
Додаток 6 
Каталог технічних завдань на проекти місцевого розвитку

Воскресенської ОТГ на 2019-2021 рр.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 1

Номер  і  назва
завдання
стратегії

1.1.1. Популяризація інвестиційних можливостей громади

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

Цілі проекту - Підвищення впізнаваності громади.
- Формування  у  свідомості  цільових  аудиторій  сталого
позитивного інвестиційного та туристичного іміджу громади

Територія  на  яку
проект  матиме
вплив

Населені  пункти  Воскресенської  ОТГ  Вітовського  району
Миколаївської області

Орієнтована
кількість
отримувачів
вигоди,  чол.,  в
т.ч.  жінки  і
чоловіки

12 350

Стислий  опис
проекту

На  території  Воскресенської  ОТГ  відсутні  стели  на  в'їзді  в
населені  пункти.  Встановлення  стел  із  врахуванням  нового
адміністративно-територіально  устрою  громади  і  є  вкрай
необхідним для впізнаваності громади, становлення її бренду.
Інформаційні  стенди  допоможуть  отримати  основну
інформацію  щодо  наявних  закладів,  установ,  лікарень,
магазинів, пам'яток тощо на територіях сіл та селищ громади.

Очікувані
результати

- Встановлено стели на в'їзді в населенні пункти громади.
- Встановлено інформаційні стенди на в'їзді в населенні 

пункти громади. 
- Позитивний естетичний вигляд споруд.

Ключеві  заходи
проекту

- підготовка вихідних даних для розробки ескізу стел та 
інформаційних стендів,

- пошук виконавця робіт з виготовлення стел та 
інформаційних стендів,

- громадське обговорення з визначення місця 
розташування, та зовнішнього вигляду,

- укладення договорів з виготовлення стел та 
інформаційних стендів,

- встановлення стел та інформаційних стендів.

1



Період
здійснення

2019-2021

Орієнтовна
вартість  проекту,
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 100,000 100,000 200,000

Джерела
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві
потенційні 
учасники
реалізації
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 2

Номер  і  назва
завдання  я
стратегії

1.1.1. Популяризація інвестиційних можливостей громади

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

Цілі проекту - Формування  позитивного  іміджу  та  впізнаваності
громади,
- Створення інвестиційної привабливості громади,
інтелектуального та культурно-духовного розвитку. 

Територія  на  яку
проект  матиме
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована
кількість
отримувачів
вигоди,  чол.,  в
т.ч.  жінки  і
чоловіки

12 350  

Стислий  опис
проекту

Брендинг належить  до  одного  з  інструментів  соціально-
економічного розвитку територій. За допомогою «бренду» тієї
чи  іншої  території  можна  розвивати  туристичний  напрям,
сформувати  внутрішню  та  навіть  регіональну  розважальну
індустрію,  поринути  у  простір  місцевих  промислів  та
розвинути сферу послуг. 

Очікувані
результати

- Створено унікальний бренд Воскресенської ОТГ,
- Створено логотип, герб та прапор громади,
- Підвищено впізнаваність громади,
- Збільшено привабливість громади до відвідування 
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туристами,
- Збільшено інвестиційну привабливість громади,
- Збільшено джерела наповнення місцевого бюджету.

Ключеві  заходи
проекту

- Залучити фахівців з громадських організацій, які 
створюють бренди професійно,

- Провести Конкурс на створення герба, прапора та 
логотипу громади, 

- Виготовлення продукції – значки, буклети, прапорці – з 
логотипом Воскресенської ОТГ.

Період
здійснення

2019-2021

Орієнтовна
вартість  проекту,
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 10,0 10,0 20,0

Джерела
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві
потенційні
учасники
реалізації
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 3

Номер  і  назва
завдання
стратегії

1.1.1. Популяризація інвестиційних можливостей громади

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

Цілі проекту Підготовка,  проведення  земельних  торгів  у  формі  аукціону  з
продажу прав,  або продажу прав оренди на земельні  ділянки
комунальної форми власності

Територія  на  яку
проект  матиме
вплив

 Воскресенська ОТГ 

Орієнтована
кількість
отримувачів
вигоди,  чол.,  в
т.ч.  жінки  і
чоловіки

12 350

Стислий  опис
проекту

Продаж або продаж прав оренди на землю на конкурентних 
засадах (аукціон) з метою залучення до участі у торгах як 
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можна більше учасників для збільшення відсоткового 
показнику з надходжень до бюджету ОТГ плати за землю.

Очікувані
результати

Продаж прав оренди на землю з максимально більшим 
залученням коштів до місцевого бюджету.

Ключеві  заходи
проекту

- Формування земельних ділянок,
- Підготовка лотів до проведення земельних торгів,
- Залучення фахівців  до проведення земельних торгів,
- Укладення Договорів оренди з переможцями.

Період
здійснення

2019-2021

Орієнтовна
вартість  проекту,
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
95,0 45,0 45,0 185,0

Джерела
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві
потенційні
учасники
реалізації
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНЧНЕ ЗАВДАННЯ № 4

Номер  і  назва
завдання
стратегії

1.1.1. Популяризація інвестиційних можливостей громади

Назва проекту 1.1.1.4. Створення Інвестиційного паспорту Воскресенської 
ОТГ

Цілі проекту Розробити інвестиційний паспорт для створення позитивного
для  інвесторів  іміджу  громади  з  метою  посилення
міжрегіональних  і  міжнародних  зв’язків  та  залучення
інвестиційних ресурсів.

Територія  на  яку
проект  матиме
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована
кількість
отримувачів
вигоди,  чол.,  в
т.ч.  жінки  і
чоловіки.

 12 350

Стислий  опис
проекту

Можливість презентувати Воскресенську ОТГ, її економічних
та  інвестиційних  можливостей,  культурних  та  історичних
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традицій під час проведення та участі у конференціях, бізнес-
форумах та інших заходах.

Очікувані
результати

- Ефективно використовується потенціал території громади,
- Залучено інвестиційні ресурси,
- Створено нові робочі місця,
- Збільшено надходження до міського бюджету.

Ключеві  заходи
проекту

- Розроблення дизайну та друк інвестиційного паспорта 
Воскресенської ОТГ у паперовій та електронній формі.

- Інформування інвесторів щодо потенціалу ОТГ.
- Оприлюднення інформації на офіційному сайті 

Воскресенської ОТГ.
- Створення сприятливих умов для активізації інвесторів.
- Залучення інвестицій.

Період
здійснення

2019-2021

Орієнтовна
вартість  проекту,
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 20,0 - 20,0

Джерела
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві
потенційні
учасники
реалізації
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та 
представники виробників обладнання, спонсори, інвестори, 
громадські організації.

ТЕХНЧНЕ ЗАВДАННЯ №5

Номер і назва 
завдання стратегії

1.1.1. Популяризація інвестиційних можливостей громади

Назва проекту 1.1.1.5. Розроблення технічної документації щодо інвентаризації
земель,  встановлення  (зміна)  меж  адміністративно-
територіальних одиниць населених пунктів громади.

Цілі проекту - Упорядкування  документації  із  землеустрою  для
подальшого  її  використання  при  здійсненні  цивільно-
правових угод.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

 Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 

12 350
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т.ч. жінки і 
чоловіки
Стислий опис 
проекту

Останнього разу нормативна грошова оцінка землі розроблялась
у 2011 році. Термін дії нормативної грошової оцінки складає 5-7
років. Тому у 2018 році гостро стало питання про виготовлення
технічної  документації  із  нормативної  грошової  оцінки  с.
Калинівка,  с.  Пересадівка,  смт  Воскресенське  Вітовського
району Миколаївської області.

Очікувані 
результати

- Збільшено надходження до місцевого бюджету за рахунок
укладання договорів оренди землі. 

- Документацію селищної ради приведено у належний стан
для надання якісних послуг населенню.

- Збільшено  надходження  від  укладання  договорів  купівлі
продажу  земельних  ділянок  під  об'єктами  нерухомого
майна.

- Збільшено надходження від сплати земельного податку.
- Збільшено надходження від продажу прав оренди землі на

конкурентних засадах.
Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- Прийняття рішення на сесії  селищної ради «Про надання

дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  на
виготовлення нормативно грошової оцінки».

- Прийняття рішення на сесії  селищної ради «Про надання
дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  на
встановлення  (зміна)  меж адміністративно-територіальних
одиниць населених пунктів громади».

- Укладання договорів з проектною організацією.
- Проведення тендеру за необхідністю.
- Отримання  технічної  документації  нормативно  грошової

оцінки  землі  та  на  встановлення  (зміна)  меж
адміністративно-територіальних одиниць с. Пересадівка, с.
Калинівка, смт Воскресенське.

- Активізувати роботу з потенційними орендарями.
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
95,0 200,0 300,0 595,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.
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проекту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 6
Номер і назва 
завдання я 
стратегії

1.1.2. Підвищення економічної спроможності малого 
підприємництва 

Назва проекту 1.1.2.1. Проведення циклу тренінгів для власників ОСГ
Цілі проекту - Підвищення освітнього рівня власників ОСГ та 

сільськогосподарських виробників,
- Розвиток малого підприємництва у сільській місцевості.
- Економічне зростання сільських територій

Територія на яку
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ 

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

1 200 

Стислий опис 
проекту

Більше  половини  населення  громади  -  сільське,  яке  могло  б
вирощувати  екологічно  чисту  продукцію.  Успішне  ведення
власного господарства в умовах ринкової економіки, розширення
умов  для  самозайнятості  працездатних  людей  в  селах,  значною
мірою  залежить  від  наявних  знань,  умінь,  навичок,  досвіду
населення.  Подання інформації, проведення семінарів  чи
тренінгів,  забезпечать  слухачів  сучасними  знаннями,  що
сприятиме  розвитку  підприємництва  в  сільських
громадах,популяризації та підтримці сільськогосподарської
кооперації, а відповідно і поступовому.

Очікувані 
результати

- Підвищено зацікавленість населення у виробництві 
екологічно чистої продукції.

- Підвищено економічну активність населення.
- Підвищено рівень доходів населення громади.

Ключеві заходи 
проекту

- моніторинг та визначення пропозицій науковців, підприємців,
лекторів  щодо  надання  інформації  по  новим технологіям та
новітнім  формам  вирощування  сільськогосподарської
продукції,

- інформування населення про час та  проведення  семінарів,
тренінгів  в  на  офіційному  сайті  Воскресенської  селищної  ради,  у
соціальних мережах та ЗМІ;

- проведення навчальних тренінгів (щонайменше 4 тренінги);
- популяризація прикладу успішного ведення власного господарства,

започаткування бізнесу.
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Період 
здійснення

2019-2021 

Орієнтовна 
вартість проекту,
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 10,0 10,0 20,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та 
представники виробників обладнання, спонсори, інвестори, 
громадські організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 7

Номер  і  назва
завдання
стратегії

1.1.2.  Підвищення  економічної  спроможності  малого
підприємництва 

Назва проекту 1.1.2.2. Запровадження конкурсу бізнес-планів для підприємців 
початківців (стартапів)

Цілі проекту - Розвиток підприємництва на території громади.
- Створення комфортних умов для проживання.
- Стримування трудової міграції.

Територія  на  яку
проект  матиме
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована
кількість
отримувачів
вигоди,  чол.,  в
т.ч.  жінки  і
чоловіки

12 350

Стислий  опис
проекту

Конкурс бізнес-планів для підприємців початківців (стартапів)
дає можливість через прозорі процедури отримати бюджетний
грант та розпочати власну справу громадянами, реалізувавши
власну бізнес-ідею і розширити бізнес. 

Очікувані
результати

- створено нові підприємства,
- збільшено потужності існуючих підприємств,
- створено нові робочі місця,
- зменшено трудову міграцію з громади,
- збільшено надходження до місцевого бюджету.

Ключеві  заходи Проект передбачає:
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проекту - Організація  інформаційної кампанії щодо популяризації
Конкурсу.
-  Організація  та  проведення  для  учасників  конкурсу
консультацій,  семінарів  з  підготовки,  написання  та
оформлення бізнес-планів.
-  Підготовка  допоміжних  навчальних  матеріалів  для
учасників семінарів.
- Організація конкурсного відбору бізнес-планів.
- Підготовка звіту про проведення Конкурсу.
- Моніторинг реалізації  бізнес-планів.

Період
здійснення

2019-2021 

Орієнтовна
вартість  проекту,
тис. грн.

2019 2020 2021 Разом
- - 200,0 200,0

Джерела
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві
потенційні
учасники
реалізації
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 8

Номер  і  назва
завдання
стратегії

1.1.2.  Підвищення  економічної  спроможності  малого
підприємництва 

Назва проекту 1.1.2.3. Популяризація кооперативного руху, сприяння та 
підтримка процесу розвитку сільськогосподарської кооперації

Цілі проекту - Підвищення конкурентоздатності на споживчому ринку 
дрібних сільськогосподарських товаровиробників

- Створення  на  теренах  Воскресенської  громади
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Територія  на  яку
проект  матиме
вплив

 Воскресенська ОТГ 

Орієнтована
кількість
отримувачів
вигоди,  чол.,  в
т.ч.  жінки  і
чоловіки

Понад 3 000 
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Стислий  опис
проекту

Проектом  передбачається  популяризація  та  інформування
населення  про  можливості  сільськогосподарських
кооперативів, організаційне сприяння їх розвитку, проведення
навчання потенційних керівників кооперативів.

Очікувані
результати

- Визначено  виробничі  потреби  громади,  громадський  актив,
який готовий працювати над створенням кооперативу;

- Зростання  ефективності дрібних  сільськогосподарських
товаровиробників.

- Покращення  добробуту  мешканців  сільських  населених
пунктів громади.

- Створено нові робочі місця.
- Працюючі сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

Ключеві  заходи
проекту

Проектом передбачається: 
- Проведення серії тренінгів щодо принципів кооперації, форм 

с/г кооперативів із залученням спікерів, які мають успішний 
досвід роботи кооперативів;

- Здійснення опитування сільського населення щодо 
виробничих потреб та необхідності створення кооперативу; 

- Забезпечення навчальної поїздки для громадського активу до 
успішних прикладів с/г кооперативів;

- Здійснення  юридичного  супроводу  процесу  реєстрації  с/г
кооперативу;

- Стимулювання  процесу  створення  нових  робочих  місць  у
селах.

- Сприяння у залученні представників СОК громади до участі у
с/г ярмарках, виставках в межах та за межами громади.

Період
здійснення

2019-2021 

Орієнтовна
вартість  проекту,
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 20,000 20,000 40,000

Джерела
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом

Ключеві
потенційні
учасники
реалізації
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, учасники 
кооперативу, громадські організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 9

Номер  і  назва
завдання
стратегії

1.1.2.  Підвищення  економічної  спроможності  малого
підприємництва 
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Назва проекту 1.1.2.4. Розширення переліку послуг, що надаються відділом 
ЦНАП

Цілі проекту Збільшення  переліку  адміністративних  послуг,  які  надаються
відділом ЦНАП для фізичних та юридичних осіб 

Територія  на  яку
проект  матиме
вплив

Воскресенська ОТГ 

Орієнтована
кількість
отримувачів
вигоди,  чол.,  в
т.ч.  жінки  і
чоловіки

12 350 

Стислий  опис
проекту

Необхідність  реалізації  проекту  пов’язана  із  виконанням
положень  Закону  України  «Про  адміністративні  послуги»,
забезпечення  доступності  та  покращення  якості  надання
адміністративних послуг. 

