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Вступ 

Сьогоднішній світ тотальної конкуренції та масштабних викликів, нестачі 

природних, фінансових, людських ресурсів стимулює до пошуку нових 

можливостей для розвитку. використовувати власні переваги та можливості для 

отримання найкращого доступу до ресурсів. 

Головним документом для планування розвитку громади на найближчі роки 

є «Стратегія розвитку Воскресенської ОТГ2019-2021». 

«Стратегія розвитку Воскресенської ОТГ 2019-2021»(далі – Стратегія) 

розроблена на підставі нормативно-правових документів: 

 Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. №1602-ІІІ; 

 Закон України «Про засади державної регіональної політики» від 5 лютого 

2015 року № 156-VІІІ; 

 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», з урахуванням 

Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2021р. 

 постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 «Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» із 

змінами; 

 постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.15 р. № 932 «Про 

затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і 

планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів 

заходів». 

 наказ Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово – 

комунального господарства України від 30.03.2016 року №75 «Методичні 

рекомендації щодо формування і реалізації прогнозних та програмних 

документів соціально – економічного розвитку об’єднаної територіальної 

громади». 

Необхідність підготовки та прийняття Стратегії викликана зміною 

соціально-економічної ситуації як в Україні, так і в межах території 

Воскресенської ОТГ. 

Стратегія розроблена робочою групою з розробки Стратегії, яка була 

створена  шляхом проведення семінарів та дискусій упродовж 2018-2019 років та 

затверджена розпорядженням голови Воскресенської селищної ради №27/1 від 

15.04.2019 року. 

Процес колективної роботи над Стратегією різних суб'єктів у рамках 

робочої групи дозволив залучити до її розробки десятки організацій, установ та 

підприємств, громадських організацій, органи виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

У Стратегії розглядаються фактори, які впливають на подальший розвиток 

суспільства та диктують зміни. Стратегія визначає стратегічні цілі Воскресенської 

ОТГ та шляхи їх досягнення.  

Метою Стратегії є зростання добробуту, підвищення рівня життя і 

соціального захисту населення Воскресенської об’єднаної територіальної громади 
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за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення 

її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів 

та показників економічного розвитку. 

  

1. Методологія та опис процесу роботи 

 

 Підготовка Стратегії відбувалася у відповідності до методології, 

запропонованої Програмою для України з розширення прав і можливостей на 

місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» (U-LEAD with 

Europe: Ukraine – Local Empowerment, Accountability and Development Programme). 

 Стратегія розвитку Воскресенської селищної ради як об’єднаної громади на 

2019-2021роки (далі – Стратегія) розроблена виконавчим комітетом селищної ради 

спільно з іншими структурними підрозділами, керівниками підприємств, установ 

та організацій за сприяння Миколаївського Центру розвитку місцевого 

самоврядування. 

 Методологія розглядає сталість (сталий розвиток) як основний принцип 

місцевого розвитку. Крім того, враховуються й інші принципи, а саме: 

 сталого розвитку - забезпечення розвитку громади для задоволення потреб 

нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь. 

 об’єктивність - розроблення Стратегії на основі даних органів державної 

статистики, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та 

реальних цілей та індикаторів (показників), яких реально досягти та які 

можливо оцінити; 

 обґрунтованість та доцільність - розроблення Стратегії на основі чітко 

визначених цілей розвитку та економічно обґрунтованих заходів та проектів, 

що сприяють їх досягненню, із використанням кращого світового досвіду у 

сфері програмування економічного і соціального розвитку; 

 відкритість та прозорість - забезпечення доступу громадськості, що 

передбачає інформування про цілі, пріоритети та очікувані результати та 

показники виконання Стратегії, а також забезпечує всіх суб’єктів 

господарської діяльності необхідними орієнтирами для планування власної 

виробничої діяльності; 

 недискримінація та рівний доступ - дотримання під час розроблення та 

реалізації Стратегії прав та врахування інтересів всіх суб’єктів ОТГ, в тому 

числі суб’єктів господарювання всіх форм власності; 

 ефективність - визначення та забезпечення функціонування механізму 

досягнення цілей, виконання завдань, заходів та проектів Стратегії у 

встановлені в ньому терміни історичної спадкоємності врахування та 

збереження позитивних надбань попереднього розвитку громади; 

 етнокультурного розвитку - відродження етнічної самосвідомості та 

збереження духовної і матеріальної культури етносів, сприяння їх розвитку. 

 Відповідно до методології під час розроблення аналітичної частини 

проводився аналіз сильних і слабких сторін розвитку ОТГ, можливостей і загроз 

(SWOT-аналіз), надано характеристику порівняльних переваг, викликів та ризиків 

щодо перспектив її розвитку. 
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СКЛАД 

робочої групи з підготовки проекту Стратегії 

розвитку Воскресенської ОТГ на 2019-2021роки 

 

№ ПІБ Посада 

1. Гадомський 

Станіслав 

Вікторович 

начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально 

економічного розвитку, голова робочої групи 

2. Черновол  

Валентина Іванівна 

керуюча справами виконавчого комітету, 

заступник голови робочої групи 

3. Лінінська Оксана 

Анатоліївна 

начальник відділу земельних відносин,  секретар 

робочої групи 

4. Белевят Юлія 

Іванівна 

начальник фінансового управління, член робочої 

групи 

5. Кучер Антоніна 

Євгенівна 

начальник відділу загальної та організаційної 

роботи, член робочої групи 

6. Мазур  

Ганна Дмитрівна 

адміністратор відділу  ЦНАП, член робочої групи 

7. Радченко 

Андрій 

Миколайович 

директор ЖКП «Калина», член робочої групи 

8. 

 

Мельник 

Людмила Євгенівна 

інспектор із соціальної роботи, член робочої групи 

9. 

 

Черновол  

Ганна Степанівна 

начальник відділу освіти, культури, молоді та 

спорту, член робочої групи 

10. 

 

Сакун 

Олена 

Володимирівна 

головний спеціаліст-юрисконсульт, член робочої 

групи 

11. 

 

Лисак 

Михайло 

Миколайович 

депутат Воскресенської селищної ради, член 

робочої групи 

12. 

 

Безбожний 

Леонід 

Миколайович 

депутат Воскресенської селищної ради, член 

робочої групи 

13. Гарізан Юлія 

Валеріївна 

депутат Воскресенської селищної ради, член 

робочої групи 

14. Трофименко 

Наталія Іванівна 

завідуюча амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини смт Воскресенське, член робочої групи 

15. 

 

Бегліца Ірина 

Федорівна 

В. о. старости с. Пересадівка, член робочої групи 

16. Кузьмин Володимир 

Сергійович 

В. о. старости с. Калинівка, член робочої групи 

17. Дяченко-

Роставецька 

Наталя Георгіївна 

Директор Будинку культури с. Пересадівка, член 

робочої групи 
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Під час розробки Стратегії в основу її підготовки  

покладено такі основні принципи: 

Партнерство До участі в ухваленні рішень і розробці стратегічних цілей 

було запрошено всі зацікавлені сторони: представників влади, 

наукових установ, асоціацій підприємців, торговельних палат, 

підприємств та громадянського суспільства. 

Принцип спільної 

участі 

представників 

влади та 

приватного 

сектору 

Забезпечує широкий соціальний консенсус та публічну 

підтримку Стратегії. Усі заходи розроблялися у спосіб, 

захищений від надмірного впливу учасників процесу 

розвитку, із залученням конкретних осіб, які ухвалюють 

рішення, зацікавлених сторін, експертів, представників 

громадськості тощо. 

Життєздатність Основою забезпечення життєздатності є забезпечення 

належної рівноваги та послідовності внутрішніх елементів 

Стратегії (цілей, заходів), що підтримується застосуванням 

усіх зазначених у цьому документі принципів. Ще одним 

важливим елементом забезпечення життєздатності є розвиток 

порівняльних переваг, визначених за результатами SWOT-

аналізу (розбудова можливостей, які послаблюють гостроту 

вад і проблем). Крім того, для виявлення взаємозалежності 

між вадами та загрозами, яка загрожує життєздатності (для 

ризик-менеджменту), застосовується матриця слабких сторін 

та загроз. 

Інтеграція інтеграція як багатомірний план розвитку пріоритетних 

секторів і напрямів діяльності забезпечує усунення 

конфліктів та негативних впливів.  

Інновація Застосовується як принцип у процесі ідентифікації проектів і 

стосується, головним чином, запропонованого підходу та 

якнайефективнішого використання наявних ресурсів. 

Ієрархія 

стратегічних 

планів 

Стратегічні плани вищого рівня мають більш загальний 

характер і закладають підвалини для визначення конкретних 

заходів на нижчих рівнях. 
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Етапи розробки Стратегії 

- Організація роботи 

Робоча група – колектив осіб, створений для роботи над стратегічним 

планом розвитку регіону. Саме на засіданнях робочої групи презентуються, 

обговорюються усі напрями роботи та ухвалюються відповідні рішення. 

- Здійснення соціально-економічного аналізу  

Відправним пунктом процесу розробки Стратегії є інвентаризація 

статистичних даних. Стратегічний аналіз є чимось більшим від розгляду 

статистичних показників, оскільки передбачає також оцінку структурних, 

політичних, економічних та соціальних умов.  

Соціально-економічний аналіз, який включає широке дослідження системи 

регіону у національному та глобальному контексті, є основою стратегічного 

управління регіоном як територіальною соціально-економічною системою. 

Базовою функцією соціально-економічного аналізу є виявлення домінуючих 

тенденцій розвитку регіону. Наступним важливим етапом у процесі стратегічного 

планування стало виконання соціального та економічного прогнозів в основних 

підсистемах регіону в межах припущень та обмежень. 

Прогноз розвитку домінуючих у регіоні тенденцій дав можливість 

«змоделювати» траєкторію розвитку та сформулювати інерційний сценарій. Такий 

сценарій зазвичай стає базою для формування альтернативних сценаріїв розвитку. 

Для Миколаївщини найприйнятнішим визнано реалістичний сценарій розвитку, 

що виник з певних об’єктивних обмежень на оптимістичний сценарій. Опис 

реалістичного сценарію разом з потенційними цілями став основою для 

формування стратегічного бачення розвитку регіону. 

Робоча група визначає стратегічне бачення розвитку регіону - бажаного 

стану соціально-економічної системи у майбутньому, який може бути означений 

конкретною датою. Коректне формулювання бачення із зазначенням складових 

загальної мети розвитку є дуже важливим для успішного впровадження, 

подальшого моніторингу та оцінки виконання. 

Стратегічне бачення відображає конкретний результат, якого бажано 

досягти у майбутньому. 

 

-  Здійснення SWOT-аналізу 

 

Після аналізу ситуації було розпочато аналіз потенціалу регіону. В основу 

методики виконання цієї роботи було покладено SWOT-аналіз. На практиці 

робоча група визначала сильні сторони регіону, можливості розвитку, слабкі 

сторони та зовнішні загрози. Під час засідань проводився мозковий штурм, 

зосереджений на визначенні синергетичної взаємодії чинників у рамках кожного з 

елементів SWOT-аналізу, що мав на меті визначення стратегічної орієнтації, 

порівняльних переваг і забезпечення можливості управління ризиком. 
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Виявлені сильні та слабкі сторони, можливості та загрози формують чітке 

уявлення про наявну ситуацію, проблеми та потенціал розвитку регіону і є 

містком між соціально-економічним аналізом та Стратегією. 

Результати виконання цього етапу є такими:  

 соціально-економічний аналіз Воскресенської ОТГ;  

 SWOT-аналіз та SWOT-матриця;  

 порівняльні переваги громади, виклики та ризики. 

Зовнішній та внутрішній аналізи забезпечують визначення основних 

проблем економічного розвитку громади і разом з даними профілю слугують для 

формулювання стратегічних напрямів та цілей його розвитку на певний період 

часу. 

- Формування стратегічних та операційних цілей із відповідними 

заходами 

Стратегічні цілі було визначено в найзагальніших рисах, як мінімум, на 5 

років та визначено на основі порівняльних переваг регіону з урахуванням 

викликів, а також можливих перешкод і ризиків на шляху розвитку. 

Операційні цілі було визначено як віхи на шляху досягнення стратегічних 

цілей, які передбачають реалізацію необхідних заходів. 

Ці заходи було визначено з метою досягнення відповідних стратегічних 

цілей на період до 2021 року. Для формування чіткої структури всіх елементів 

Стратегії, визначено заходи стратегічної цілі, які прив’язані до операційних цілей.  

Найважливішим результатом процесу побудови Стратегії стали: почуття 

відповідальності за Стратегію на місцевому рівні, зміцнення потенціалу та 

відповідальності за реалізацію. 

На цьому етапі також розпочинається процес розробки Плану реалізації 

Стратегії, який формується на основі визначених у Стратегії стратегічних і 

операційних цілей (після їх схвалення), а робочі підгрупи узгоджують конкретні 

заходи, які мають бути вжиті для досягнення загальних і конкретних цілей. 

Завдання передбачають визначення відповідальних за їх виконання, встановлення 

строків виконання та визначення необхідних ресурсів. План реалізації 

розробляється за кожною стратегічною та операційною ціллю і представляє собою 

«дерево цілей». Він формується згідно з принципом «від загального до 

конкретного» та несе в собі високу ступінь деталізації. 

 

- Громадське обговорення та ухвалення Стратегії 

Розробивши Стратегію та План її реалізації, робоча група ініціює 

проведення громадських слухань або використання інших форм громадського 

обговорення. Після проведення громадського обговорення, допрацьована 

Стратегія подається для затвердження на сесію Воскресенської селищної ради. 

 

- Моніторинг та впровадження 

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії 

необхідно створити систему моніторингу її впровадження.  
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В цілому Стратегія є основою для її впровадження через проекти розвитку 

громади, що випливають із операційних цілей Стратегії, а також основою 

ухвалення управлінських та бюджетних рішень у сфері розвитку ОТГ 

 

2. Характеристика громади 

 У грудні 2016 року процес децентралізації та волевиявлення мешканців 

зацікавлених громад призвів до появи Воскресенської об’єднаної територіальної 

громади (далі – Воскресенська ОТГ), до складу якої увійшли Воскресенська 

селищна рада, Калинівська сільська ради та Пересадівська сільська рада. 

Об’єднання відбувалося у відповідності до Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» 

 04.01.2017 року на І сесії 8 скликання було прийнято рішення № 6 «Про 

утворення  Воскресенської селищної ради». 

 До складу громади увійшли населені пункти: смт. Воскресенське, села 

Пересадівка, Калинівка та селище Горохівка з адміністративним центром у смт 

Воскресенське Вітовського району Миколаївської області. 

 

2.1.  Географічне положення Воскресенської ОТГ 

 

 
Рис. 2.1. Територія та географічне положення Воскресенської ОТГ 

 

Воскресенська ОТГ розташована в приміській зоні м. Миколаєва в напрямку 

автошляху Миколаїв – Новий Буг на відстані 15 км від міста. На відстані 3 км від 
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селища знаходиться залізнична станція Горохівка (лінія Миколаїв – Сортувальний 

– Долинська). 

Територія громади межує: 

- на півночі – з Інгульською сільською радою Баштанського району, 

Михайло-Ларинською сільською радою Вітовського району; 

- на сході  - Грейгівська селищна рада Вітовського району, Первомайська 

селищна рада Вітовського району; 

-   на заході – Каравелівська сільська рада Вітовського району; 

- на півдні з Шевченківською ОТГ та Мішково-Погорілівська сільська рада 

Вітовського району Миколаївської області. 

Загальна площа ОТГ - 19239,996 га. Площа населених пунктів становить 

1306,964 га. 

 

2.2.  Демографічна характеристика Воскресенської ОТГ 

 

Населення громади становить 12 350 мешканців:  

- чоловіки – 6 106 осіб, 

- жінки – 6 244 осіб. 

Національний склад – українці, росіяни, євреї, вірмени, білоруси. 

В таблиці 2.1 та на рис. 2.2. подано розподіл мешканців за населеними 

пунктами громади, а також відстань від центру громади до цих населених пунктів. 

 

Таблиця 2.1  

Населені пункти Воскресенської ОТГ та їх характеристики 

 

№ Найменування територіальних 

громад та населених пунктів, що 

входять до їх складу, із 

зазначенням адміністративного 

статусу 

Чисельність 

населення 

станом на 

01.01.2018 

Відстань до 

адміністративного  

центру громади, км 

 Воскресенська селищна рада   

1  смт Воскресенське 5100 - 
2  с. Пересадівка 3487 8 
3  с. Калинівка 3502 3 
4  с-ще Горохівка 261 1 
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Мал. 2.2. Розподіл мешканців між населеними пунктами громади 

 

Відповідно до таблиці 2.2 Воскресенська ОТГ є невеликою громадою в 

масштабах Миколаївської області ні по площі – 0,78%, ні по чисельності 

населення - 1,07%. 

Таблиця 2.2 

Порівняння таблиця площ та кількості населення 

 
 

Регіони Площа, 

км2 

Площа у % до 

загальної 

площі/району/о

бласті 

 

Населення 

Населення 

 у % до 

загального 

населення/о

бласті 

Густота 

населення 

Воскресенська 

громада 

192,39 х 12 350 х 64,2

99 

Вітовський 

 район 

1460,00 13,18 50 110 24,65 34,32 

Миколаївська 

область 

24598,00 0,78 1 150 100 1,07 46,8 

 

2.3. Аналіз стану розвитку освіти, культури та медицини  

 

На території Воскресенської об’єднаної територіальної громади функціонує 4 

дошкільних навчальних заклади. Заклади відвідують 362 дітей дошкільного віку. 

