доступ до 
інструментів підтримки 

Створено бізнес-
школу – 

консультування для 
підприємців та 

інвесторів 

Кількість осіб, 
охоплені 

діяльністю 
школи, 

кількість 
випускників 

школи; 
Кількість 
наданих 
послуг 

школою 

Звіт з 
виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості 
публічних 

послуг 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2019-2020 

4.1.3. Бізнес-
інкубатор, створення 

IT- підприємств 

Поява бізнес-інкубатора 
на території громади, 

бізнес-консультації для 
молоді, пенсіонерів, 
сільських мешканців, 
людей з інвалідністю 

Щорічно 5 готових 
підприємців + 15 
«випускників» з 

новими знаннями, 
покращення 

конкурентоспроможн
ості громади 

Збільшення 
податкових 
надходжень 
до бюджету 

ОТГ, 
задоволення 

населення 
діяльністю 

Звіт з 
виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості 
публічних 

послуг 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2018-2028 
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громади 

4.1.4. Розвиток зон 
покращення бізнесу 

Створено зони 
покращення бізнесу: 

Розвиток та підтримка 
портової системи в с. 

Мар’янське; 
Діють  

сільськогосподарські 
кооперативи – овочеві, 

ягідні, молочні, тепличні 
господарства; 

Періодичне проведення 
промозаходів – форуми, 
ярмарки, конференції з 

сільгосптем, 
молодіжного 

підприємництва 

Розвиток річкового 
транспортного вузла, 
підтримка зернового  

бізнесу в громаді; 
Створено 

сільськогосподарські 
кооперативи; 
Відновлено 

Мар’янський ринок, 
Великокостромський 

центр 

Створено 
перевантажу

вальний 
термінал 
зернових 

культур в с 
Мар’янське, 
нові робочі 

місця; 
поповнення 
місцевого 
бюджету; 
нові ринку 

збуту та 
партнери; 
Проведено 

реконструкцію 
Мар’янського 

ринку, 
Великокостром
ського центру; 
Функціонує 

рада 
підприємців 

Звіт з 
виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості 
публічних 

послуг 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2018-2023 

 
Операційна ціль 4.2. Економічна активізація сільської місцевості 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

4.2.1. Програма 
підтримки 

Розробка та 
впровадження програми 

Підтримка і 
стимулювання 

Кількість 
учасників 

Списки 
учасників, 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 

2018-2028 
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сільськогосподарськ
их виробників 

підтримки 
сільськогосподарських 

виробників 

діяльності 
сільськогосподарськи

х виробників 

програми повідомленн
я в ЗМІ, 
думки з 

соцмереж 
Дослідження 
умов життя і 

якості 
публічних 

послуг 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради, НДО 

бізнес 

4.2.2. Створення 
системи сучасної 

освіти для фермерів 

Проведення циклу 9 
навчальних тренінгів/рік 

з таких тем: 
підприємництво для 

фермерів, агротуризм, 
охорона біологічної 

різноманітності 

Підвищення 
рентабельності 

ведення 
сільськогосподарської 

діяльності 

Кількість 
аграрних 

господарств, 
які 

диверсифікув
али 

діяльність 

Звіт з 
виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості 
публічних 

послуг. Звіт з 
моніторингу 

освітніх 
заходів 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 
ради, 
НДО, 

школи 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2018 -2022 

4.2.3..  Проведення 
навчальних заходів 

для жінок та дівчат з 
питань розвитку 

малого 
підприємництва, 

фермерства та 
кооперації 

Організація та 
проведення циклу 

навчань для активізації 
участі жінок та дівчат в 

економічній сфері 

Підвищення доходів 
домогосподарств, 

рівня занятості жінок 
та дівчат, 

надходження до 
місцевого бюджету 

Кількість 
жінок, що 

започаткувал
и власну 
справу 

Дані реєстру 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2018 -2022 

 

Операційна ціль 4.3. Розвиток місцевої економіки на основі енергоефективних технологій та знань 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 

Термін 
реалізації 
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діяльності ОТГ 

4.3.1. База локальних 
інвестиційних 

проектів 

Створення інформаційної 
бази інноваційно-

інвестиційних проектів 
підприємств, установ, 

організацій (вільні 
земельні ділянки, 

невикористані 
приміщення, проекти) 

Створення 
інструментарію 

формування 
інвестиційної 

пропозиції. Залучення 
нових інвесторів до 

громади. Підвищення 
якості обслуговування 

інвесторів 

Кількість 
інвестиційних 

проектів в 
базі 

Звіт з 
виконання 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2017-2019 

4.3.2. База даних 
інвесторів та 

зацікавлених сторін 

Створення бази даних 
інвесторів та сторін, 

зацікавлених 
впровадженням 

інноваційно-
інвестиційних проектів на 

території 
Зеленодольської міської 

ОТГ 

Залучення нових 
інвесторів до 

громади. Підвищення 
якості обслуговування 

інвесторів 

Чисельність 
нових 

приватних 
інвесторів – 

щонайменше 
2 щорічно 

Звіт з 
виконання 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Зеленодол
ьської 
міської 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2018-2025 
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12. Проекти стратегічного характеру 

Пріоритетні проекти стратегічного характеру 

Nr. Назва проекту 
Вартість 

UAH 
Термін реалізації проекту  

2018 І 2018 ІІ 2019 2020 2021 2022 

1.  1.1.1. Створення Центру соціальної допомоги для одиноких, непрацездатних, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які 
опинились у складних життєвих обставинах 

10 000 000 
 

● ● ● 
  

2.  1.2.1. Створення та розвиток опорної школи 50 000 000  ● ● ● ● ● 

3.  1.3.1. Створення матеріально-технічної бази для якісної роботи громадського формування «Янголи тиші» та організація Центру 
безпеки 

3 000 000 
 

● ● 
   

4.  1.4.1. Модернізація спортивно-відпочинкової інфраструктури 1 000 000  ● ● ● ● ● 

5.  2.1.5. Підтримка та розвиток фестивального руху 5 600 000  ● ● ● ● ● 

6.  2.1.6. Відродження духовної спадщини Зеленої Долини 450 000 ● ● ● ● ● ● 

7.  2.2.2. Організація видавництва власної газети громади в електронному і паперовому вигляді 700 000  ● ● ● ● ● 

8.  2.3.2. Забезпечення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів 
соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури ОТГ 

1 000 000 
 

● ● ● 
  

9.  2.3.3. Програма «Соціальна активізація людей з інвалідністю» 300 000  ● ● ● ● ● 

10.  3.1.1. Реконструкція водонапірної башти Рожновського з придбанням обладнання глибокого доочищення води в селі Велика 
Костромка 

1 000 000 ● ● ● 
   

11.  3.1.4. Впровадження сучасних технологій очищення води та реконструкція обладнання водоочисних споруд в м. Зеленодольськ 1 500 000  ● ● ● ● ● 

12.  3.2.1. Капітальний ремонт доріг на території  Зеленодольської міської ОТГ 
147 000 000 

 ● ● ●   

13.  3.2.2. Облаштування тротуарів та велодоріжок на території  Зеленодольської міської ОТГ  ● ● ●   

14.  3.3.3. Створення матеріально – технічної бази для забезпечення поводження з ТПВ згідно діючого законодавства України 3 225 000 ● ● ●    

15.  3.4.1. Залучення молодих медичних працівників, придбання комунального житла для них 2 000 000  ● ●    

16.  3.5.1. Впровадження комплексної ІТ-системи електронного врядування та управління в Зеленодольській міській ОТГ 12 000 000  ● ● ●   

17.  3.5.5. Облаштування альтернативного опалення (встановлення топочної) в Мар’янській ЗОШ №1 1 500 000 ● ●     

18.  3.5.6. Сприяння можливостям громади у створенні ОСББ шляхом виконання реконструкції та відновлення внутрішньо-
будинкових мереж загального користування у десяти перших житлових будинках, у яких буде створюватись ОСББ 

1 100 000 
 

● ● ● 
  

19.  3.5.7. Зменшення втрат тепла з внутрішньо будинкових мереж шляхом виконання заходів з відновлення, реконструкції теплової 
ізоляції у будинках м. Зеленодольська 

3 000 000 
 

● ● 
   

20.  4.1.1. Підтримка інституцій розвитку бізнесу 1 000 000  ● ● ●   

21.  4.1.3. Бізнес-інкубатор, створення IT- підприємств 1 000 000  ● ● ●   

22.  4.1.4. Розвиток зон покращення бізнесу 10 000 000 ● ● ● ●   

23.  4.3.1. База локальних інвестиційних проектів 500 000  ● ● ● ● ● 

 Всього 255 375 000 2018 І 2018 ІІ 2019 2020 2021 2022 
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Карти стратегічних проектів 
 

Картка стратегічного проекту 

Позначення, 
номер проекту 
(присвоює 
виконком громади) 

 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади) 
Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для 
досягнення цілі) 

01 Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 1 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Впровадження сучасних технологій очищення води та реконструкція обладнання 
водоочисних споруд в місті Зеленодольськ 

Стратегічна ціль 3. Розширення і покращення 
якості та енергоефективності комунальної 
інфраструктури, яка забезпечує підвищення 
комфорту проживання та посилення охорони 
здоров'я мешканців 
Операційна ціль 3.1. Покращення доступу до 
води і водопостачання 

Тип проекту 
(інфраструктурни
й, 
неінфраструктурн
ий) 

Запланована дата початку проекту 
Запланована 

дата завершення 
проекту 

Організація-аплікант(якщо не громада, то 
вказати контактні дані: e-mail, тел.) 