Очікувані
результати

- збільшено кількість наданих послуг;
- зменшено на 10% термін надання адміністративної послуги;
- покращено доступність та якість надання адміністративних
послуг.
- збільшення надходжень до місцевого бюджету.

Ключеві  заходи
проекту

Проектом передбачається: 
-  запровадження  сучасних  електронних  сервісів  та

«електронного  урядування»  в  роботу  органів  місцевого
самоврядування,  налагодження  міжвідомчої  електронної
взаємодії з органами виконавчої влади;

-  отримання  доступу  до  інших  реєстрів  з  метою  збільшення
кількості наданих адміністративних послуг.

-  проведення  за  участю  суб’єктів  надання  адміністративних
послуг  навчальних  заходів  для  адміністраторів  з  метою
належної  організації  надання адміністративних послуг через
ЦНАП;

-   проведення  2  -  етапного  дослідження  якості  надання
адміністративних послуг;

- придбання обладнання для виготовлення паспортів громадян
України та для виїзду за кордон;

- витрати на експлуатацію обладнання;
-  підвищення  поінформованості  населення  про  реформування

системи надання адміністративних послуг.
Період
здійснення

2019-2021 

Орієнтовна 2019 2020 2021 Разом
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вартість  проекту,
тис. грн

- 2,0 2,0 4,0

Джерела
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві
потенційні
учасники
реалізації
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №10
Номер  і  назва
завдання
стратегії

1.1.3.  Підвищення  інформованості   та  активності  малого  та
середнього  підприємництва  щодо  регуляторної  діяльності
органів місцевого самоврядування

Назва проекту 1.1.3.1. Своєчасне та повне інформування представників сфери 
підприємництва про прийняті регуляторні акти та змін до них.

Цілі проекту - Забезпечення  суб'єктів  підприємницької  діяльності
необхідними орієнтирами для планування своєї діяльності.

- Участь суб'єктів господарювання у державному регулюванні
відносин шляхом прийняття регуляторних актів або змін до
них.

Територія  на  яку
проект  матиме
вплив

Воскресенська ОТГ 

Орієнтована
кількість
отримувачів
вигоди,  чол.,  в
т.ч.  жінки  і
чоловіки

250 

Стислий  опис
проекту

Проблема,  яка  потребує  державного  регулювання  шляхом
прийняття регуляторних актів  або змін  до них з  урахуванням
пропозицій суб'єктів господарювання.

Очікувані
результати

- Вчасно  інформовано  представників  сфери  підприємництва
про прийняття регуляторних актів та змін до них.

Ключеві  заходи
проекту

Проект передбачає:
- Обговорення проекту регуляторного акту або зміни до них.
- Врахування  наданих  пропозицій  суб'єктів  господарювання

щодо проекту того чи іншого регуляторних актів або змін до
них.

- Висвітлення  інформації  про  прийняття  регуляторних  актів
або  змін  до  них  на  офіційному  веб-сайті  Воскресенської
селищної ради.
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Період
здійснення

2019-2021 

Орієнтовна
вартість  проекту,
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- - - Не передбачено

Джерела
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві
потенційні
учасники
реалізації
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №11
Номер  і  назва
завдання
стратегії

1.1.3. Детінізація робочої сили

Назва проекту 1.1.3.1. Проведення кампаній спрямованих на легалізацію праці 
найнятих працівників та виведення заробітної плати «з тіні»

Цілі проекту Створення комфортних умов життєдіяльності громадян
Територія  на  яку
проект  матиме
вплив

Воскресенська ОТГ 

Орієнтована
кількість
отримувачів
вигоди,  чол.,  в
т.ч.  жінки  і
чоловіки

7 468

Стислий  опис
проекту

Проблемою  є  легалізація  зайнятості  та  виведення
заробітної плати «з тіні».  Необхідність реалізації  проекту
пов’язана  із  не усвідомленням  суспільством  негативних
наслідків неофіційної зайнятості.
Тому  проведення  інформаційних  кампаній  допоможе
легалізувати  працю  великої  кількості  працівників  на
території Воскресенської ОТГ

Очікувані
результати

- Легалізація трудових відносин.
- Підвищення рівня заробітної плати.
- Захист прав працівників з отримання соціального пакету.
- Захист прав працівників при нарахуванні пенсії.
- Збільшення надходжень до місцевого бюджету.
- Зменшення соціальної напруги.

Ключеві  заходи Проектом передбачається: 
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проекту - проведення  заходів  згідно  розпорядження  селищного  голови
«Про  легалізацію  працюючих  на  території  Воскресенської
селищної ради»,

- проведення  Державною  фіскальною  службою  України,
Державною  службою  України  з  питань  праці,  Пенсійним
фондом  України,  Національною  поліцією  України  спільно  з
органами  місцевого  самоврядування  комплексних  заходів,
спрямованих на детінізацію ринку праці,

- підготовити перелік суб’єктів господарювання для проведення
спільних перевірок з Управлінням Держпраці в області,

- Укласти  тристоронню  Угоду  про  співпрацю  з  управліннями
Держпраці в області та Пенсійного фонду України в області,
проводиться  як  роз’яснювальна  робота  щодо  недопущення
використання  роботодавцями  неоформленої  праці  найманих
осіб, виплати їм заробітної плати в «конвертах», 

- здійснювати  обмін  аналітичною  інформацією  про  можливі
порушення при виплаті заробітної плати,

- моніторинг оголошень про наявність вакантних місць,
- активізувати  громадян,  які  повідомляють  фіскальну  службу

про  випадки  використання  суб’єктами  господарювання
неоформлених працівників.

Період
здійснення

2019-2021 

Орієнтовна
вартість  проекту,
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 1,0 1,0 2,0

Джерела
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві
потенційні
учасники
реалізації
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №12

Номер  і  назва
завдання
стратегії

1.2.1.Створення нових туристичних продуктів

Назва проекту 1.2.1.1. Створення та облаштування паркових зон, місць 
відпочинку

Цілі проекту Створення  комфортних  та  безпечних  місць  для  сімейного
відпочинку,  шляхом  облаштування  паркових  зон  та  місць
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відпочинку.
Територія  на  яку
проект  матиме
вплив

Воскресенська ОТГ 

Орієнтована
кількість
отримувачів
вигоди,  чол.,  в
т.ч.  жінки  і
чоловіки

12 350 

Стислий  опис
проекту

Проект направлений на поліпшення благоустрою і природного
середовища  Воскресенської  ОТГ,  підвищення  культурного
розвитку мешканців громади.

Очікувані
результати

- Створено паркову зону.
- Створено місця відпочинку.
- Фізичний розвиток молоді,
- Покращення естетичного вигляду населених пунктів,
- Покращення благоустрою населених пунктів громади.

Ключеві  заходи
проекту

Проектом передбачається: 
- очищено території від сміття та самовільних заростей, 
- облаштування тротуарних доріжок,
- встановлено урни для сміття,
- встановлено лавочки для відпочинку, 
- посаджено зелені насадження, 

   - створено квіткові клумби. 
Період
здійснення

2019-2021

Орієнтовна
вартість  проекту,
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
468,0 200,0 200,0 868,000

Джерела
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві
потенційні
учасники
реалізації
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №13
Номер і назва 
завдання я 

1.2.1.Створення нових туристичних продуктів
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стратегії
Назва проекту 1.2.1.2. Розробка туристичних маршрутів, що використовують 

туристично-рекреаційні об’єкти громади
Цілі проекту Становлення  та  розвиток  туристичного  сектору  економіки

громади.
Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ 

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350

Стислий опис 
проекту

Розвиток різних видів туризму та відпочинку, який стимулював
би важливе для оздоровлення економіки і соціального розвитку
ОТГ  мале  підприємництво.  Враховуючи  наявність  ряду
унікальних природно-туристичних об’єктів,  пам’яток природи,
цікавих історичних місць, які знаходяться на території.

Очікувані 
результати

- створено нові туристичні маршрути;
- збільшено туристичні потоки;
- створено нові робочі місця; 
- збільшено надходження до бюджету.

Ключеві заходи 
проекту

- оцінка потреб і попиту на різні туристичні продукти;
- визначення туристичних об’єктів, які можуть бути розвинені 

як тематичні туристичні маршрути;
- аналіз і оцінка туристичної інфраструктури на цих маршрутах 

(житло, ресторани, пункти відпочинку, пам’ятники тощо);
- розбудова відібраних туристичних маршрутів – маркування і

облаштування  засобами  первинної  необхідності  (аптечками,
кемпінг зонами, мийками тощо); 

- просування та реклама місцевих туристичних продуктів;
- проведення широкого інформування потенційних споживачів

туристичних послуг.
- організація  туристичної  діяльності  із  залученням  місцевого

населення;
- розробка і видання путівників та інших промоційних 

матеріалів;
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 2019 2020 2021 Разом
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вартість проекту, 
тис. грн

- 10,000 10,000 20,000

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №14
Номер і назва 
завдання стратегії

1.2.1.Створення нових туристичних продуктів

Назва проекту 1.2.1.3. Створення умов для розвитку баз «зеленого туризму»
Цілі проекту Створення  умов  для  розвитку  баз  «зеленого  туризму»,  як

складової  сільського  зеленого  туризму  в  Україні, одного  з
найбільш  ефективних  засобів  забезпечення  сталого  розвитку
сільських територій.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ 

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

500

Стислий опис 
проекту

Зелений  туризм  є  ефективним  засобом  при  вирішенні
економічних проблем характерних для сільської місцевості. За
допомогою  даного  виду  діяльності  на  сільських  територіях
відбувається  стимулювання  розвитку  підприємництва  та
збільшується  обсяг  фінансових  надходжень  до  місцевих
бюджетів. 

Очікувані 
результати

- створено  «електронний  реєстр»  баз  «зеленого  туризму»  -
садиб на території Воскресенської ОТГ, 

- проведеношироке  інформування  потенційних  споживачів
туристичних послуг,

-  збільшено  кількість  туристів,  які  користуються  послугами
садиб,
- покращено інфраструктура сіл та селищ, 
- створено нові робочі місця,
-  збільшено  надходження  до  місцевого  бюджету  у  вигляді
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податків.
Ключеві заходи 
проекту

- приведення території громади в привабливий екологічний 
стан,
- проведення роз’яснювальної компанії серед населення щодо 
переваг створення баз «зеленого туризму»,
- створення «електронного реєстру» із зазначенням цінових 
пропозицій та переліком послуг  що будуть надаватись 
туристам,
- аналіз і оцінка інфраструктури (річки, озера, кафе, ресторани, 
туристичні маршрути, пункти відпочинку, пам’ятники тощо);

- просування та реклама місцевих туристичних продуктів;
Період

здійснення
2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 5,0 5,0 10,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №15
Номер і назва 
завдання стратегії

1.2.1.Створення нових туристичних продуктів

Назва проекту 1.2.1.4. Маркування території Воскресенської громади 
інформаційними табличками та вказівниками

Цілі проекту Створення системи умовних знаків , покликаних сприяти 
туристу у своєчасному отриманні корисної інформації 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ 

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

500

Стислий опис 
проекту

Задля розвитку туризму у Воскресенській громаді необхідно
облаштовувати чітку навігацію по території та встановлювати
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об’єкти,  які  привертають  увагу  туристів.  Одним  з
найважливіших  елементів  маркування  є  інформаційні
таблички на пам’ятках громади. 

Очікувані 
результати

- здійснено маркування території Воскресенської громади;
- встановлено 10 інформаційних табличок з QR-кодами на 
історичних пам’ятках громади;
- облаштовано 10 вказівників до туристично-привабливих 
об’єктів;
- збільшено кількість туристів, які відвідують Воскресенську 
громаду.

Ключеві заходи 
проекту

- розміщення інформації про туристичні маршрути громади на 
офіційному сайті Воскресенської селищної ради у вкладці 
«Туризм».
- формування єдиного дизайну елементів маркування;
- зібрання інформації для табличок;
- визначення локацій для встановлення табличок та 
вказівників;

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 10,0 10,0 20,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №16
Номер і назва 
завдання стратегії

2.1.1.  Впровадження  ефективної  системи  поводження  з
твердими побутовими відходами

Назва проекту 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

Цілі проекту - Створення сприятливих умов для життя мешканців 
громади.

- Зменшено шкідливий вплив побутових відходів на 
навколишнє природне середовище.

Територія на яку 
проект матиме 

- Воскресенська ОТГ
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вплив
Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350 

Стислий опис 
проекту

Рівень  свідомості  населення  щодо поводження  зі  сміттям,  в
тому  числі  його  роздільного  збирання  є  низьким.  Тому
проведення  інформаційно-роз'яснювальних  компаній  дуже
актуально.

Очікувані 
результати

- Збільшення кількості договорів з вивезення сміття.
- Налагоджений процес з сортування ТПВ та його утилізації.
- Зменшено обсяги захоронення побутових відходів.
- Ліквідовано несанкціоновані звалища на території  громади.
- Покращено імідж та інвестиційну привабливість  громади.
- Покращено санітарний стан території громади.

Ключеві заходи 
проекту

- Проведення циклу лекцій з залученням фахівців з тематики
поводження  з  твердими  побутовими  відходами  в  школах,
дитячих садочках, закладах та установах;

- Проведення  інформаційних  акцій  в  громадських  місцях,
підприємствах, тощо. 

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 10,0 10,0 20,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №17

Номер і назва 
завдання я 
стратегії

2.1.1.  Впровадження  ефективної  системи  поводження  з
твердими побутовими відходами

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

Цілі проекту - Придбання контейнерів для роздільного збору сміття: для
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ПЕТ пляшок скла та паперу;
- Покращення екологічної інфраструктури.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350 

Стислий опис 
проекту

Розширення видів контейнерів для сортування різного сміття в
кожному населеному пункті ОТГ

Очікувані 
результати

- Забезпечення збору твердих побутових відходів для вторинної 
переробки.

- Зменшення екологічного навантаження на навколишнє 
середовище.

- Зменшення соціальної напруги.
Ключеві заходи 
проекту

- Придбання та встановлення контейнерів для сортування ПЕТ
пляшок, скла, паперу;

- Придбання та встановлення вуличних урн;
- Проведення серед мешканців  громади  інформаційно-

роз`яснювальної кампанії щодо збору та сортування ТПВ,
- Облаштування майданчиків для встановлення контейнерів

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 10,0 50,0 60,000

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАНЯ № 18
Номер і назва 
завдання стратегії

2.1.2.  Підвищення  екологічної  культури  та  рівня  екологічної
свідомості населення

Назва проекту 2.1.2.1.  Проведення  інформаційно-роз’яснювальних  кампаній  у
школах, дитсадках, установах з метою формування екологічного
світогляду.
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Цілі проекту Формування у мешканців громади, у т.ч. дітей та молоді, 
«зеленої» свідомості, культури енергозбереження, формування 
екологічного світогляду.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350

Стислий опис 
проекту

Екологічна  освіта  і  виховання,  формування  екологічної
свідомості  як  головних  компонентів  екологічної  культури  є
одним із найважливіших напрямів подолання екологічної кризи і
формування  екологічної  безпеки  та  сталого  соціально-
економічного розвитку держави.