 

 

 

 

 

 

28%

29%

41%

2%

Розподіл мешканців громади по 

населеним пунктам 

Пересадівка

Калинівка

Воскресенське

Горохівка
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Таблиця 2.3  

Перелік дошкільних навчальних закладів Воскресенської ОТГ 

 
Назва 

населеного 

пункту 

Назва закладу дошкільної 

освіти 

 

Площа 

заклад 

у кв. м 

Тип 

опалення 

 

Кількість 

дітей, осіб 

 

Прим. 

Пересадівка Пересадівський 

дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) 

«Колосок» 

914,8 газ 104 власна 

котельня 

Калинівка Калинівський 

дошкільний навчальний 

заклад “Сонечко” 

493,0 газ 105 власна 

котельня 

Воскресенськ

е 

Воскресенський 

дошкільний навчальний 

захід “Сонечко” 

715,5 газ 122 власна 

котельня 

Горохівка Горохівський 

дошкільний навчальний 

заклад “Вишенька” 

275,4 газ 31 власна 

котельня 

 

Загальна середня освіта в Воскресенській об’єднаній територіальній громаді 

представлена 3 загальноосвітніми навчальними закладами, в яких навчається 995 

дітей та працює 84 вчителя та 87 технічних працівників. Загалом охоплення 

шкільною освітою в громаді складає 100%. 

 

Таблиця 2.4  

Перелік шкільних навчальних закладів Воскресенської ОТГ 

 
Назва населеного 

пункту 

Назва закладу 

середньої освіти 

 

Площа 

закладу, 

кв. м 

Тип 

опалення 

 

Кількість 

дітей, осіб 

 

Прим. 

Пересадівка Пересадівська 

загально освітня 

школа І-ІІІ ступеню 

4032,4 газ 325 власна 

котельня 

Калинівка Калинівська 

загально освітня 

школа І-ІІІ ступеню 

2444,8 газ 311 власна 

котельня 

Воскресенське Воскресенська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступеню 

2450,7 газ 359 власна 

котельня 

 

 З метою організації дозвілля дітей дошкільного та шкільного віку на 

території Воскресенської ОТГ працюють музична школа, яка охоплює понад 133 

дитини. Протягом 2017-2018 років на базі позашкільного закладу працювало  24 

гуртки чисельністю 415 дітей. 

 Основними потребами навчальних закладів об’єднаної громади є 
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проведення заходів по енергозбереженню та енергоефективності: утеплення 

приміщень, заміна вікон, перехід на альтернативні види палива. Крім того, 

навчальні заклади потребують проведення зовнішнього та внутрішнього ремонту 

будівель, придбання меблів, необхідного обладнання для кабінетів, спортивного 

інвентарю, музичного обладнання.  

Культурно-освітню роботу на території Воскресенської об’єднаної 

територіальної громади здійснюють 2 Будинки культури, 3 бібліотечні заклади, 

дитяча музична школа. 

Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української 

національної культури, активізації діяльності закладів культури, шляхів 

збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів 

національно-культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази. 

Проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, 

пов'язані з відзначенням календарних та пам'ятних дат в Україні. 

Мережа закладів охорони здоров’я на території Воскресенської ОТГ 

представлена трьома амбулаторіями загальної практики та сімейної медицини 

(АЗПСМ) в смт Воскресенське, с. Пересадівка, с. Калинівка.  

Загалом станом на 01.09.2019 р. лікарями укладено 8 577 договорів на 

медичне обслуговування з мешканцями громади. (рис. 2) 

 

 
Рис. 2.3. Розподіл договорів на медичне обслуговування. 

 

Одним із пріоритетних напрямків, є наближення та покращення якості 

медичної допомоги населенню шляхом реорганізації та удосконалення надання 

первинної медичної допомоги через модернізацію та оптимізацію мережі.  

Будівлі амбулаторій потребують впровадження енергоефективних та 

енергозберігаючих заходів: реконструкцій систем опалення, перехід на 

альтернативні види палива. встановлення енергозберігаючих вікон та дверей, 

утеплення стін, фасадів. Щодо медичне оснащення то є потреба в його оновленні. 

Всі жителі сіл та селищ мають доступ до лікувальних закладів. АЗПСМ 

громади забезпечені лікарями, телефонізовані, мають комп’ютери, доступ до 

інтернету. 

 

30%

25%

45%

Розподіл договорів на медичне 

обслуговування по селам

Пересадівка

Калинівка

Воскресенське  

Горохівка
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2.4. Інфраструктура 

 

Земельні ресурси 

 Земельний фонд Воскресенської ОТГ ради становить 19239,996 га, з яких 

16673,7 га займають сільськогосподарські землі (рис. 2.4):  

 253,76 га – багаторічні  

 14754,03 га – рілля  

 1664,57 га – землі пасовищ та сінокосів,  

 21,34 – землі водного господарства 

 1306,966 – забудова 

 1259,33 - інші  

 

 
Мал. 2.4. Розподіл земельного фонду за видами земельних ресурсів 

 

Транспортна інфраструктура 

По території громади проходить автомобільна дорога державного значення Н-

11 Дніпро – Миколаїв, яка з’єднує південь і північ країни і є важливою 

магістраллю для вантажного транспорту, особливо враховуючи наявність 

морських портів у м. Миколаєві та м. Одесі. 

Транспорт представлений приміським маршрутним таксі: 

-  №101 «Миколаїв (АВ)– Воскресенське»,  

- №107  «Миколаїв (УРТІ) – Воскресенське, 

- №109 «УРТІ Миколаїв – Калинівка»,  

- №127 «УРТІ Миколаїв – Пересадівка».  

Графік курсування з 6:00 до 20:00, з інтервалом 10-20 хв. Дорожня мережа 

складається з твердого, асфальтного покриття. Стан доріг, особливо з твердим 

покриттям, в поганому стані і потребує капітального ремонту.  

Протяжність місцевих автомобільних доріг загального користування на 

території Воскресенської селищної ради – 81,7 км, з них 45.834 км (56.08%) – 

освітлені дороги. За 2018 рік на освітлення було спожито 224,220 тис. кВт/год. 

7%

1%

77%

9%

0%

6%

Розподіл земельного фонду за 

видами земельних ресурсів

забудова
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інші
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На відстані 3 км від селища знаходиться залізнична станція Горохівка (лінія 

Миколаїв-Сортувальний – Долинська) 

Від обласного центру м. Миколаїв адміністративний центр громади - смт 

Воскресенське  знаходиться на відстані 15 км.  

 

Житлово-комунальна інфраструктура 

 Житлово-комунальна галузь об’єднаної громади представлена двома 

житлово-комунальними підприємствами:  

- Воскресенський селищний комбінат по наданню комунальних послуг, 

- ЖКП «Калина» 

 В основному житловий фонд складається з приватного сектору. Загальна 

кількість дворів - 3879 дворів. Всі населені пункти, які входять до територіальної 

громади електрифіковані, газифіковані, є централізоване водопостачання 

(кількість абонентів – 2150 (55,43% від загальної кількості дворів), довжина мереж 

– 99,8 км).  

Водопровідні мережі відносяться до дуже застарілих. Стосовно матеріалу 

труб виготовлені з азбоцементу (15%), сталі (45%), чавуну (10%), пластику (30%) 

Вода в мережу подається з 17 артезіанських свердловин, 17 насосами. На 15 

свердловинах встановлені башти Рожновського. 

Водовідведення в населених пунктах Воскресенської селищної ради відсутнє. 

 

2.5. Економічна діяльність та зайнятість населення 

На території громади працює 49приватних підприємців, у яких основними 

видами діяльності є торгівля промисловими та продовольчими товарами. 

На території Воскресенської громади станом на 01.01.2019 року 

зареєстровано 154 юридичних осіб (відокремлені підрозділи) та 111 фізичних осіб-

підприємців. Основним напрямком господарської діяльності на території громади 

представлений переважно підприємствами агропромислового сектору, 

переважає виробництво зернових, технічних, овочевих культур.  

 Економічну діяльність на території громади здійснюють аграрні та 

промислові підприємства. Промислову та аграрну групу представляють такі 

підприємства. 

- ТОВ «Родіна Агро» 

- ТОВ «Діонісій VN» 

- ТОВ «Пересадівка Агро 2015» 

- ФГ «Південні лани» 

- ФГ «Афганець-Агро» 

- ФГ «Віктан» 

- ПП «Техмет-Юг» 

- ФГ «Воскресенськ-Агро» 

- ФГ «Алеко» 

- ТОВ «Агро Ютас» 

 

- ТОВ «Південний степ» 

- ФГ «Мида Агро» 

- ТОВ «Лигрис» 

- ТОВ «Промагроінвест» 

- ТОВ «Альтком» 

- ТОВ «Миколаїв Транспорт 

Плюс» 

- ТОВ «МАТИЦЯ» 

- ТОВ «Кворум» 

- ТОВ «Клівер» 

- ТОВ «Полісся» 
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Зайнятість населення 

 

 Трудові ресурси ОТГ складають 7556 осіб, що становить 61% від 

чисельності населення. Як бачимо, доволі велику частку населення становлять 

непрацездатні особи (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5  

Розрахунок балансу трудових ресурсів за 2018 рік Воскресенській ОТГ 

 

№ Показник Всього (осіб) 

1 2 3 

І Середньорічна чисельність населення 12350 

ІІ Всього трудових ресурсів 7556 

 в тому числі:  

01 Працездатне населення у працездатному віці 7468 

а населення у працездатному віці (чоловіки і жінки від 16 до 

пенсійного віку згідно з законодавством)  

6377 

б непрацюючі пенсіонери, інваліди І та ІІ груп у 

працездатному віці (-) 

429 

в маятникова міграція в межах області (+; -) 1460 

г маятникова міграція за межами області (+; -) 60 

02 Особи старшого віку (чоловіки і жінки пенсійного віку 

(чоловіки і жінки пенсійного віку), зайняті в економіці, та 

підлітки (до 16 років), зайняті в економіці 

88 

ІІІ Розподіл трудових ресурсів 7568 

01. Зайнято в усіх сферах економічної діяльності 5600 

 у тому числі:  

1) Працівники на підприємствах, в установах, організаціях 3801 

2) Працівники, зайняті за договорами цивільно-правового 

характеру 

321 

3) Фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності та 

самозайняті (нотаріуси)  

56 

4) Наймані працівники у фізичних осіб-суб’єктів 

підприємницької діяльності  

145 

5) Зайняті в особистому селянському господарстві, для яких 

ця робота є основною 

1170 

6) Служителі релігійних культів тощо (працездатного віку) 7 

02. Безробітні в працездатному віці, зареєстровані в державній 

службі зайнятості 

35 

03. Особи (учні) у працездатному віці, які навчаються з 

відривом від виробництва (на денній формі навчання) 

- 

04. Незайняті через вагітність, пологи та догляд за дітьми до 3 

(6) років, догляд за інвалідами І гр., особами старше 80 

років, тощо  

701 

05. Незайняте працездатне населення у працездатному віці:  
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№ Показник Всього (осіб) 

 у тому числі:  

а) працюють у домашньому господарстві для власних потреб 

(тримають худобу, птицю, обробляють земельні ділянки, 

тощо) 

663 

б) періодично працюють нелегально та інші, про яких 

відсутні відомості щодо трудової діяльності 

669 

ІУ Розподіл зайнятих в усіх сферах економічної діяльності за 

видами – всього 

5500 

 в тому числі:  

1 сільське господарство, лісове господарство та рибне 

господарство 

1554 

2 промисловість   1047 

3 будівництво 1200 

4 оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

670 

5 транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 

діяльність 

390 

6 тимчасове розміщення й організація харчування 14 

7 інформація та телекомунікації - 

8 фінансова та страхова діяльність 50 

9 операції з нерухомим майном - 

10 професійна, наукова та технічна діяльність  20 

11 діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування 

40 

12 державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 

страхування 

60 

13 освіта 287 

14 охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 84 

15 мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 29 

16 надання інших видів послуг 55 

 

На рис. 2.5. представлено розподіл працюючих за видами діяльності. 

Найбільша частка працюючих зайнята в наступних галузях: сільське господарство 

– 28%, будівництво – 22%, промисловість – 19%.  
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Мал. 2.5. Розподіл працівників за галузями діяльності 

 

Фінансовий стан 

Надходження податків і зборів  до загального фонду бюджету громади за 

2018 рік року складає 61 445,500 млн. грн. У структурі загального фонду власні 

надходження склали 18  982,600 млн. грн. (30,89%), міжбюджетні трансферти – 

42 463,90 млн. грн. (69,11%).  

Індикативні прогнозні показники бюджету Воскресенської ОТГ на 

2019-2021 рр. подані у додатку 3. 
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2.6. Система місцевого самоврядування Воскресенської громади 

Організація та функціонування системи місцевого самоврядування 

здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також 

Статуту. 

Система місцевого самоврядування громади включає: 

- внутрішні громади, в яких мешкають жителі населених пунктів громади; 

- раду – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє 

громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження 

місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України; 

- селищного голову, який є головною посадовою особою Ради; 

- виконавчі органи ради (виконавчий комітет, управління, відділи, служби 

тощо); 

- старост; 

- органи самоорганізації населення та неурядові громадські організації. 

Розмежування повноважень між складовими системи місцевого 

самоврядування Ради здійснюється згідно із законодавством України, Статутом та 

рішеннями, прийнятими на сесії Ради. 

Система місцевого самоврядування Ради організовується та функціонує на 

принципах, передбачених Конституцією України та Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування ради 

додатково дотримуються таких принципів: 

- ефективності - рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути 

максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень; 

- сталості - використання ресурсів Ради не може шкодити наступним 

поколінням; 

- екологічності - при прийнятті рішення має забезпечуватися його 

мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище; 

- системності - кожне рішення розглядається у взаємозв’язку з іншими 

рішеннями в просторі та часі; 

- відкритості - рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути 

жодного рішення, закритого для громадськості; 

- громадської участі - підготовка проектів та прийняття рішень, особливо 

тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади мають 

відбуватись за умов широкого громадського обговорення та врахування 

інтересів громади, рішення, що стосуються окремих населених пунктів 

громади – також і інтересів їхніх жителів. 

Взаємовідносини Воскресенської селищної ради, її органів та посадових осіб 

з органами державної влади, установами, підприємствами, організаціями та 

іншими територіальними громадами,діяльність яких поширюється на територію 

громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою 

забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку 

громади, її населених пунктів та реалізації завдань і повноважень виконавчої 

влади. 
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Органи і посадові особи Ради здійснюють самоврядні повноваження 

незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади не можуть 

видавати обов’язкові для органів і посадових осіб Ради акти з питань, віднесених 

до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність. 

Органи і посадові особи Ради підзвітні відповідним органам виконавчої 

влади лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень 

органів виконавчої влади. 

За організацію зв’язків органів і посадових осіб Ради з органами виконавчої 

влади відповідає селищний голова. 

Органи і посадові особи Ради сприяють місцевим органам судової влади, 

прокуратури та іншим правоохоронним органам в їхній діяльності, можуть 

надавати, в передбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх 

повноважень. 

Селищний голова, або за його дорученням інша посадова особа, відповідає 

за організацію взаємодії територіальної громади з органами судової влади і 

прокуратури. 

Взаємовідносини органів і посадових осіб Ради з підприємствами, 

установами і організаціями, що перебувають на її території, базуються на 

суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської 

діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, 

джерелами фінансування і характером їхньої діяльності. 

По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у 

комунальній власності Ради, відповідні органи і посадові особи Ради мають 

повноваження по повному управлінню такими підприємствами, установами та 

організаціями в межах відповідних посадових чи колегіальних повноважень. 

З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у 

комунальній власності Ради, органи і посадові особи Ради будують свої відносини 

на договірній та податковій основі.  

Взаємовідносини Ради, її органів і посадових осіб з іншими територіальними 

громадами, їхніми органами і посадовими особами базуються на принципах 

добросусідства, солідарності та взаємної вигоди. 

Рада та її органи місцевого самоврядування і їхні посадові особи можуть 

брати участь у міжмуніципальному та міжнародному співробітництві на основі 

відповідної нормативно-правової бази, наприклад, Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад». 

 До Воскресенської селищної ради обрано 26 депутатів. Виконавчий 

комітет працює у складі селищного голови, керуючого справами виконкому, 

членів виконкому у кількості 15 чоловік, які здійснюють свої повноваження у 

різних сферах діяльності – забезпечення законності , правопорядку, охорони прав і 

свобод громадян, у сфері соціально – економічного розвитку, підприємництва, 

будівництва, транспорту і зв’язку, регулювання земельних відносин, охорони 

навколишнього природного середовища,  охорони здоров’я та соціального 

захисту. 
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3. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ 

 

3.1. Сценарії розвитку Воскресенської громади 

Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного 

вибору.  

Сценарій – деяка послідовність подій, які можуть відбутися в майбутньому 

із значною долею ймовірності за певних умов. Такі умови, або фактори, можуть 

бути як зовнішні, так і внутрішні. Іншими словами, в основі кожного сценарію 

повинні бути покладені базові сценарні припущення, за яких можуть виникати ті 

чи інші фактори впливу. 

Зважаючи на те, що для новоствореної ОТГ дуже мало даних для 

відстеження попередньої динаміки соціально-економічних процесів, повноцінне 

формулювання сценаріїв у 2019 році неможливе (стане можливим під час 

наступних періодів стратегічного планування – через 3-5 років). Таким чином, 

наведені нижче елементи сценарного моделювання відображають, передусім 

вплив на громаду зовнішніх факторів. 

Основними сценаріями розвитку є: інерційний (песимістичний) та 

модернізаційний (реалістичний). 