 
Інфраструктурний  

2018 рік 2025 рік Виконавчий комітет Зеленодольської міської 
ради 

Керівник проекту, контактні дані 

Зеленодольський міський голова – Савченко А.В. 
тел,  0974184829, Е-mail: gorsovetvk@ukr.net 

mailto:gorsovetvk@ukr.net
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1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими документами 

     Вода – унікальна, життєво важлива речовина, яка повинна бути максимально чистою і безпечною для здоров’я. І природна вода, і питна, яку 
споживає людина, містить розчинені тверді речовини і різні домішки.  
     Актуальність даного проекту обумовлюється погіршенням якості води поверхневого та підземного джерел водопостачання, що викликає 
ймовірну загрозу розповсюдження кишково-інфекційних захворювань серед жителів міста Зеленодольськ.   
    Тому, виникає необхідність реконструкції обладнання водоочисних споруд та впровадження нових технологій водоочищення: знезараження 
води , ультрафіолетової дезінфекції води; введення коагуляції, проведення капітального ремонту освітлювачів, встановлення автоматичного 
регулювання швидкості фільтрування, регенерації стічної води, глибокого доочищення питної води для бюветів. 
    Так, на сьогодні водою користуються 14 тисяч жителів міста. Серед них – люди похилого віку, діти, які потребують якісної питної води. 
    Впровадження нових технологій очищення води поліпшить мікробіологічні та вірусологічні показники якості води для запобігання 
розповсюдження інфекційних  захворювань водним шляхом, приведе у відповідність до технологічних вимог щодо методів оброблення води з 
джерела водопостачання, відбудеться зменшення впливу канцерогенних сполук на організм людини, покращиться якість води для споживання 
населенням міста Зеленодольськ. 

2. Цілі проекту 

1. Впровадити нові технології очищення води: 
- знезараження; 
- ультрафіолетова дезінфекція 

2. Ввести коагулювання. 
3. Провести капітальний ремонт освітлювачів. 
4. Встановити фільтр барабанного типу. 
5. Встановити автоматичне регулювання швидкості фільтрування. 
6. Встановити систему глибокого доочищення питної води для бюветів. 

7. Забезпечити населення міста Зеленодольськ якісною очищеною водою. 
3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які 
матимуть користь від виконання проекту) 

Забезпечення всіх мешканців міста Зеленодольськ (14 тисяч осіб) у необхідному обсязі якісною питною водою до 2025 року шляхом 
впровадження нових технологій очищення води та реконструкції обладнання водоочисних споруд. 
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4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати) 

Впровадження нових технологій очищення води та реконструкція 
обладнання водоочисних споруд 

Якісні:  
1. Очищена вода буде відповідати нормам ДСанПІН 2.2.4-171-

10. 
2. Жителі міста Зеленодольськ будуть забезпечені якісною 

очищеною водою. 
3.  Зменшиться ризик захворювань на кишково-інфекційні 

захворювання. 
Кількісні:  

1. Реалізація проекту охопить 14 тисяч мешканців міста 
Зеленодольськ. 

 
 
 
 
 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
 

Завдання для виконання: 

Виконавчий комітет 
Зеленодольської 
міської ради 

Співфінансування проекту 10% 

Фонд проекту ДОБРЕ     Фінансування проекту 90% 

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Організації партнери-  ------- 
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6. Пов’язані проекту   

 

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

 

8. Фактори ризику:  
 

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

 2018-2025 рр. Гарантовані – Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 
– 10% від вартості проекту. 
Не гарантовані – 
Фінансування проекту із сторони проекту Добре  - 90% 

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

   Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

Орієнтовний бюджет 
1,5 млн. грн. 

14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата:  Підпис 13.02.1018 дата:  Підпис 13.02.2018 
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Картка стратегічного проекту 

Позначення, 
номер проекту 
(присвоює 
виконком громади) 

 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади) 
Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для 
досягнення цілі) 

02 Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 2 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Реконструкція водонапірної башти Рожновського  з придбанням обладнання глибокого доочищення 
води в селі Велика Костромка 

Стратегічна ціль 3. Розширення і покращення 
якості та енергоефективності комунальної 
інфраструктури, яка забезпечує підвищення 
комфорту проживання та посилення охорони 
здоров'я мешканців 
Операційна ціль 3.1. Покращення доступу до 
води і водопостачання 

Тип проекту 
(інфраструктурни
й, 
неінфраструктурн
ий) 

Запланована дата початку проекту 
Запланована 

дата завершення 
проекту 

Організація-аплікант(якщо не громада, то 
вказати контактні дані: e-mail, тел.) 

Інфраструктурний  2018 2019 Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 

Керівник проекту, контактні дані 

Зеленодольський міський голова – Савченко А.В. 
тел,  0974184829, Е-mail: gorsovetvk@ukr.net 

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

mailto:gorsovetvk@ukr.net
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    Вода, як відомо, - джерело життя, і від того, наскільки це джерело чисте, багато в чому залежить здоров’я і благополуччя людей.  
    На даний час в селі Велика Костромка відсутнє централізоване водопостачання для всіх жителів. Для господарських потреб населення 
використовує воду з  криниць та свердловин, а питну – з існуючої водонапірної башти. Від даної башти вода подається по системі водопостачання 
до школи, дитячого садка, будинку культури, до будівлі старостату (де встановлено пункт видачі води) та двох багатоквартирних будинків. 
Водонапірна башта не відповідає потрібним технологічним умовам за встановленими розмірами та об’ємами, а також санітарним нормам її 
утримання. Якість води, яку споживають жителі села, погіршилась, що становить загрозу життю і здоров’ю людей. 
    Тому виникає потреба у реконструкції водонапірної башти з придбанням обладнання глибокого доочищення води, а також проведенням повної 
реконструкції другої свердловини, реконструкції пункту видачі питної води населенню біля будівлі старостату, встановленням огорожі зони 
санітарної охорони першого поясу навколо свердловин і, одночасно з цим, - розробки проекту будівництва водогону до села Велика Костромка.  
    Так, на сьогодні, питною водою з водонапірної башти користуються 1800 жителів села, з них – 200 учнів школи, 35 вихованців дитячого садка, 
працівники бюджетних установ, люди похилого віку  та інші категорії населення. 
    Впровадження даних заходів покращить якість питної води та умов життя населення села Велика Костромка, а також зменшиться ймовірність 
виникнення небажаних кишково-інфекційних захворювань. 

2. Цілі проекту 

1. Провести реконструкцію водонапірної башти. 
2. Провести повну реконструкцію другої свердловини. 
3. Придбати установку глибокого доочищення води. 
4. Реконструювати пункт видачі питної води населенню біля будівлі старостату. 
5. Встановити огорожу зони санітарної охорони першого поясу. 
6. Розробити проект будівництва водогону до села Велика Костромка. 

7. Забезпечити жителів села Велика Костромка якісною питною водою. 
3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які 
матимуть користь від виконання проекту) 

Забезпечення всіх жителів села Велика Костромка (1800 чол.) у необхідному обсязі якісною питною водою до 2020 року шляхом реконструкції 
водонапірної башти, повної реконструкції другої свердловини та  з придбанням установки глибокого водоочищення. 

4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати) 
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Реконструкція водонапірної башти з придбанням обладнання глибокого 
доочищення. 

 Якісні:  
4. Очищена вода буде відповідати нормам ДСанПІН 2.2.4-171-

10. 
5. Збільшиться об’єм очищеної води. 
6. Пункт видачі питної води біля будівлі старостату буде мати 

естетичний вигляд. 
7. Жителі села Велика Костромка будуть забезпечені якісною 

очищеною водою. 
8.  Зменшиться ризик  виникнення кишково-інфекційних 

захворювань. 
Кількісні:  
    Реалізація проекту охопить 1800 мешканців села Велика Костромка. 