Очікувані 
результати

- покращено екологічну ситуацію у громаді,

- зменшено кількість сміттєзвалищ,

- збільшено кількість зелених насаджень,

- збільшено відповідальність мешканців за природні ресурси.

Ключеві заходи 
проекту

- проведення в дитсадках та школах тематичних заходів щодо
дбайливого ставлення до природи, збереження, примноження
та раціональне використання природних багатств,

- проведення  заходів  з  пропаганди  охорони  навколишнього
природного середовища,

- започаткування  акції  «Вирости  дерево»  для  мешканців
громади,

- започаткування акції «Алея випускників»,
- залучення громади до реалізації «зелених» проектів.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- - - Не передбачено

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.
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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАНЯ №19
Номер і назва 
завдання стратегії

2.1.2.  Підвищення  екологічної  культури  та  рівня  екологічної
свідомості населення

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

Цілі проекту Покращити екологічний стан території громади,
Створити комфортні та безпечні умови життєдіяльності.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350

Стислий опис 
проекту

Населення громади, особливо молодь, повинна активно брати
участь  у  заходах  щодо створення  безпечного та  комфортного
середовища для проживання: прибирання території населених
пунктів, озеленення вулиць, ліквідації стихійних сміттєзвалищ
тощо.
Проведення  всезагальних  толок  у  громаді  сприятиме
посиленню  індивідуальної  відповідальності  жителів  громади,
зокрема молоді, за подальший її розвиток.

Очікувані 
результати

- покращено екологічні умови проживання жителів  громади;
- посилити  індивідуальну  відповідальність  жителів  громади,

зокрема молоді, за подальший розвиток громади;
- підвищено рівень громадської активності серед молоді, яка 

проживає на території
Ключеві заходи 
проекту

- проведено заходи у сфері благоустрою 4 населених 
пунктах Воскресенської громади,
- залучено до організації та проведення громадських 
ініціатив з очищення територій жителів сіл, у тому числі 
молодь,
- визначення дат проведення заходів у населених пунктах 
громади,
- інформування населення про заплановані заходи з 
очищення території та мотивування їх взяти участь у заходах,
- проведення заходів та підбиття підсумків,
- інформування населення про проведені толоки.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 2019 2020 2021 Разом
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вартість проекту, 
тис. грн

- 5,0 5,0 10,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №20

Номер і назва 
завдання стратегії

2.1.3.  Поліпшення  управління  енергетичними  ресурсами  та
розвиток альтернативної енергетики

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

Цілі проекту   Ціллю проекту проведення заходів з  енергоефективності  що
дозволить  визначити  потенціал  економії  енергоресурсів
об'єктом (будівлею, підприємством, обладнанням), що споживає
енергію,  та  визначити  план  і  ресурси  для  досягнення  цієї
економії шляхом проведення енергетичного аудиту.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

10 281

Стислий опис 
проекту

Проведення  енергоаудиту,  а  саме  досліджується  будова  самого
об'єкта (стіни, дах, вікна, горище, підвал, двері, цоколь), системи
опалення, вентиляції, охолодження (кондиціонування), гарячого і
холодного водопостачання, насосне обладнання, електродвигуни,
внутрішнє і зовнішнє електроосвітлення, інженерні комунікації,
джерела  енергозабезпечення  (котли,  поновлювані  джерела
енергії, теплові насоси та інші).

Очікувані 
результати

- визначено потенціал економії енергоресурсів об'єктом, що
споживає енергію;

- визначено  план  заходів  і  ресурси  для  досягнення  цієї
економії

Ключеві заходи 
проекту

Проектом передбачається:
- Проведення  моніторингу  сертифікованих  компаній,  які
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надають послуги з енергоаудиту;
- Визначення виконавця робіт з проведення енергоаудиту;
- Укладення договорів;
- Отримання звітів,
- Розробка плану енергоефективних заходів для досягнення

мети;
- Складено план реалізації заходів.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 500,0 500,0 1 000,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №21
Номер і назва 
завдання стратегії

2.1.3.  Поліпшення  управління  енергетичними  ресурсами  та
розвиток альтернативної енергетики

Назва проекту 2.1.3.2.   Впровадження  системи  енергоменеджменту  у
комунальних закладах громади

Цілі проекту   Метою проекту є впровадження системи енергоменеджменту у
комунальних закладах громади

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

1704

Стислий опис 
проекту

Для  забезпечення  ефективного  використання  паливно-
енергетичних  ресурсів  у  бюджетній  сфері  Воскресенської
ОТГ,  реалізації  рішення  селищної  ради від  06.04.2017  №
17/10 «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода
мерів»,  необхідно  запровадити  систему
енергоменеджменту у комунальних закладах громади
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Очікувані 
результати

- впроваджено системи енергоменеджменту в Воскресенській
ОТГ,
-  розроблено  систему  моніторингу  споживання  енергоносіїв
об’єктами бюджетної сфери, 
-  скорочення  енергоспоживання  за  рахунок  налагодження
енергоефективності експлуатації об’єктів,
-  започатковано інститут енергоменеджерів в Воскресенській
селищній раді, 
- зменшено рахунки при оплаті за енергоносії.

Ключеві заходи 
проекту

Проектом передбачається:
- моніторинг витрат енергетичних ресурсів та прийняття 

управлінських рішень щодо їх ефективного 
використання,

- забезпечити навчання, постійне підвищення кваліфікації 
енергоменеджерів,

- налагодження ефективної системи енергоменеджменту.
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 2,0 2,0 4,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №22
Номер і назва 
завдання стратегії

2.1.3.  Поліпшення  управління  енергетичними  ресурсами  та
розвиток альтернативної енергетики

Назва проекту 2.1.3.3. Підвищення рівня інформування населення щодо переваг
ефективного  використання  енергоресурсів,  альтернативних
джерел  енергії  та  запровадження  енергозберігаючих  заходів  у
житлових будинках

Цілі проекту Інформування  населення  щодо  можливостей  економії
енергоресурсів та використання відновлюваних джерел енергії 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 

12 350
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отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. жінки і 
чоловіки
Стислий опис 
проекту

 Проектом  передбачається  інформування  населення  громади
щодо  переваг  ефективного  використання  енергоресурсів,
альтернативних  джерел  енергії  та  запровадження
енергозберігаючих  заходів  у  житлових  будинках шляхом
проведення серії семінарів. 

Очікувані 
результати

- отримано  знання  та  практичні  поради  з  питань
енергоощадності, завдяки реалізація на практиці дозволить
зменшити витрати на їх утримання, 

- впроваджено  системи  використання  нетрадиційних
альтернативних джерел енергії для життєзабезпечення.

- створено позитивний сигнал для багатьох інших жителів 
до подальшого пошуку шляхів вирішення питань 
енергоощадності,

- зменшено витрати населення на комунальні послуги,
- зменшено соціальну напругу серед населення громади.

Ключеві заходи 
проекту

 Проектом передбачається:
- організація та проведення серії з 6 семінарів в населених 

пунктах Воскресенської ОТГ,
- формування групи лекторів для проведення інформаційної

кампанії відповідно до обраних напрямків,
- інформування населення  про дату та назву семінарів, 

шляхом оголошень на інформаційних дошках, на 
офіційному сайті та в соціальних мережах.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 15,0 15,00 30,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №23

Номер і назва 2.1.3.  Поліпшення  управління  енергетичними  ресурсами  та
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завдання стратегії розвиток альтернативної енергетики
Назва проекту 2.1.3.4.  Розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку

Воскресенської ОТГ до 2030 року
Цілі проекту   Метою проекту є розроблення плану дій сталого енергетичного

розвитку  та  адаптації  до  змін  клімату  на  період  до  2030  р
Воскресенської ОТГ, для ефективного використання ресурсів та
пристосування до нових кліматичних умов

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350 

Стислий опис 
проекту

План  дій  для  сталого  енергетичного  розвитку  є  головним
документом,  який показує,  яким  чином  планується  виконувати
зобов‘язання до 2030 року. У цьому документі використовуються
результати Базового кадастру викидів для визначення найкращих
сфер  та  можливостей  застосування  дій  з  метою  досягнення
запланованих  показників  щодо  зменшення  СО2  на  місцевому
рівні. 

Очікувані 
результати

-  затверджено  план  дій  сталого  енергетичного  розвитку  та
адаптації до змін клімату на період до 2030 р. Воскресенської
ОТГ;

- ефективно використовуються енергетичні ресурси;

- впроваджується енергозбереження; 

- зменшено видатки на утримання бюджетних закладів;

- зменшено викиди парникових газів (CO2);

-  залучено  зовнішні  ресурси  на  вирішення нагальних потреб
громади.

Ключеві заходи 
проекту

Проектом передбачається:

-  Формування  робочої  групи  по  розробці  плану  дій  сталого
енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату на період
до  2030р.  Воскресенської  ОТГ  із  залученням  відповідних
спеціалістів;
- робота робочої групи над планом дій сталого енергетичного
розвитку  та  адаптації  до  змін  клімату  на  період  до  2030р.
Воскресенської ОТГ;
-  затвердження  плану  дій  сталого  енергетичного  розвитку  та
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адаптації до змін клімату на період до 2030р. Воскресенської
ОТГ;

-  реалізація  положень  плану  дій  сталого  енергетичного
розвитку  та  адаптації  до  змін  клімату  на  період  до  2030р.
Воскресенської ОТГ.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
5,0 - - 5,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №24

Номер і назва 
завдання я 

2.2.1.  Реконструкція,  капітальний  ремонт  для  забезпечення
надійності системи водопостачання  

Назва проекту 2.2.1.1. Реконструкція систем водопостачання населених пунктів
громади.

Цілі проекту - Надійне,  безперебійне,  забезпечення  водою  населення
громади.
- Покращення якості  житлово-комунальних послуг.
- Забезпечення  комфортного  та  безпечного  життєвого
середовища.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

- населені пункти Воскресенської ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

7 000 

Стислий опис 
проекту

Забезпечення населених пунктів Воскресенської селищної ради
водою  є  однією  з  пріоритетних  проблем,  розв'язання  якої
необхідно для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності
та підвищення рівня життя усіх мешканців. Водопровідні мережі
селищної  ради  відносяться  до  дуже  застарілих.  Часто
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трапляються пориви на водогонах,  чим створюється соціальна
напруга серед мешканців села. 

Очікувані 
результати

- замінено частину водогону,
- усунено витоки води з системи водопостачання,
- зменшено витрати на електроенергію,
- покращено якість ЖКГ послуг,
- забезпечено комфорт та безпека життєдіяльності громади,
-  зменшено соціальну напругу,
-  підвищено рейтинг населених пунктів.

Ключеві заходи 
проекту

- виготовлення проектно-кошторисної документації, 
- укладання договору,
- виконання робіт (заміна труб водопостачання, відремонтовано
водопровідні колодязі,  замінено устаткування)
- придбання обладнання  (насоси, водонапірна арматура, станції
управління,  муфти тощо)
- введення об’єкта в експлуатацію.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн.

2019 2020 2021 Разом
58,0 50,0 250,0 358,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №25
Номер і назва 
завдання стратегії

2.2.1.  Реконструкція,  капітальний  ремонт  для  забезпечення
надійності системи водопостачання  

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

Цілі проекту Ремонт або встановлення водонапірних "башт Рожновського"
в населених пунктах Воскресенської ОТГ.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 

7 000 
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т.ч. жінки і 
чоловіки
Стислий опис 
проекту

Оптимізація  систем  водопостачання  в  смт  Воскресенське,  с.
Пересадівка,  с.  Калинівка,  с-ще  Горохівка  Вітовського  району
Миколаївської  області  шляхом  проведення  ремонту,
встановленню нових водонапірних «башт Рожновського» 
Переважна більшість «башт Рожновського» в населених пунктах
громади  була  встановлена   більш  як  20  років  тому.  За  роки
існування проводились поточні ремонти у вигляді зварювальних
робіт.  
Для  деяких  башт  таке  відновлення  стає  дедалі  дорожче  та
неефективним. Тому поряд с ремонтами є необхідність й в заміні
башт.

Очікувані 
результати

- відремонтовано (встановлено) «башту Рожновського»
- зменшення втрат води,
- зменшено витрати на електроенергію,
- покращено якість ЖКГ послуг,
- забезпечено комфорт та безпека життєдіяльності громади,
- зменшено соціальну напругу.

Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- виготовлення проектно-кошторисної документації, 
- укладання договору, 
-  виконання  робіт  (заходи  з  демонтажу  башти,  монтаж
конструкцій башти, встановлення одинарних відтяжок)
- введення об’єкта в експлуатацію,
- благоустрій санітарної зони.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн.

2019 2020 2021 Разом
600,0 300,0 300,0 1 200,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №26

Номер і назва 
завдання  

2.2.1.  Реконструкція,  капітальний  ремонт  для  забезпечення
надійності системи водопостачання  
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стратегії
Назва проекту 2.2.1.3.  Ремонт  та  облаштування  криниць  загального

користування
Цілі проекту - поліпшити  технічний  та  санітарний  стан  криниць

загального користування;  

- покращити якість води криниць; 

- покращення благоустрою населених пунктів громади.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

1 200

Стислий опис 
проекту

Це  проект  по  відновленню  та  збереженню  водних  ресурсів
рідного краю.  Громадські  криниці  є  стратегічним джерелом
води,  які  при  будь  яких  кризових  ситуаціях  допоможуть
вирішувати важливі життєстверджуючі питання. 

Очікувані 
результати

- реконструйовано  та  очищено  криниці  загального
користування,

- забезпечено мешканців сіл якісною водою, 
- покращено благоустрій територій, 
- залучено односельців до здорового способу життя, 
- до спілкування та релаксу всіх верств населення в екологічно

чистому місці, обмін корисними порадами та досвідом, 
- згуртованість, бережне ставлення до природних ресурсів.

Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- забір води для аналізу,
- прибирання території,
- очистка колодязів,
- дезінфекція за допомогою спеціальних розчинів,
- прокачування води після тривалого простою,
- встановлення огорожі, лавочок та навісів.
- благоустрій санітарної зони.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 20,0 20,0 40,0

Джерела Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
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фінансування джерела не заборонені Законом України
Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №27

Номер і назва 
завдання  
стратегії

2.2.2.  Розвиток комунальної інфраструктури громади

Назва проекту 2.2.2.1.  Будівництво,  реконструкція,  капітальний  та  поточний
ремонт комунальних закладів та установ.

Цілі проекту - покращення матеріально-технічної бази  комунальних 
закладів та установ,

- створення оптимальних санітарно-гігієнічних та побутових 
умов для функціонування закладів.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

8685 

Стислий опис 
проекту

Поліпшення  комфортності,  надійності  і  безпечності  умов
перебування  в  закладах  та  установах  громади,  спрямоване  на
впровадження  енергозберігаючих  заходів,  зменшення
споживання  енергоносіїв  та  економія  коштів  ОТГ,  ремонт
внутрішніх  приміщень,  створення  належних  умов  перебування
мешканців громади, благоустрій території.

Очікувані 
результати

- забезпечено  оновлене  приміщення  для  покращення  рівня
наданих послуг,

- забезпечено  подальше  використання  будівель  без
капітальних вкладень,

- підвищено комфортність та безпека,
- покращено естетичний вид будівлі,
- зменшено соціальну напругу,
- підвищено рейтинг села.

Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- Розробку ПКД .
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- Проведення процедур публічних закупівель.
- Укладення договору.
- Виконання робіт згідно договору.
- Введення в експлуатацію об’єкта.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
41,0 100,0 50,0 191,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №28

Номер і назва 
завдання стратегії

2.2.2.  Розвиток комунальної інфраструктури громади

Назва проекту 2.2.2.2.  Будівництво,  реконструкція,  капітальний  та  поточний
ремонт доріг, вулиць, під’їздів, тротуарів

Цілі проекту - Створення  умови  для  безпечного  та  комфортного
проживання мешканців на території населених пунктів 

-
Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350

Стислий опис 
проекту

Своєчасне  і  якісне  виконання  робіт  з  утримання  доріг,
відновленню під'їздів та тротуарів забезпечує нормальні умови
руху  автотранспорту,  створює  комфортні  умови  для  життя
людини.

Очікувані 
результати

- Створено умови для безпечного та комфортного проживання
мешканців на території населених пунктів.
- Створено  безпечні  та  зручні  умови  руху  транспортних
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засобів.
- Створено  сприятливих  умов  розвитку  в’їзного  та
внутрішнього  туризму,  сільського,  екологічного  (зеленого)
туризму.

Ключеві заходи 
проекту

- виготовлення  ПКД  щодо  будівництва,  реконструкції,
поточного  та  капітального  ремонту  доріг,  вулиць,  під'їздів  та
тротуарів Воскресенської об’єднаної територіальної громади;
- визначення підрядних організацій з виконання робіт;
- виконання проектних робіт;
- введення в експлуатацію;

- висвітлення  результатів  в  ЗМІ,  на  офіційному веб-сайті
Воскресенської селищної ради. 

- покращення  якості  дорожнього  покриття  об’єктів
загальної інфраструктури. 

- покращення якості під’їздів, тротуарів населених пунктів.
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн.

2019 2020 2021 Разом
2900,0 1300,0 2000,0 6200,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №29

Номер і назва 
завдання  
стратегії

2.2.2.  Розвиток комунальної інфраструктури громади

Назва проекту 2.2.2.3.  Будівництво,  реконструкція,  капітальний  та  поточний
ремонт  вуличного  освітлення  населених  пунктів  громади  із
залученням новітніх технологій

Цілі проекту  Створення комфортних умов для життєдіяльності мешканців і
мешканок

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 

12 350 
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отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. жінки і 
чоловіки
Стислий опис 
проекту

Створення  належних  умов  для  забезпечення  безпечного
руху транспорту та пішоходів на території населених пунктів
Воскресенської  громади,  в  темну  пору  доби,  а  також
покращення існуючого стану вуличного освітлення.

Очікувані 
результати

- освітлено всі вулиці та провулки населених пунктів громади,
- зменшено  дорожньо-транспортні  пригоди,  інші

правопорушення та злочини,
- встановлено енергоощадливі світильники,
- зменшено розмір рахунків за комунальні послуги.

Ключеві заходи 
проекту

Проектом передбачається
- приведення вулиць населених пунктів до належної якості та
зручності їх використання,
- підвищення рівня комфорту громадян, 
- зниження рівня злочинності та ризик ДТП,
- покращення благоустрою населених пунктів.  
- Виготовлення ПКД.
- Підписання договору підряду з виконавцем робіт 
- Виконання робіт згідно Договору,
- Введення в експлуатацію.
-  Висвітлення результатів виконання проекту через офіційний
веб-сайт Воскресенської селищної ради та ЗМІ.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
2200,0 1500,0 1500,0 5200,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №30

Номер і назва 
завдання стратегії

2.2.2.  Розвиток комунальної інфраструктури громади

Назва проекту 2.2.2.4.  Придбання  для  комунального  підприємства  обладнання
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та спеціальної техніки
Цілі проекту - Покращення матеріально-технічної бази підприємства;

-  Забезпечення  ефективного  функціонування  комунальної
сфери;
- Покращення санітарного стану території громади;
- Створення сприятливих умов для життя мешканців.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350 

Стислий опис 
проекту

У даний час гостро існує необхідність у придбанні обладнання та
спецтехніки  для  комунального  підприємства.  Це  дасть
можливість  забезпечити  функціонування  роботи  комунальних
підприємств  та  надання  послуг  населенню  для  виконання
навантажувально-розвантажувальних,  дорожньо-будівельних  та
інших спеціальних робіт для потреб громади.

Очікувані 
результати

- Стабільно  виконуються  роботи  з  благоустрою  територій
громади, у тому числі з ліквідації стихійних звалищ;

- Оперативно  виконуються  роботи  з  усунення  наслідків
стихійних лих, погодних катаклізмів;

- техніки, що збільшило прибутковість підприємства;
- Розширено номенклатуру послуг, що надаються населенню;
- Підвищено якість надання комунальних послуг мешканцям

громади;
- Поліпшено санітарний стан території громади;
- Зменшено соціальну напругу серед населення;

Ключеві заходи 
проекту

- Визначення переліку необхідної комунальної техніки;
- Проведення конкурсних торгів по закупівлі спецтехніки;
- Придбання спецтехніки;
- Придбання обладнання для безперебійної роботи водогонів,

тощо;
- Взяття на баланс спецтехніки та обладнання;
- Громадська  презентація  нових  можливостей  щодо  надання

комунальних послуг та послуг з благоустрою.
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 1 500,0 5000,0 6500,0
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Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №31

Номер і назва 
завдання стратегії

2.2.2.  Розвиток комунальної інфраструктури громади

Назва проекту 2.2.2.5. Розширення сфери діяльності комунальних підприємств
та  збільшення  переліку  комунальних  послуг  (благоустрій
прибудинкових територій)

Цілі проекту - Задоволення потреб мешканців громади;
-  Забезпечення  ефективного  функціонування  комунальної
сфери;
- Покращення санітарного стану території громади;
- Створення сприятливих умов для життя мешканців;

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350

Стислий опис 
проекту

В останні часи кількість послуг, які отримують громадяни значно
зменшилась. Для мало захищених верств населення відсутність
деяких послуг стає справжнім випробуванням. 
Реалізація проекту з розширення кількості комунальних послуг,
які  отримуватимуть  мешканці  громади  допоможе  задовільнити
потреби громадян, покращити санітарну, екологічну та фінансову
ситуації громади.

Очікувані 
результати

- Розширено номенклатуру послуг, що надаються населенню;
- Стабільно  виконуються  роботи  з  благоустрою  територій

громади, у тому числі з ліквідації стихійних звалищ;
- Підвищено якість надання комунальних послуг мешканцям

громади;
- Поліпшено санітарний стан території громади;
- Зменшено соціальну напругу серед населення;
- Формування  самодостатньої  об’єднаної  територіальної
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громади;
Ключеві заходи 
проекту

- Моніторинг проблем  які турбують мешканців громади.
- Визначення основних напрямків для затвердження переліку

послуг, які будуть надаватись населенню.
- Затвердження переліку.
- Реалізація розширеного переліку послуг населенню.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн.

2019 2020 2021 Разом
- - - Не передбачено

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №32

Номер і назва 
завдання   
стратегії

2.2.2.  Розвиток комунальної інфраструктури громади

Назва проекту 2.2.2.6. Встановлення зупиночних комплексів
Цілі проекту - покращення комунальної інфраструктури громади,

- створення комфортних умов для мешканців громади.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350 

Стислий опис 
проекту

Поліпшення  комфортності,  надійності  і  безпечності  умов
перебування громадян на території громади,.

Очікувані 
результати

- встановлено  та  облаштовано  нові  сучасні  зупиночні
комплекси з урнами,

- підвищено комфортність та безпека,
- покращено естетичний вигляд зупинок,
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- покращено благоустрій населених пунктів громади,
- зменшено соціальну напругу,
- підвищено рейтинг села.

Ключеві заходи 
проекту

Проектом передбачається:
- Розробка ПКД .
- Укладення договору з підрядною організацією.
- Виконання робіт згідно договору.
- Введення в експлуатацію об’єкта.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
800,0 500,0 500,0 1800,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №33

Номер і назва 
завдання   
стратегії

2.2.2.  Розвиток комунальної інфраструктури громади

Назва проекту 2.2.2.7. Придбання та встановлення дитячих майданчиків
Цілі проекту  підвищити зацікавленість дітей до ігрової діяльності;

   сформувати бажання займатися активними іграми, 
руховою діяльністю під час прогулянок.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. хлопчиків та 
дівчаток

300

Стислий опис 
проекту

Встановлення дитячих майданчиків забезпечить безпечні умови
під час ігор на прогулянці та спонукатиме до активної рухової
активності,  що  в  свою  чергу  буде  ефективно  впливати  на
фізичний розвиток дітей дошкільного віку.
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Очікувані 
результати

-  придбано та встановлено 3 комплекти дитячих 
майданчиків;

- залучено дітей до активної рухової активності,
- покращено благоустрій населених пунктів.

Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
-  Проведення тендерної процедури,
-  Укладення договору на придбання 3 комплектів дитячих 

майданчиків,
- Встановлення дитячих майданчиків;
- Естетичне оформлення дитячого майданчика.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн.

2019 2020 2021 Разом
122,0 0 0 122,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №34

Номер і назва 
завдання   
стратегії

2.3.1.Забезпечення якості та комфортних умов ведення навчально
виховного процесу

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

Цілі проекту - забезпечення у закладах освіти комфортних умов для навчання
та праці,

- покращення матеріально-технічної бази  комунальних 
закладів та установ,

-  створення  оптимальних  санітарно-гігієнічних  та  побутових
умов для функціонування закладів освіти.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 

1596
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вигоди, чол. , в 
т.ч. хлопчиків та 
дівчаток
Стислий опис 
проекту

Поліпшення  комфортності,  надійності  і  безпечності  умов
перебування  в  закладах  освіти,  спрямоване  на  впровадження
енергозберігаючих заходів, зменшення споживання енергоносіїв,
ремонт  внутрішніх  приміщень,  створення  належних  умов
перебування в закладах, благоустрій території.

Очікувані 
результати

- забезпечено оновлене приміщення,
- забезпечено  подальше  використання  будівель  без

капітальних вкладень,
- підвищено комфортність та безпека,
- покращено естетичний вид будівлі,
- зменшено соціальну напругу,
- підвищено рейтинг навчальних закладів.

Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- Розробку ПКД .
- Проведення тендерної процедури.
- Укладення договору.
- Виконання робіт згідно договору.
- Введення в експлуатацію об’єкта.
- Інформування громадськості  про  результати  реалізації

проекту.
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн.

2019 2020 2021 Разом
10778,3 6278,3 6278,3 23334,9

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №35

Номер і назва 
завдання   
стратегії

2.3.1.Забезпечення якості та комфортних умов ведення навчально
виховного процесу

Назва проекту 2.3.1.2. Відкриття гуртків для здобувачів освіти
Цілі проекту - Створення  комфортних  умов  для  виявлення,  розвитку  та
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підтримки здобувачів освіти, в т.ч. хлопців та дівчат. 
- Створено умови для соціалізації дітей у суспільстві.
- Стимулювання їх творчого потенціалу.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. хлопчиків та 
дівчаток

150

Стислий опис 
проекту

Необхідними  умовами  правильної  організації  вільного  часу
школярів є чітка організація всієї системи та структури виховної
діяльності  з  учнями  в  позашкільному  середовищі,  за  місцем
проживання.

Очікувані 
результати

- створено 15 нових гуртків,
- розвиток інтелектуальних та творчих можливостей,
- підвищено мотивації навчання,
- збережене та зміцнене фізичне здоров'я здобувачів освіти,
- задоволено потреби в позашкільній освіті.

Ключеві заходи 
проекту

Проектом передбачено:
- Розроблення плану дій,
- Створення 15 гуртків різноманітних напрямків,
- Залучення до гуртків здобувачів освіти,
- Моніторинг реалізації проекту.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 5,0 5,0 10,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №36

Номер і назва 
завдання   

2.3.1.Забезпечення якості та комфортних умов ведення навчально
виховного процесу
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стратегії
Назва проекту 2.3.1.3.  Придбання  програмного  забезпечення  "Електронний

журнал" та "Електронний щоденник"
Цілі проекту - Автоматизація ведення обліку відвідування та атестації учнів,

- Виведення рейтингових оцінок по різним предметам,
- Безперервний зв'язок між батьками, вчителями та учнями.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. дівчат та 
хлопців

995

Стислий опис 
проекту

Програмне  забезпечення  має  безліч  переваг.  Всі  відповіді  на
запитання  батьків  можна  отримати  дистанційно,  написавши
повідомлення в чат класному керівнику, вчителю або директору.
Щоденний розклад уроків і всі отримані оцінки доступні в будь-
який  час  доби  і  оновлюються  постійно.  Навіть  є  можливість
дізнатися  про  рейтинг  свого  дитини  із  середнім  балом  по
успішності.

Очікувані 
результати

- Підвищено успішність учнів, 
- Відповідальне ставлення до навчання,
- Спрощено проведення аналізу навчального процесу,

Ключеві заходи 
проекту

Проектом передбачено:
- Моніторинг пропозицій,
- Придбання  та  встановлення  програмного  забезпечення

"Електронний журнал" та "Електронний щоденник",
- Інформування громадськості про результати

реалізації проекту.
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 50,0 50,0 100,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.
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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №37

Номер і назва 
завдання   
стратегії

2.3.1.Забезпечення якості та комфортних умов ведення навчально
виховного процесу

Назва проекту 2.3.1.4. Відкриття курсів за вибором для учнівської молоді
Цілі проекту - Створення  комфортних  умов  для  розвитку  та  підтримки

учнівської молоді, стимулювання її творчого потенціалу.
Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. дівчат та 
хлопців

1596

Стислий опис 
проекту Необхідними  умовами  правильної  організації  вільного  часу  є

чітка організація всієї системи та структури виховної діяльності з
учнями в позашкільному середовищі, за місцем проживання.

Очікувані 
результати

- відкрито 5 видів курсів за вибором для учнівської 
молоді,

- залучено на курси 75 дівчат та хлопців
Ключеві заходи 
проекту

Проектом передбачено:
- Розроблення плану дій,
- Створення 5 нових курсів різноманітних напрямків,
- Залучення на курси учнівську молодь,
- Моніторинг реалізації проекту.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн.

2019 2020 2021 Разом
- 5,0 5,0 10,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.
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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №38

Номер і назва 
завдання   
стратегії

2.3.1.Забезпечення якості та комфортних умов ведення навчально
виховного процесу

Назва проєкту 2.3.1.5.  Організація  поїздок  учнівських  та  учительських
колективів в інші області країни. 

Цілі проєкту Створення комфортних умов для отримання  додаткового
навчання та культурного розвитку.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. хлопчиків та 
дівчаток

60

Стислий опис 
проєкту

Проведення спільних засідань у вивченні навчальних дисциплін,
у  впровадженні  інноваційних  технологій  та  інтерактивних
методів у навчально - виховний процес.

Очікувані 
результати

- гармонійний розвиток здобувачів освіти,
- підвищено рівень знань з навчально виховного процесу,
- отримано новий досвід, набуття лідерських навичок,
- розширено коло друзів.