 

3.1.1. Інерційний сценарій розвитку 

Інерційний (песимістичний), сценарій розвитку громади формується за 

комплексу припущень, що тривкий у часі (горизонті планування) баланс зовнішніх 

і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально-економічної системи 

залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за 

інерцією: громада рухається по інерції, суспільно-економічний стан країни не 

сприяє розвитку. 

 

Базові припущення інерційного сценарію - національний рівень: 

1. Військовий конфлікт на Сході України заморожується; 

2. Зростають видатки державного бюджету на утримання армії та ВПК; 

3. Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних реформ 

спостерігаємо їх імітацію; 

4. Децентралізація проходить мляво, основні заходи відкладаються до 2020-

2021 рр.; 

5. ВВП країни продовжує падіння; 

6. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно, 

інтервенціями НБУ на валютному ринку, продовжується неконтрольована 

інфляція  

7. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення 

інвестицій не зростає; 

8. Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує 

залишатися більше 50% малого і середнього бізнесу; 
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9. В умовах суттєвої корекції тарифів на газ підвищується вірогідність 

збільшення рівня неплатежів населення, що призводить до поглиблення кризи в 

ЖКГ. 

 

Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень: 

1. Ідентичність громади на стадії формування, впізнаваність в регіоні та 

Україні поки що незначна; 

2. Структура економіки громади виразно диференційована на економіку 

центра об’єднання і економіку решти територій; 

3. Інвестиційний та підприємницький клімат у громаді залишаються на тому ж 

рівні; 

4. Рівень купівельної спроможності населення постійно знижується; 

5. Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади дещо покращується 

внаслідок створення ОТГ; 

6. З'являються кошти на модернізацію об’єктів інфраструктури. 

 

Результат інерційного сценарію: 

 Демографічна ситуація на найближчі роки залишається без змін, або 

погіршиться, при цьому вікова структура населення змінюється в бік скорочення 

працездатного населення та його «старіння», що, відповідно, призводить до 

зростання навантаження на працездатне населення. 

 Внаслідок скорочення робочих місць в реальному секторі більшість 

населення живе за рахунок торгівлі, послуг, бюджетних, пенсійних та соціальних 

виплат. 

 Сільські території продовжують занепадати через відсутність місць праці та 

реальних джерел доходів сільського населення.  

 Несприятливий підприємницький клімат та низька інвестиційна 

привабливість громади не сприяють зниженню рівня тінізації економіки. Реальний 

сектор економіки повільно скорочується.  

 Внаслідок зростання доходів бюджету після об'єднання дещо покращуються 

стан інфраструктури (окремих об’єктів інженерно-комунальної інфраструктури 

громади), однак розпорошення коштів по населених пунктах території не дозволяє 

створити кумулятивного ефекту: модернізація інфраструктури розтягується на 

довгі роки.  

 

3.1.2. Модернізаційний сценарій розвитку 

Модернізаційний (реалістичний) сценарій розвитку будується на 

припущеннях, за яких формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та 

національні) та внутрішні (ті, які громада здатна створити самостійно) фактори 

впливу: громада активно використовує можливості в умовах швидкого суспільно-

економічного розвитку країни. 
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Базові припущення модернізаційного сценарію – національний та 

регіональний рівень: 

1. Внаслідок тиску Заходу на РФ військове протистояння на Сході України 

припиняється; 

2. Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються 

(зменшуються), а вивільнені кошти спрямовуються на розвиток; 

3. Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, 

децентралізація та ін.; 

4. ВВП країни починає зростання у 2019-2021 рр.; 

5. Гривня стабільна або рухається в прогнозованому валютному коридорі; 

6. Інвестиційна привабливість країни покращується; 

7. Податкова реформа виводить бізнес із «тіні», відбувається легалізація 

робочої сили, зменшується виплата заробітних плат «в конвертах»; 

8. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок 

зростання тарифів на комунальні послуги (застосування механізмів субсидіювання 

соціально незахищених прошарків населення); 

9. Державні органи виконавчої влади на рівні держави та області активно 

впроваджують відповідні Стратегії розвитку. 

 

Базові припущення модернізаційного сценарію – місцевий рівень: 

1. Громада формує власну ідентичність та «якірні точки» розвитку території; 

2. Сформовано базові планувальні документи громади: розроблена стратегія, 

Генеральний план, схеми зонування земель громади, схема планування громади, 

інвестиційний паспорт громади тощо; 

3. У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат – 

громада стає привабливою для інвесторів; 

4. Створюються привабливі інвестиційні пропозицій; 

5. Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку області та, 

відповідно, реципієнтом Державного Фонду регіонального розвитку та інших 

фондів, що надають технічну або фінансову допомогу; 

6. Громада ефективно використовує державну субвенцію на розвиток 

інфраструктури; 

7. Громада активно залучає позабюджетні кошти з грантових та інвестиційних 

джерел, впроваджуючи при цьому принципи гендерного і партисипативного 

бюджетування. 

 

Результат модернізаційного сценарію: 

 Громада поступово формує свій новий імідж інвестиційно-привабливої 

території: високотехнологічний та екологічний. Внаслідок ефективної політики 

місцевої та регіональної влади громада залучає стратегічних інвесторів у 

пріоритетні галузі економіки та сільського господарства.  

 Існуючі промислові виробництва на території Воскресенської громади 

модернізуються та збільшують обсяги виробництва промислової продукції. 
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 Громада здійснює інвентаризацію земель та формує портфель привабливих 

інвестиційних пропозицій, активно просуваючи їх на інвестиційні ринки.  

 В громаду поступово заходять стратегічні інвестори, зокрема у галузі з 

високою доданою вартістю, а також у сферу рекреації. 

 Навколо стратегічних інвесторів активізується малий і середній бізнес, 

заповнюючи логістично-послуговуючу нішу.  

 Активно розвивається туристично-рекреаційна галузь, включаючи садиби 

зеленого туризму, туристичні маршрути вихідного дня тощо. 

 Зростає рівень доходів населення, що пожвавлює внутрішній ринок громади. 

 Проекти розвитку в рамках реалізації Стратегії розвитку області активізують 

економічне життя на сільських територіях, формуючи «якірні точки» 

економічного зростання, зокрема, це розвиток кооперативного руху, створення не 

аграрних видів бізнесу тощо. 

 Активне залучення державних субвенції та коштів з ДФРР разом з чітким 

планом модернізації інженерної та соціальної інфраструктури в середньостроковій 

перспективі дозволять значно підвищити рівень комфорту та покращити стан 

доріг в громаді.  

 

3.2. Діагностика місцевих проблем, визначених партиципаційно за участі 

представників громади 

В рамках роботи робочої групи по розробці проекту Стратегії сформовано 

список проблем громади: 

1. Низька громадська ініціативність та активність членів громади; 

2. Низький рівень доходу мешканців у зв’язку з їх низькою кваліфікацією; 

3. Низька якість дорожнього покриття у всіх населених пунктах громади та 

між ними; 

4. Відсутність можливості для самореалізації та низький рівень задоволення 

розвиткових потреб; 

5. Низький рівень підприємницької активності через несприятливі умови для 

розвитку підприємництва; 

6. Поширення злочинності та низький рівень безпеки; 

7. Низька екологічна свідомість жителів громади, що призводить до великої 

засміченості території громади через несанкціоноване викидання сміття; 

8. Відсутність знань з формування місцевої політики розвитку та відсутність 

кваліфікованих фахівців у сфері залучення коштів; 

9. Зношеність матеріально-технічного забезпечення у об’єктах комунальної 

сфери; 

10. Низький демографічний приріст та значна частка населення старшого віку; 

11. Відсутність підприємств переробки та ринку збуту с/г продукції; 

12. Низький рівень впровадження енергоефективних заходів; 

13. Відсутність якісного та сучасного медичного обладнання для належного 

медичного обслуговування; 

14. Відсутність зон відпочинку, паркових зон, недостатня кількість дитячих 

майданчиків, спортивної інфраструктури; 



25  

15. Відплив молоді через низьку зарплату та відсутність можливості активного 

відпочинку; 

16. Небезпека виникнення аварійних ситуацій на транспортних артеріях, пожеж, 

надзвичайних ситуацій (аміакопровід); 

17. Відсутність постійного та якісного водопостачання; 

18. Відсутність затвердженого стратегічного плану розвитку громади. 

 

В рамках роботи робочої групи по розробці проекту Стратегії сформовано 

список проблем громади (Мал. 3.1): 

 

 

 
 

Мал. 3.1. Основні проблеми громади, визначені під час опитування мешканців 

 

Повністю корелюють з проблемами і пріоритети розвитку (мал. 3.2), а саме: 
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Мал. 3.2. Основні пріоритети громади, визначені під час опитування мешканців 

(чим менше значення, тим вищий пріоритет) 

 

1. Зменшення рівня безробіття; 

2. Ремонт вулиць; 

3. Ремонт доріг між поселеннями громади; 

4. Благоустрій населених пунктів громади; 

5. Покращання водопостачання; 

6. Розвиток малого та середнього бізнесу; 

7. Покращення водовідведення; 

8. Покращення освітлення населених пунктів; 

9. Розвиток сфери дозвілля та активного відпочинку; 

10. Сприяння розвитку промислових підприємств; 

11. Підтримка фермерства; 

12. Використання місцевих природних ресурсів; 

13. Підтримка кооперативного руху; 

14. Розвиток туристично-рекреаційної сфери; 

15. Підтримка агрохолдингів; 
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3.3. Місія та Бачення громади 

 

 

3.4. Стратегічне бачення розвитку Воскресенської селищної ради 

  

 Стратегія розвитку фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету 

Воскресенської селищної ради, субвенцій з державного, обласного бюджету та 

інших коштів що не заборонених законодавством України. 

SWOT – аналіз є оцінкою стартових можливостей перед розробкою 

практичних кроків по реалізації стратегії розвитку громади. 

 

Таблиця 3.1.  

Фактори SWOT – аналізу 

 
Сильні сторони 

(Внутрішні фактори) 

Якості, ресурси, які можуть бути використані 

для ефективного досягнення мети 

Слабкі сторони 

(Внутрішні фактори) 

Внутрішні недоліки і обмеження, що 

ставлять під загрозу досягнення цілей 

1. Вигідне географічне положення 

(близькість до обласного центру, 

магістральних автомобільних Одеса-Дніпро та 

залізничних шляхів Херсон-Миколаїв-Київ, 

морських портів, розвинута мережа 

транспортних та пасажирських сполучень); 

2. Велика кількість сонячних днів робить 

привабливим розвиток альтернативної 

енергетики (СЕС) 

3. Наявність відділу ЦНАПу полегшує 

розвиток бізнесу; 

4. Наявність повнокомплектних загальних 

шкіл з колективами, що мають досвід активної 

громадської роботи; 

5. Наявність розгалуженої сітки медичних 

закладів; 

6. Потужний сільськогосподарський 

1. Низький рівень згуртованості 

громади; 

2. Низький рівень оплати праці, 

високий рівень тіньової економіки, 

недостатнє забезпечення людей 

працездатного віку робочими місцями 

призводить до відтоку населення за межі 

громади та зменшує надходження до 

місцевого бюджету;  

3. Соціальна пасивність людей;  

4. Погане забезпечення водою, 

шкідлива для здоров’я людини (вода 

низької якості, інженерно-технічні 

комунікації зношені); 

5. Низька екологічна культура 

населення призводить до виникнення 

стихійних звалищ, винищення зелених 

Воскресенська громада – це громада високої культури та толерантності, 

в якій комфортно та безпечно жити й працювати її мешканцям; екологічно 

чистий, по-європейському привабливий субрегіон Миколаївської області з 

інфраструктурою, місцями відпочинку та спорту для всіх жителів та жительок 

громади відповідно до їх потреб та її гостей. 

Мальовничий край з багатою природою та традиціями дає можливість 

розвивати самодостатню і заможну громаду, раціонально використовувати 

наявні ресурси, будувати ефективні взаємовідносини з бізнес-партнерами. 

Воскресенська громада – центр активного відпочинку з добре організованим 

екотуризмом, громада, де згуртовані мешканці мають всі умови для 

змістовного відпочинку та достойного життя. 
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комплекс в рослинницькій галузі; 

7. Наявність біологічного та ландшафтного 

різноманіття (родюча земля, ліси, лісосмуги, 

річка Інгул), що дає змогу розвивати сільський 

та екотуризм; 

8. Добре організована система дошкільної, 

шкільної та позашкільної освіти (наявність 

творчих колективів, що популяризують 

громаду); 

9. Великий досвід у розвитку спорту та 

роботи з талановитою молоддю; 

10. Розвинена мережа закладів торгівлі та 

громадського харчування; 

11. Наявність земель запасу, що можуть 

використовуватися для залучення інвестицій. 

12. Наявність історико-культурної спадщини 

насаджень, забруднення річки тощо; 

6. Недостатній рівень благоустрою 

населених пунктів ОТГ; 

7. Низький рівень надання побутових 

послуг;  

8. Недостатня кількість та мале 

різноманіття організованих зон 

відпочинку та активного дозвілля; 

9. Низька якість дорожнього покриття 

більшості комунальних доріг;  

10. Низький рівень залучення 

інвестицій;  

11. Слабкий рівень розвитку історико-

культурної спроможності; 

12. Зношеність інфраструктури 

комунальних закладів та установ 

Можливості 

(Зовнішні фактори) 

Виграшні моменти, які створюються 

оточенням і  могли б сприяти досягненню мети 

Загрози 

(Зовнішні фактори) 

Зовнішні фактори , що можуть негативно 

вплинути на майбутню стратегію 

1. Продовження реформи децентралізації в 

країні (самостійність розвитку громади) 

2. Продовження діяльності в Україні проектів 

міжнародної технічної допомоги, що будуть 

підтримувати об’єднані громади; 

3. Зростання популярності сільського, 

екологічного (зеленого), культурного, 

туризму серед населення України та Європи, 

розвиток внутрішнього туризму; 

4. Зростання світового попиту на 

продовольство, в том числі органічне, 

стимулюватиме розвиток АПК; 

5. Покращення бізнес-клімату в Україні 

завдяки новим законам та реформам;  

6. Прискорення процесів євроінтеграції, 

впровадження безвізового режиму 

сприятиме зростанню зацікавленості 

інвесторів до України; 

7. Зростання кількості високотехнологічних 

сільськогосподарських та переробних 

підприємств, які будуть використовувати 

інноваційний потенціал та робочу силу. 

1. Продовження або замороження 

військового конфлікту на сході 

України. 

2. Реформи проводяться повільно, 

незапланованими темпами через 

корупцію у владі, що призводить до 

погіршення інвестиційного клімату. 

3. Зростання міграції, виїзд за межі 

громади кваліфікованих кадрів; 

4. Перекладання на місцеве 

самоврядування державних фінансових 

зобов‘язань щодо забезпечення 

соціальних стандартів. 

5. Недосконала законодавча база, високій 

податковий тиск на бізнес; 

6. Інфляція, нестабільний курс валюти. 

7. Зростання цін на енергоносії; 

8. Високі процентні ставки при отриманні 

кредитних ресурсів будуть 

пригнічувати розвиток економіки. 

9. Зниження рівня реальних доходів 

населення. 

10. Виникнення надзвичайних ситуацій 

внаслідок природних катаклізм та 

наявність потенційно небезпечних 

об’єктів (аміакопровід); 

11. Виникнення форс-мажорних ситуацій, 

потребуючих великих капіталовкладень 
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3.5. Порівняльні переваги, виклики і ризики Воскресенської громади 

 

Переваги: (визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей) 

Прогнозоване продовження євроінтеграційних процесів та реформ в Україні 

сприятимуть покращенню бізнес-клімату та зростанню зацікавленості інвесторів 

до України та її регіонів і громад.  

Враховуючи таку сильну сторону Воскресенської громади як наявність 

вигідного географічного розміщення (15 км від обласного центру, розташування 

поблизу автомобільних  шляхів, морських портів, залізничної станції), наявності 

достатньої кількості трудових ресурсів та достатньої кількості родючих та 

екологічно чистих сільськогосподарських земель (для ведення сучасного 

агробізнесу), такі можливості стимулюватимуть розвиток сільського господарства 

та переробної промисловості, розвиток транспортно-логістичної інфраструктури 

та, як результат, підвищення доходів населення покращення якості життя 

мешканців сільської місцевості. 

Останнім часом серед населення України та Європи зростає популярність 

сільського, екологічного (зеленого), культурного, туризму. Враховуючи наявність 

об’єктів історико-культурної спадщини, значних територій плавень вздовж русла 

річки Інгул, відкривається можливість розвитку наявної та створення нової 

туристичної інфраструктури (об’єкти туризму, транспортне сполучення, нові 

туристичні маршрути тощо). Це дозволить забезпечити розвитковий потенціал 

Воскресенської ОТГ у цій сфері. 

Зростання попиту на продовольство на світовому ринку може привабити 

інвесторів в аграрний сектор на сільських територіях громади, стимулюватиме 

розвиток наявних у громаді підприємств виробників та переробників аграрної 

продукції, а також харчової промисловості. 

Особливості території та традиції агрокультури дають можливість 

використовувати масштабні ділянки відкритого та закритого ґрунту для 

вирощування саджанців декоративних, плодово-ягідних дерев, овочів та ягід. 

Наявність потенціалу геліоенергетики дає можливість залучити інвесторів 

до побудови сонячних електростанцій - СЕС, створенню нових робочих місць та 

збільшенню доходів місцевого бюджету.  

Використовуючи можливості утилізації рештків відповідної промислової 

рослинності (відходи сільського господарства) можна створити потужності для 

виготовлення біопалива (пелети) та використовувати його при опаленні будівель 

об’єктів комунальної власності громади. 