 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
 

Завдання для виконання: 

  

Виконавчий комітет 
Зеленодольської 
міської ради 

Співфінансування проекту 10% 

Фонд проекту ДОБРЕ     Фінансування проекту 90% 

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Організації партнери-  ------- 

  

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

 

8. Фактори ризику:  
 

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

  Гарантовані – Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 
– 10% від вартості проекту. 
Не гарантовані – 
Фінансування проекту із сторони проекту Добре  - 90% 

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

1 рік – 0,5 млн. грн 2 рік – 0,5 млн. грн  Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

Орієнтовний бюджет 
1 млн. грн. 

14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата:  13.02.18 дата:  Підпис 13.02.2018 
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Картка стратегічного проекту 

Позначення, 
номер проекту 
(присвоює 
виконком громади) 

 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади) 
Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для 
досягнення цілі) 

03 Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 1 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Впровадження комплексної ІТ-системи електронного врядування та управління громадою в 
Зеленодольській міській ОТГ 

Стратегічна ціль 3.  Розширення і покращення якості та 
енергоефективності комунальної інфраструктури, яка 
забезпечує підвищення комфорту проживання та 
посилення охорони здоров’я мешканців 
Операційна ціль 3.5 Підвищення рівня 
енергоефективності громади 

Тип проекту 
(інфраструктурни
й, 
неінфраструктурн
ий) 

Запланована дата початку проекту 
Запланована 

дата завершення 
проекту 

Організація-аплікант (якщо не громада, то 
вказати контактні дані: e-mail, тел.) 

 
Не Інфраструктурний  

2018 рік 2022 рік Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 

Керівник проекту, контактні дані 

Зеленодольський міський голова – Савченко А.В. 
тел. 0974184829, gorsovetvk@ukr.net 

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

mailto:gorsovetvk@ukr.net
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Зеленодольська міська ОТГ – громада, яка стрімко розвивається. Перед громадою в процесі розвитку стоять завдання, пов’язані з підвищенням ефективності 
управління усіма сферами функціонування громади, вдосконаленням енергоспоживання та підвищенням рівня енергозбереження, побудовою ефективних 
механізмів залучення мешканців до участі в управлінні громадою і взаємодії з третім сектором, забезпеченням інклюзивності у всіх сферах життєдіяльності 
громади і для кожного мешканця об’єднаної громади. Вирішення цих завдань та підвищення ефективності управління громадою можливе шляхом 
впровадження у Зеленодольській міській раді сучасних технологій електронного врядування і адміністративного управління громадою.  
Впровадження системи електронного врядування і управління в роботу влади і адміністрації громади передбачає придбання, інтеграцію і впровадження в 
управлінський процес Зеленодольської міської ради сучасного програмного комплексу на основі ERP-системи із застосуванням новітніх хмарних технологій. 
Робота такого програмного комплексу має забезпечити оптимізацію і автоматизацію процесів управління та надання адміністративних послуг (ЦНАП, архів, 
міська рада, комунальні підприємства, центр безпеки тощо), електронний документообіг і облік робочого часу, ведення баз даних і обмін інформацією (освіта, 
НДО, соціальна робота, культура, бізнес та ЗЕД), персоналізоване надання послуг населенню та забезпеченням інклюзивності для кожного мешканця, 
електронне бюджетування, облік і моніторинг енергоспоживання та ефективності витрат, надання електронних послуг через веб-портал та розвиток інтернет-
технологій для усіх груп мешканців об’єднаної громади. Система дозволить замінити старі неефективні процеси новими, якісними процесами, які будуть 
базуватися на сучасних IТ. Діяльність в межах проекту фундаментально змінить життя об’єднаної громади, сприятиме  прозорості роботи міської ради, швидкості 
та ефективності надання послуг, використанню інформаційно-комунікаційних технологій та створенню можливостей для посилення впливу спільноти на процеси 
прийняття рішень та управління громадою.  

2. Цілі проекту 

- Оптимізація і автоматизація процесів управління та надання адміністративних послуг (ЦНАП, архів, міська рада, комунальні підприємства, центр 
безпеки тощо). 

- Запровадження автоматизованого електронного документообігу і обліку робочого часу. 
- Впровадження електронних робочих місць та поліпшення умов внутрішньої роботи працівників Зеленодольської  міської ради і підпорядкованих 

установ. 
- Впровадження в управлінський процес роботи з базами даних і обміну інформацією (освіта, НДО, соціальна робота, культура, бізнес та ЗЕД тощо). 
- Впровадження персоналізованого надання послуг населенню та забезпечення інклюзивності для кожного мешканця. 
- Впровадження електронного бюджетування та управління фінансами. 
- Запровадження обліку і моніторингу енергоспоживання та ефективності витрат на енергоносії. 
- Запровадження надання електронних послуг через веб-портал та автоматизація обробки звернень мешканців. 
- Впровадження та розвиток інтернет-технологій для усіх груп мешканців об’єднаної громади. 

3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які 
матимуть користь від виконання проекту) 
Діяльність в межах проекту охоплює населення Зеленодольської міської ОТГ – орієнтовно 20 тис. осіб; 
Місце реалізації проекту – 53860, Дніпропетровська область, Апостолівський район, м. Зеленодольськ, адміністративна будівля Зеленодольської міської ради, 
вул. Енергетична,15; 
Зацікавлені сторони: працівники  міської ради та підпорядковані установи, населення громади вцілому, місцевий бізнес. 
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4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати) 

Розробка та впровадження системи електронного врядування і управління в 
роботу влади і адміністрації громади 

Вдосконалення системи адміністративного управління Зеленодольською 
міською ОТГ із застосуванням інноваційних ІКТ, підвищення якості надання 
адміністративних послуг, підвищення інклюзивності та розвиток економіки 
громади, яка ґрунтується на знаннях. 

 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
 

Завдання для виконання: 

Виконавчий комітет 
Зеленодольської 
міської ради 

       Співфінансування проекту 10% 

Фонд проекту ДОБРЕ         Фінансування проекту 50% 

Партнери проекту: Державні, міжнародні спонсори, донори – 40 % 

  

6. Пов’язані проекту   

 

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

 

8. Фактори ризику:  Не зацікавленість міської ради, брак трудових ресурсів IT-напрямку 

9. Прогнозований термін готовності до виконання 10. Джерела фінансування (гарантовані / не гарантовані) 
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 2018-2022 роки Гарантовані – Виконавчий комітет Зеленодольської міської 
ради – 10% від вартості проекту. 
Не гарантовані – 
Фінансування проекту із сторони проекту ДОБРЕ  - 50% 
Міжнародні, державні спонсори, донори – 40 % 

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

1 рік – 4 млн. грн. 
 

2 рік – 2 млн. грн. 
4 рік – 2 млн. грн. 

3 рік – 2 млн. грн. 
5 рік – 2 млн. грн. 

Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

Орієнтовний бюджет 
12 млн. грн. 

14. Інші 
примітки 

- 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата:29.03.2018  Підпис  
Толчинська Ю.В. 

дата:29.03.2018  Підпис  
Савченко А.В. 
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Картка стратегічного проекту «Відродження духовної спадщини Зеленої Долини» 

Позначення, номер 
проекту (присвоює 
виконком громади) 

 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади) 

Пріоритет 
(1,2,3 – 

важливість 
для 

досягнення 
цілі) 

04 Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 1 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Відродження духовної спадщини Зеленої Долини Стратегічна ціль 2. Активізація місцевої 
спільноти та посилення процесу 
відновлення сіл на основі історичної та 
культурної спадщини 
Операційна ціль 2.1. Збереження та 
формування культурної ідентичності 
громади 

Тип проекту 
(інфраструктурний, 
неінфраструктурний) 

Запланована дата початку проекту 
Запланована дата 

завершення проекту 

Організація-аплікант (якщо не 
громада, то вказати контактні дані: 

e-mail, тел.) 
 

неінфраструктурний  

2018 р. 2027 р. Виконком міської ради, ГО (група 
краєзнавців-аматорів) «Обрії рідного 

краю» 

Керівник проекту, контактні дані 

 
Павлюченко Тетяна Анатоліївна, завідувач Зеленодольської міської бібліотеки для дітей 

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

• відсутність дієвої Програми національного виховання дорослих , молоді й дітей громади; 
• рівень знань членів громади про історико-культурну спадщину рідного краю переважно досить низький; 
• відсутність культурно-освітніх програм і проектів, які відповідають інтересам молоді і спрямовані на виховання місцевого патріотизму. 