Ключеві заходи 
проекту

Проектом передбачено:
- Визначення місця, організація поїздки групи,
- Участь в презентація,  ігрових програмах, круглих столах,

«капустниках»
- Змагання у кмітливості, спритності, 
- Отримання нових кейсів різних направленостей.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 15,0 15,0 30,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проєкту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.
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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №39
Номер і назва 
завдання   
стратегії

2.3.1.Забезпечення якості та комфортних умов ведення навчально
виховного процесу

Назва проекту 2.3.1.6.  Забезпечення  якісного  доступу  до  мережі  Інтернет  в
закладах освіти

Цілі проекту Забезпечення якісним інтернетом, створення розгалуженої 
сітки закладів освіти

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

1357

Стислий опис 
проекту

Брак  швидкісного  інтернету,  розгалуженої  мережі  створює
загрозу в отриманні якісних знань. 

Очікувані 
результати

- підвищено швидкість Інтернету до 100 Мбіт/с;
- підвищено якість навчального процесу у ЗНЗ і ДНЗ за 

рахунок використання онлайн ресурсів для навчання;
- зменшення витрат часу педагогічних працівників на 

рутинну «паперову» роботу через запровадження 
електронних форматів обробки даних;

Ключеві заходи 
проекту

Проектом передбачено:
- укладено договір з провайдером,
- виконано роботи згідно договору ( збільшення швидкості 

інтернету, створення розгалуженої мережі)
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
98,0 - - 98,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.
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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №40

Номер і назва 
завдання   
стратегії

2.3.1.Забезпечення якості та комфортних умов ведення навчально
виховного процесу

Назва проекту 2.3.1.7. Проведення заходів з запобігання булінгу в дошкільних та
шкільних закладах освіти

Цілі проекту Створення комфортних та безпечних умов перебування дітей та
у закладах освіти 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в. 
т.ч. дівчат і 
хлопців

1 357

Стислий опис 
проекту

Останнім  часом  булінг  в  українських  школах  набув  розмаху
епідемії. Вирішити наболілу проблему та захистити права дітей
шляхом  проведення  заходів з попередження булінгу.

Очікувані 
результати

- Зменшено агресивність дітей,
- Зменшено кількість випадків цькування,
- В закладах створено атмосферу добробуту,
- Зменшено соціальну напругу.
- Формування комунікаційних навичок

Ключеві заходи 
проекту

Проектом передбачено:
- Розробити План заходів спрямованих на запобігання та 

протидії булінгу,
- Запровадити контроль за виконанням Плану заходів,
- Проведення виховних годин «Стоп боулінг»
- Залучення до процесу протидії булінгу освітнього 

омбудсмена.
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- - - Не передбачено

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.
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реалізації 
проекту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №41

Номер і назва 
завдання   
стратегії

2.3.2. Модернізація закладів освіти та дошкільних установ, в т.ч.
інноваційне обладнання

Назва проекту 2.3.2.1.  Придбання меблів  та дидактичних матеріалів  шкільних
закладів з урахуванням концепції «Нова Українська Школа»

Цілі проекту Створення школи, де учням буде приємно вчитися, де вони 
будуть отримувати не тільки знання, а й уміння застосовувати 
їх у своєму житті. 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в. 
т.ч. дівчат і 
хлопців

100

Стислий опис 
проекту

Сучасні  комплекти  дозволяють  ефективно  оформити  класний
куточок  початкової  школи,  зробивши  робочий  простір  учнів  і
вчителів максимально комфортним.

Очікувані 
результати

- Отримано нові комфортні, екологічно чисті та безпечні меблі
для початкових класів,

- Створено  сучасне  освітнє  середовище,  яке  забезпечить
необхідні  умови,  засоби  і  технології  для  навчання  учнів,
батьків.

Ключеві заходи 
проекту

Проектом передбачено:
- Проведення тендерної процедури на придбання меблів з 

урахуванням концепції «Нова Українська Школа»,
- Укладення договору на придбання обладнання,
- Придбання та монтаж обладнання,
- Інформування громадськості про результати реалізації 

проекту.
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
264,0 264,0 264,0 792,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
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джерела не заборонені Законом України
Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №42

Номер і назва 
завдання   
стратегії

2.3.2. Модернізація закладів освіти та дошкільних установ, в т.ч.
інноваційне обладнання

Назва проекту 2.3.2.2. Придбання лінгафонного кабінету (15+1)
Цілі проекту Покращення  матеріально-технічної  бази  з  метою підвищення

якості  викладання іноземних мов та реалізації  низки учбово-
виховних проектів

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в. 
т.ч. дівчат і 
хлопців

660

Стислий опис 
проекту

У  наш  час  ефективність  навчання  залежить  не  тільки
майстерності  вчителя  та  змісту  навчальних програм,  але  й  від
застосування сучасних методів та технічних засобів навчання.

Очікувані 
результати

- створено сучасний лінгафонний кабінет,
- підвищено якість вивчення іноземних мов;
- забезпечено  потреби  учнів  у  сучасних  електронних

навчальних матеріалах;
- розширено можливості позаурочних видів роботи з іноземної

мови;
-  забезпечено участь міжнародних проектах з іноземних мов,

семінарах та конференціях у режимі реального часу;
Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- Проведення тендерної процедури на придбання лінгафонного 

кабінету (15+1),
- Укладення договору,
- Придбання та монтаж обладнання,
- Інформування громадськості про результати реалізації 
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проекту.
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 350,0 350,0 700,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №43

Номер і назва 
завдання   
стратегії

2.3.2. Модернізація закладів освіти та дошкільних установ, в т.ч.
інноваційне обладнання

Назва проекту 2.3.2.3.  Придбання  інтерактивної  панелі  та  5  ноутбуків  для
проведення настановних та практичних нарад з педпрацівниками

Цілі проекту Створення комфортних умов для підвищення професійного 
рівня педпрацівників.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в. 
т.ч. чоловіків та 
жінок

87

Стислий опис 
проекту

Професійна  компетентність  педагога  визначається  обсягом
компетенцій, колом повноважень у сфері професійної діяльності,
що окреслюють індивідуальний стиль роботи, спосіб досягнення
навчально-виховної  мети,  забезпечують  якість  і  ефективність
професійної діяльності.

Очікувані 
результати

- розширено можливості щодо обміну досвідом,
- позитивний духовно-моральний імідж школи,
- організована робота методичних об'єднань, усього 

вчительського колективу,
- забезпечено якість і ефективність професійної діяльності.

Ключеві заходи Проект передбачає:
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проекту - Проведення тендерної процедури на придбання інтерактивної 
панелі та 5 ноутбуків,

- Укладення договору,
- Придбання та монтаж обладнання,
- Інформування  громадськості про результати реалізації 

проекту.
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 200,0 - 200,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №44

Номер і назва 
завдання   
стратегії

2.3.2. Модернізація закладів освіти та дошкільних установ, в т.ч.
інноваційне обладнання

Назва проекту 2.3.2.4. Придбання обладнання для оснащення матеріальної бази
нових гуртків для здобувачів освіти

Цілі проекту
Створення умов для забезпечення потреб особистості у творчій
самостійній діяльності за інтересами.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в. 
т.ч. дівчат і 
хлопців

75

Стислий опис 
проекту Необхідними  умовами  правильної  організації  вільного  часу

школярів є чітка організація всієї системи та структури виховної
діяльності  з  учнями  в  позашкільному  середовищі,  за  місцем
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проживання.

Очікувані 
результати

 гуртки оснащені новим обладнанням,
 створено умови 
 розвиток інтелектуальних та творчих можливостей,
 підвищено мотивацію навчання,
 збережене та зміцнене фізичне здоров'я здобувачів освіти,
 задоволено потреби в позашкільній освіті.

Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- Вивчення потреб гуртків для здійснення їх повноцінної 

роботи,
- Моніторинг пропозицій,
- Придбання обладнання,
- Інформування громадськості про результати реалізації 

проекту.
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн.

2019 2020 2021 Разом
- 25,0 20,0 45,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №45

Номер і назва 
завдання   
стратегії

2.3.2. Модернізація закладів освіти та дошкільних установ, в т.ч.
інноваційне обладнання

Назва проекту 2.3.2.5. Придбання в ДНЗ інтерактивних підлог з метою розвитку
просторового уявлення та мислення

Цілі проекту  Створення  комфортних  умов  для  фізичного,  творчого,
інтелектуального,  соціально-комунікативного  розвитку  дітей
дошкільного віку.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 210
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кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в. 
т.ч. дівчат і 
хлопців
Стислий опис 
проекту

У дітей дана система асоціюється з чарівним килимом або живою
підлогою, і зовсім не асоціюється з нудним навчанням. Заняття
проводяться в вигляді веселої і захопливої гри. Серед ефектів, що
йдуть в комплекті, є різноманітні ігри, в які діти з задоволенням
будуть гратися в вільний від занять час. 

Очікувані 
результати

- розвиток опорно-рухового апарату дівчат та хлопців, 
- розвиток вестибулярного апарату,
- пропріоцептивна стимуляція (контроль свого тіла), 
- візуальна стимуляція, 
- навчальні ігри,
- психологічне розвантаження, 
- розвиток загальної моторики та координації, 
- стимуляція психомоторного розвитку.

Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- Проведення тендерної процедури на придбання інтерактивних

підлог,
- Укладення договору,
- Придбання та монтаж обладнання,
- Інформування громадськості про результати реалізації 

проекту.
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 90,0 90,0 180,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №46

Номер і назва 
завдання   
стратегії

2.3.2. Модернізація закладів освіти та дошкільних установ, в т.ч.
інноваційне обладнання
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Назва проекту 2.3.2.6.  Придбання  іншого  оснащення  для  інноваційного
навчання

Цілі проекту Створення умов для дітей дошкільного та шкільного віку для
динамічного,  предметного  проведення  навчального  процесу,
використовуючи сучасне інтерактивне обладнання.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в. 
т.ч. дівчат і 
хлопців

1 357

Стислий опис 
проекту

Використання  електронних  пристроїв  в  навчанні,  це  не  є
розкішшю, це наша реальність і необхідність. Такий підхід дає
змогу  підвищити  якість  навчання  та  забезпечення  всебічного
гармонійного  розвитку  особистості  як  найвищої  цінності
суспільства.

Очікувані 
результати

- створено сучасні кабінет різного направлення,
- підвищено якість навчання;
- забезпечено  потреби  учнів  у  сучасних  електронних

навчальних матеріалах;
- розширено можливості позаурочних видів;
-  забезпечено участь міжнародних проектах, семінарах та 

конференціях у режимі реального часу;
Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- Проведення тендерної процедури на придбання оснащення,
- Укладення договору,
- Придбання та монтаж обладнання,

Інформування громадськості про результати реалізації 
проекту.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
897,0 500,0 500,0 1897,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.
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проекту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №47

Номер і назва 
завдання  
стратегії

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

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

Цілі проекту - Створення  належних  умов для  організації  дозвілля
населення,  розвитку  народної  творчості,  збереження
національних традицій.

- Впровадження  енергоефективних  технологій  при  капітальних
ремонтах,  збереження  матеріальної  бази  будинків  культури,
бібліотек, та підтримка здорового духовного розвитку громади.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. чоловіків та 
жінок

1 000 

Стислий опис 
проекту

Проведення  капітального  ремонту  будівель  закладів  культури
дасть змогу покращити матеріально-технічний стан приміщення
та  забезпечити  комфортні  умови  для  проведення  культурно-
масових заходів, занять.
Реалізація  проекту  дозволить  збільшити кількість  відвідувачів
культурно масових заходів, особливо молоді та дітей за рахунок
створення сучасного, комфортного та естетичного привабливого
середовища для проведення дозвілля. 

Очікувані 
результати

- покращено матеріально-технічної бази закладів
культури, спорту та бібліотек, 

- забезпечено  оновлене  приміщення  для  покращення  рівня
наданих послуг,

- забезпечено  подальше  використання  будівель  без
капітальних вкладень,

- підвищено комфортність та безпека,
- створено  культурні,  естетичні  умови  для  розвитку

позашкільної освіти, 
Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- Розробку ПКД .
- Проведення процедур публічних закупівель.
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- Укладення договору з підрядною організацією.
- Виконання робіт згідно договору.
- Введення в експлуатацію об’єкта.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн.

2019 2020 2021 Разом
189,0 200,0 1500,0 1889,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №48

Номер і назва 
завдання  
стратегії

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

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

Цілі проекту Створення  комфортних  умов  для  згуртування  громади,
надання місця для дозвілля,  підвищення зацікавленості дітей
до  занять  фізичною  культурою  та спортом,  популяризація
громади. 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. хлопчиків та 
дівчаток

1 000 

Стислий опис 
проекту

Одним  із  не  багатьох  місць  у  селі,  де  можна  відпочити  і
культурно  збагатитися,  є  будинок  культури.  Пріоритетними
напрямками  для  функціонування  є  покращення  матеріальної
бази закладу.

Очікувані 
результати

- покращено матеріально-технічну базу закладів культури,
спорту та бібліотек, 

- встановлено сучасне обладнання,
- покращено рівень наданих послуг.
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Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- моніторинг  необхідних  предметів  та  матеріалів  для

здійснення повноцінної діяльності закладів, 
- придбання спорт інвентарю,
- придбання сценічних костюмів, декорацій, одягу сцени та

інших  предметів та матеріалів.
- укладення  договорів  на  придбання  матеріалів,

комп’ютерного устаткування,  сучасного мультимедійного
обладнання,

-  укладення договорів на придбання сучасного музичного
обладнання, 

- встановлення обладнання,
- інформування громадськості про результати

реалізації проекту.
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн.

2019 2020 2021 Разом
- 50,0 100,0 150,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №49

Номер і назва 
завдання  
стратегії

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

Назва проекту 2.4.1.3. Розвиток бібліотечної системи
Цілі проекту - Створення сучасних бібліотечних систем 

- Забезпечення доступу до інформації кожній людині, де б та
не перебувала.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. хлопчиків та 

1 000 
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дівчат
Стислий опис 
проекту

Бібліотечні  системи мають  бути  спрямовані  на  розвиток
інформаційного потенціалу країни, на рівність усіх громадян у
можливості доступу до потрібних їм джерел, задовольнити їхні
особисті й суспільні інтереси в інформації та підняти престиж
освіченості, культури й авторитет бібліотечних установ.

Очікувані 
результати

- Збережено та оновлено бібліотечний фонд,
- Встановлено сучасне обладнання,
- Створено електронні реєстри, 
- Відновлено аудіо та відеоматеріали
- Забезпечено WiFi-доступ,
- Збільшено спектр послуг,
- Створено культурні, естетичні умови для розвитку.

Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- Підключення інтернету,
- Придбання  книжок,  електронних  книжок,  стелажів  та

інших меблів,
- Збільшення частки Аудіо та відеоматеріали,
- Встановлення WiFi,
- Сприяння розвиткові  форм нестаціонарного бібліотечного

обслуговування,
- Укладення  договорів  на  придбання  матеріалів,

комп’ютерного  устаткування,  сучасного мультимедійного
обладнання,

- встановлення обладнання,
- інформування громадськості про результати

реалізації проекту.
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн.