 

Виклики: (визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей) 

Неналежна якість або відсутність дорожнього покриття між населеними 

пунктами, в населених пунктах громади, висока зношеність інженерно-технічних 

комунікацій, інфраструктури комунальних закладів, погане забезпечення водою у 

деяких селах громади, її низька якість, в перспективі можуть бути частково 

усунуті завдяки бюджетній підтримці, що надається для об’єднаних громад, а 

також залученням сторонніх коштів (державних – ДФРР, іноземних – кошти 

міжнародної технічної допомоги, або внутрішніх – через залучення інвестицій). 
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Розвиток інвестиційної діяльності може сприяти підвищенню 

підприємницької активності у громаді. Це також повинно призвести до 

підвищення громадянської активності, що дозволить набути досвіду у залученні 

позабюджетних коштів. 

Підвищення підприємницької активності також може збільшитися за 

рахунок зростання популярності сільського, екологічного (зеленого), культурного 

туризму. 

 

Ризики: 

Згортання реформ та, як наслідок,  скорочення обсягів фінансової підтримки 

громади обмежуватиме реконструкцію інженерно-технічних комунікацій, доріг та 

забезпечення водою населених пунктів громади. 

 

Сильні сторони: 

Добре організована система дошкільної, шкільної та позашкільної освіти і 

культури (наявність творчих та спортивних колективів, що популяризують 

громаду) не лише підвищує рівень освіти мешканців громади, а й допоможе 

більше згуртувати громаду, підвищити рівень екологічної культури населення. 

Наявність земельних ділянок для підприємницької діяльності, бази для 

туристично-рекреаційної галузі, природних ресурсів, достатньої кількості 

родючих та екологічно чистих сільськогосподарських земель, наявність вільної 

робочої сили та значної кількості підприємців, які швидко адаптуються в нових 

економічних умовах дають можливість створити виробничо-господарські об’єкти 

кооперативного характеру та комунальної власності, сприятимуть залученню 

інвесторів. 

Велика кількість сонячних днів робить привабливим розвиток 

альтернативної сонячної енергетики. 

Здатність мешканців громади об’єднуватись у громадські організації, 

зокрема, у сфері культури та спорту, наявність активного тренерського складу та 

спортсменів із вагомими здобутками на ряду із підтримкою з боку місцевої влади 

розвитку спорту, наявність талановито-професійних колективів творчої 

самодіяльності, увага до талановитої молоді сприяють створенню та 

розповсюдженню позитивного іміджу Воскресенської громади. 

Наявність розгалуженої сітки медичних закладів дає можливість проводити 

профілактичні заходи, надавати мешканцям громади своєчасну медичну допомогу 

та покращувати якість життя населення. 

Завдяки відділу ЦНАПу мешканці громади та представники бізнес структур  

отримують якісну допомогу при отриманні адміністративних та інших послуг. 

Завдяки наявності річки Інгул, біологічного та ландшафтного різноманіття, 

історико-культурної спадщини є можливості для розвитку об’єктів екологічного 

(зеленого) туризму. 

Наявність потужних підприємств (ТОВ Родіна Агро, ТОВ «Діонісій», ТОВ 

«Пересадівка Агро 2015», ТОВ «Південні лани») безумовно позитивно впливає на 

економіку громади. 
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Загрози: 

Продовження або замороження військового конфлікту на сході України, 

недосконала законодавча база, високий податковий тиск, повільні реформи або їх 

відсутність, зростання еміграційних процесів, перекладання на місцеве 

самоврядування державних зобов’язань щодо забезпечення соціальних стандартів 

без передачі належного фінансового забезпечення, інфляція, зростання цін на 

енергоносії, високі процентні ставки при отриманні кредитів на ведення бізнесу, 

низький рівень реальних доходів громадян,а також можливість виникнення 

надзвичайних ситуацій внаслідок природних катаклізм та наявність потенційно 

небезпечних об’єктів (аміакопровід), з високою ймовірністю, негативно 

відобразяться на соціально-економічному розвитку громади.  

 

Основні ресурси для розвитку громади 

В ході проведення опитування громадян та підприємців громади були 

визначені наступні основні ресурси для розвитку Воскресенської громади: 

- Прогресивна та дієва влада; 

- Вигідне географічне положення; 

- Хороша доступність до основних міст та ринків; 

- Активність мешканців громади; 

- Іноземні інвестори; 

- Приваблива природа; 

 

Основні ресурси для розвитку громади 

Основними ресурсами для розвитку Воскресенської громади в ході 

опитування були визначені наступні (рис. 3.3) (5 основних ресурсів покривають 

86% шкали): 

 

 
Мал. 3.3. Основні ресурси для розвитку громади 
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4. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ВОСКРЕСЕНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2019-2021 РОКИ 

 

Стратегічною метою селищної ради є виконання наступних робіт: 

- провадження та розвиток екологічного (зеленого) туризму; 

- поступове асфальтування доріг, їх реконструкція та капітальний ремонт; 

- будівництво дитячих та спортивних майданчиків; 

- придбання основних засобів для установ та організацій, що фінансуються 

за рахунок коштів місцевого бюджету; 

- ремонт та реконструкція приміщень установ та організацій, що 

фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету; 

- зміцнення матеріально-технічної бази; 

- проведення комплексу заходів з покращення благоустрою населених 

пунктів та  приведення  територій у належний стан (створення паркових 

зон, озеленення); 

- забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних 

життєвих обставин; 

- поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу 

сім`ї та її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, 

формування національних, сімейних цінностей з питань здорового 

способу життя та збереження репродуктивного здоров’я; 

Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення 

рівня благоустрою та інфраструктури смт Воскресенське, с. Пересадівка, с. 

Калинівка, с-ще Горохівка, повні соціально-захищені сім'ї з високими моральними 

цінностями, розвиток духовно-культурних та спортивних закладів. 

Для ефективного розвитку громади робочою визначені головні стратегічні 

цілі, яким необхідно слідувати для досягнення розвитку.  

 

До стратегічних та операційних цілей розвитку Воскресенської ОТГ 

відносяться: 

1. Економічний розвиток громади як аграрно-промислового та 

туристичного центру 

1.1. Покращення інвестиційної привабливості громади та створення умов 

для залучення інвестицій. 

1.2. Розвиток туризму. 

2.  Створення комфортних умов життя на території громади 

2.1. Збереження навколишнього природнього середовища  

2.2. Розвиток інженерної інфраструктури для надання якісних житлово-

комунальних послуг. 

2.3. Формування доступної та якісної системи освіти. 

2.4. Розширення можливостей для забезпечення культурних, духовних 

потреб та здорового способу життя. 

2.5. Забезпечення належного рівня охорони здоров’я мешканців громади. 
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3. Створення та розвиток ефективної системи управління об’єднаної 

громади 

3.1. Підвищення ефективності управління публічними фінансами, їх 

розподілу та використання. 

3.2. Підвищення рівня громадської свідомості. 

 

Дані цілі узагальнюють всі першочергові потреби розвитку громади та є 

орієнтирами розвитку не тільки на короткостроковий період, а й на довгострокову 

перспективу.  

Відповідно до визначених стратегічних цілей розвитку громади варто 

відокремити конкретні пріоритети та завдання, що можуть бути виконані в 

середньостроковому періоді. 

 

4.1. Система цілей Воскресенської громади до 2021 року (табл. 4.1) 

 

Основним цілями діяльності Воскресенської селищної ради є : 

- Всебічний розвиток території громади відповідно до потреб мешканців та 

мешканок ; 

-  Підвищення якості життя мешканців та мешканок; 

 

Пріоритетами  досягнення цілей є: 

- Модернізація, відновлення та розвиток інфраструктури громади; 

- Комплексний розвиток територій в інтересах мешканців та мешканок; 

- Підвищення рівня громадської свідомості та створення умов для 

особистого розвитку; 

- Створення безпечних та комфортних умов для мешканців та мешканок. 

 

Таблиця 4.1.  

Стратегічні цілі Воскресенської ОТГ 

Стратегічна 
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 1.1. Покращення 

інвестиційної 

привабливості громади та 

створення умов для 

залучення інвестицій 

1.1.1. Популяризація інвестиційних можливостей 

громади 

1.1.2. Підвищення економічної спроможності 

малого підприємництва 

1.1.3. Детінізація робочої сили  

1.2. Розвиток туризму 1.2.1.Створення нових туристичних продуктів 
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2.1. Збереження 

навколишнього 

природнього середовища 

2.1.1. Впровадження ефективної системи 

поводження з твердими побутовими відходами 

2.1.2. Підвищення екологічної культури та рівня 

екологічної свідомості мешканців та мешканок 

громади 

2.1.3. Поліпшення управління енергетичними 

ресурсами та розвиток альтернативної енергетики 
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Розвиток інфраструктури 

1. Розвиток транспортної розв’язки: 

- реконструкція та капітальний ремонт доріг; 

- придбання спеціалізованої техніки. 

2. Реконструкція вуличного освітлення: 

- реконструкція системи із залученням енергозбереження технологій; 

- розширення мережі. 

3. Реконструкція систем водопостачання: 

2.2. Розвиток інженерної 

інфраструктури для 

надання якісних житлово-

комунальних послуг 

2.2.1. Реконструкція, капітальний ремонт для 

забезпечення надійності системи водопостачання   

2.2.2.  Розвиток комунальної інфраструктури 

громади 

 

2.3. Формування 

доступної та якісної 

системи освіти 

2.3.1.Забезпечення якості та комфортних умов 

ведення навчально - виховного процесу 

2.3.2. Модернізація закладів освіти та дошкільних 

установ, в т.ч. інноваційне обладнання 

2.4. Формування 

змістовного дозвілля 

відповідно до потреб 

мешканців та мешканок 

громади 

2.4.1. Покращення роботи закладів культури, 

спорту та бібліотек для організації змістовного 

дозвілля 

2.4.2. Запровадження принципів здорового способу 

життя серед різних соціальних груп громади 

2.4.3. Запровадження неформальної освіти для 

дорослих 

2.4.4. Підвищення рівня безпеки на території 

громади 

2.5. Забезпечення 

належного рівня охорони 

здоров’я мешканців 

громади 

2.5.1. Забезпечення доступної та якісної первинної 

та невідкладної медичної допомоги мешканцям 

територіальної громади 

2.6. Формування якісної 

системи соціальної 

допомоги на території 

громади відповідно до 

потреб мешканців та 

мешканок громади 

2.6.1. Підтримка найуразливіших верств населення 

3
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3.1. Формування 

ефективної системи 

управління громадою, в 

т.ч. публічними 

фінансами 

3.1.1. Забезпечення застосування  громадського 

моніторингу як інструменту контролю діяльності 

місцевої влади 

3.1.2. Залучення грантових програм, донорських 

коштів, фінансових ліній, спрямованих на 

розвиток громади. 

3.2. Підвищення рівня 

громадянської свідомості 

3.2.1. Стимулювання розвитку громадянського 

суспільства 

3.2.2. Підвищення рівня згуртованості громади. 
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- реконструкція та капітальний ремонт систем водопостачання; 

- очищення води. 

4. Система розвитку енергозбереження: 

- проведення енергоаудиту,  

- утеплення фасадів бюджетних установ; 

- заміна вікон; 

- впровадження альтернативного опалення. 

5. Розвиток містобудівельної діяльності: 

- створення реєстру землекористувачів; 

- розробка інвестиційних проектів. 

СТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНО ПОТУЖНОЇ ГРОМАДИ 

1. Створення робочих місць: 

- підвищення курсів кваліфікації; 

- організація тренінгів; 

- проведення круглих столів (обмін досвідом); 

- створення додаткових місць шляхом розширення торгових місць. 

2. Розвиток та підтримка малого та середнього бізнесу: 

- становлення місцевих податків та зборів з урахуванням 

платоспроможності бізнесу; 

- підписання меморандумів про співпрацю; 

- створення місцевих програм щодо підтримки малого та середнього 

бізнесу. 

3. Підтримка місцевих товаровиробників: 

- сталий ринок збуту; 

- додаткові рекламні акції; 

- проведення с/х ярмарок. 

4. Надходження додаткових доходів: 

- розробка нормативно-грошової оцінки землі; 

- створення реєстру землекористувачів; 

- створення робочої групи щодо обліку землекористувачів, втрати до 

місцевого бюджету.  

 

  5. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

 В основу Плану реалізації Стратегії лягли проектні ідеї, відібрані під час 

засідання та доопрацьовані членами Робочої групи на основі пропозицій, що 

надійшли від представників підприємств, установ та організацій Воскресенської 

громади.  

 Перелік проектних ідей, розрахованих на весь час реалізації Стратегії 

розвитку Воскресенської громади, тобто до 2021 року, надано в Додатку 6. 

 

5.1. Часові рамки і засоби реалізації 
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План реалізації Стратегії складається з технічних завдань на проекти 

місцевого розвитку, які будуть впроваджуватися упродовж 2019–2021 років, 

враховуючи основні напрямки державного та регіонального розвитку. 

Впровадження проектів можливе через: 

- фінансування за рахунок місцевого бюджету; 

- фінансування за рахунок державної субвенції на розвиток 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад; 

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку; 

- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної 

допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових 

форм; 

- залучення співфінансування від мешканців громади; 

- залучення інших коштів у способи, що не суперечать діючому 

законодавству. 

5.2. Очікувані результати запровадження Стратегії 

Реалізація стратегічної цілі 1 «Економічний розвиток громади, як аграрно-

промислового та туристичного центру» у середньо та довгостроковій перспективи 

призведе до наступних результатів: 

- диверсифікація економічної діяльності; 

- розвиток підприємництва і конкурентоспроможності місцевої економіки; 

- залучення інвестицій та збільшення обсягів виробництва та експорту;  

- створення нових робочих місць, зменшення відпливу населення з 

громади; 

- створення позитивного іміджу громади та її позиціонування як 

туристичного драйвера приміського середовища; 

- зростання рівня заробітної плати відносно середньо обласних показників; 

- зростання рівня купівельної спроможності мешканців громади; 

- зміцнення людського капіталу. 

Реалізація стратегічної цілі 2 «Створення комфортних умов життєдіяльності 

громади» у середньо та довгостроковій перспективи призведе до наступних 

результатів:  

- покращення інфраструктури територій населених пунктів громади, у 

першу чергу доріг та мереж водопостачання;  

- запровадження енергозберігаючих технологій та формування у населення 

відповідних принципів енергозбереження; 

- створення виробництв, що ґрунтуються на використанні технологій 

альтернативної енергетики; 

- поліпшення екологічних параметрів і збереження середовища; 

- вдосконалення архітектурно-естетичних характеристик простору 

життєдіяльності населення; 

- поліпшення благоустрою населених пунктів громади; 

- підвищення якості послуг освіти, культури, дозвілля, охорони здоров‘я; 

- зміцнення матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів; 
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- застосування сучасного медичного обслуговування для покращення 

якості медичного обслуговування мешканців громади; 

- підтримка та підвищення іміджу культурно-просвітницьких закладів. 

Реалізація стратегічної цілі 3 «Створення та розвиток сучасної системи 

управління об'єднаної громади» у середньо та довгостроковій перспективи 

призведе до наступних результатів:  

- підвищення соціально-економічної ефективності території громади; 

- зростання кількості громадських об’єднань та активізація діяльності вже 

існуючих; 

- збільшення згуртованості громади, активізація молоді; 

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів через 

запровадження принципів гендерного та партисипативного формування 

бюджету громади; 

- підвищення рівня довіри до органів місцевого самоврядування та їх 

посадових осіб. 

5.3. Припущення та ризики 

Загальні припущення, що мають значення для реалізації стратегії, 

полягають в успішності задекларованих 2014-2018 роках Урядом України реформ, 

а також ефективності реагування на зовнішні виклики, пов‘язані з військовим 

конфліктом.  

Наступними важливими припущеннями успішності реалізації Стратегії є 

доступність коштів державної субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаним 

громадам, доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду 

регіонального розвитку, а також доступність іншого передбаченого конкретними 

проектами фінансування для їх впровадження. 

Реалізація у Воскресенській громаді міжнародних проектів з підтримки 

практики сталого місцевого розвитку також сприятиме досягненню позитивних 

результатів. 

Наявність знань з питань проектного менеджменту у відповідних фахівців 

підрозділів установ та підприємств Воскресенської ОТГ є важливими загальними 

припущеннями для успішної реалізації Стратегії. Такі можливості до 

сьогоднішнього дня є ускладненими, оскільки органи місцевого самоврядування 

населених пунктів, що увійшли до складу громади, раніше не працювали у режимі 

довгострокового планування та виконання запланованих цілей. Тому варто 

провести значну інформаційну роботу серед місцевих політичних та бізнесових 

еліт для належної підтримки стратегічних ініціатив та впровадження проектів. 

Перші кроки в цьому напрямку вже зроблені, і три представники Воскресенської 

сільської ради пройшли навчання з проектного менеджменту, а члени Робочої 

групи з підготовки Стратегії розвитку отримали значний досвід та навички 

стратегічного планування. 

До реалізації Стратегії повинні бути залучені громадські організації, 

програми міжнародної технічної допомоги, державні установи, приватні інвестори 

зі своїми знаннями, людськими, інформаційними, матеріальними та фінансовими 
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ресурсами. 

Деякі проекти з плану реалізації Стратегії можуть бути більш ефективними 

при застосуванні конкурсних механізмів – доступ до суспільних благ повинен 

бути забезпечений за прозорими правилами, передусім для тих сіл, які 

демонструватимуть більш активну участь мешканців (наприклад, вносять своє 

співфінансування, безоплатну працю на користь громади, забезпечення утримання 

об’єктів інфраструктури тощо). 

Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх готовність 

взяти участь та надати підтримку у реалізації Стратегії є наступним важливим 

припущенням, що допомагає максимально використати сільськогосподарський, 

туристичний і підприємницький потенціал сільських територій громади. Участь 

фермерів, сільськогосподарських підприємств та інших суб’єктів розвитку села є 

особливо важливою для успіху ініціатив зі створення сільськогосподарських 

кооперативів. 

 

Основні ризики, пов’язані зі здійсненням програми включають: 

- Зниження інвестиційного рейтингу країни і регіону; 

- Зменшення обсягів, або скасування субвенції на розвиток інфраструктури 

об‘єднаних територіальних громад; 

- Нехтування розвитком сільських територій – низький рівень інвестицій, 

старіння населення, демографічний спад, міграція; 

- Нераціональне використання природних ресурсів, передусім – у 

аграрному секторі; 

- Відсутність знань та управлінської спроможності у представників органів 

влади, бізнес-структур та громадських організацій щодо реалізації 

проектів і та залучення необхідних ресурсів (коштів). 

5.4. Рекомендації 

Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на 

розумному врахуванні інтересів громади і приватних інтересів. Тому, де це 

можливо, необхідне поєднання фінансування з селищного бюджету і приватних 

коштів на додаток до підтримки з держбюджету та програм МТД. 

Досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію проектів і сприяти 

отриманню максимальної віддачі.  

Відповідно до передбачених стратегією цілей, окремі завдання та ідеї 

проектів можуть бути додані, або змінені в наступні роки під час процедур 

моніторингу та актуалізації стратегії.  

 

6. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ 

Реалізація завдань стратегії передбачає виконання одночасно багатьох 

завдань різними структурами виконкому сільської ради за участі багатьох 

партнерів, що ставить перед керівництвом громади питання раціонального 

управління цим доволі складним процесом.  

Управління процесом реалізації Стратегії розвитку Воскресенської 
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громади проводиться за принципами єдності управління, персональної 

відповідальності, прозорості та поточної координації дій з залученням  до процесу 

реалізації Стратегії жінок і чоловіків різного віку, молоді, представників соціально 

незахищених груп,  а також осіб з інвалідністю. 

З метою координації дій на технічному рівні реалізації Стратегії 

розпорядженням селищного голови створюється постійно діюча Група з 

управління впровадженням Стратегії (далі – ГУВС). До складу ГУВС входять 

відповідальні за виконання завдань стратегічного плану. Очолює ГУВС перший 

заступник сільського голови. Повний склад ГУВС та персональна відповідальність 

за реалізацію завдань стратегічного плану визначається розпорядженням 

селищного голови. ГУВС збирається не рідше одну разу на квартал: 

Система управління стратегією має два рівні: політичний та технічний. 

Політичний рівень забезпечує особисто селищний голова, виконком та рада. 

На цьому рівні заслуховуються та затверджуються звіти ГУВС, пропозиції щодо 

внесення змін (оновлення) стратегії. Селищна рада приймає рішення щодо 

внесення змін до Стратегії на підставі внесення пропозицій селищним головою за 

результатами роботи цієї групи.  

Технічний рівень управління і моніторингу виконує ГУВС, яка: 

- забезпечує виконання завдань стратегії згідно затвердженого плану,  

- організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів сільської ради, 

органів державної влади, підприємств та установ громади в процесі 

реалізації стратегічного плану, загально селищних програм та проектів.  

- здійснює моніторинг соціально-економічного стану громади за 

визначеними показниками,  

- аналізує співвідношення основних соціально-економічних показників 

громади та зовнішнього середовища (області, країни, світу тощо),  

- вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові, 

технологічні і т.д. тенденції, визначає їх впливи на громаду,  

- формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, соціально-

економічних умовах зовнішнього середовища,  

- аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у 

порівнянні з показниками громади,  

- формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до 

стратегії як відповідь на виявлені нові загрози і можливості. 

- здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації стратегічного 

плану, надає їх сільському голові та презентує їх на останньому в році 

черговому пленарному засіданні сільської ради. Повний текст звіту 

підлягає обов’язковому розміщенню в мережі Інтернет. 

Процедура моніторингу стратегії 

Головний сенс моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов’язаних 

функцій – спостереження (відслідковування) та попередження. Відслідковування 

проводиться з метою виявлення відповідності наявного стану речей бажаному 

результату, а спостереження – з метою попередження небажаних наслідків.  

Моніторинг Стратегії розвитку Воскресенської громади включає три рівні: 

1) Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на 
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аналізі основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та 

Миколаївській області, які є стратегічно важливими для громади. Підсумки 

підводяться один раз на рік та доводяться як частина зведеного аналітичного 

моніторингового звіту. 

2) Моніторинг процесу реалізації стратегії відповідно до наступних показників:  

Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення; 

- Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення, в 

т.ч. жінок і чоловіків. 

- Середня місячна заробітна плата. 

- Обсяг інвестицій в основний капітал. 

- Загальний обсяг експорту. 

- Обсяг прямих іноземних інвестицій в громаду. 

- Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки, з розбивкою 

за статтю. 

- Кількість зареєстрованих безробітних, з розбивкою за статтю та віком. 

- Частка довжини автошляхів з пошкодженим покриттям до загальної 

довжини автошляхів; 

- Середній бал за результатами ЗНО в школах громади, в т.ч. серед дівчат 

і хлопців. 

- Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як 

частина зведеного аналітичного моніторингового звіту. 

3) Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План 

реалізації Стратегії. Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь 

досягнення результатів, передбачених технічним завданням на проект. 

Щоквартально (10 березня, 10 червня, 10 вересня і 10 грудня) відповідальний 

відділ направляє відповідальним за моніторинг виконання стратегічного плану 

нагадування про необхідність надати квартальний моніторинговий звіт. До 15 

числа зазначених місяців спеціалісти відділу повинні одержати моніторингові 

звіти. 

На підставі результатів моніторингу, один раз на рік спеціалісти відділу виносять 

на чергове засідання Групи з управління впровадженням стратегії проміжний 

аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях. Затверджений 

ГУВС аналіз фінансових потреб надається до депутатської комісії з питань 

регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування, бюджету, фінансів, 

економічної реформи, підприємства, приватизації та власності для урахування під 

час розробки проекту бюджету на наступний рік. 
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Додаток 1 

Оцінка селищного бюджету Воскресенської ОТГ на 2019 рік 

 

Доходи 

Дохідна частина селищного бюджету на 2019 рік розроблена на основі норм 

Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із 

врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу. 

При плануванні дохідної частини селищного бюджету на 2019 рік було 

враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку 

прогнозних надходжень податків та зборів, очікувані макропоказники 

економічного і соціального розвитку України на 2019 рік та прогнозні показники 

на 2019 рік, фактичне виконання дохідної частини сільських та селищних рад 

бюджету за результатами 2018 року, очікуваних надходжень, а також 

запропонованих змін до податкового та бюджетного законодавства.  

Обсяг дохідної частини селищного бюджету(без урахування трансфертів з 

інших бюджетів) на 2019 рік прогнозується у сумі 19 980,450 тис. грн., у тому 

числі: по загальному фонду – 18 982,600 тис. грн.; по спеціальному фонду –

947,850 тис. грн. 

Податок на доходи фізичних осіб прогнозується у розмірі – 9 446,000 тис. грн. 

В структурі загального фонду селищного бюджету на 2019 рік частка податку на 

доходи фізичних осіб складає 49,8%. 

Податок на майно в обсягах надходжень загального фонду селищного бюджету 

становить 15,7 відсотків, та планується на 2018 рік у сумі 2 988,900 тис. грн. 

Єдиний податок в обсягах надходжень загального фонду селищного бюджету 

становить 29,9 відсотків, та планується на 2019 рік у сумі 5 669,700 тис. грн. 

Акцизний податок різних видів в обсягах надходжень загального фонду 

селищного бюджету становить 2,4 відсотки і складає 447,900 тис. грн. 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 

діяльності в обсягах надходжень загального фонду селищного бюджету становить 

0,39 відсотків, та планується на 2019 рік у сумі 74,000 тис. грн. 

На 2019 рік прогнозні надходження до спеціального фонду селищного 

бюджету складають 947,850 тис. грн. Основним джерелом надходження 

спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ – 947,850 тис. грн. 

 

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету до селищного бюджету 

Міжбюджетні трансферти, що передаються з державного бюджету до бюджету 

Воскресенської селищної ради, і які є складовою дохідної частини селищного 

бюджету 2019 року, визначені відповідно до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2019 рік». 

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету до  

бюджету Воскресенської селищної ради враховано в сумі 42 463,900 тис. грн., у 

тому числі: 

- базова дотація – 11 728,300  тис. грн.;  

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансування переданих з держаного бюджету видатків з утримання 
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закладів освіти та охорони здоров'я – 4 141,800 тис. грн.; 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 

19 180,300 тис. грн; 

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  у сумі 

7 413,500 тис. грн. передається до районного бюджету на утримання 

вторинної медичної допомоги. 

 

Видатки 

Обсяг видаткової частини селищного бюджету (з урахуванням субвенцій з 

державного бюджету)  визначено в розмірі 62 394,350 тис. грн., у тому числі 

61 446,500 тис. грн. - видатки загального фонду та 947,850 тис. грн. – видатки 

спеціального фонду. 

 
 

 
Галузі та 

програми 

В
ла

сн
і 

н
а

д
хо

д
ж

ен
н
я
 Податки і 

збори + 
базова 

дотація з 

державного 
бюджету 

Субвенція з 

державного 
бюджету 

на загальну 

освіту 

Медична 

субвенція з 
державног

о 

бюджету 

Додаткова 

дотація з 
державно 

де бюджету 

місцевим 
бюджетам 

 

Всього 
видатків 

 

Пито
ма 

вага 

Державне 

управління 

 

- 8 686,225 - - - 8 686,225 13,92 

Освіта 

 

785,400 17 610,807 19 180,300 - 4 141,800 41718,307 66,86 

Охорона 

здоров’я 

 

- - - - - - - 

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення 

 

-  

83,997 

 

- 

 

- 

 

- 

 

83,997 

 

0,13 

Культура і 

мистецтво 

 

162,450 1 810,442 - - - 1 972,892 3,16 

Фізична 

культура і 

спорт 

 

- - - - - -  

Житлово-

комунальне 

господарство  

 

- - - - - - - 

Інші 

 

- 2 519,429 - 7413,500 - 9 932,929 15,93 

Субвенції 

районному 

бюджету 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Всього 

 

947,850 30 710,900 19 180,300 7 413,500 4 141,800 62 394,348 100,0 
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Додаток 2 

 

Перелік показників соціально-економічного розвитку 

Воскресенської об’єднаної територіальної громади 2019-2021 роки 

 

№ Найменування 

показника 

Одиниця 

виміру 

2019 2020 2021 

1 Кількість дітей віком до 

16 років 

Осіб 1 888 1 939 1 987 

2 Кількість підприємств 

малого та середнього 

бізнесу розташованих на 

території ОТГ 

Одиниць 265 270 280 

3 Доходи загального фонду 

бюджету об’єднаної 

територіальної громади 

без трансфертів на 1 

особу 

Грн. 1537,00 1620,00 1700,00 

4 Об'єкти надходжень до 

бюджету об’єднаної 

територіальної громади 

від сплати податку на 

доходи фізичних осіб на 1 

особу 

Грн. 85,00 88,00 97,00 

5 Охоплення дітей 

дошкільними 

навчальними закладами 

% 100 100 100 

6 Частка дітей охоплених 

позашкільною освітою у 

загальній кількості дітей 

шкільного віку 

% 70 80 85 

7 Частка домогосподарств 

забезпечених 

централізованим 

водопостачанням у 

загальній кількості 

домогосподарств 

об’єднаної територіальної 

громади 

% 50 60 70 

8 Частка населених пунктів 

у яких впроваджено 

роздільне збирання 

твердих побутових 

відходів , у загальній 

кількості населених 

% 30 60 90 
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№ Найменування 

показника 

Одиниця 

виміру 

2019 2020 2021 

пунктів об’єднаної 

територіальної громади 

9 Кількість проектів 

регіонального розвитку , 

що реалізується на 

території об’єднаної 

територіальної громади у 

тому числі за рахунок 

коштів державного фонду 

одиниць 1 1 2 

10 Частка відремонтованих 

доріг комунальної 

власності 

% 6,9 5 6 

11 Природний приріст 

населення 

осіб 298 315 347 

12 Частка 

домогосподарств,що 

мають доступ до мережі 

Інтернет у загальній 

кількості 

домогосподарств 

об’єднаної територіальної 

громади 

% 40 50 60 

13 Кількість розроблених 

бізнес-планів та 

інвестиційних пропозицій 

органами місцевого 

самоврядування 

одиниць 2 2 4 

14 Кількість міжнародних 

проектів технічної 

допомоги, що реалізована 

на території громади 

одиниць 1 2 3 

15 Кількість створених місць 

масового відпочинку 

одиниць 3 3 3 
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Додаток 3 

 

Індикативні прогнозні показники бюджету 

Воскресенської ОТГ на 2019-2021 рр. 

 

тис. грн. 

Назва показника 

 

2019  2020  2021 

Доходи: 61 446,50 63 597,60 65701,90 

у тому числі:    

Податки і збори    

- податок на доходи фізичних осіб 9 455,70 10 495,90 10 899,90 

Власні надходження бюджетних 

установ 

18 9182,60 20 005,6 21 003,90 

Міжбюджетні трансферти з державного 

та обласного бюджету 

42 463,90 43 542,00 44 698,00 

Видатки 61 446,50 63 597,60 65 701,90 

із них:    

- державне управління 8 686,225 8 701,552 8 903,709 

- освіта 40 932,907 41 032,988 41 929,027 

- охорона здоров’я - - - 

- соціальний захист населення 13,997 100,100 127,520 

- культура і мистецтво 1 810,442 1 852,004 1 901,001 

- фізична культура і спорт - - - 

- міжбюджетні трансферти 

районному бюджету 952,031 1 082,103 

 

1 100,052 

- інші 8 980,891 10 828,853 11 740,591 
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Додаток 4 

 

Завдання та технічні завдання (ідеї)  

до Стратегії розвитку Воскресенської ОТГ 

 

Завдання Технічні завдання на проекти 

1.1.1. Популяризація 

інвестиційних можливостей 

громади 

1.1.1.1. Встановлення інформаційних стендів, 

стел на в'їзді в населені пункти громади  

1.1.1.2. Підготовка промоційних заходів для 

підвищення рівня впізнаваності громади 

(брендування)  

1.1.1.3. Підготовка, організація та проведення 

земельних торгів у формі аукціону 

1.1.1.4. Створення Інвестиційного паспорту 

Воскресенської ОТГ 

1.1.1.5. Розроблення технічної документації 

щодо інвентаризації земель, встановлення 

(зміна) меж адміністративно-територіальних 

одиниць населених пунктів 

1.1.2. Підвищення економічної 

спроможності малого 

підприємництва 

1.1.2.1. Проведення циклу тренінгів для 

власників ОСГ  

1.1.2.2. Запровадження конкурсу бізнес-планів 

для підприємців - початківців (стартапи) 

1.1.2.3. Популяризація кооперативного руху, 

сприяння та підтримка процесу розвитку 

сільськогосподарської кооперації 

1.1.2.4. Розширення переліку послуг, що 

надаються відділом ЦНАП 

1.1.2.5. Підвищення інформованості  та 

активності малого та середнього 

підприємництва щодо регуляторної діяльності 

органів місцевого самоврядування 

1.1.3. Детінізація робочої сили 1.1.3.1. Проведення кампаній спрямованих на 

легалізацію праці, виведення заробітної плати 

та бізнесу «з тіні» 

1.2.1.Створення нових 

туристичних продуктів  

1.2.1.1. Створення та облаштування паркових 

зон, місць відпочинку 

1.2.1.2. Розробка туристичних маршрутів, що 

використовують туристично-рекреаційні 

об’єкти громади 

1.2.1.3. Створення умов для розвитку баз 

«зеленого туризму» 

1.2.1.4. Маркування території Воскресенської 
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громади інформаційними табличками та 

вказівниками 

2.1.1. Впровадження 

ефективної системи 

поводження з твердими 

побутовими відходами 

2.1.1.1. Проведення інформаційно-

роз’яснювальних кампаній у школах, дитсадках, 

установах, серед різних верств населення щодо 

поводження зі сміттям, в тому числі його 

роздільного збирання 

2.1.1.2. Придбання контейнерів для роздільного 

збору сміття та встановлення їх на відведених 

майданчиках 

2.1.2. Підвищення екологічної 

культури та рівня екологічної 

свідомості мешканців та 

мешканок громади 

2.1.2.1. Проведення інформаційно-

роз’яснювальних кампаній у школах, дитсадках, 

установах з метою формування екологічного 

світогляду 

2.1.2.2. Реалізація громадських ініціатив з 

очищення територій населених пунктів, парків, 

скверів, берегів водойм, лісосмуг 

2.1.3. Поліпшення управління 

енергетичними ресурсами та 

розвиток альтернативної 

енергетики 

2.1.3.1.  Проведення енергоаудиту об’єктів, що 

належать до комунальної власності  

2.1.3.2.  Впровадження системи 

енергоменеджменту у комунальних закладах 

громади 

2.1.3.3. Підвищення рівня інформування 

населення щодо переваг ефективного 

використання енергоресурсів, альтернативних 

джерел енергії та запровадження 

енергозберігаючих заходів у житлових 

будинках 

2.1.3.4. Розроблення Плану дій сталого 

енергетичного розвитку Воскресенської ОТГ до 

2030 року 

2.2.1. Реконструкція, 

капітальний ремонт для 

забезпечення надійності 

системи водопостачання   

2.2.1.1. Реконструкція систем водопостачання 

населених пунктів громади. 