 
Обґрунтування перебігу реалізації: 

1. Створення етнографічно-туристичного центру Зеленодольської ОТГ на базі Зеленодольської міської бібліотеки для дітей:  
- розробка маршрутів для тематичних екскурсій проекту «Великий Луг»; 
- організація екскурсій для культурно-історичного, спортивного, екологічного туризму; туризму вихідного дня; сільського зеленого туризму; 

активних видів туризму (пішохідного, автомобільного, водного, кінного, велотуризму тощо); 
- залучення учнівської молоді та дорослих до вивчення історії та традицій краю: написання збірки досліджень, переказів, спогадів, фотоархівів 

«Скарби Зеленої Долини»; 
- видання збірки «Скарби Зеленої Долини»; 
- створення віртуального музею Зеленодольскої ОТГ. 

2. Створення Майстерні з відродження народного мистецтва на базі Зеленодольської ЗШ І-ІІІ ступенів №1:   
- інтеграція краєзнавчого та народознавчого матеріалу в НВП (уроки трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики); організація 

зустрічей та майстер-класів з народними майстрами, краєзнавцями, митцями рідного краю та фольклорними колективами; виготовлення 
презентаційної сувенірної з символікою громади; організація занять хорового гуртка на базі музичного класу Зеленодольської ЗШ №1; 
проведення інформаційно-рекламної кампанії «Відродження духовної спадщини Зеленої Долини» на базі медіацентру ЗШ №1. 

3. Організація і проведення конкурсу етнографічних досліджень «Громада очима дітей» на базі Зеленодольської ЗШ І-ІІІ ступенів №1 з метою 
залучення дітей, підлітків та молоді всіх освітніх закладів ОТГ до вивчення історичної та культурної спадщини рідного краю; консультації з ученими 
Дніпропетровського історико-краєзнавчого музею ім..Д.Яворницького, ІНФЕ ім..М.Рильського НАН України; збір етнографічного матеріалу. 

4. Організація і проведення змагань зі спортивного туризму: викладання модулів «Спортивне орієнтування», «Туризм» на уроках фізичної культури в 
школах; закупка спортивно-туристичного обладнання для шкіл громади, обладнання смуг перешкод на спортмайданчиках шкіл. 

5. Вивчення курсів «Українознавство», «Народознавство» в школах; створення хорового гуртка. 
6. Оновлення краєзнавчих експозицій музеїв шкіл та бібліотек громади. 
7. Оновлення книжкових фондів закладів освіти та бібліотек друкованою продукцією краєзнавчого змісту. 

 
Зв’язок з іншими цілями стратегії: 

- Національно-патріотичне виховання молоді; 
- розвиток зеленого туризму; 
- розвиток туристичної інфраструктури 
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2. Цілі проекту 

 - створити сприятливі умови для системного розвитку національної свідомості членів Зеленодольської ОТГ через формування громадянської 
компетентності 

 

3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, 
які матимуть користь від виконання проекту) 
 
місце реалізації проекту: культурно-освітні заклади Зеленодольської  ОТГ 
 
територіальне охоплення: Зеленодольська ОТГ (м.Зеленодольськ, с.В.Костромка, с. М.Костромка, с.Мар’янське) 
 
зацікавлені сторони: Зеленодольська міська рада, старостати сіл, культурно-освітні заклади Зеленодольської  ОТГ (школи, бібліотеки, 
позашкільні заклади, дитячі садки), громадські організації громади, спортивні заклади громади 
 
прогнозована кількість осіб, які матимуть користь від виконання проекту: 20 тисяч 
 

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

поточний рівень:  
- розроблено краєзнавчий маршрут «Великий Луг»; 
- виготовлено туристичну карту та збірник «Путівник по малій Батьківщині» до 

маршруту «Великий Луг»; 
- кадровий потенціал (вчителі трудового навчання, які володіють 

національними ремеслами; учитель музики – керівник хору; бібліотекарі-
краєзнавці, учителі-краєзнавці; місцеві майстри-ремісники; народні 
фольклорні колективи, краєзнавці-аматори); 

- проведена часткова інвентаризація туристичних принад громади: природних 
цікавинок (рослинне, мінеральне та тваринне царство); можливих 
туристичних тематичних маршрутів; археологічних та архітектурних принад; 
культурних атракцій: народних і релігійних свят, народних промислів, 
кулінарії, звичаїв і побуту; інфраструктури: місць відпочинку, харчування, 
транспортного обслуговування); цікавих людей; 

- розроблено Положення про конкурс етнографічних досліджень «Громада 
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очима дітей»; 
- матеріально-технічна база: обладнання майстерні Зеленодольської ЗШ І-ІІІ 

ступенів №1 інструментами для виготовлення ремісницької продукції; 
швейне обладнання в Зеленодольській ЗШ №1та №2; музичне обладнання 
для занять хорового гуртка на базі музичного класу Зеленодольської ЗШ І-ІІІ 
ступенів №1;  

- обладнано медіацентр на базі Зеленодольської ЗШ №1; створено мультфільм 
«Казка про Зелену Долину», написано сценарії до наступних серій 
мультфільмів про історію  та культурну спадщину Зеленодольської ОТГ; 

- налагоджена співпраця з науковцями   Дніпропетровського історико-
краєзнавчого музею ім..Д.Яворницького, ІНФЕ ім..М.Рильського НАН України;  

- розроблено та апробовано методику збору етнографічного матеріалу, 
закуплено медіатехнику для експедицій; 

- існують краєзнавчі експозиції в кожній школі та бібліотеці населених пунктів 
громади; 

- підібрано програми МОН України для уроків трудового навчання за модулем 
«Ремесла», народознавства, хорового гуртка та медіацентру. 

 
 очікувані результати:  

1. Створення етнографічно-туристичного центру Зеленодольської ОТГ на базі 
Зеленодольської міської бібліотеки для дітей. 

2. Створення Майстерні з відродження народного мистецтва на базі 
Зеленодольської ЗШ І-ІІІ ступенів №1. 

3. Реконструкція даху майстерні Зеленодольської ЗШ І-ІІІ ступенів №1. 
4. Організація і проведення конкурсу етнографічних досліджень «Громада 

очима дітей» . 
5. Публікація краєзнавчого збірника «Скарби Зеленої Долини». 
6. Проведення змагань зі спортивного туризму для молоді громади на 

обладнаних майданчиках та за новими тематичними маршрутами землями 
ОТГ. 

7. Оновлення краєзнавчих експозицій музеїв шкіл та бібліотек громади. 
8. Оновлення книжкових фондів закладів освіти та бібліотек друкованою 

продукцією краєзнавчого змісту. 
9. Створення на спортивних майданчиках шкіл громади смуг для тренувань зі 
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спортивного орієнтування і туризму, опанування навичками курсу «Захист 
Вітчизни». 

10. Закупка обладнання для туристичних екскурсій. 
11. Створення віртуального музею Зеленодольської ОТГ. 
12. Обладнання місць зупинок по маршруту «Великий Луг». 

 
очікувані фінансові результати: 

- У молоді буде вихований місцевий патріотизм; 
- молодь залишиться в громаді і працюватиме для збільшення доходу 

громади; 
- будуть закладені основи для розвитку зеленого туристичного бізнесу; 
- екскурсійні маршрути стануть фінансово успішні. 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту:  учні шкіл громади та їх батьки, учителі та бібліотекарі. 
 
Завдання для виконання: 

- створити етнографічно-туристичний центр Зеленодольської ОТГ на базі Зеленодольської міської бібліотеки для дітей:  
- розробити додаткові типи маршрутів для культурно-історичного та екологічного туризму; туризму вихідного дня; сільського зеленого туризму; 

активних видів туризму (пішохідного, водного, кінного, велотуризму тощо); 
- залучити учнівську молодь та дорослих до науково-дослідницької роботи з метою написання збірки досліджень, переказів, спогадів, 

фотоархівів - енциклопедії «Скарби Зеленої Долини». 
- створити Майстерню з відродження народного мистецтва на базі Зеленодольської ЗШ І-ІІІ ступенів №1 ( інтеграція краєзнавчого та 

народознавчого матеріалу в НВП (уроки трудового навчання, образотворчого мистецтва); організація зустрічей та майстер-класів з народними 
майстрами, краєзнавцями, митцями рідного краю; виготовлення презентаційної сувенірної з символікою громади; організація занять хорового 
гуртка на базі музичного класу Зеленодольської ЗШ №1; проведення інформаційно-рекламної кампанії «Відродження духовної спадщини 
Зеленої Долини» на базі медіацентру ЗШ №1). 