2019 2020 2021 Разом
- 100,0 150,0 250,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №50

Номер і назва 
завдання  

2.4.1. Покращення роботи закладів культури, спорту та бібліотек
для організації змістовного дозвілля
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стратегії
Назва проекту 2.4.1.4.  Сприяння  повноцінній  діяльності  гуртків,  секцій,

самодіяльних  та  творчих  колективів,  враховуючи  потреби
хлопців та дівчат, жінок та чоловіків, осіб похилого віку

Цілі проекту - створення  умов  для  здійснення  повноцінної  творчої
діяльності  та  культурно-освітнього  обслуговування,
змістовного відпочинку та дозвілля жителів громади;

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. чоловіків та 
жінок

1 000 

Стислий опис 
проекту

Забезпечення  розвиткові  всіх  видів  самодіяльної  художньої
творчості,  започаткування  нових  та  проведення  традиційних
сільських  свят,  конкурсів,  з  фольклорного  та  хореографічного
мистецтва,  хорового  співу,  художнього  слова,   молодих
естрадних  виконавців,  дитячого  мистецтва,  їх  фінансове
забезпечення.

Очікувані 
результати

- поліпшено якість, доступність й асортимент надання послуг з
культурного обслуговування жителів громади;  

- ефективно  використовуються  бюджетні  кошти  та  залучено
додаткові кошти з інших джерел;

- підтримується проведення культурно-мистецьких заходів;
- запроваджено нові форми діяльності Будинків культури, 
- сприяння широкому доступові жителів села до культури;
- різноманітність гуртків при Будинках культури.

Ключеві заходи 
проекту

Проектом передбачено:
- створення умов для функціонування клубів за інтересами,

гуртків  музичного,  театрального,  хореографічного,
образотворчого мистецтва,

- започаткування  нових  та  проведення  традиційних
сільських свят, конкурсів, 

- створення  гуртків,  секцій,  клубних  формувань,
любительських  об’єднань  художньої,  драматичної
самодіяльності  та  фізичної  культури  при  будинках
культури,  їх  утримання  на  договірних  та  громадських
засадах;

- забезпечення участі творчих колективів громади і окремих
учасників  в  обласних,  всеукраїнських  та  міжнародних
культурно-мистецьких заходах,
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- надання фінансової підтримки Будинкам культури.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн.

2019 2020 2021 Разом
- 10,0 10,0 20,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №51

Номер і назва 
завдання  
стратегії

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

Назва проекту 2.4.1.5. Сприяння створенню центрів молодіжного дозвілля
Цілі проекту Активізація молоді громади, залучення до процесу прийняття

рішень шляхом створення мережі молодіжних центрів 
Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінок і 
чоловіків

3035

Стислий опис 
проекту

Молодіжні  центри і  простори є  одними з  основних партнерів
органів  місцевого  самоврядування  в  реалізації  молодіжної
політики,  оскільки  їх  діяльність  спрямована  на  посилення
роботи  ОМС  і  створення  умов  для  змістовного  проведення
дозвілля, навчання й самореалізації молодих людей. Також вони
є  своєрідними  платформами,  які  можуть  сприяти  розвитку
громадських об'єднань у громадах.

Очікувані 
результати

- Відкрито  3  молодіжні  центри  для  роботи,  відпочинку  та
розвитку молодіжних організацій.

- Організовано дозвілля молодої людини в поза навчальний
час,
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- Всебічний  розвиток  молоді  в  різноманітних  сферах
діяльності.

- Зростання  рівня  інформованості  молоді  з  різноманітних
питань соціального значення.

- Залучення молоді до волонтерських проектів.
Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- Проведення моніторингу потреб молоді, в залежності від 

віку та статті 
- Відкриття  молодіжних центрів різних напрямків,
- Забезпечення приміщеннями для роботи молодіжних 

центрів,
- Забезпечення оргтехнікою,
- Сприяння у організації заходів та проектів,
- Підтримка роботи молодіжних центрів.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
20,0 20,0 20,0 60,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №52

Номер і назва 
завдання  
стратегії

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

Назва проекту 2.4.1.6.  Збереження  та  реставрація  пам’ятників  історичної
спадщини.

Цілі проекту - Збільшення туристичної привабливості Воскресенської 
громади

-    Відновлення історичних пам’яток та облаштування на їх базі
музеїв

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 

12 350
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вигоди, чол., в 
т.ч. жінок і 
чоловіків
Стислий опис 
проекту

Розвиток  і  збереження  історико-архітектурного  середовища
України   із  активним  залученням  широких  верств  населення
для дослідження, моніторингу, розробки проектів реставрації та
раціонального  використання  нерухомих  об’єктів  культурної
спадщини, а також приватних коштів для соціального захисту та
забезпечення реалізації проектів.

Очікувані 
результати

- Відновлено  пам’ятки  історичної  спадщини,  які  стануть
родзинкою серед туристичних маршрутів громади.

- Кращій рівень інформованості туристів та мешканців громади
Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- Інформаційна кампанія серед мешканців громади та 

залучення волонтерів до реалізації проекту;
- заявка на виготовлення ПКД, експертиза;
- прийняття та затвердження селищною радою відповідного 

бюджету або пошук грантових пропозицій;
- будівельні роботи, моніторинг виконання робіт;
- здача об’єкту в експлуатацію;
- організація роботи в рамках екскурсійних туристичних 

маршрутів;
- проведення презентації нових туристичних можливостей 

громади.
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 100,0 100,0 200,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №53

Номер і назва 
завдання  
стратегії

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

Назва проекту 2.4.1.7.  Щорічне  проведення культурно-мистецького фестивалю
"День громади"
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Цілі проекту Належна організація визначення Дня громади відділом освіти,
культури, молоді та спорту

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350

Стислий опис 
проекту

Основною проблемою, на розв’язання якої спрямований проект,
є  організація  високого рівня проведення заходів з  нагоди Дня
громади.  

Очікувані 
результати

- організовано фестиваль День громади,
- залучено молодь та інші верстви населення до суспільно – 
політичного життя Воскресенської ОТГ, 
- виховання у дітей та молоді дух патріотизму та любові до 
рідного краю, 
- створення позитивного іміджу громади та популяризація його 
економічного та культурного потенціалу.

Ключеві заходи 
проекту

Проектом передбачено:
- Розробка програми;
- Проведення заходів згідно календарного плану,
- Підбиття підсумків.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 5,0 15,0 20,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №54

Номер і назва 
завдання  
стратегії

2.4.2. Запровадження принципів здорового способу життя серед
різних соціальних груп громади

Назва проекту 2.4.2.1.  Створення  та  модернізація  спортивних  майданчиків  з
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забезпеченням  вільного  доступу  мешканців,  в  т.ч.  –  жінок,
матерів з дітьми та осіб старшого віку

Цілі проекту - Збереження  та  зміцнення  здоров’я  мешканців  громади,
шляхом  створення  повноцінних   умов   для  занять
фізичною культурою та спортом; 

- підвищення  зацікавленості  дітей  до  занять  фізичною
культурою та спортом;

- популяризація  здорового  способу  життя  серед  молодого
покоління;

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. хлопчиків та 
дівчаток

1 596

Стислий опис 
проекту

Встановлення  дитячого  майданчика  зі  штучним  покриттям
забезпечить безпечні умови та спонукатиме до активної рухової
активності,  створення нормальних умов для занять спортом та
розвитку фізичної культури на території громади, забезпеченні
здорового  дозвілля,  збереженні  тривалості  активного  життя
дорослого населення.

Очікувані 
результати

- створено  2  спортивні  майданчики  зі  штучним  покриттям  з
забезпеченням  вільного  доступу  мешканців,  в  т.ч.  –  жінок,
матерів з дітьми та осіб старшого віку,

- забезпечено  учнів  належними  умовами  для  спортивного
виховання;

- можливість на високому рівні проводити уроки фізкультури
та заняття спортом вихованцям навчального закладу;

- наглядний  приклад  успішної  співпраці  органу  місцевого
самоврядування  та  Міністерства  регіонального  розвитку,
будівництва та ЖКГ.

Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- проведення тендеру для визначення виконавця робіт;
- укладення  договорів  на  придбання  матеріалів,

устаткування та виконання будівельно-монтажних робіт, а
також  утримання  служби  замовника  (технічний  та
авторський нагляд);

- проведення робіт згідно робочого плану;
- проведення перевірки якості виконаних робіт;
- підписання актів виконаних робіт;
- інформування громадськості про результати 
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реалізації проекту.
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
1600,0 1600,0 - 3200,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №55

Номер і назва 
завдання  
стратегії

2.4.2. Запровадження принципів здорового способу життя серед
різних соціальних груп громади

Назва проекту 2.4.2.2. Проведення естафет, спортивних змагань
Цілі проекту - Підвищення  рівня  зацікавленості  молоді  до  здорового

способу життя шляхом урізноманітнення їхнього дозвілля;
- Формування бажання займатися активними іграми, руховою

діяльністю.
- Збереження та зміцнення здоров’я мешканців громади.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. хлопчиків та 
дівчаток

1 596

Стислий опис 
проекту

Спортивні  змагання  є  невід'ємною  частиною  технологій
оздоровчо-рекреаційної рухової активності.  Змагання слугують
ефективним  засобом  виховання  морально-вольових  якостей,
сприяють  розвитку  почуття  колективізму,  дисципліни,  волі,
наполегливості.

Очікувані 
результати

-  Зміцнене здоров'я,
- Пожвавлено діяльність колективів,
-  Отримано досвід спортивної боротьби, 
- Створено умови для залучення нових верств населення для до
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систематичних занять спортом.
- Отримано емоційний заряд для подальшого розвитку.

Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- складання річного календарного плану спортивних змагань та 

естафет,
- проведення змагань багаторазово в декілька турів,
- підготовка та проведення змагань (мета, терміни, місце) згідно 

річного плану,
- інформування громадськості про результати реалізації 

проекту.
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн.

2019 2020 2021 Разом
- 5,0 5,0 10,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №56

Номер і назва 
завдання  
стратегії

2.4.2. Запровадження принципів здорового способу життя серед
різних соціальних груп громади

Назва проекту 2.4.2.3. Доступність суспільної інфраструктури в кожному селі і в
центральній садибі (місця проведення заходів, дитячі і спортивні
майданчики), в. т.ч. для людей з інвалідністю

Цілі проекту - Створення  належних та комфортних умов в місцях загального
користування для людей з інвалідністю

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

519

Стислий опис Створення  безбар'єрного  середовища  для  маломобільних  груп
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проекту населення  це  ознака  цивілізованого  суспільства.  Якість  та
безпечність, доступність та зручність інфраструктури для людей
з інвалідністю є надзвичайно необхідним.

Очікувані 
результати

- створено доступне середовище для людей з інвалідністю,
- забезпечено  безбар'єрний  доступ  до  об'єктів  загального

користування,
- підвищено комфортність та безпека,
- зменшено соціальну напругу.
- створено умови для соціалізації людей з інвалідністю

Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- проведення ґендерного аудиту доступності місць проведення 
заходів, дитячих та спортивних майданчиків,
- визначення об’єктів, які потребують забезпечення 
безбар'єрного доступу,
- здійснення необхідних робіт для забезпечення доступності 
інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 10,0 10,0 20,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №57

Номер і назва 
завдання  
стратегії

2.4.3. Запровадження неформальної освіти для дорослих

Назва проекту 2.4.3.1. Відкриття курсів за інтересами для дорослих         
Цілі проекту Реалізація принципу навчання людей старшого віку впродовж

усього життя за інтересами підтримка фізичних, психологічних
та соціальних здібностей.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 

2 858
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отримувачів 
вигоди, чол., 
в т.ч. жінки і 
чоловіки
Стислий опис 
проекту

Україна  входить  до  30  найстаріших  країн  світу.  Комплексні
заходи щодо підтримки громадян похилого віку, забезпечення їх
активної  участі  в  суспільному  розвитку,  підвищення  якості
життя,  захисту  прав є  одним з  напрямків  Стратегії  державної
політики з питань здорового та активного довголіття населення
на період до 2022 року

Очікувані 
результати

- профілактика самотності людей, 
- подовжено  активну  участь  старшого  покоління  в  житті

суспільства,
- встановлено діалог між поколіннями,
- створено  умови для підвищення якості  життя та  для  безпеки

людей похилого віку, 
- організовано  їх  дозвілля  у  дружній  атмосфері,  вирішено

конкретні проблеми і питання учасників проекту.
Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- Розробку Плану роботи "Університету ІІІ віку"на 2019-2021

рр. відповідно до потреб жінок і чоловіків похилого віку
- Проведення заходів 2 рази на місяць,
- Залучення фахівців різноманітних напрямків, 
- Створення умов для культурного відпочинку.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
1,0 2,0 2,0 5,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №58

Номер і назва 
завдання  
стратегії

2.4.3. Запровадження неформальної освіти для дорослих

Назва проекту 2.4.3.2. Сприяння діяльності  "Університету ІІІ віку" для людей
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похилого віку
Цілі проекту Реалізація принципу навчання людей старшого віку впродовж

усього  життя  та  підтримка  фізичних,  психологічних  та
соціальних здібностей.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., 
в т.ч. жінки і 
чоловіки

2 858

Стислий опис 
проекту

Україна  входить  до  30  найстаріших  країн  світу.  Комплексні
заходи щодо підтримки громадян похилого віку, забезпечення їх
активної  участі  в  суспільному  розвитку,  підвищення  якості
життя,  захисту  прав є  одним з  напрямків  Стратегії  державної
політики з питань здорового та активного довголіття населення
на період до 2022 року

Очікувані 
результати

- профілактика самотності людей, 
- подовжено  активну  участь  старшого  покоління  в  житті

суспільства,
- встановлено діалог між поколіннями,
- створено  умови для підвищення якості  життя та  для  безпеки

людей похилого віку, 
- організовано  їх  дозвілля  у  дружній  атмосфері,  вирішено

конкретні проблеми і питання учасників проекту.
Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- Розробку Плану роботи "Університету ІІІ віку"на 2019-2021

р.р. відповідно до потреб жінок і чоловіків похилого віку
- Проведення заходів 2 рази на місяць,
- Залучення фахівців різноманітних напрямків, 
- Створення умов для культурного відпочинку.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
1,0 2,0 2,0 5,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.
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реалізації 
проекту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №59

Номер і назва 
завдання стратегії

2.4.4. Підвищення рівня безпеки на території громади

Назва проекту 2.4.4.1. Встановлення відео нагляду в населених пунктах громади
Цілі проекту - Створення належних сучасних умов моніторингу ситуації на

дорогах громади,
- Забезпечення безпечних умов перебування в навчальних та

інших комунальних закладах громади.
Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол. , в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350 

Стислий опис 
проекту

В останній час криміногенна обстановка на населених пунктів
дещо  погіршилась.  Система  відео  спостереження  надасть
можливість працівникам поліції проводити якісний моніторинг
ситуацій на дорогах,  здійснювати контроль в місцях масового
зібрання людей. Можливість фіксації  та  збору доказів з місць
скоєння правопорушень сприятиме як розкриттю кримінальних
злочинів,  так  і  їх  профілактиці.  Це  покращить  криміногенну
ситуацію в громаді.

Очікувані 
результати

- Встановлено  системи  відео  спостереження  на  дорогах
громади   всього  10  відеокамер  в місцях, які  потребують
посиленого захисту та контролю над ситуацією.

- підвищено  рівень  громадської  безпеки  та  громадського
порядку, 

- забезпечено  належний  моніторинг  ситуації  на  важливих
об’єктах в місцях масового зібрання людей,

- запобігання злочинності, 
- підвищення  оперативності,  якості  та  достовірності

інформації,  отриманої  службами,  які  забезпечують  безпеку
громади.