2.2.1.2. Реконструкція, капітальний ремонт 

водонапірних "башт Рожновського" в населених 

пунктах громади 

2.2.1.3. Ремонт та облаштування криниць 

загального користування 

2.2.2.  Розвиток комунальної 

інфраструктури громади 

2.2.2.1. Будівництво, реконструкція, 

капітальний та поточний ремонт комунальних 

закладів та установ 

2.2.2.2. Будівництво, реконструкція, 

капітальний та поточний ремонт доріг, вулиць, 

під’їздів, тротуарів 
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2.2.2.3. Реконструкція, відновлення та 

утримання вуличного освітлення населених 

пунктів громади із залученням новітніх 

технологій 

2.2.2.4. Придбання для комунального 

підприємства обладнання та спеціальної техніки 

2.2.2.5. Розширення сфери діяльності 

комунальних підприємств та збільшення 

переліку комунальних послуг (благоустрій 

прибудинкових територій) 

2.2.2.6. Встановлення зупиночних комплексів 

2.2.2.7. Придбання та встановлення дитячих 

майданчиків 

2.3.1.Забезпечення якості та 

комфортних умов ведення 

навчально - виховного процесу 

2.3.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальні, 

поточні ремонти закладів освіти   

2.3.1.2. Відкриття гуртків для здобувачів освіти 

2.3.1.3. Придбання програмного забезпечення 

"Електронний журнал" та "Електронний 

щоденник" 

2.3.1.4. Відкриття курсів для школярів, за 

вибором для учнівської молоді 

2.3.1.5. Організація поїздок учнівських та 

учительських колективів в інші області країни з 

метою додаткового навчання та культурного 

розвитку. 

2.3.1.6. Забезпечення якісного доступу до 

мережі Інтернет в закладах освіти 

2.3.1.7. Проведення заходів із запобігання 

булінгу в шкільних закладах освіти 

2.3.2. Модернізація закладів 

освіти та дошкільних установ, 

в т.ч. інноваційне обладнання 

2.3.2.1. Придбання меблів шкільних та 

дошкільних закладів з урахуванням концепції 

«Нова Українська Школа» 

2.3.2.2. Придбання лінгафонного кабінету 

(15+1) 

2.3.2.3. Придбання інтерактивної панелі + 5 

ноутбуків для проведення настановних та 

практичних нарад з педагогічними 

працівниками 

2.3.2.4. Придбання обладнання для оснащення 

матеріальної бази нових гуртків для здобувачів 

освіти 

2.3.2.5. Придбання в ДНЗ інтерактивних підлог 

з метою розвитку просторового уявлення та 

мислення 
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2.3.2.6. Придбання іншого оснащення для 

інноваційного навчання 

2.4.1. Покращення роботи 

закладів культури, спорту та 

бібліотек для організації 

змістовного дозвілля 

2.4.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальні, 

поточні ремонти закладів культури, спорту та 

бібліотек 

2.4.1.2. Покращення матеріально-технічної бази 

закладів культури, спорту та бібліотек 

2.4.1.3. Придбання сучасного обладнання для 

бази закладів культури, спорту та бібліотек 

2.4.1.4. Сприяння повноцінній діяльності 

гуртків, секцій, самодіяльних та творчих 

колективів враховуючи потреби хлопців та 

дівчат, жінок та чоловіків, осіб похилого віку 

2.4.1.5. Сприяння створенню центрів 

молодіжного дозвілля 

2.4.1.6. Збереження та реставрація пам’ятників 

історичної спадщини 

2.4.2. Запровадження 

принципів здорового способу 

життя 

2.4.2.1. Створення та модернізація спортивних 

майданчиків з забезпеченням вільного доступу 

мешканців, в т.ч. – жінок, матерів з дітьми та 

осіб старшого віку 

2.4.2.2. Проведення естафет, спортивних 

змагань 

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 

2.4.3. Запровадження 

неформальної освіти для 

дорослих 

2.4.3.1. Відкриття курсів за інтересами для 

дорослих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.4.3.2. Сприяння діяльності  "Університету ІІІ 

віку" для людей похилого віку 

2.4.4. Підвищення рівня 

безпеки на території громади 

2.4.4.1. Встановлення відео нагляду в населених 

пунктах громади 

2.4.4.2.  Проведення комплексу заходів з 

пожежної безпеки в закладах та установах 

громади 

2.5.1. Забезпечення доступної 

та якісної первинної та 

невідкладної медичної 

допомоги мешканцям 

територіальної громади 

2.5.1.1. Будівництво, реконструкція, 

капітальний та поточний ремонт амбулаторій 

2.5.1.2. Придбання сучасного обладнання для 

амбулаторій 

2.6.1. Підтримка 

найуразливіших верств 

населення 

2.6.1.1. Підтримка програм «Турбота» та 

«Безбар'єрна Воскресенщина» 

2.6.1.2. Підтримка статутної діяльності 

громадських організацій, діяльність яких має 
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соціальне спрямування 

2.6.1.3. Проведення благодійної акції для 

підтримки дітей вразливих верств населення. 

2.6.1.4. Проведення заходів щодо підтримки 

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування  

2.6.1.5. Забезпечення безперешкодним доступом 

людей з особливими потребами до об’єктів 

соціальної інфраструктури 

2.6.1.6. Системний супровід сімей, що 

опинилися у складних життєвих обставинах,  

запобігання проявами домашнього насильства, 

торгівлі людьми 

2.6.1.7. Сприяння психологічної реабілітації 

учасників та учасниць АТО 

3.1.1. Забезпечення 

застосування  громадського 

моніторингу як інструменту 

контролю діяльності місцевої 

влади 

3.1.1.1. Проведення громадських слухань щодо 

планування та виконання  місцевого бюджету 

3.1.1.2. Впровадження гендерно-орієнтованого 

бюджетування 

3.1.1.3. Підвищення фахового рівня працівників 

органу виконавчої влади громади (курси, 

навчання, семінари),  в т.ч. з гендерної тематики   

3.1.2. Залучення грантових 

програм, донорських коштів, 

фінансових ліній, спрямованих 

на розвиток громади. 

3.1.2.1. Проведення навчань та тренінгів для 

активу громади з питань проектного 

менеджменту 

3.1.2.2. Пошук грантових програм, донорських 

коштів, фінансових ліній, спрямованих на 

розвиток громади. 

3.2.1. Стимулювання розвитку 

громадянського суспільства 

3.2.1.1. Підтримка проектів, які здійснюються 

громадськими та молодіжними організаціями та 

ініціативними групами. 

3.2.1.2. Започаткування  та впровадження 

конкурсу "Громадський бюджет" з дотриманням 

принципів ґендерної рівності 

3.2.1.3. Створення Молодіжної ради та інших 

консультативно–дорадчих органів 

3.2.2. Підвищення рівня 

згуртованості громади. 

3.2.2.1. Щорічне проведення культурно-

мистецького фестивалю "День громади" 

3.2.2.2. Проведення консультацій, опитувань, 

громадських слухань для врахування думки 

мешканців та мешканок при прийнятті 

важливих рішень 
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Додаток 5  

 

Основні завдання та механізми реалізації соціально-економічного 

розвитку Воскресенської ОТГ 

 

З
а
в

д
а
н

н
я

 

 П
л

а
н

у
 С

Е
Р

 

Заходи Плану 

соціально 

економічного 

розвитку 

Викона

вець 

Вартість Обсяг 

фінансув

ання тис. 

грн 

Джерел

а 

фінансу

вання 

Показни

ки 

виконан

ня 
2019 2020 2021 

1
.1

.1
. 
П

о
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у
л

я
р

и
за

ц
ія

 і
н

в
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т
и

ц
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н
и

х
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о
ж

л
и

в
о
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т
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й
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р

о
м
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д
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1.1.1.1. 

Встановлення 

інформаційних 

стендів, стел на 

в'їзді в населені 

пункти 

громади  

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 100,0 100,0 Кількість 

встановле

них стел 

та 

інформаці

йних 

стендів, 

шт. 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

встановле

них стел 

та 

інформаці

йних 

стендів, 

шт. 

1.1.1.2. 

Підготовка 

промоційних 

заходів для 

підвищення 

рівня 

впізнаваності 

громади 

(брендування)  

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 10,0 10,0 Кількість 

проведен

их 

заходів, 

од. 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

проведен

их 

заходів, 

од. 

1.1.1.3. 

Підготовка, 

організація та 

проведення 

земельних 

торгів у формі 

аукціону 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

95,0 45,0 45,0 Кількість 

укладени

х 

договорів 

оренди, 

обсяг 

надходже

нь до 

місцевого 

бюджету 

Інші 

кошти 

Кількість 

укладени

х 

договорів 

оренди, 

шт., обсяг 

надходже

нь до 

місцевого 

бюджету, 

грн 

1.1.1.4. 

Створення 

Інвестиційного 

паспорту 

Воскресенської 

ОТГ 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 20,0 - Кількість 

залучених 

інвестиці

й, 

створено 

нових 

виробнич

их 

підприємс

тв, од. 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

залучених 

інвестиці

й, грн, 

нових 

виробнич

их 

підприємс

тв, од. 

1.1.1.5. 

Розроблення 

технічної 

документації 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

95,0 200,0 300,0 Кількість 

укладени

х 

договорів 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

укладени

х 

договорів 
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щодо 

інвентаризації 

земель, 

встановлення 

(зміна) меж 

адміністратив-

но-територіаль-

них одиниць 

населених 

пунктів 

ї ради оренди, 

обсяг 

надходже

нь до 

бюджету 

оренди, 

шт.  
1
.1

.2
. 
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и
щ

е
н

н
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о
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м
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р
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и
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т
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1.1.2.1. 

Проведення 

циклу тренінгів 

для власників 

ОСГ  

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 10,0 10,0 Кількість 

населення

, які взяли 

участь у 

тренінгах, 

осіб 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

населення

, які взяли 

участь у 

тренінгах, 

осіб 

1.1.2.2. 

Запровадження 

конкурсу 

бізнес-планів 

для 

підприємців - 

початківців 

(стартапи) 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- - 200,0 Кількість 

поданих 

проектни

х заявок, 

кількість 

реалізова

них 

проектів 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

поданих 

проектни

х заявок, 

кількість 

реалізова

них 

проектів, 

шт. 

1.1.2.3. 

Популяризація 

кооперативног

о руху, 

сприяння та 

підтримка 

процесу 

розвитку 

сільськогоспод

арської 

кооперації 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 20,0 20,0 Кількість 

створених 

кооперати

вів, 

кількість 

створених 

робочих 

місць 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

створених 

кооперати

вів, 

кількість 

створених 

робочих 

місць, од. 

1.1.2.4. 

Розширення 

переліку 

послуг, що 

надаються 

відділом 

ЦНАП 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 2,0 2,0 Кількість 

нових 

послуг, 

од. 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

нових 

послуг, 

од. 

1.1.2.5. 

Підвищення 

інформованості  

малого та 

середнього 

підприємництв

а щодо 

регуляторної 

діяльності 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- - - Кількість 

підприєм

ців, що 

отримали 

інформаці

ю, осіб 

Не 

передба

чено 

Кількість 

підприєм

ців, що 

отримали 

інформаці

ю, осіб 



55  

ОМС 
1
.1

.3
. 
Д

е
т
ін

із
а
ц

ія
 р

о
б
о
ч

о
ї 

 

с
и

л
и

 
1.1.3.1. 

Проведення 

кампаній 

спрямованих 

на легалізацію 

праці, 

виведення 

заробітної 

плати та 

бізнесу «з тіні» 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 1,0 1,0 Кількість 

осіб 

працевла

штованих 

офіційно, 

збільшен

ня 

надходже

нь до 

бюджету 

на 10%  

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

осіб 

працевла

штованих 

офіційно, 

збільшен

ня 

надходже

нь до 

бюджету 

на 10%  

1
.2

.1
.С

т
в

о
р

е
н

н
я

 н
о

в
и

х
 т

у
р

и
ст

и
ч

н
и

х
 п

р
о

д
у

к
т
ів

  

1.2.1.1. 

Створення та 

облаштування 

паркових зон, 

місць 

відпочинку 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

468,0 200,0 200,0 Кількість 

створених 

місць 

відпочинк

у, 

паркових 

зон та їх 

загальна 

площа 

 

Обласни

й, 

державн

ий 

бюджет 

Кількість 

створених 

місць 

відпочинк

у, 

паркових 

зон та їх 

загальна 

площа, 

од. та кв. 

м 

1.2.1.2. 

Розробка 

туристичних 

маршрутів, що 

використовуют

ь туристично-

рекреаційні 

об’єкти 

громади 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 10,0 10,0 Кількість 

створених 

маршруті

в, 

кількість 

залучених 

туристів 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

створених 

маршруті

в, 

кількість 

залучених 

туристів, 

осіб 

1.2.1.3. 

Створення 

умов для 

розвитку баз 

«зеленого 

туризму» 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 5,0 5,0 Кількість 

створених 

баз 

зеленого 

туризму, 

од. 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

створених 

баз 

зеленого 

туризму, 

од. 

1.2.1.4. 

Маркування 

території 

Воскресенської 

громади 

інформаційним

и табличками 

та 

вказівниками 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 10,0 10,0 Кількість 

залучених 

туристів, 

осіб. 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

залучених 

туристів, 

осіб. 
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2.1.1.1. 

Проведення 

інформаційно-

роз’яснювальн

их кампаній у 

школах, 

дитсадках, 

установах, 

серед різних 

прошарків 

населення 

щодо 

поводження зі 

сміттям, в тому 

числі його 

роздільного 

збирання 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 10,0 10,0 Кількість 

проведен

их 

екологічн

их 

заходів. 

Кількість 

учасників

, площа 

очищених 

територій 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

проведен

их 

екологічн

их 

заходів. 

Кількість 

учасників

, площа 

очищених 

територій

, кв. м 

2.1.1.2. 

Придбання 

контейнерів 

для 

роздільного 

збору сміття та 

встановлення 

їх на 

відведених 

майданчиках 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 10,0 50,0 Зменшенн

я 

кількості 

твердих 

побутови

х 

відходів, 

що 

вивозитьс

я на 

полігон, 

на 10% 

Місцеви

й 

бюджет 

Зменшенн

я 

кількості 

твердих 

побутови

х 

відходів, 

що 

вивозитьс

я на 

полігон, 

на 10% 
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2.1.2.1. 

Проведення 

інформаційно-

роз’яснювальн

их кампаній у 

школах, 

дитсадках, 

установах з 

метою 

формування 

екологічного 

світогляду 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- - - Кількість 

учасників

, осіб 

Не 

передба

чено 

Кількість 

учасників

, осіб 

2.1.2.2. 

Реалізація 

громадських 

ініціатив з 

очищення 

територій 

населених 

пунктів, парків, 

скверів, берегів 

водойм, 

лісосмуг 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 5,0 5,0 Кількість 

проведен

их 

заходів, 

кількість 

учасників

, площа 

очищених 

територій 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

проведен

их 

заходів, 

кількість 

учасників

, площа 

очищених 

територій

, кв. м 
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2.1.3.1.  

Проведення 

енергоаудиту 

об’єктів, що 

належать до 

комунальної 

власності  

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 500,0 500,0 Кількість 

установ, 

до яких 

застосова

но 

енергоауд

ит, од. 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

установ, 

до яких 

застосова

но 

енергоауд

ит, од. 

2.1.3.2.  

Впровадження 

системи 

енергоменеджм

енту у 

комунальних 

закладах 

громади 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 2,0 2,0 Зменшенн

я 

енергоспо

живання 

на 10%, 

економія 

бюджетни

х видатків 

на 10% 

Місцеви

й 

бюджет 

Зменшенн

я 

енергоспо

живання 

на 10%, 

економія 

бюджетни

х видатків 

на 10% 

2.1.3.3. 

Підвищення 

рівня 

інформування 

населення 

щодо переваг 

ефективного 

використання 

енергоресурсів, 

альтернативних 

джерел енергії 

та 

запровадження 

енергозберігаю

чих заходів у 

житлових 

будинках 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 15,0 15,0 Кількість 

охоплено

го 

населення

, 

зменшенн

я 

споживан

ня 

енергонос

іїв, 

підвищен

о 

температу

ру в 

приміщен

ні  

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

охоплено

го 

населення

, осіб. 

підвищен

о 

температу

ру в 

приміщен

ні на +3С 

2.1.3.4. 

Розроблення 

Плану дій 

сталого 

енергетичного 

розвитку 

Воскресенської 

ОТГ до 2030 

року 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

5,0 - - Зменшенн

я 

енергоспо

живання, 

економія 

бюджетни

х 

видатків, 

фінансови

й звіт 

Місцеви

й 

бюджет 

Зменшенн

я 

енергоспо

живання 

30% за 10 

років 
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2.2.1.1. 

Реконструкція 

систем 

водопостачанн

я населених 

пунктів 

громади. 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

58,0 50,0 250,0 Кількість 

домогосп

одарств, 

забезпече

них 

централіз

ованим 

водопоста

чанням 

Місцеви

й 

бюджет, 

обласній 

бюджет, 

державн

ий 

бюджет 

Кількість 

домогосп

одарств, 

забезпече

них 

централіз

ованим 

водопоста

чанням, 
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од. 

2.2.1.2. 

Реконструкція, 

капітальний 

ремонт 

водонапірних 

"башт 

Рожновського" 

в населених 

пунктах 

громади 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

600,0 300,0 300,0 Кількість 

домогосп

одарств, 

забезпече

них 

централіз

ованим 

водопоста

чанням 

Місцеви

й, 

обласни

й, 

державн

ий 

бюджет 

Кількість 

домогосп

одарств, 

забезпече

них 

централіз

ованим 

водопоста

чанням, 

од. 