- створити умови для опанування дітьми навичок та умінь зі спортивного туризму та орієнтування, курсу «Захист Вітчизни»; 
- щороку освітнім закладам і бібліотекам організовувати і проводити конкурс етнографічних досліджень «Громада очима дітей» - залучення 

дітей, підлітків та молоді всіх освітніх закладів ОТГ до вивчення історичної та культурної спадщини рідного краю; 
- провести етнографічні експедиції, консультації з науковцями з метою вивчення культурної спадщини громади і оновлення краєзнавчих 

експозицій музеїв шкіл та бібліотек громади; 
- оновити книжкові фонди закладів освіти та бібліотек друкованою продукцією краєзнавчого змісту. 
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6. Пов’язані проекти  

 

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

- фінансування публікації збірки «Скарби Зеленої Долини», карт додаткових маршрутів проекту «Великий Луг»; 
- закупка туристичного обладнання та облаштування місць зупинок по маршруту; 
- укладення договорів з підприємцями, які мають ліцензії для перевезення дітей; 
- укладення договорів про співпрацю з Дніпропетровським історико-краєзнавчим музеєм ім..Д.Яворницького, ІНФЕ ім..М.Рильського НАН 

України; 
- виділення додаткових годин варіативної частини навчальних планів освітніх закладів для викладання курсів краєзнавчого змісту та гурткової 

роботи; 
- фінансування реконструкції даху майстерні Зеленодольської ЗШ І-ІІІ ступенів №1, обладнання спортивних майданчиків смугами перешкод та 

майданчиків для занять зі спортивного туризму та орієнтування на місцевості, опанування навичками курсу «Захист Вітчизни»; 
- фінансування поповнення бібліотечних фондів та етнографічних експедицій. 

8. Фактори ризику:  
 
 

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

 2018 гарантовані 

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

2018-2019  -фінансування публікації збірки «Скарби Зеленої 
Долини», карт додаткових маршрутів проекту 
«Великий Луг»; 
- фінансування реконструкції даху майстерні 
Зеленодольської ЗШ І-ІІІ ступенів №1;  
- обладнання спортивних майданчиків шкіл смугами 
перешкод та майданчиків для занять зі спортивного 
туризму та орієнтування на місцевості, курсу «Захист 
Вітчизни».  

50 000 грн 
 
 
30 000 грн 
 
 
150 000 грн 

 Зеленодольська міська рада, старостати сіл; 

 Зеленодольська міська бібліотека для дітей; 

 Зеленодольська ЗШ І-ІІІ ст..№1; 

 освітні заклади громади; 

 культурні заклади громади; 

 громадські організації Зеленодольської ОТГ; 

 Дніпропетровський історико-краєзнавчий музеєм 
ім..Д.Яворницького, 
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 ІНФЕ ім..М.Рильського НАН України; 

 фольклорні колективи громади; 

 КП «Зеленодольськводоканал»; 

 спортивні заклади громади. 

2020-2021 - закупка туристичного обладнання та облаштування 
місць зупинок по маршруту; 
- фінансування поповнення бібліотечних фондів та 
етнографічних експедицій. 

200 000 грн 
 
20 000 грн 

 

2022-2023 -   

2024-2025 -   

2026-2027 -   

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи кошторис Орієнтовний 
бюджет  
450 000 грн 
 

14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата:  12.02.2018   
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Картка стратегічного проекту 

Позначення, 
номер проекту 
(присвоює 
виконком громади) 

 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади) 
Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для 
досягнення цілі) 

05 Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 1 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Створення матеріально-технічної бази для якісної роботи громадського формування 
«Янголи тиші» та організація Центру безпеки 

Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня життя 
мешканців шляхом покращення доступу до 
соціальних послуг, навчання, освіти, послуг 
громадської безпеки та відпочинку, які 
забезпечать комфортні умови життя в єдиній 
громаді 
Операційна ціль 1.3. Покращення громадської 
безпеки та правопорядку 

Тип проекту 
(інфраструктурни
й, 
неінфраструктурн
ий) 

Запланована дата початку проекту 
Запланована 

дата завершення 
проекту 

Організація-аплікант (якщо не громада, то 
вказати контактні дані: e-mail, тел.) 

 

інфраструктурний
  

2018 р. 2019 р. Виконавчий  комітет Зеленодольської міської ради 

Керівник проекту, контактні дані 

Зеленодольський міський голова – Савченко А.В. 
тел,  0974184829, Е-mail: gorsovetvk@ukr.net 

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

Питання створення муніципальної варти для Зеленодольської міської ОТГ є досить актуальним. Актуальність даного проекту обумовлюється 
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потребою населення у поліпшенні наданні якісних послуг з охорони безпеки та правопорядку. В адміністративному центрі ОТГ – м. Зеленодольськ 
завдяки скоординованим діям керівництва громади та області за рахунок коштів  місцевого бюджету вже створено поліцейську станцію. Для того, 
щоб  посилити дієвість та результативність роботи станції заплановано додатково ввести громадські патрулі. Створення та укомплектування   
матеріально-технічної бази дозволить створити умови  для якісної роботи громадського формування, а також  забезпечить  своєчасне 
попередження проявів та запобігання злочинності в громаді. Діяльність в межах проекту дозволить вчасно та більш оперативно реагувати на 
загрозу та випадки порушення безпеки громади. В м. Зеленодольськ є невикористані приміщення, які можна задіяти під майбутню матеріально-
технічну базу  для  роботи місцевого громадського формування. Для цього необхідно здійснити косметичний ремонт приміщення та закупити 
необхідне сучасне матеріально-технічне обладнання, а саме: камер зовнішнього спостереження, пульту спостереження та серверу,  комп’ютерів 
та оргтехніки,  меблів, спецзасобів, форма та службове  авто. 

Створення матеріально-технічної бази для громадського формування дозволить поліпшити криміногенну ситуацію в громаді та підвищить 
рівень безпеки її мешканців. 

2. Цілі проекту 

1. Вибір приміщення для створення матеріально-технічної бази для роботи місцевого громадського формування «Янголи тиші»;  
2. Придбати та обладнати приміщення необхідними  меблями,  технічним оснащенням, спецзасобами; придбати форму та службове авто; 
3. Об’єднати та активізувати громаду довкола проблеми безпеки мешканців Зеленодольської міської  об’єднаної територіальної громади; 
4. Залучити населення громади до проведення інформаційних заходів; проведення просвітницької роботи серед школярів громади з основ 

попередження прояву та запобігання злочинності в Зеленодольській міській ОТГ.  
3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які 
матимуть користь від виконання проекту) 

 Створити матеріально-технічну базу для ефективної роботи місцевого громадського формування «Янголи тиші»  шляхом надання якісних 
послуг населенню  заплановано в адміністративному центрі ОТГ -   м. Зеленодольск Апостолівського району Дніпропетровської області. 
Зацікавлені сторони в реалізації проекту: 

- Місцева влада; 
- Мешканці ОТГ – 19563 чол.; 
- Вже діюча поліцейська станція – 11 працівників. 

 Отримувачі вигод від реалізації проекту: 
- Населення Зеленодольської міської ОТГ (м.Зеленодольськ, с. Велика Костромка, с. Мала Костромка та с. Мар’янське) – 19 563 

осіб (підтримано правопорядок, зменшено рівень злочинності); 
- Місцева влада (зросте рівень довіри до місцевої влади, досвід поширення кращих практик); 
- Вже діюча поліцейська станція (додаткова допомога у забезпеченні громадської безпеки та публічного порядку; більш швидке та 
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оперативне реагування на правопорушення в громаді; зменшення навантаження на роботу поліцейських). 

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

Індикатори продуктів: 
 
Створено та оснащено матеріально-технічну базу  для якісної роботи 
громадського формування щодо підтримки правопорядку для всієї ОТГ   
в м. Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області 

Індикатори результатів: 
Якісні: 
1. Створення умов для надання якісних послуг з охорони 
правопорядку, попередження прояву та запобігання злочинності. 
Кількісні: 
1. Матеріально-технічне оснащення приміщення Центру безпеки для 
роботи муніципальної варти  в м. Зеленодольськ; 
2. Реалізація проекту охопить всі верстви населення Зеленодольської 
громади - 2076 осіб шкільного віку, 993 дітей дошкільного віку, та 
близько 19563 дорослих. 