Ключеві заходи 
проекту

Проектом передбачається:
- Моніторинг компаній, які займаються монтажем систем відео

спостереження.
- Укладення Договору з виконавцем робіт.
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- Виконання робіт згідно кошторису.
- Введення об'єктів в експлуатацію.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 300,0 600,0 900,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №60

Номер і назва 
завдання  
стратегії

2.4.4. Підвищення рівня безпеки на території громади

Назва проекту 2.4.4.2.   Проведення  комплексу  заходів  з  пожежної  безпеки  в
закладах та установах громади

Цілі проекту Створення  належних  сучасних  умов  для  безпеки  життя
мешканців громади.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Заклади та установи Воскресенської ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

10 281

Стислий опис 
проекту

Створення  належних  сучасних  умов  для  безпеки  життя,
проведення організаційних заходів, спрямованих на запобігання
впливу  на  людей   небезпечних  чинників  пожежі,  обмеження
матеріальних збитків від неї.

Очікувані 
результати

- підвищено рівень протипожежної безпеки, 
- створено  безпечні  умови  перебування  в  закладах  та

установах Воскресенської ОТГ.
Ключеві заходи 
проекту

Проектом передбачається:
- складання ПКД,
- укладання Договору з виконавцем робіт,
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- виконання робіт згідно Договору, а саме:
- встановлення систем автоматичного пожежного захисту,
- обробка елементів покрівлі вогнезахисним розчином,
- встановлення систем пристроїв блискавкозахисту,
- забезпечення первинними засобами пожежогасіння,
- облаштування та утримання в належному стані територій, 

під'їздів, гідрантів.
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 250,0 400,0 750,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №61

Номер і назва 
завдання стратегії

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

Назва проекту 2.5.1.1.  Будівництво,  реконструкція,  капітальний  та  поточний
ремонт амбулаторій.

Цілі проекту - створення комфортних умов при отриманні медичної 
допомоги громадянами,
- покращення матеріально-технічної бази  амбулаторій.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

 8 577

Стислий опис 
проекту

Поліпшення  комфортності,  надійності  і  безпечності  умов
перебування  в  амбулаторіях,  спрямоване  на  впровадження
енергозберігаючих заходів, зменшення споживання енергоносіїв
та  економія  коштів  ОТГ,  ремонт  внутрішніх  приміщень,
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створення  належних  умов  перебування  мешканців  громади,
благоустрій території.

Очікувані 
результати

- забезпечено належні лікувальні, санітарні та оздоровчі 
послуги населенню у безпечних та сприятливих умовах,

- забезпечено оновлене приміщення,
- забезпечено подальше використання будівель без капітальних

вкладень,
- підвищено комфортність та безпека,
- покращено естетичний вид будівлі,
- зменшено соціальну напругу,
- підвищено рейтинг села.

Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- Розробку ПКД .
- Укладення договору з підрядною організацією на 

виконання робіт.
- Виконання робіт згідно договору.
- Введення в експлуатацію об’єкта.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
466,0 300,0 - 766,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №62

Номер і назва 
завдання стратегії

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

Назва проекту 2.5.1.2. Придбання сучасного обладнання для амбулаторій
Цілі проекту - покращення матеріально-технічної бази амбулаторій,

- забезпечення належних лікувальних, санітарних та 
оздоровчих послуг населенню у безпечних та сприятливих 
умовах

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ
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Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

 8 577

Стислий опис 
проекту

Використання сучасного обладнання поліпшує якість та кількість
наданих медичних послуг. 

Очікувані 
результати

- Поліпшено рівень наданих медичних послуг, 
- Поліпшено кількість наданих медичних послуг,
- Підвищено ефективність досліджень.

Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- моніторинг пропозицій обладнання ,
- відбір найкращих варіантів «ціна-якість»,
- придбання та встановлення.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
450,0 - - 450,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №63

Номер і назва 
завдання  
стратегії

2.6.1. Підтримка найуразливіших верств населення

Назва проекту 2.6.1.1. Підтримка програм «Турбота» та «Безбар'єрна 
Воскресенщина»

Цілі проекту Підвищення  якості  соціального  обслуговування  громадян,  які
перебувають у складних життєвих обставинах.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 

100 
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вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки
Стислий опис 
проекту

Надання соціальної допомоги малозабезпеченим особам з числа
осіб  з  обмеженими  фізичними  можливостями,  психічними
розладами  та  розумовими  вадами,  надання  пільг  за  рахунок
місцевого бюджету.

Очікувані 
результати

- Вирішено  питання  організації  матеріально-технічного,
медичного, соціально побутового обслуговування громадян, які
перебувають у складних життєвих обставинах.
- Сформована комплексна система реабілітації та інтеграції
інвалідів у суспільстві.
- Забезпечено виробами медичного призначення, технічними
та іншими засобами реабілітації.

Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- Надання пільг на ЖКП інвалідам по зору І та ІІ групи,
- Надання пільг на тверде паливо та скраплений газ інвалідам по 

зору І та ІІ групи,
- Надання пільг на ЖКП для членів сімей військовослужбовців, 

які загинули в Афганістані та залишились інвалідами,
- Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

бойових дій у роки ВВВ та у роки війни з Японією до річниць 
Перемоги.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
90,0 90,0 90,0 270,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №64

Номер і назва 
завдання   
стратегії

2.6.1. Підтримка найуразливіших верств населення

Назва проекту 2.6.1.2. Підтримка статутної діяльності громадських організацій, 
діяльність яких має соціальне спрямування
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Цілі проекту Активізація участі громадських організацій в житті громади.
Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенської ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350

Стислий опис 
проекту

Впровадження  політики  партнерства  між  органами  місцевого
самоврядування  та  громадських  об'єднань  як  представників
інтересів  місцевих  мешканців  дає  змогу  вдосконалювати
систему  місцевого  самоврядування,  розвивати  громадянське
суспільство,  підвищувати  рівень  місцевої  демократії,
активізувати представників місцевої громади.

Очікувані 
результати

- Налагоджено  тісне  спілкування  між  владою  та
громадськістю,

- Підвищено рівень місцевої демократії,
- Активізовано представників місцевої громади.

Ключеві заходи 
проекту

-  Розробка  Програми  підтримки  громадських  організацій,
діяльність яких має соціальне спрямування,
- Залучення ГО в прийняті рішень на благо громади,
- Залучення  громадських  організацій  до  проведення  заходів,

акцій, 
- Підтримка  ГО  при  втіленні  громадських  проектів,

напрацюванні нових планів по проектам на наступний рік.
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 5,0 5,0 10,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №65

Номер і назва 2.6.1. Підтримка найуразливіших верств населення
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завдання стратегії
Назва проекту 2.6.1.3. Проведення благодійної акції для підтримки дітей 

вразливих верств населення.
Цілі проекту - згуртувати  молодь  громади  навколо  добрих  справ,  які  вони

можуть самі здійснювати, виховання у них базових соціальних
цінностей: толерантності та солідарності;

- виховання у молоді відчуття власної відповідальності  за свої
вчинки;

- активізація  Воскресенської  громади  щодо  підвищення  рівня
соціокультурних умов її проживання і функціонування.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ 

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

198

Стислий опис 
проекту

Основною  метою  проведення  благодійної  акції  є  залучення
дітей та молоді до вирішення проблем представників соціально
-  незахищених  категорій  населення  через  організацію  та
проведення соціально-значущої діяльності.

Очікувані 
результати

- проведено благодійну акцію;
- не менше 40 дітей отримали святкові пакунки;
- до підготовки та реалізації благодійної акції залучено не менше

50 представників молоді та місцевих волонтерів;
- продемонстровано  ефективну  співпрацю  молоді  та

представників  місцевої  влади  щодо  реалізації  завдання  на
локальному рівні.

Ключеві заходи 
проекту

- формування робочої  групи з підготовки та проведення 
благодійної акції;

- організація збору речей та солодощів для цільових груп 
запланованої благодійної акції;

- формування святкових пакунків та складання списку 
отримувачів благодійної допомоги;

- вручення святкових пакунків для дітей, які проживають на 
території Воскресенської громади.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 20,0 20,0 40,0
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Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №66

Номер і назва 
завдання  
стратегії

2.6.1. Підтримка найуразливіших верств населення

Назва проекту 2.6.1.4.  Проведення заходів щодо підтримки дітей-сиріт та 
дітей позбавлених батьківського піклування

Цілі проекту Забезпечення  прав  щодо  соціального  захисту  дітей-сиріт  та
дітей позбавлених батьківського піклування

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

20

Стислий опис 
проекту

Проблема сирітства існує майже у всьому світі: завжди були, є
і  будуть  діти,  які  з  різноманітних  причин  залишаються  без
батьків.  Тому,  однією  з  найвищих  соціальних  цінностей
держави є соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування.

Очікувані 
результати

- Створено  комфортні  умови  в  навчальному  процесі,
оздоровленні, харчуванні.

Ключеві заходи 
проекту

Проектом передбачається:
- Допомога в адаптації в навколишньому середовищі,
- Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування.
- Забезпечення безкоштовним одягом, а саме: шкільною 

формою та спортивним костюмом один раз на рік,
- Забезпечення літнім відпочинком та оздоровленням у таборі

один раз на рік.
- Розробка Програми по створенню будинку сімейного типу,
- Забезпечення права дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
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батьківського піклування на отримання безкоштовного 
житла.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
272,0 272,0 272,0 816,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №67

Номер і назва 
завдання стратегії

2.6.1. Підтримка найуразливіших верств населення

Назва проекту 2.6.1.5. Забезпечення безперешкодним доступом людей з 
особливими потребами до об’єктів соціальної інфраструктури

Цілі проекту Створення  безбар'єрного  середовища  людей  з  особливими
потребами 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

19

Стислий опис 
проекту

Необхідність  забезпечення  особам  з  інвалідністю  та  інших
представників  маломобільних  груп  населення  доступності
фізичного, соціального, економічного та культурного оточення,
охорони здоров’я та освіти, що може сприяти створенню для
них можливості  повною мірою користуватися всіма правами
людини та основоположними свободами.

Очікувані 
результати

- Облаштовано пандуси.
- Забезпечено безперешкодний доступ до об’єктів соціальної

інфраструктури людей з особливими потребами.

80



- Створено  комфортні  умови  для  найуразливіших  верств
населення.

- Зменшено соціальну напругу.
Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- виготовлення  проектно-кошторисної  документації  з

урахуванням ДБН, 
- укладання Договору з підрядною організацією, 
- виконання робіт згідно Договору,
- введення об’єкта в експлуатацію,
- Забезпечення доступності прилеглої території до будівель.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 60,0 60,0 120,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №68

Номер і назва 
завдання стратегії

2.6.1. Підтримка найуразливіших верств населення

Назва проекту 2.6.1.6. Системний супровід сімей, що опинилися у складних 
життєвих обставинах,  запобігання проявами домашнього 
насильства, торгівлі людьми

Цілі проекту Подолання  сімейного  неблагополуччя,  захисту  прав  членів
сім’ї,  створення умов для нормального розвитку і виховання
дітей у сім’ї.

Територія на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

34

Стислий опис Соціальну  роботу  із  сім'ями,  які  перебувають  у  складних
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проекту життєвих  обставинах  безпосередньо  здійснюють  спеціалісти
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відповідно
з  Порядком  виявлення  сімей  (осіб),  які  перебувають  у
складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг
та здійснення соціального супроводу таких сімей(осіб).

Очікувані 
результати

- Підвищено  загальний  рівень  соціально-економічного
розвитку сім'ї та рівень життя,

- Відновлено контакти з оточенням,
- Захищено законні права та інтереси дітей,
- Підвищено рівень відповідальності за власні вчинки. 

Ключеві заходи 
проекту

Проект передбачає:
- Проведення превентивних заходів,
- Проведення інформаційно-просвітницької кампанії,
- налагодження психологічного контакту з членами родини,
- визначення потреб та проблем таких сімей,
- застосування різних підходів та механізмів для мотивування

членів сім'ї для позитивних змін життєвих обставин,
- комплексна оцінка стану сім'ї,
- укладання договору про здійснення соціального супроводу,
- оформлення плану соціального супроводу,
- реалізація плану соціального супроводу.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн.

2019 2020 2021 Разом
- - - Не передбачено

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №69

Номер і назва 
завдання стратегії

2.6.1. Підтримка найуразливіших верств населення

Назва проекту 2.6.1.7.  Сприяння психологічної реабілітації учасників та 
учасниць АТО/ ООС

Цілі проекту Збереження  або  відновлення  фізичного  та  психологічного
здоров’я учасників бойових дій.

Територія на яку Воскресенська ОТГ
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проект матиме 
вплив
Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

86

Стислий опис 
проекту

Одним із найбільш актуальних завдань є комплексне вирішення
питань соціального забезпечення, соціального захисту учасників
АТО,  зокрема  демобілізованих  військовослужбовців,  які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України,  членів  їх  сімей  та  сімей  загиблих  учасників  АТО,  а
також  питання соціальної та психологічної реабілітації, 

Очікувані 
результати

- забезпечено  послугами із  соціальної  адаптації  учасників  та
учасниць АТО; 

- поліпшено  соціально-психологічний  клімат  у  родинах
учасників АТО, взаємовідносини з найближчим оточенням; 

- забезпечено учасників та учасниць АТО; 
-  інформацією про державні установи та недержавний сектор,

що надають послуги із соціальної підтримки; 
- створено умови для покращення здоров'я та психоемоційного

стану учасників та учасниць АТО; 
- створено умови для відновлення психологічного, духовного і

фізичного стану членів сімей загиблих.
Ключеві заходи 
проекту

- надання  сім’ям  осіб,  які  брали  безпосередню  участь  в
антитерористичній  операції,  та  перебувають  у  складних
життєвих обставинах, соціальних послуг та, у разі потреби,
забезпечення їх соціальним супроводом; 

- створення при місцевих центрах соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді груп взаємодопомоги та взаємопідтримки для
осіб,  які  брали  безпосередню  участь  в  антитерористичній
операції, та членів їх сімей; 

- ведення  соціальної  роботи  з  найближчим  оточенням  та
членами сімей учасників АТО та загиблих; 

- забезпечення  діяльності  інформаційно-консультаційного
(ресурсного)  центру,  на  базі  якого  учасники  АТО  зможуть
отримати необхідні консультації; 

- розповсюдження  інформаційних  матеріалів  із  контактами
організацій,  які  надають  допомогу  та  підтримку
демобілізованим військовослужбовцям;

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 2019 2020 2021 Разом
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вартість проекту, 
тис. грн

24,0 24,0 24,0 72,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела не заборонені Законом України

Ключеві 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №70

Номер і назва 
завдання стратегії

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

Назва проекту 3.1.1.1.  Проведення  громадських  слухань  щодо  планування  та
виконання  місцевого бюджету

Цілі проекту Забезпечення доступу громадськості до бюджетного процесу та
інформування  громадян  з  питань  складання,  розгляду,
затвердження та виконання місцевих бюджетів

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив

 Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 650

Стислий опис 
проекту

Ознаками ефективної політики та якісного урядування є реальна
публічна  підзвітність  та  підконтрольність  діяльності  органів
місцевого самоврядування інтересам мешканців територіальних
громад.
На даному етапі розвитку бюджетного процесу в Україні вкрай
необхідним  є  підвищення  рівня  прозорості  та  публічності
бюджетного  процесу,  що  дасть  змогу  захищати  інтереси
суспільства,  зменшити  вірогідність  зловживань,  вчинення
корупційних  діянь  і  передбачає  відкритість  управління
бюджетними коштами на всіх етапах бюджетного процесу.