2.2.1.3. Ремонт 

та 

облаштування 

криниць 

загального 

користування 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 20,0 20,0 Кількість 

домогосп

одарств, 

які мають 

доступ до 

джерела 

води 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

домогосп

одарств, 

які мають 

доступ до 

джерела 

води, од. 
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2.2.2.1. 

Будівництво, 

реконструкція, 

капітальний та 

поточний 

ремонт 

комунальних 

закладів та 

установ 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

41,0 100,0 50,0 Кількість 

проведен

их 

ремонтів,  

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

проведен

их 

ремонтів, 

од. 

2.2.2.2. 

Будівництво, 

реконструкція, 

капітальний та 

поточний 

ремонт доріг, 

вулиць, 

під’їздів, 

тротуарів 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

2900,0 1300,0 2000,0 Протяжні

сть 

відремонт

ованих у 

звітному 

році доріг 

місцевого 

значення 

з твердим 

покриття

м, км 

Субвенц

ійні 

кошти з 

Державн

ого 

бюджет

у, 

місцеви

й 

бюджет 

Протяжні

сть 

відремонт

ованих у 

звітному 

році доріг 

місцевого 

значення 

з твердим 

покриття

м, км 

2.2.2.3. 

Будівництво, 

реконструкція, 

капітальний та 

поточний 

ремонт 

вуличного 

освітлення 

населених 

пунктів 

громади із 

залученням 

новітніх 

технологій 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

2200,0 1500,0 1500,0 Протяжні

сть 

реконстру

йованого 

вуличног

о 

освітленн

я, пог. м. 

Субвенц

ійні 

кошти з 

Державн

ого 

бюджет

у, 

місцеви

й 

бюджет 

Протяжні

сть 

реконстру

йованого 

вуличног

о 

освітленн

я, пог. м. 
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2.2.2.4. 

Придбання для 

комунального 

підприємства 

обладнання та 

спеціальної 

техніки 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 1 500,0 5000,0 Кількість 

придбаної 

спецтехні

ки 

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет, 

донорсь

кі кошти 

Кількість 

придбаної 

спецтехні

ки, од. 

2.2.2.5. 

Розширення 

сфери 

діяльності 

комунальних 

підприємств та 

збільшення 

переліку 

комунальних 

послуг 

(благоустрій 

прибудинкових 

територій) 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- - - Кількість 

нових 

комуналь

них 

послуг 

Не 

передба

чено 

Кількість 

нових 

комуналь

них 

послуг, 

шт 

2.2.2.6. 

Встановлення 

зупиночних 

комплексів 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

800,0 500,0 500,0 Кількість 

встановле

них 

зупиночн

их 

комплексі

в 

Обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

встановле

них 

зупиночн

их 

комплексі

в 

2.2.2.7. 

Придбання та 

встановлення 

дитячих 

майданчиків 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

122,0 - - Кількість 

користува

чів, дівчат 

та 

хлопців 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

користува

чів, дівчат 

та 

хлопців 
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 2.3.1.1. 

Будівництво, 

реконструкція, 

капітальні, 

поточні 

ремонти 

закладів освіти   

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

10778,3 6278,3 6278,3 Підвищен

ня 

температу

рного 

режиму, 

зменшенн

я 

захворюв

аності, 

зменшенн

я 

споживан

ня 

енергонос

іїв,  

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Підвищен

ня 

температу

рного 

режиму, 

зменшенн

я 

захворюв

аності, 

зменшенн

я 

споживан

ня 

енергонос

іїв,  

  

2.3.1.2. 

Відкриття 

гуртків для 

Відділ 

освіти, 

культур

- 5,0 5,0 Кількість 

учасників 

конферен

Державн

ий, 

обласни

Кількість 

учасників 

конферен
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здобувачів 

освіти 

и,молоді 

та 

спорту 

цій й, 

місцеви

й 

бюджет 

цій, од. 
  

2.3.1.3. 

Придбання 

програмного 

забезпечення 

"Електронний 

журнал" та 

"Електронний 

щоденник" 

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

- 50,0 50,0 Кількість 

учасників

, які 

користую

ться 

програмн

им 

забезпече

нням, осіб 

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

учасників

, які 

користую

ться 

програмн

им 

забезпече

нням, осіб 

  

2.3.1.4. 

Відкриття 

курсів для 

школярів, за 

вибором для 

учнівської 

молоді 

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

- 5,0 5,0 Кількість 

учасників 

курсів, 

осіб. 

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

учасників 

курсів, 

осіб. 

  

2.3.1.5. 

Організація 

поїздок 

учнівських та 

учительських 

колективів в 

інші області 

країни з метою 

додаткового 

навчання та 

культурного 

розвитку. 

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

- 15,0 15,0 Кількість 

учасників 

заходів, 

осіб 

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

учасників 

заходів, 

осіб 

  

2.3.1.6. 

Забезпечення 

якісного 

доступу до 

мережі 

Інтернет в 

закладах освіти  

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

98,0 - - Кількість 

користува

чів, осіб 

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

користува

чів, осіб 

  

2.3.1.7. 

Проведення 

заходів з 

запобігання 

булінгу в 

шкільних 

закладах освіти 

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

- - - Кількість 

учасників

, осіб 

Не 

передба

чено 

Кількість 

учасників

, осіб 
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  2.3.2.1. 

Придбання 

меблів та 

дидактичних 

матеріалів 

шкільних  

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

264,0 264,0 264,0 Показник 

успішнос

ті учнів. 

Кількість 

обладнан

их класів, 

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

Показник 

успішнос

ті учнів. 

Кількість 

обладнан

их класів, 
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закладів з 

урахуванням 

концепції 

«Нова 

Українська 

Школа» 

од.  бюджет од.  

2.3.2.2. 

Придбання 

лінгафонного 

кабінету (15+1) 

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

- 350,0 350,0 Показник 

успішнос

ті учнів,  

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Показник 

успішнос

ті учнів,  

2.3.2.3. 

Придбання 

інтерактивної 

панелі + 5 

ноутбуків для 

проведення 

настановних та 

практичних 

нарад з 

педпрацівника

ми 

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

- 200,0 - Показник 

успішнос

ті учнів, 

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Показник 

успішнос

ті учнів, 

2.3.2.4. 

Придбання 

обладнання для 

оснащення 

матеріальної 

бази нових 

гуртків для 

здобувачів 

освіти 

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

- 25,0 20,0 Кількість 

учасників 

нових 

гуртків, 

осіб. 

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

учасників 

нових 

гуртків, 

осіб. 

2.3.2.5. 

Придбання в 

ДНЗ 

інтерактивних 

підлог з метою 

розвитку 

просторового 

уявлення та 

мислення 

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

- 90,0 90,0 Кількість 

учасників 

процесу, 

осіб. 

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

учасників 

процесу, 

осіб. 

2.3.2.6. 

Придбання 

іншого 

оснащення для 

інноваційного 

навчання 

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

897,00 500,0 500,0 Кількість 

учасників 

процесу, 

осіб. 

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

учасників 

процесу, 

осіб. 
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2.4.1.1. 

Будівництво, 

реконструкція, 

капітальні, 

поточні 

ремонти 

закладів 

культури, 

спорту та 

бібліотек 

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

189,00 200,00 1500,00 Кількість 

відвідува

чів 

спортивн

их, 

культурно

-масових 

заходів, 

бібліотек, 

осіб   

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

відвідува

чів 

спортивн

их, 

культурн

о-масових 

заходів, 

бібліотек, 

осіб   

2.4.1.2. 

Покращення 

матеріально-

технічної бази 

закладів 

культури, 

спорту та 

бібліотек 

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

- 50,0 100,0 Кількість 

придбани

х 

предметів 

та 

матеріалі

в, од. 

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

придбани

х 

предметів 

та 

матеріалі

в, од. 

2.4.1.3. 

Розвиток 

бібліотечної 

системи 

Відділ 

освіти, 

культур

и, 

молоді 

та 

спорту 

- 100,0 150,0 Кількість 

відвідува

чів, осіб, 

кількість 

наданих 

послуг, 

шт.. 

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

відвідува

чів, осіб, 

кількість 

наданих 

послуг, 

шт.. 

2.4.1.4. 

Сприяння 

повноцінній 

діяльності 

гуртків, секцій, 

самодіяльних 

та творчих 

колективів 

враховуючи 

потреби 

хлопців та 

дівчат, жінок та 

чоловіків, осіб 

похилого віку 

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

- 10,0 10,0 Кількість 

відвідува

чів, осіб 

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

відвідува

чів, осіб 

2.4.1.5. 

Сприяння 

створенню 

центрів 

молодіжного 

дозвілля  

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

20,0 20,0 20,0 Кількість 

нових 

молодіжн

их 

центрів, 

осіб, 

кількість 

залученої 

молоді, 

осіб. 

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

нових 

молодіжн

их 

центрів, 

осіб, 

кількість 

залученої 

молоді, 

осіб. 
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2.4.1.6. 

Збереження та 

реставрація 

пам’ятників 

історичної 

спадщини 

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

- 100,0 100,0 Кількість 

відрестав

рованих 

об’єктів, 

кількість 

туристів у 

громаді. 

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

відрестав

рованих 

об’єктів, 

кількість 

туристів у 

громаді. 
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2.4.2.1. 

Створення та 

модернізація 

спортивних 

майданчиків з 

забезпеченням 

вільного 

доступу 

мешканців, в 

т.ч. – жінок, 

матерів з 

дітьми та осіб 

старшого віку 

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

1600,0 1600,0 - Кількість 

майданчи

ків зі 

штучним 

покриття

м, шт. 

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

майданчи

ків зі 

штучним 

покриття

м, шт. 

2.4.2.2. 

Проведення 

естафет, 

спортивних 

змагань 

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

- 5,0 5,0 Кількість 

учасників

, дівчат та 

хлопців 

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

учасників

, дівчат та 

хлопців 

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 

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

- 10,0 10,0 Кількість 

проведен

их 

спортивн

их, 

культурно

-масових 

заходів, 

кількість 

відвідува

чів, осіб   

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

проведен

их 

спортивн

их, 

культурн

о-масових 

заходів, 

кількість 

відвідува

чів, осіб   
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2.4.3.1. 

Відкриття 

курсів за 

інтересами для 

дорослих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

1,0 2,0 2,0 Кількість 

нових 

курсів, 

кількість 

відвідува

чів, осіб 

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

нових 

курсів, 

кількість 

відвідува

чів, осіб 

2.4.3.2. 

Сприяння 

діяльності  

"Університету 

ІІІ віку" для 

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

1,0 2,0 2,0 Кількість 

людей, на 

яких 

будуть 

мати 

Державн

ий, 

обласни

й, 

місцеви

Кількість 

людей, на 

яких 

будуть 

мати 
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людей 

похилого віку 

спорту вплив 

заходи, 

осіб. 

й 

бюджет 

вплив 

заходи, 

осіб. 
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2.4.4.1. 

Встановлення 

відео нагляду в 

населених 

пунктах 

громади 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 300,0 600,0 Зменшенн

я 

правопор

ушень на 

30% 

Місцеви

й 

бюджет, 

обласній 

бюджет, 

грантові 

кошти 

Зменшенн

я 

правопор

ушень на 

30% 

2.4.4.2.  

Проведення 

комплексу 

заходів з 

пожежної 

безпеки в 

закладах та 

установах 

громади 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 250,0 400,0 Кількість 

людей, на 

яких ці 

заходи 

будуть 

мати 

вплив, 

осіб. 

Місцеви

й 

бюджет, 

обласній 

бюджет, 

грантові 

кошти 

Кількість 

людей, на 

яких ці 

заходи 

будуть 

мати 

вплив, 

осіб. 
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2.5.1.1. 

Будівництво, 

реконструкція, 

капітальний та 

поточний 

ремонт 

амбулаторій 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

466,0 300,0 - Кількість 

людей, на 

яких ці 

заходи 

будуть 

мати 

вплив, 

осіб. 

Зменшенн

я 

споживан

ня 

енергонос

іїв, % 

Обласни

й 

бюджет, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

людей, на 

яких ці 

заходи 

будуть 

мати 

вплив, 

осіб. 

Зменшенн

я 

споживан

ня 

енергонос

іїв, % 

2.5.1.2. 

Придбання 

сучасного 

обладнання для 

амбулаторій 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

450 - - Кількість 

пацієнтів, 

скористал

ися 

послугою, 

осіб. 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

пацієнтів, 

скористал

ися 

послугою, 

осіб. 
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2.6.1.1. 

Підтримка 

програм 

«Турбота» та 

«Безбар'єрна 

Воскресенщина

» 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

90,0 90,0 90,0 Кількість 

учасників

, які 

скористал

ися 

програма

ми 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

учасників

, які 

скористал

ися 

програма

ми, осіб. 

2.6.1.2. 

Підтримка 

статутної 

діяльності 

громадських 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 5,0 5,0 Кількість 

громадськ

их 

організаці

й, які 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

громадськ

их 

організаці

й, які 
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організацій, 

діяльність яких 

має соціальне 

спрямування 

отримали 

підтримку

, од. 

отримали 

підтримк

у, од. 

2.6.1.3. 

Проведення 

благодійної 

акції для 

підтримки 

дітей 

вразливих 

верств 

населення. 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 20,0 20,0 Кількість 

учасників 

акції, 

осіб. 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

учасників 

акції, 

осіб. 

2.6.1.4. 

Проведення 

заходів щодо 

підтримки 

дітей-сиріт та 

дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування  

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

272,0 272,0 272,0 Кількість 

проведен

их 

заходів, 

кількість 

учасників

, осіб. 

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту, 

місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

проведен

их 

заходів, 

кількість 

учасників

, осіб. 

2.6.1.5. 

Забезпечення 

безперешкодни

м доступом 

людей з 

особливими 

потребами до 

об’єктів 

соціальної 

інфраструктури 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 60,0 60,0 Кількість 

збудовани

х та 

відремонт

ованих 

пандусів 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

збудовани

х та 

відремонт

ованих 

пандусів, 

шт.. 

2.6.1.6. 

Системний 

супровід сімей, 

що опинилися 

у складних 

життєвих 

обставинах,  

запобігання 

проявами 

домашнього 

насильства, 

торгівлі 

людьми  

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- - - Кількість 

учасників 

з 

підвищен

им рівнем 

життя, 

осіб. 

- Кількість 

учасників 

з 

підвищен

им рівнем 

життя, 

осіб. 

2.6.1.7. 

Сприяння 

психологічної 

реабілітації 

учасників та 

учасниць АТО  

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

24,0 24,0 24,0 Кількість 

учасників

, що 

отримали 

допомогу, 

осіб. 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

учасників

, що 

отримали 

допомогу, 

осіб. 
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3.1.1.1. 

Проведення 

громадських 

слухань щодо 

планування та 

виконання  

місцевого 

бюджету 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 1,0 1,0 Кількість 

проведен

их 

заходів, 

од. 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

проведен

их 

заходів, 

од. 

3.1.1.2. 

Впровадження 

гендерно-

орієнтованого 

бюджетування  

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- - - Ефективн

ість 

використа

ння 

коштів 

Не 

передба

чено 

Ефективн

ість 

використа

ння 

коштів 

3.1.1.3. 

Підвищення 

фахового рівня 

працівників 

органу 

виконавчої 

влади громади 

(курси, 

навчання, 

семінари),  в 

т.ч. з гендерної 

тематики    

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- - - Кількість 

учасників

, які 

пройшли 

навчання, 

осіб 

Не 

передба

чено 

Кількість 

учасників

, які 

пройшли 

навчання, 

осіб 

3
.1

.2
. 
З

а
л

у
ч

е
н

н
я

 г
р

а
н

т
о

в
и

х
 п

р
о

г
р

а
м

, 
д

о
н

о
р

с
ь

к
и

х
 

к
о
ш

т
ів

, 
ф

ін
а

н
с
о
в

и
х

 л
ін

ій
, 
с
п

р
я

м
о

в
а

н
и

х
 н

а
 р

о
зв

и
т
о

к
 

г
р

о
м

а
д

и
. 

3.1.2.1. 

Проведення 

навчань та 

тренінгів для 

активу громади 

з питань 

проектного 

менеджменту 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 5,0 5,0 Кількість 

учасників

, осіб 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

учасників

, осіб 

3.1.2.2. Пошук 

грантових 

програм, 

донорських 

коштів, 

фінансових 

ліній, 

спрямованих 

на розвиток 

громади. 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- - - Кількість 

реалізова

них 

проектни

х заявок 

Не 

передба

чено 

Кількість 

реалізова

них 

проектни

х заявок, 

од. 
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3.2.1.1. 

Підтримка 

проектів, які 

здійснюються 

громадськими 

та 

молодіжними 

організаціями 

та 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- - 50,0 Кількість 

реалізова

них 

проектни

х заявок 

Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

реалізова

них 

проектни

х заявок, 

од. 
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ініціативними 

групами. 

3.2.1.2. 

Започаткуванн

я  та 

впровадження 

конкурсу 

"Громадський 

бюджет" з 

дотриманням 

принципів 

ґендерної 

рівності 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 200,0 200,0 400,0 Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

поданих 

ініціатив. 

Кількість 

та 

загальна 

сума 

реалізова

них 

проектів.  

3.2.1.3. 

Створення 

Молодіжної 

ради та інших 

консультативн

о–дорадчих 

органів  

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

- 2,0 2,0 4,0 Місцеви

й 

бюджет 

Кількість 

залученої 

молоді, 

осіб 

3
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3.2.2.1. 