 Індикатори впливу: Створення та облаштування матеріально-технічної бази для роботи громадського формування, яке буде здійснювати свою 
діяльність у сфері з питань охорони правопорядку, роботи з попередження прояву та запобігання злочинності в Зеленодольській ОТГ (площа 
громади становить 311  км.кв. та налічує населення в кількості 19 563 мешканців). 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
 

Завдання для виконання: 

Виконавчий комітет 
Зеленодольської 
міської ради 

Співфінансування проекту 10% 

Фонд проекту ДОБРЕ     Фінансування проекту 90% 

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Організації партнери-  ------- 
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6. Пов’язані проекту   

 

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

В статуті громадського формування прописати чітке формулювання  своїх прав та обов’язків у здійсненні діяльності за напрямком роботи. 

8. Фактори ризику:  
 

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

 2018-2019 рр. Гарантовані – Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 
– 10% від вартості проекту. 
Не гарантовані – 
Фінансування проекту із сторони проекту Добре  - 90% 

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

1 рік – 1,5 млн. грн 2 рік – 1,5 млн. грн.  Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

Орієнтовний бюджет 
3 млн. грн. 

14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата:  Підпис 12.02.1018 дата:  Підпис 12.02.2018 
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Картка стратегічного проекту 

Позначення, номер 
проекту (присвоює 
виконком громади) 

 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади) 

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

06 Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 1 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Створення матеріально – технічної бази для забезпечення поводження з ТПВ згідно 
діючого законодавства України 

Стратегічна ціль 3. Розширення і покращення якості та 
енергоефективності комунальної інфраструктури, яка 
забезпечує підвищення комфорту проживання та 
посилення охорони здоров'я мешканців 
Операційна ціль 3.3. Зменшення рівня забруднення 
навколишнього середовища 

Тип проекту 
(інфраструктурний, 
неінфраструктурни
й) 

Запланована дата початку проекту 
Запланована 

дата завершення 
проекту 

Організація-аплікант (якщо не громада, то 
вказати контактні дані: e-mail, тел.) 

 

Інфраструктурний 
2018 рік 2019 рік Виконавчий  комітет Зеленодольської міської ради 

Керівник проекту, контактні дані 

Міський голова ЗМР 
 

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

З 1 січня 2018 року Україна зобов'язалася сортувати все сміття за видами матеріалів, а також розділяти його на придатне для повторного використання, для 
захоронення та небезпечне. Про це йдеться у статті 32 Закону України "Про відходи". На території ЗОТГ утворилась критична ситуація з вивезення ті утилізацією 
твердих побутових відходів. Відсутність матеріально-технічних засобів для виконання норм законодавства України про поводження та видалення ТПВ у 
населених пунктах схем їхнього санітарного очищення та полігонів для розміщення, призводить до того, що численні природні міста перетворились на стихійні 
звалища. 
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Для зменшення рівня забруднення ТПВ необхідно створити умови для первинного поділу відходів шляхом: 
- Придбання та встановлення різнокольорових сучасних контейнерів (28 комплектів для роздільного збору відходів); 
- Придбання та встановлення автоматів для тари (3 од.); 
- Модернізація існуючих майданчиків знаходження контейнерів шляхом виконування бетонних робіт; 
- Придбання сучасного автотранспорту (1 од.) для вивезення відходів; 
- Створення місць для збору специфічних, небезпечних відходів; 
- Залучення мешканців громади до створення культури поведінки поводження з ТПВ ( навчання в школі; організація проведення тренінгів, семінарів; 

розповсюдження пам’яток поведінки з ТПВ; розміщення основних аспектів на інформаційних стендах). 

2. Цілі проекту 

1. Обладнати майдани розміщення контейнерів для первинного поділу ТПВ. 
2. Придбати необхідне технічне оснащення для вивезення ТПВ. 
3. Забезпечити місцями збору специфічних, небезпечних відходів. 
4. Об’єднати та активізувати громаду довкола проблеми поводження з ТПВ, шляхом залучення мешканців громади до створення культури 

поведінки поводження з ТПВ ( навчання в школі; організація проведення тренінгів, семінарів; розповсюдження пам’яток поведінки з ТПВ; 
розміщення основних аспектів на інформаційних стендах). 

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

Населений пункт ЗОТГ з населенням 20 тис. чоловік, гості громади. 

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

Індикатори продуктів: 
- Матеріально-технічне оснащення для вивезення та утилізації 

ТПВ. 

Індикатори результатів: 
Якісні:. 

1. Активізація громади, формування свідомого відношення до 
ТПВ. 

Кількісні: 
2. Зменшення утворення питомих обсягів ТПВ.  
3. Зменшення фінансового навантаження на бюджет громади, 

вивільнення коштів бюджету громади, що нині 
використовуються на утримання багатоквартирних будинків, 
для фінансування пріоритетних загально-громадських проектів 
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Індикатори впливу: підвищення рівня громадської ініціативи  до поводження з ТПВ. 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради  
 
 
Фонд проекту ДОБРЕ 

Завдання для виконання: 

Співфінансування проекту 10% 

Фінансування проекту 

Партнери проекту: 
КПЗГВ / ДТЕК  

Завдання для виконання : 

Співфінансування проекту (внесок у вигляді робочої сили) 

Співфінансування проекту 10% 

6. Пов’язані проекту   

Програми СТРАТЕГІЇ розвитку Зеленодольської ОТГ до 2028 року: 
- Безпека громади 
- Енергозбереження 
- Поводження з відходами 
- Питна вода 
- Освітній та культурний простір 

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

Розробка та затвердження технічних вимог для закупки контейнерів, автотранспорту, майданчиків.  
 

8. Фактори ризику:  
Зміна екологічного законодавства 

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

 2018 – 2020роки Гарантовані: 
Виконавчий комітет ЗМР – 10% 
Не гарантовані: 
Фінансування проекту із сторони проекту ДОБРЕ – 90% 
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11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації 12. Організації, з якими співпрацюватиме проект 

3,225 млн. грн. 
протягом 2-х років 

1,5/1,775 3,225 млн. грн. Виконком Зеленодольської міської ради 
ДТЕК / КПЗГВ 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

Орієнтовний бюджет 
3225000 грн 

14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата: 05.02.2018р  Лясов В.Д.   

 
  



 

   

Децентpалізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 

120 
Стратегія сталого розвитку Зеленодольської міської ОТГ на 2018 - 2028 роки 

 

Картка стратегічного проекту 

Позначення, номер 
проекту (присвоює 
виконком громади) 

 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади) 

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

07 Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 1 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Зменшення втрат тепла з внутрішньо будинкових мереж шляхом виконання заходів з 
відновлення, реконструкції теплової ізоляції у будинках м. Зеленодольська      

Стратегічна ціль 3. Розширення і покращення якості та 
енергоефективності комунальної інфраструктури, яка 
забезпечує підвищення комфорту проживання та 
посилення охорони здоров'я мешканців 
Операційна ціль 3.5. Підвищення рівня 
енергоефективності громади 

Тип проекту 
(інфраструктурний, 
неінфраструктурни
й) 

Запланована дата початку проекту 
Запланована 

дата завершення 
проекту 

Організація-аплікант (якщо не громада, то 
вказати контактні дані: e-mail, тел.) 

 

 Інфраструктурний  
01.07.2018р. 01.10.2019р. Виконавчий  комітет Зеленодольської міської ради 

Керівник проекту, контактні дані 

 
Міський голова ЗМР 

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

В даний час внутрішні будівельні мережі не відповідають нормам СНІП по тепловим витратам через недосконалість ті відсутність теплової ізоляції. Виходячи з 
статистики ЗТОГ рівень втрат з цього приводу складає до 33% від обсягу спожитого будинком тепла.  
Пропонуємо зменшення втрат тепла з внутрішньо будинкових мереж шляхом виконання заходів з відновлення, реконструкції теплової ізоляції у будинках.     
Проект буде реалізовано на 30 будинках м. Зеленодольська, на яких передбачається збереження централізованого теплопостачання ( Витрати: 1 будинок  - 100 
тис. грн). Він тісно пов’язаний з іншими напрямами СТРАТЕГІЇ розвитку ОТГ, стратегічними державними та обласними  програмами щодо енергозбереження,  
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поводження з відходами, культурологічними програмами , і програмами розвитку освітньо-гуманітарного простору. Найбільш тісно проект пов’язаний 
стратегічними цілями відносно  енергозбереження ті гуманітарними стратегічними цілями (насамперед – з активізацією суспільної свідомості та ініціативи членів 
громади). 

2. Цілі проекту 

1. Зменшення фінансового навантаження на бюджет громади в зимовий період.  
2. Вивільнення коштів бюджету громади, що нині використовуються на утримання багатоквартирних будинків, для фінансування пріоритетних 

загально-громадських проектів. 
3. Активізація громади, формування свідомого відношення до майна.  