Очікувані 
результати

- створено умови для більш широкої участі громадськості в
бюджетному процесі;
- задоволено  права  громадськості  на  отримання інформації
про використання публічних коштів;
- створено  умови   для  прозорого  діалогу  влади   з
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громадськістю в ході управління бюджетними коштами.
Ключові заходи 
проекту

- оголошення  про  проведення  громадських  слухань  в  ЗМІ  та
офіційному веб-сайті громади за місяць,

- проведення  громадських  слухань  в  процесі  складання  та
виконання місцевого бюджету згідно процедури,  

- обговорення  та  внесення  коригувань  при  наявності
обґрунтованих  пропозицій  (всі  пропозиції  вносяться
секретарем у протокол громадських слухань)

- отримання схвалення (або несхвалення)
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 1,0 1,0 2,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела, не заборонені Законом України

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №71

Номер і назва 
завдання стратегії

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

Назва проекту 3.1.1.2.  Проведення  консультацій,  опитувань,  громадських
слухань  для  врахування  думки  мешканців  та  мешканок  при
прийнятті важливих рішень

Цілі проекту Активізація  місцевих  громадських  ініціатив  і  організацій  до
розробки у співпраці з місцевою владою ефективних механізмів
консультацій  у  прийнятті  рішень  щодо  вирішення  важливих
місцевих проблем.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив

 Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350
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Стислий опис 
проекту

Участь  територіальної  громади та  осіб,  які  її  представляють у
прийнятті  рішень  на  місцевому  рівні  є  однією  із  умов
демократичних  реформ,  які  зараз  відбуваються  в  Україні  і,
зокрема,  передбачають децентралізацію влади та більш широкі
повноваження  територіальних  громад.  Це  й  один  із
основоположних принципів підходу до розвитку, що базується на
демократії, верховенстві права і правах людини.

Очікувані 
результати

- створено  умови  для  більш  широкої  участі  громадськості
при прийняті важливих рішень;
- задоволено права громадськості на отримання інформації з
різних питань щодо діяльності громади;
- створено  умови   для  прозорого  діалогу  влади   з
громадськістю.

Ключові заходи 
проекту

- створення механізму проведення громадських консультацій у
формі публічного громадського обговорення,

- складання графіку з проведення консультацій та громадських
слухань  громади,  звітів  влади  та  плануванні  робіт  на
наступний рік.

- забезпечення ефективної процедури участі  громадськості  під
час формування та реалізації питань місцевого значення.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн.

2019 2020 2021 Разом
- - - Не передбачено

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела, не заборонені Законом України

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №72

Номер і назва 
завдання стратегії

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

Назва проекту 3.1.1.3. Впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування
Цілі проекту - Підвищення  економічної  ефективності  видатків  бюджету

через  врахування  різних  потреб  різних  соціально-
демографічних груп жінок та чоловіків.

- Забезпечення гендерної рівності.
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Територія, на яку 
проект матиме 
вплив

 Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350

Стислий опис 
проекту

Саме ґендерний аналіз,  як  інструмент  управлінської  технології
ҐОБ,  створює  основу  для  впровадження  принципу  рівних
можливостей  жінок  і  чоловіків  в  усіх  сферах  та  забезпечує
сталий розвиток суспільства. 

Очікувані 
результати

- Підвищено якість надання послуг населенню. 
- Враховано потреби різних груп населення при плануванні
бюджету громади.
- Ефективне використання коштів громади.
- Забезпечено  партисипацію  при  формування  проекту
бюджету
- Забезпечено рівні права та можливості жінок та чоловіків.

Ключові заходи 
проекту

- визначення гендерних проблем, аналіз ситуації,
- збір інформації про програми що аналізуються,
- проведення гендерного аналізу програм/заходів,
- проведення  гендерного  аналізу  відповідних  бюджетних

видатків,
- внесення змін до програм та бюджетів,
- формування  гендерно-чутливих  паспортів  бюджетних

програм;
- моніторинг та оцінка змін.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- - - Не передбачено

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела, не заборонені Законом України

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.
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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №73

Номер і назва 
завдання стратегії

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

Назва проекту 3.1.1.4.  Підвищення  фахового  рівня  працівників  органу
виконавчої влади громади (курси, навчання, семінари),  в т.ч. з
гендерної тематики   

Цілі проекту - Забезпечення  сталого  місцевого  розвитку,  покращення
якості соціальних послуг, що надаються громадянам. 

- Професійне надання адміністративних та консультаційних
послуг мешканцям та мешканкам громади

- Розширення переліку наданих послуг.
- Створення  умов  для  самоосвіти  працівників  органу

виконавчої влади громади
Територія, на яку 
проект матиме 
вплив

 Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350

Стислий опис 
проекту

Посадові  особи  органів  місцевого  самоврядування  посідають
особливе  місце  в  соціальній  структурі  суспільства  -  місце
організаторів  життєдіяльності  місцевої  громади,  а  основним
засобом з виконання ними своїх завдань та функцій і є служба в
органах місцевого самоврядування. 
Одним  з  важливих  інструментів  підвищення  ефективності
служби  в  органах  місцевого  самоврядування  є  професійний
розвиток посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

Очікувані 
результати

- отримання  теоретичних  знань  і  практичних  навичок,
необхідних у професійній діяльності; 

- формування  умінь  щодо  самостійного  виконання
покладених функціональних обов'язків; 

- підвищення ефективності служби, гнучкість, готовність до
змін та інновацій; 

- задоволення  працею,  підвищення  самооцінки  посадових
осіб.

Ключові заходи 
проекту

-  запровадження  системності  та  безперервності  у
професійно-освітній  процес  підвищення  кваліфікації
посадових осіб місцевого самоврядування;
-  зміцнення  взаємозв’язку  між  органами  місцевого
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самоврядування  та  навчальними  закладами  Системи
підвищення кваліфікації.
-  реалізувати  потребу  і  обсяг  підвищення  кваліфікації
посадових осіб місцевого самоврядування;
-  сформувати  та  закріпити  через  програми  підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування такі
демократичні  цінності  як:  активна  участь  у  житті
суспільства,  патріотизм,  лідерство,  відповідальність,
толерантність, гуманізм, соціальне партнерство;
-  сприяти  участі  в  навчальних  заходах,  які  проводяться
міжнародними організаціями та іншими партнерами;
- створення плану-графіку проходження навчань.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн.

2019 2020 2021 Разом
- - - Не передбачено

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела, не заборонені Законом України

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №74

Номер і назва 
завдання стратегії

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

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

Цілі проекту - Отримання знань щодо написання проектів,
- Освоєння основ проектного менеджменту.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив

- Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350

Стислий опис Можливість  набути  знання,  напрацювати  вміння,  навички
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проекту необхідні  для  підготовки  та  планування  реалізації  проектів,
спрямованих на розвиток територіальних громад.

Очікувані 
результати

- Збільшення кількості та якості проектних заявок,
- Отримання  грантів  на  реалізацію  проектів  з  розвитку
територіальних громад.

Ключові заходи 
проекту

- моніторинг  та  визначення  пропозицій  щодо  надання
інформації по проектному менеджменту,

- проведення навчальних тренінгів (щонайменше 2 тренінги);
- виконання  практичних  завдань  для  більш  ефективного

засвоєння матеріалу,
- реалізація  отриманих знань – написання проектів.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 5,0 5,0 10,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела, не заборонені Законом України

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАДАННЯ №75

Номер і назва 
завдання стратегії

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

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

Цілі проекту  Розвиток громади.
Територія, на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350

Стислий опис 
проекту

Для  повноцінного  використання  потенціалу  громади  та
зростання  рівня  життя  населення  необхідні  відповідні
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вкладення у комунальну та соціальну сферу.
Досвід  проектної  діяльності  показує,  що  в  багатьох
розвинених країнах світу одним з важливих завдань органів
місцевого самоврядування є спрямування роботи на пошук
позабюджетних  альтернативних  джерел  фінансування  та
налагодження  співпраці  з  міжнародними  фондами,
програмами та грантами.

Очікувані 
результати

- Отримано гранти від організацій різних рівнів,
- Реалізовано проекти з використанням грантових коштів.
- Покращено стан громади у різних сферах.

Ключові заходи 
проекту

Проект передбачає використання інформації:
- сайтів органів публічної влади України,
- порталів українських недержавних організацій,
- офіційних сайтів донорських організацій,
- сторінок  у  соціальних  мережах,  (група  «Гранти,
конкурси,  стипендії»
(https://www.facebook.com/groups/progrants/)
- створення власної бази даних грантодавців,
- проведення постійного моніторингу,
- оформлення  на  електрону  розсилку  на  цих  сайтах  для
більш оперативного отримання інформації.
- написання проектних заявок,
- реалізація проектів за допомогою залучених коштів.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- - - Не передбачено

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела, не заборонені Законом України

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №76

Номер і назва 
завдання стратегії

3.2.1. Стимулювання розвитку громадянського суспільства

Назва проекту 3.2.1.1.  Підтримка проектів,  які  здійснюються громадськими та
молодіжними організаціями та ініціативними групами.
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Цілі проекту Активізація діяльності громадських та молодіжних організацій
та ініціативних груп на вирішення нагальних проблем громади;

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350 

Стислий опис 
проекту

У  громаді  лише  кілька  громадських  організацій,  але  їх
діяльність не є активною. Молодіжні громадські об’єднання у
Воскресенській  громаді   взагалі  відсутні.   Негативні явища
пояснюються недостатністю рівня знань та компетенцій серед
громадського середовища. Реалізовуючи заходи та проекти на
волонтерських  засадах  та  за  власні  ресурси,  громадські
активісти  швидко  зневірюються,  втомлюються,  стикаючись  з
складнощами та супротивом, їм важко знаходити мотивацію для
реалізації довготривалих ініціатив, які пов’язані з монотонною
роботою.  Щоб  мінімізувати  негативні  фактори,  потрібно
підвищувати компетентності громадських лідерів, починаючи зі
сфери  комунікації,  роботи  в  команді,  завершуючи  навичками
проектного менеджменту. 

Очікувані 
результати

- збільшено  кількість  активних  громадських  організацій  та
ініціативних груп у громаді;

- збільшено кількість успішно реалізованих місцевих ініціатив у
громаді;

- забезпечено  співфінасування проектів  громадських
організацій  та  ініціативних  груп  за  кошти  бюджету
Воскресенської  селищної  ради та  партнерських  громадських
організацій.

Ключові заходи 
проекту

- розвиток компетенцій у сфері проектного менеджменту серед
представників  громадських  та  молодіжних  організацій  та
ініціативних груп Воскресенської ОТГ;

- проведення  тренінгового  навчання  для  представників
громадськості Воскресенської ОТГ;

- надання  консультацій  з  питань  реєстрації  громадської
організації,  пошуку  грантових  ресурсів,  оформлення
проектних заявок;

- участь  Воскресенської  селищної  ради  у  проектах  на  умовах
співфінансування. 

- забезпечення  консультативної  та  методологічної  підтримки в
процесі  написання  грантових  заявок  та  реалізації  успішних
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проектів;
Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн.

2019 2020 2021 Разом
- - 50,0 50,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела, не заборонені Законом України

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації та ініціативні групи.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №77

Номер і назва 
завдання стратегії

3.2.1. Стимулювання розвитку громадянського суспільства

Назва проекту 3.2.1.2. Започаткування  та впровадження конкурсу "Громадський
бюджет" з дотриманням принципів ґендерної рівності

Цілі проекту Покращення життя мешканців та мешканок громади.
Територія, на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

12 350 

Стислий опис 
проекту

Завдяки  конкурсу  «Громадський  бюджет»  кожен  мешканець
громади може подати проектну заявку для вирішення питань з
покращення життя громади.

Очікувані 
результати

- підвищено громадську активність,
- втілено  в  життя  проекти  громадян  з  дотриманням
принципів ґендерної рівності,
- покращено благоустрій населених пунктів,
- покращено життя мешканців громади.

Ключові заходи 
проекту

- розробка «Положення про конкурс «Громадський бюджет»,
- проведення конкурсу згідно процедури Положення,
- виділення  коштів  місцевого  бюджету  для  реалізації
проектних заявок переможців,
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- оприлюднення  на  офіційному  сайті  Воскресенської  ОТГ
звітів про реалізацію проектів громадського бюджету.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 200,0 200,0 400,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела, не заборонені Законом України

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №78

Номер і назва 
завдання стратегії

3.2.1.  Розширення  участі  в  управлінні  об’єднаною
територіальною громадою інституцій громадянського суспільства

Назва проекту 3.2.1.3.  Створення  Молодіжної  ради  та  інших  консультативно–
дорадчих органів

Цілі проекту Надати молоді Громади можливість взяти безпосередню участь
як у формуванні політики Громади з питань, які впливають на її
життя, так і в процесах прийняття та втілення владних рішень, 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив

Воскресенська ОТГ

Орієнтована 
кількість 
отримувачів 
вигоди, чол., в 
т.ч. жінки і 
чоловіки

Набувачами вигоди є вся громада. Користь від залучення молоді
до  роботи  в  громаді  може  розповсюджуватись  не  лише  на
мешканців всієї громади –12 350 

Стислий опис 
проекту

Залучення молоді  до активного обговорення місцевих проблем,
налагодження  зворотнього  зв'язку,  відстоювання  інтересів
місцевої  молоді,  молодіжний  моніторинг  діяльності  органу
місцевого  самоврядування,  пошук  оптимальних  рішень  для
втілення проекту.

Очікувані 
результати

- підвищено  громадську  активність  у  громаді,  передусім
серед молоді і старшокласників;
- зменшено трудову міграцію з громади;
- інтегровано молодь у процес управління громадою;
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- підвищено самозайнятість молодого покоління;
- реалізовані потреби молодого покоління громади;

Ключові заходи 
проекту

- розробити Положення про Молодіжну раду,
- створення  Молодіжної  ради  при  селищній  раді
Воскресенської ОТГ,
- створення інших консультативно–дорадчих органів,
- підписання  угоди  про  співпрацю  між  молодіжним
парламентом та органами місцевого самоврядування

- сприяння  залученню  молоді  до  вирішення  питань
соціально-економічного,  політичного  та  культурного  життя
Громади   шляхом розробки та реалізації молодіжних програм,
- виявлення  та  залучення  соціально  активної  молоді  до
реалізації молодіжної політики у Громаді;
- сприяння  розвитку  студентського  та  учнівського
самоврядування;
- підтримка і  організація заходів та ініціатив,  націлених на
вирішення проблем молоді Громади;
- поширення  серед  молоді  волонтерського  руxу,
спрямованого на поліпшення соціального становища та життя
молоді Громади;
- сприяння патріотичному вихованню та підвищенню рівня
національної свідомості молоді.

Період 
здійснення

2019-2021

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
- 2,0 2,0 4,0

Джерела 
фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 
джерела, не заборонені Законом України

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації 
проекту

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
організації.
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