
Завдання та технічні завдання (ідеї) до Стратегії розвитку Воскресенської
ОТГ на 2019-2021 роки станом на 04.09.2019 р.

Завдання Технічні завдання на проекти

1.1.1. Популяризація інвестиційних 
можливостей громади

1.1.1.1. Встановлення інформаційних стендів, стел на 
в'їзді в населені пункти громади 

1.1.1.2. Підготовка промоційних заходів для підвищення
рівня впізнаваності громади (брендування) 

1.1.1.3. Підготовка, організація та проведення земельних
торгів у формі аукціону

1.1.1.4. Створення Інвестиційного паспорту 
Воскресенської ОТГ
1.1.1.5. Розроблення технічної документації щодо 
інвентаризації земель, встановлення (зміна) меж 
адміністративно-територіальних одиниць населених 
пунктів

1.1.2. Підвищення економічної 
спроможності малого 
підприємництва

1.1.2.1. Проведення циклу тренінгів для власників ОСГ 

1.1.2.2. Запровадження конкурсу бізнес-планів для 
підприємців - початківців (стартапи)
1.1.2.3. Популяризація кооперативного руху, сприяння 
та підтримка процесу розвитку сільськогосподарської 
кооперації

1.1.2.4. Розширення переліку послуг, що надаються 
відділом ЦНАП
1.1.2.5. Підвищення інформованості  та активності 
малого та середнього підприємництва щодо 
регуляторної діяльності органів місцевого 
самоврядування

1.1.3. Детінізація робочої сили 1.1.3.1. Проведення кампаній спрямованих на 
легалізацію праці, виведення заробітної плати та бізнесу
«з тіні»

1.2.1.Створення нових туристичних 
продуктів 

1.2.1.1. Створення та облаштування паркових зон, місць 
відпочинку
1.2.1.2. Розробка туристичних маршрутів, що 
використовують туристично-рекреаційні об’єкти 
громади

1.2.1.3. Створення умов для розвитку баз «зеленого 
туризму»
1.2.1.4. Маркування території Воскресенської громади 
інформаційними табличками та вказівниками

2.1.1. Впровадження ефективної 
системи поводження з твердими 
побутовими відходами

2.1.1.1. Проведення інформаційно-роз’яснювальних 
кампаній у школах, дитсадках, установах, серед різних 
верств населення щодо поводження зі сміттям, в тому 
числі його роздільного збирання

2.1.1.2. Придбання контейнерів для роздільного збору 
сміття та встановлення їх на відведених майданчиках

2.1.2. Підвищення екологічної 
культури та рівня екологічної 
свідомості населення

2.1.2.1. Проведення інформаційно-роз’яснювальних 
кампаній у школах, дитсадках, установах з метою 
формування екологічного світогляду



2.1.2.2. Реалізація громадських ініціатив з очищення 
територій населених пунктів, парків, скверів, берегів 
водойм, лісосмуг

2.1.3. Поліпшення управління 
енергетичними ресурсами та 
розвиток альтернативної енергетики

2.1.3.1.  Проведення енергоаудиту об’єктів, що належать
до комунальної власності 

2.1.3.2.  Впровадження системи енергоменеджменту у 
комунальних закладах громади
2.1.3.3. Підвищення рівня інформування населення 
щодо переваг ефективного використання 
енергоресурсів, альтернативних джерел енергії та 
запровадження енергозберігаючих заходів у житлових 
будинках
2.1.3.4. Розроблення Плану дій сталого енергетичного 
розвитку Воскресенської ОТГ до 2030 року

2.2.1. Реконструкція, капітальний 
ремонт для забезпечення надійності 
системи водопостачання  

2.2.1.1. Реконструкція систем водопостачання населених
пунктів громади.

2.2.1.2. Реконструкція, капітальний ремонт 
водонапірних "башт Рожновського" в населених 
пунктах громади

2.2.1.3. Ремонт та облаштування криниць загального 
користування

2.2.2.  Розвиток комунальної 
інфраструктури громади

2.2.2.1. Будівництво, реконструкція, капітальний та 
поточний ремонт комунальних закладів та установ
2.2.2.2. Будівництво, реконструкція, капітальний та 
поточний ремонт доріг, вулиць, під’їздів, тротуарів

2.2.2.3. Реконструкція, відновлення та утримання 
вуличного освітлення населених пунктів громади із 
залученням новітніх технологій

2.2.2.4. Придбання для комунального підприємства 
обладнання та спеціальної техніки
2.2.2.5. Розширення сфери діяльності комунальних 
підприємств та збільшення переліку комунальних 
послуг (благоустрій прибудинкових територій)