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

Проект реалізується у м. Зеленодольськ і охоплює 30 будинків багатоквартирної житлової забудови громади.  
Зацікавленні сторони: 

- Міська рада; 
- КП ЗМВ; 
- Мешканці багатоквартирних будинків. 

Від реалізації проекту будуть мати користь  
- 30 будинків, з загальною кількістю населення 3000 чоловік. 

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

Індикатори продуктів: 
- Приведення теплової ізоляції 30 будинків до норм СНІП і 

енергоефективності; 
- Забезпечення нормативних витрат тепла, що оцінюються по 

кількості будинків, в яких витрати тепла не перевищують 
нормативи. 

Індикатори результатів: 
Якісні: 

1. Зменшення навантаження в зимовий період  
2. Зменшення фінансового навантаження на бюджет громади, 

вивільнення коштів бюджету громади, що нині використовуються 
на утримання багатоквартирних будинків, для фінансування 
пріоритетних загально-громадських проектів. 

3. Активізація громади, формування свідомого відношення до 
майна. 

Кількісні: 
4. Досягнення рівня енергоємності 1 м2   опалювального житла на 

33% менше до 01.01.2020р. (30 будинків ОТГ).  

Індикатори впливу: підвищення рівня громадської ініціативи  до енергоефективності. 
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5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради  
 
Фонд проекту ДОБРЕ 

Завдання для виконання: 

Співфінансування проекту 10% 

Фінансування проекту 

Партнери проекту: 
Мешканці житлових будинків 
ДТЕК / КПЗГВ 

Завдання для виконання : 

Співфінансування проекту (внесок у вигляді робочої сили) 

Співфінансування проекту 10% 

6. Пов’язані проекту   

Програми СТРАТЕГІЇ розвитку Зеленодольської ОТГ до 2028 року: 
- Безпека громади 
- Енергозбереження 
- Поводження з відходами 
- Питна вода 
- Освітній та культурний простір 

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

Розробка та затвердження проекту реконструкції теплової ізоляції в 30 будинках ОТГ. 
 

8. Фактори ризику:  
Інфляція, суттєве зростання цін на ТМЦ та ресурси 

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

 2018 – 2020роки Гарантовані: 
Виконавчий комітет ЗМР – 10% 
Не гарантовані: 
Фінансування проекту із сторони проекту ДОБРЕ – 90% 

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

1,5 млн. грн. на рік 
протягом 2-х років 

 3 млн. грн. Виконком Зеленодольської міської ради 
ДТЕК / КПЗГВ 



 

   

Децентpалізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 

123 
Стратегія сталого розвитку Зеленодольської міської ОТГ на 2018 - 2028 роки 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

Орієнтовний бюджет 
3000000 грн 

14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата: 05.02.2018р  Татарчук В.А.   
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Картка стратегічного проекту 

Позначення, 
номер проекту 
(присвоює 
виконком громади) 

 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади) 
Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для 
досягнення цілі) 

08 Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 2 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Облаштування альтернативного опалення (встановлення топочної) в Мар’янській ЗОШ 
№1, с. Мар’янське 

Стратегічна ціль 3. Розширення і покращення 
якості та енергоефективності комунальної 
інфраструктури, яка забезпечує підвищення 
комфорту проживання та посилення охорони 
здоров'я мешканців 
Операційна ціль 3.5. Підвищення рівня 
енергоефективності громади 

Тип проекту 
(інфраструктурни
й, 
неінфраструктурн
ий) 

Запланована дата початку проекту 
Запланована 

дата завершення 
проекту 

Організація-аплікант (якщо не громада, то 
вказати контактні дані: e-mail, тел.) 

 

інфраструктурний
  

2018 р. 2018 р. Виконавчий  комітет Зеленодольської міської ради 

Керівник проекту, контактні дані 

Зеленодольський міський голова – Савченко А.В. 
тел,  0974184829, Е-mail: gorsovetvk@ukr.net 

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

Ключовою проблемою  на основі якої виникла необхідність складання цього проекту є значні втрати тепла в будівлі школи із-

mailto:gorsovetvk@ukr.net
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за чого існує проблема невідповідності температурного  режиму в приміщеннях закладу освіти нормативним вимогам. До цього 
потрібно додати сотні дітей, страждаючих від протягів, роботу лікарів в разі хвороби, пропущені уроки – недоотримані знання. Будівля 
школи побудована у 1982 році, тобто ще за радянських часів;  кількість поверхів – II.  Попередньо коштами місцевого бюджету вже 
було проведено початкові заходи з енергозбереження – в учбових класах, коридорах, їдальні замінено старі вікна на нові сучасні 
металопластикові (енергозберігаючі) у кількості 50 шт. У 2017 році керівництво школи стало учасником Конкурсу  компанії ДТЕК 
«Енергоефективні школи: нова генерація»  в результаті чого замінено двері та вікна у спортзалі школи. А завдяки щорічному  конкурсу 
«Громада своїми руками – 2017», який проходить на території Зеленодольської міської ОТГ ініціативна група школи отримала міні-
грант та облаштувала кімнату  для психологічного розвантаження учнів  з застосуванням енергоефективних заходів.  

Вирішення даної проблеми в межах проекту вбачаємо за рахунок улаштування дров’яних котлів, що дасть змогу зменшити 
споживання природного газу за рахунок його заміщення більш дешевим паливом – дровами. Кошти, які будуть заощаджені на 
витратах за енергоресурси, будуть спрямовані на розвиток шкільної освіти. 

Реалізація усіх запропонованих заходів в комплексі дасть змогу досягти  економії енергоресурсів та грошових витрат на 
енергозабезпечення. Впровадженням енергоефективних заходів  у загальноосвітній школі в с. Мар’янське базується на передовому 
досвіді, сучасних енергозберігаючих технологіях та потребах в сталому розвитку.  

2. Цілі проекту 

Головною ціллю проекту є скорочення  видатків місцевого бюджету,  спрямованих на оплату енергоносіїв та покращення 
рівня  комфорту   для учнів  і співробітників  загальноосвітньої школи № 1 по вул. Шкільна, 10 Б, в с. Мар’янське Апостолівського 
району Дніпропетровської області.  

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

 Місце реалізації проекту – вул. Шкільна, 10 Б, с. Мар’янське, Апостолівського району Дніпропетровської області; 

 Зацікавлені сторони проекту: Зеленодольська громада (економія коштів, які будуть витрачені не на споживання, а на 
подальший розвиток); діти, їх батьки, співробітники навчального закладу (соціальний ефект, створення комфортних умов); 

 Прогнозна кількість осіб, які матимуть користь від проекту: 
 Зеленодольська ОТГ – 19563 чол., (в т. ч. кількість учнів школи– 209; їх батьки – орієнтовно 400 осіб; кількість працівників – 41 

чол. , потенційні учні – орієнтовно – 150 осіб). 
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4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати) 

Індикатори продуктів: 
 

Готовий продукт проекту – встановлено сучасні котли (орієнтовно 2 
од.) на альтернативному виді палива в Мар’янській ЗОШ №1 в с. 
Мар’янське (вул. Шкільна, 10 Б)  Апостолівського району 
Дніпропетровскої області. 

Індикатори результатів: 

1. Економія використання коштів та енергетичних 
ресурсів; 
2. Зменшення  споживання природного газу за рахунок його 
заміщення більш дешевим паливом – дровами; 
3. Збереження тепла в навчальному закладі; 
4. Відповідність температурного  режиму в приміщеннях  
школи нормативним вимогам; 
5. Створення комфортних умов перебування для школярів та 
персоналу закладу (209 дітей, їх батьки – орієнтовно 400 осіб, 
кількість працівників – 11 чол. 

 Індикатори впливу: Підвищено обізнаність населення з основ енергозбереження, проведення інформаційних заходів з 
енергобережливості та енергоощадливості, міжміських акцій «Дні сталої енергії» тощо. 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
 

Завдання для виконання: 

Виконавчий комітет 
Зеленодольської 
міської ради 

Співфінансування проекту 10% 

Фонд проекту ДОБРЕ     Фінансування проекту 90% 

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Організації партнери-  ------- 
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6. Пов’язані проекту   

 

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

 

8. Фактори ризику:  
 

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

 2018 р. Гарантовані – Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 
– 10% від вартості проекту. 
Не гарантовані – 
Фінансування проекту із сторони проекту Добре  - 90% 

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

 1 рік - 1,5 млн. 
грн. 

  Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

Орієнтовний бюджет 
1,5 млн. грн 

14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата:  Підпис 13.02.1018 дата:  Підпис 13.02.2018 
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Картка стратегічного проекту 

Позначення, 
номер проекту 
(присвоює 
виконком громади) 

 

Назва установи, яка відповідає за реалізацію (вказує виконком громади) 
Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для 
досягнення цілі) 

09 Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 3 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Сприяння можливостям громади у створенні ОСББ шляхом виконання реконструкції та 
відновлення внутрішньо-будинкових мереж загального користування у десяти перших 
житлових будинках, у яких буде створюватись ОСББ 

Стратегічна ціль 3. Розширення і покращення 
якості та енергоефективності комунальної 
інфраструктури, яка забезпечує підвищення 
комфорту проживання та посилення охорони 
здоров'я мешканців.  
Операційна ціль 3.5. Підвищення рівня 
енергоефективності громади 

Тип проекту 
(інфраструктурни
й, 
неінфраструктурн
ий) 

Запланована дата початку проекту 
Запланована 

дата завершення 
проекту 

Організація-аплікант (якщо не громада, то 
вказати контактні дані: e-mail, тел.) 

 

Інфраструктурний
  

01.06.2018 01.06.2020 

Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 

Керівник проекту, контактні дані 

 
Член виконкому Зеленодольської міської ради Мороз Віктор Петрович. Тел. +380966090001 e:mail vpmoroz@i.ua 
 

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

mailto:vpmoroz@i.ua
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На території Зеленодольської  об′єднаної територіальної  громади  на балансі комунального підприємства «Зеленодольський міський водоканал» знаходяться 
100 об’єктів  нерухомості – багатоквартирні будинки, в яких не оформлена спільна приватна власність , не  визначений  їх юридичний статус  згідно з вимогами 
діючого Законодавства. Окрім  того,  рівень впливу мешканців  цих будинків на прийняття рішень щодо розпорядження та утримання  спільного ( загального)  
майна є вкрай низьким. Це зумовлено як невизначеністю(не закріпленістю документально) юридичного статусу цих будинків, так і вкрай низькою суспільною 
активністю їх мешканців що до управління спільним майном цих будинків. Враховуючи зазначене, та наявність дещо популістських підходів до управління 
майном будинків та до інвестування коштів громади у них, міський бюджет щорічно несе витрати на підтримання інфраструктури будинків у розмірі 1,0 – 1,5 
млн.грн., а у окремі роки -  навіть більше! Ці кошти не тільки не вирішують накопичених проблем зі станом майна будинків (мережі, благоустрій, тощо), а й 
навпаки у значній мірі де-мотивують мешканців-співвласників що до ініціативи та участі їх у утримані та збережені цього майна. Адже мешканці-співвласники 
не відчувають своєї особистої участі та відповідальності за стан майна та витрачання коштів на його утримання. Не забезпечена повна прозорість(в частині 
інформованості мешканців) у витрачанні зібраних управляючою кампанією(КП ЗМВ) коштів та не існую системи контролю співвласниками за збором та 
витрачанням коштів.  Створення ОСББ, як складова частина СТРАТЕГІЇ розвитку житлово-комунального господарства громади,  не тільки вирішує  проблеми  
подальшого збереження, утримання та розвитку існуючої  інфраструктури  спільного майна , а і: 
1.  підвищує  громадську активність мешканців будинків;  
2.  спонукає  (сприяє)  енергозбереженню, вирішенню екологічних питань; 
3. створює умови для формування особистої відповідальності кожного мешканця за стан загального майна. 
Проект органічно пов’язаний із іншими напрямками СТРАТЕГІЇ розвитку ОТГ, стратегічними  державними та обласними  програмами  щодо енергозбереження, 
поводження з відходами, культурологічними програмами і  програмами розвитку освітньо – гуманітарного простору. Найбільш тісно проект пов′язано з 
стратегічними цілями відносно енергозбереження та гуманітарними стратегічними цілями (насамперед – з активізацією суспільної свідомості та ініціативи 
членів громади). 
 

2. Цілі проекту 

1. Поліпшення стану житлового фонду та пов′язаної мережевої та територіальної інфраструктури. 
2. Підвищення якості та розширення асортименту житлово-комунальних послуг. 
3. Забезпечення умов та можливостей залучення коштів зовнішніх інвесторів та донорів для розвитку мережної та територіальної 

інфраструктури багатоквартирних будинків. 
4. Зменшення фінансового навантаження на бюджет громади, вивільнення коштів бюджету громади, що нині відволікаються на 

утримання багатоквартирних будинків, для фінансування пріоритетних загально-громадських проектів та програм. 
5. Активізація громади, формування свідомого відношення до майна. 
6. Створення нової громадської поведінкової культури, нових соціальних стандартів поведінки членів громади, підвищення рівня 

громадських компетенцій членів громади. 
7. Створення пулу свідомих, вільних, обізнаних споживачів житлово-комунальних послуг. 
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3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які 
матимуть користь від виконання проекту) 
Проект реалізується у м.Зеленодольськ, с.Марьянське та с.В.Костромка. Проект охоплює всю територію багатоквартирної житлової 
забудови громади.  
Зацікавлені сторони: 
- Міська рада; 
- КП ЗМВ; 
- Мешканці багатоквартирних будинків 
Від виконання проекту будуть мати користь: 
- Прямо та безпосередньо – 1500 членів ОТГ- мешканців багатоквартирніх будинків; 
- Опосередковано – більше 14000 членів ОТГ. 

 
 
 
 

4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати) 
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Індикатори продуктів:  
- Станом на 01.06.2019 створено не менше 4 ОСББ 
- Станом на 01.06.2020 створено не менше 10 ОСББ 

Індикатори результатів: 
ЯКІСНІ: 
1. Поліпшення стану житлового фонду та пов′язаної мережевої та 
територіальної інфраструктури. 
2. Підвищення якості та розширення асортименту житлово-комунальних 
послуг. 
3. Активізація громади, формування свідомого відношення до майна. 
6. Створення нової громадської поведінкової культури, нових соціальних 
стандартів поведінки членів громади, підвищення рівня громадських 
компетенцій членів громади. 
7. Створення пулу свідомих, вільних, обізнаних споживачів житлово-
комунальних послуг. 
КІЛЬКІСНІ:  
1. Досягнення рівня задоволеності мешканців кількістю та якістю житлово-
комунальних послуг (% повністю та частково задоволених при 
соціологічному опитувані): 
- на 01.06.2019р. не менше 50% 
- на 01.06.2020р. не менше 80% 
2. Сума(середньорічна) вивільнених коштів бюджету ОТГ(не враховуючи 
коштів на фінансування цього проекту) : 
- на 01.06.2019р. не менше 0,1 млн.грн 
- на 01.06.2020р. не менше 0,3 млн.грн. 

 

Індикатори впливу: підвищенні рівня громадської ініціативи, що оцінюється по забезпеченню кількості створених ОСББ у контрольних часових точках, 
передбачених СТРАТЕГІЄЮ розвитку житлово-комунального господарства Зеленодольської ОТГ до 2028р. 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
 

Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради 
 

Фонд проекту ДОБРЕ 
 

Завдання для виконання: 

Співфінансування проекту 10% 

Фінансування проекту  

 Партнери проекту: 
 

Завдання для виконання: 
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Мешканці житлових будинків  
 

ДТЕК / БФ АМЕР 
 

Співфінансування проекту (внесок у вигляді робочої сили) 

Співфінансування проекту 10% 

6. Пов’язані проекту   

Програми СТРАТЕГІЇ розвитку Зеленодольської ОТГ до 2028р.:  
- Безпека громади 
- Енергозбереження 
- Поводження з відходами 
- Питна вода 
- Освітній та культурологічний простір 

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

Розробка та прийняття Програми сприяння створенню ОСББ Зеленодольської ОТГ (щорічно в межах обрію проекту) 
Реєстраційні документи ОСББ 

8. Фактори ризику:  
1. Низька активність мешканців 
2. Зміна законодавства стосовно ОСББ та житлово-комунальних послуг 

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

 2018-2020 роки Гарантовані: 
 – Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради – 10% 
вартості проекту. 
– ДТЕК / БФ АМЕР – 10% вартості проекту. 
– Мешканці – у вигляді робочої сили 
Не гарантовані: 
Фінансування проекту із сторони проекту ДОБРЕ – 80% 

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

ВСЬОГО: 
1,1 млн грн 

2018р – 0,24 
млн.грн 

2019р – 0,4 
млн.грн 

2020р – 0,46 
млн.грн 

Виконком Зеленодольської міської ради. 
ДТЕК / БФ АМЕР. 
КП Зеленодольський міський водоканал. 

Вказати чи це орієнтовний 
бюджет чи кошторис 

Орієнтовний бюджет 14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 
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дата: 02.02.2018р   02.02.2018р  
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13. Додаток 1: Рапорт про стан громади 

 
 