Щорічне 

проведення 

культурно-

мистецького 

фестивалю 

"День громади" 

Відділ 

освіти, 

культур

и,молоді 

та 

спорту 

- 5,0 15,0 20,0 

Місцеви

й 

бюджет 

та інші 

джерела 

не 

заборон

ені 

Законам

и 

України 

Кількість 

учасників 

фестивал

ю; 

позитивн

ий імідж 

громади 

за її 

межами; 

обсяг 

надходже

нь до 

місцевого 

бюджету  

3.2.2.3. 

Проведення 

консультацій, 

опитувань, 

громадських 

слухань для 

врахування 

думки 

мешканців та 

мешканок при 

прийнятті 

важливих 

рішень 

Виконав

чий 

комітет 

селищно

ї ради 

-  -  -  -  

Не 

передба

чено 

Довіра до 

місцевої 

влади 

  

РАЗОМ 22534,3 16360,3 22335,3 61829,9    
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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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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. 

Ключові 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. 

Період 

здійснення 
2019-2021 
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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 

Ключові 

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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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 

туристами, 

- Збільшено інвестиційну привабливість громади, 

- Збільшено джерела наповнення місцевого бюджету. 
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Ключові 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 

Ключові 

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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

12 350 

Стислий опис 

проекту 

Продаж або продаж прав оренди на землю на конкурентних 

засадах (аукціон) з метою залучення до участі у торгах як 

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. 
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Ключові 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 

Ключові 

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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 12 350 

Стислий опис 

проекту 

Можливість презентувати Воскресенську ОТГ, її 

економічних та інвестиційних можливостей, культурних та 

історичних 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, 
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- Збільшено надходження до міського бюджету. 

Ключові 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 

Ключові 

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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

12 350 

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 
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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. 

Ключові 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 
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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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 

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. 

Ключові 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. 

Період 

здійснення 

2019-2021  
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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 

Ключові 

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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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. 

Ключові заходи 

проекту 

Проект передбачає: 

- Організація  інформаційної кампанії щодо популяризації 

Конкурсу. 

- Організація та проведення для учасників конкурсу 
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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 

Ключові 

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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 

Понад 3 000  

Стислий опис 

проекту 

Проектом передбачається популяризація та інформування 

населення про можливості сільськогосподарських 

кооперативів, організаційне сприяння їх розвитку, проведення 

навчання потенційних керівників кооперативів. 
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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. 

Ключові 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 

Ключові 

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  

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  
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Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

Воскресенська ОТГ  

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 

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. 

Ключові 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 

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 Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
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потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 

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. 

Ключові 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. 

Період 

здійснення 
2019-2021  

Орієнтовна 

вартість проекту, 

тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

- - - Не передбачено 
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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 №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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 

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. 

Ключові заходи 

проекту 

Проектом передбачається:  

- 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 
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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 

Ключові 

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 

відпочинку. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

Воскресенська ОТГ  

Орієнтована 

кількість 
12 350  
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отримувачів 

вигоди, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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. 

Ключові 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №13 

 

Номер і назва 

завдання я 

стратегії 

1.2.1.Створення нових туристичних продуктів 

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. 
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Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

 

Воскресенська ОТГ  

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 

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. 

Ключові 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 

вартість проекту, 

тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

- 10,000 10,000 20,000 

Джерела 

фінансування 
Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 

джерела не заборонені Законом України 

Ключові 

потенційні 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
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учасники 

реалізації 

проекту 

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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 

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,  

- проведено широке 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 

податків. 

Ключові заходи 

проекту 
- приведення території громади в привабливий екологічний 

стан, 

- проведення роз’яснювальної компанії серед населення щодо 

переваг створення баз «зеленого туризму», 
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- 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 

Ключові 

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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 

500 

Стислий опис 

проекту 

Задля розвитку туризму у Воскресенській громаді необхідно 

облаштовувати чітку навігацію по території та встановлювати 

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 
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історичних пам’ятках громади; 

- облаштовано 10 вказівників до туристично-привабливих 

об’єктів; 

- збільшено кількість туристів, які відвідують Воскресенську 

громаду. 

Ключові 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 

Ключові 

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 

вплив 

- Воскресенська ОТГ 

 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

12 350  



87  

вигоди, осіб , в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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. 

Ключові 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 

Ключові 

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 

ПЕТ пляшок скла та паперу; 

- Покращення екологічної інфраструктури. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

Воскресенська ОТГ 
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Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб , в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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. 

Ключові 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 

Ключові 

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. 

Цілі проекту Формування у мешканців громади, у т.ч. дітей та молоді, 

«зеленої» свідомості, культури енергозбереження, формування 

екологічного світогляду. 

Територія на яку 
Воскресенська ОТГ 
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проект матиме 

вплив 

 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб , в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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. 

Ключові 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАНЯ №19 

 

Номер і назва 

завдання 

2.1.2. Підвищення екологічної культури та рівня екологічної 

свідомості населення 
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стратегії 

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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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 

Ключові 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 

вартість проекту, 

тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

- 5,0 5,0 10,0 

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

Ключові 

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, осіб , в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 

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 

Ключові заходи 

проекту 

Проектом передбачається: 

- Проведення моніторингу сертифікованих компаній, які 

надають послуги з енергоаудиту; 

- Визначення виконавця робіт з проведення енергоаудиту; 

- Укладення договорів; 
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- 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 

Ключові 

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, осіб , в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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 

Очікувані 

результати 

- впроваджено системи енергоменеджменту в Воскресенській 

ОТГ, 
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- 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. 

Ключові 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 

Ключові 

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 

отримувачів 

 

12 350 
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вигоди, осіб , в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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. 

Ключові 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №23 

 

Номер і назва 

завдання 

2.1.3. Поліпшення управління енергетичними ресурсами та 

розвиток альтернативної енергетики 
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стратегії 

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, осіб , в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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. 

Ключові 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 

адаптації до змін клімату на період до 2030р. Воскресенської 
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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 

Ключові 

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, осіб , в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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 

трапляються пориви на водогонах,  чим створюється соціальна 

напруга серед мешканців села.  
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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. 

Ключові 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 

Ключові 

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 

7 000  
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вигоди, осіб , в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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. 

Ключові 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 

Ключові 

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, осіб , в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 

 

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. 

Ключові 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 

фінансування 
Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 

джерела не заборонені Законом України 
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Ключові 

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, осіб , в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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. 

Ключові заходи 

проекту 

Проект передбачає: 

- Розробку ПКД . 

- Проведення процедур публічних закупівель. 

- Укладення договору. 
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- 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 

Ключові 

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, осіб , в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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 

засобів. 

- Створено сприятливих умов розвитку в’їзного та 
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внутрішнього туризму, сільського, екологічного (зеленого) 

туризму. 

Ключові 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 

Ключові 

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 

отримувачів 

вигоди, осіб , в 

т.ч. жінки і 

12 350  
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чоловіки окремо 

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. 

Ключові 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 

Ключові 

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 

та спеціальної техніки 

Цілі проекту - Покращення матеріально-технічної бази підприємства; 

- Забезпечення ефективного функціонування комунальної 
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сфери; 

- Покращення санітарного стану території громади; 

- Створення сприятливих умов для життя мешканців. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

Воскресенська ОТГ 

 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб , в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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; 

Ключові 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 

Джерела 

фінансування 
Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 

джерела не заборонені Законом України 

Ключові Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 
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потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

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, осіб , в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 

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 

громади; 

Ключові заходи 

проекту 

- Моніторинг проблем  які турбують мешканців громади. 

- Визначення основних напрямків для затвердження переліку 
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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 

Ключові 

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, осіб , в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 

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, 

- покращено благоустрій населених пунктів громади, 

- зменшено соціальну напругу, 

- підвищено рейтинг села. 

Ключові заходи Проектом передбачається: 
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проекту - 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 

Ключові 

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, осіб , 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. 

Очікувані 

результати 

-  придбано та встановлено 3 комплекти дитячих 

майданчиків; 

- залучено дітей до активної рухової активності, 

- покращено благоустрій населених пунктів. 

Ключові заходи Проект передбачає: 
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проекту -  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 

Ключові 

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 

вигоди, осіб , в 

т.ч. хлопчиків та 

дівчаток 

1596 

Стислий опис 

проекту 

Поліпшення комфортності, надійності і безпечності умов 

перебування в закладах освіти, спрямоване на впровадження 

енергозберігаючих заходів, зменшення споживання енергоносіїв, 
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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. 

Ключові 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 

Ключові 

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 

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 
150 
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кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб , в 

т.ч. хлопчиків та 

дівчаток 

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. 

Ключові 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №36 

 

Номер і назва 

завдання   

стратегії 

2.3.1.Забезпечення якості та комфортних умов ведення навчально 

виховного процесу 

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 
Воскресенська ОТГ 
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проект матиме 

вплив 

 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб , 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, 

Ключові 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 

 

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 
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учнівської молоді, стимулювання її творчого потенціалу. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

Воскресенська ОТГ 

 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб , 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 

Ключові 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 

 

 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 
Воскресенська ОТГ 
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проект матиме 

вплив 

 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб , 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. 

Ключові 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проєкту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 

 

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 



114  

Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

Воскресенська ОТГ 

 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб , в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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; 

Ключові 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 

 

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  
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Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

Воскресенська ОТГ 

 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб, 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 

Ключові заходи 

проекту 

Проектом передбачено: 

- Розробити План заходів спрямованих на запобігання та 

протидії булінгу, 

- Запровадити контроль за виконанням Плану заходів, 

- Проведення виховних годин «Стоп булінг» 

- 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 

 

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» 
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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, осіб, 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. 

Ключові 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 

джерела не заборонені Законом України 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №42 

 

Номер і назва 2.3.2. Модернізація закладів освіти та дошкільних установ, в т.ч. 
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завдання   

стратегії 

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, осіб, 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; 

Ключові заходи 

проекту 

Проект передбачає: 

- Проведення тендерної процедури на придбання лінгафонного 

кабінету (15+1), 

- 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 

- 350,0 350,0 700,0 

Джерела 

фінансування 
Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші 

джерела не заборонені Законом України 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 
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проекту 

 

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, осіб, 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. 

Ключові заходи 

проекту 

Проект передбачає: 

- 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 
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Ключові 

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, осіб, 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 

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. 

Ключові 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 2019 2020 2021 Разом 



120  

вартість проекту, 

тис. грн. 
- 25,0 20,0 45,0 

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 №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 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб, в. 

т.ч. дівчат і 

хлопців 

210 

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. 

Ключові заходи 

проекту 

Проект передбачає: 

- Проведення тендерної процедури на придбання інтерактивних 
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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 

Ключові 

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 

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, осіб, 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; 
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- забезпечено потреби учнів у сучасних електронних 

навчальних матеріалах; 

- розширено можливості позаурочних видів; 

-  забезпечено участь міжнародних проектах, семінарах та 

конференціях у режимі реального часу; 

Ключові 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 

 

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, осіб, в 

1 000  
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т.ч. чоловіків та 

жінок 

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,  

Ключові заходи 

проекту 

Проект передбачає: 

- Розробку ПКД . 

- Проведення процедур публічних закупівель. 

- 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 

Ключові 

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 
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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, осіб, 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. 

Ключові 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 

Ключові 

потенційні 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
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учасники 

реалізації 

проекту 

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, осіб, в 

т.ч. хлопчиків та 

дівчат 

1 000  

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. 

Ключові 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, 
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- 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №50 

 

Номер і назва 

завдання  

стратегії 

2.4.1. Покращення роботи закладів культури, спорту та бібліотек 

для організації змістовного дозвілля 

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, осіб, 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;   
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- 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. 

Ключові 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, 

- 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 

Ключові 

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 
Воскресенська ОТГ 
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проект матиме 

вплив 

 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб, 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, 

- Всебічний розвиток молоді в різноманітних сферах 

діяльності. 

- Зростання рівня інформованості молоді з різноманітних 

питань соціального значення. 

- Залучення молоді до волонтерських проектів. 

Ключові 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 
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проекту 

 

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 

вигоди, осіб, в 

т.ч. жінок і 

чоловіків 

12 350 

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 

Ключові 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 2019-2021 
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здійснення 

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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №53 

 

Номер і назва 

завдання  

стратегії 

2.4.2. Запровадження принципів здорового способу життя серед 

різних соціальних груп громади 

Назва проекту 2.4.2.1. Створення та модернізація спортивних майданчиків з 

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, осіб, 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, 
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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. 

Ключові 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 

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 

Ключові 

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 2.4.2.2. 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 
Воскресенська ОТГ 
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проект матиме 

вплив 

 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб, 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 

систематичних занять спортом. 

- Отримано емоційний заряд для подальшого розвитку. 

Ключові 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №55 

 

Номер і назва 

завдання  

2.4.2. Запровадження принципів здорового способу життя серед 

різних соціальних груп громади 
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стратегії 

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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

519 

Стислий опис 

проекту 
Створення безбар'єрного середовища для маломобільних груп 

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 

Ключові 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 
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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №56 

 

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 

отримувачів 

вигоди, осіб,  

в т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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. 

Ключові 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, 

2019 2020 2021 Разом 

1,0 2,0 2,0 5,0 
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тис. грн 

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 №57 

 

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 

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, осіб,  

в т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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. 

Ключові заходи 

проекту 

Проект передбачає: 

- Розробку Плану роботи "Університету ІІІ віку" на 2019-
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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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №58 

 

Номер і назва 

завдання 

стратегії 

2.4.4. 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, осіб , в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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 
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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. 

Ключові заходи 

проекту 

Проектом передбачається: 

- Моніторинг компаній, які займаються монтажем систем 

відео спостереження. 

- Укладення Договору з виконавцем робіт. 

- 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №59 

 

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 
10 281 
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кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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. 

Ключові заходи 

проекту 

Проектом передбачається: 

- складання ПКД, 

- укладання Договору з виконавцем робіт, 

- 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №60 

 

Номер і назва 

завдання 

стратегії 

2.5.1. 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, 
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- покращення матеріально-технічної бази  амбулаторій. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

Воскресенська ОТГ 

 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 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, 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. 

Ключові 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 
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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 2.5.1.2. 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 

 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 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. 

Ключові 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №62 

 

Номер і назва 2.6.1. Підтримка найуразливіших верств населення 
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завдання  

стратегії 

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 

вигоди, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

100  

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. 

Ключові 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 

Ключові 

потенційні 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 
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учасники 

реалізації 

проекту 

організації. 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №63 

 

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 

Цілі проекту Активізація участі громадських організацій в житті громади. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

Воскресенської ОТГ 

 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 

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. 

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

Ключові 

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 2.6.1.3. 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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 

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. 

Ключові заходи 

проекту 

- формування робочої  групи з підготовки та проведення 

благодійної акції; 

- організація збору речей та солодощів для цільових груп 
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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 

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 №65 

 

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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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. 

Ключові заходи Проектом передбачається: 
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проекту - 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 

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 

Ключові 

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 2.6.1.5. 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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 

19 
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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. 

- Створено комфортні умови для найуразливіших верств 

населення. 

- Зменшено соціальну напругу. 

Ключові 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 

Ключові 

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 2.6.1.6. 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. 
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Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

Воскресенська ОТГ 

 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

34 

Стислий опис 

проекту 

Соціальну роботу із сім'ями, які перебувають у складних 

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.  

Ключові 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 

Ключові 

потенційні 

учасники 

реалізації 

проекту 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 

організації. 
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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №68 

 

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 

проект матиме 

вплив 

Воскресенська ОТГ 

 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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. 

Ключові 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;  
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- 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 

вартість проекту, 

тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

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

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 №69 

 

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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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 
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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 

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 №70 

 

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. 

Територія, на яку 

проект матиме 
 Воскресенська ОТГ 
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вплив 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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 №71 

 

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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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 №72 

 

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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 

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 №73 

 

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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

 

 

12 350 

Стислий опис 

проекту 

Для повноцінного використання потенціалу громади та 

зростання рівня життя населення необхідні відповідні вкладення 
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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 №74 

 

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. 

Цілі проекту Активізація діяльності громадських та молодіжних організацій 

та ініціативних груп на вирішення нагальних проблем громади; 

https://www.facebook.com/groups/progrants/
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Територія, на яку 

проект матиме 

вплив 

Воскресенська ОТГ 

 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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 

проектів; 

Період 

здійснення 
2019-2021 

Орієнтовна 2019 2020 2021 Разом 
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вартість проекту, 

тис. грн. 
- - 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 №75 

 

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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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, 

- оприлюднення на офіційному сайті Воскресенської ОТГ 

звітів про реалізацію проектів громадського бюджету. 
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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 №76 

 

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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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; 

- підвищено самозайнятість молодого покоління; 

- реалізовані потреби молодого покоління громади; 
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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. 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №77 

 

Номер і назва 

завдання  

стратегії 

3.2.2. Підвищення рівня згуртованості громади. 

Назва проекту 3.2.2.1. Щорічне проведення культурно-мистецького фестивалю 

"День громади" 

Цілі проекту - Належна організація визначення Дня громади відділом 

освіти, культури, молоді та спорту 

- Підвищення рівня згуртованості громади. 
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Територія на яку 

проект матиме 

вплив 

Воскресенська ОТГ 

 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів 

вигоди, осіб , в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

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. 

Ключові 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 

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 

3.2.2. Підвищення рівня згуртованості громади. 

Назва проекту 3.2.2.2. Проведення консультацій, опитувань, громадських 

слухань для врахування думки мешканців та мешканок при 
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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, осіб, в 

т.ч. жінки і 

чоловіки окремо 

12 350 

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 

Органи місцевого самоврядування,  виробники та представники 

виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські 



162  

учасники 

реалізації 

проекту 

організації. 
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