2.2.2.6. Встановлення зупиночних комплексів
2.3.1.Забезпечення якості та кращих 
умов ведення навчально - виховного
процесу

2.3.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальні, поточні 
ремонти закладів освіти  

2.3.1.2. Організація всеукраїнських конференцій на базі 
навчальних закладів громади з залученням 
кваліфікованих спеціалістів
2.3.1.3. Придбання програмного забезпечення 
"Електронний журнал" та "Електронний щоденник"

2.3.1.4. Відкриття курсів для школярів, за вибором для 
учнівської молоді
2.3.1.5. Організація поїздок учнівських та учительських 
колективів в інші області країни з метою додаткового 
навчання та культурного розвитку.
2.3.1.6. Розробка програми «Кадровий потенціал 
Воскресенської ОТГ» - підготовка молоді у вищих 
учбових закладах України відповідно до кадрових 
потреб громади



2.3.2. Покращення матеріально-
технічної бази  шкільних та 
дошкільних закладів

2.3.2.1. Придбання меблів шкільних та дошкільних 
закладів з урахуванням концепції «Нова Українська 
Школа»
2.3.2.2. Придбання лінгафонного кабінету (15+1)

2.3.2.3. Придбання інтерактивної панелі + 5 ноутбуків 
для проведення настановних та практичних нарад з 
педагогічними працівниками
2.3.2.4. Придбання обладнання для оснащення 
матеріальної бази нових гуртків
2.3.2.5. Придбання в ДНЗ інтерактивних підлог з метою 
розвитку просторового уявлення та мислення
2.3.2.6. Придбання іншого оснащення для інноваційного
навчання

2.4.1. Покращення роботи закладів 
культури, спорту та бібліотек для 
організації змістовного дозвілля

2.4.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальні, поточні 
ремонти закладів культури, спорту та бібліотек

2.4.1.2. Покращення матеріально-технічної бази закладів
культури, спорту та бібліотек

2.4.1.3. Придбання сучасного обладнання для бази 
закладів культури, спорту та бібліотек

2.4.1.4. Збереження та реставрація пам’ятників 
історичної спадщини
2.4.1.5. Щорічне проведення культурно-мистецького 
фестивалю "День громади"

2.4.2. Запровадження принципів 
здорового способу життя

2.4.2.1. Створення та вдосконалення мережі спортивних 
об’єктів
2.4.2.2. Проведення естафет, спортивних змагань

2.4.3. Запровадження неформальної 
освіти для дорослих

2.4.3.1. Відкриття курсів за інтересами для дорослих       

2.4.3.2. Залучення практичного психолога до роботи з 
дорослими: Арт терапія, "Клуб анонімних алкоголіків"

2.4.4. Підвищення рівня безпеки на 
території громади

2.4.4.1. Встановлення відео нагляду в населених пунктах
громади
2.4.4.2.  Проведення комплексу заходів з пожежної 
безпеки в закладах та установах громади

2.5.1. Забезпечення доступної та 
якісної первинної та невідкладної 
медичної допомоги мешканцям 
територіальної громади

2.5.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний та 
поточний ремонт амбулаторій

2.5.1.2. Придбання сучасного обладнання для 
амбулаторій

2.5.2. Підтримка найуразливіших 
верств населення

2.5.2.1. Підтримка програм «Турбота» та «Безбар'єрна 
Воскресенщина»
2.5.2.2. Підтримка статутної діяльності громадських 
організацій, діяльність яких має соціальне спрямування
2. 5.2.3. Проведення благодійної акції для підтримки 
дітей вразливих верств населення.
2. 5.2.4. Проведення заходів щодо підтримки дітей-сиріт
та дітей позбавлених батьківського піклування 
2. 5.2.5. Забезпечення безперешкодним доступом людей 
з особливими потребами до об’єктів соціальної 
інфраструктури



3.1.1. Забезпечення застосування  
громадського моніторингу як 
інструменту контролю діяльності 
місцевої влади

3.1.1.1. Проведення громадських слухань щодо 
планування та виконання  місцевого бюджету

3.1.2. Залучення грантових програм, 
донорських коштів, фінансових 
ліній, спрямованих на розвиток 
громади.

3.1.2.1. Проведення навчань та тренінгів для активу 
громади з питань проектного менеджменту

3.1.2.2. Пошук грантових програм, донорських коштів, 
фінансових ліній, спрямованих на розвиток громади.

3.2.1. Стимулювання розвитку 
громадянського суспільства

3.2.1.1. Підтримка проектів, які здійснюються 
громадськими та молодіжними організаціями та 
ініціативними групами.

3.2.1.2. Започаткування  конкурсу "Громадський 
бюджет"
3.2.1.3. Створення молодіжної ради


