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Шановні пані та панове! Шановні земляки! Дорогі однодумці! 

 
Миколаївська об’єднана територіальна громада  – наш спільний 
дім, який ми разом будуємо для себе та наших нащадків. Яким він 
буде, залежить від нас. 

Благодатна земля, безкраї  степи та  багаті надра дістались нам від 
Бога й ми маємо діяти так, аби ці блага могли тішити наших дітей, 
онуків, правнуків. 

Наразі триває розбудова нової, об'єднаної територіальної громади, 
у якій кожен з мешканців хоче бачити свою Миколаївську громаду 
сильною, спроможною та процвітаючою, а громадян – щасливими та 
забезпеченими людьми. 

Для поступового розв’язання  нагальних  питань устрою громади, спільними зусиллями працівників 
органів місцевого самоврядування,  депутатів, наших європейських партнерів  та активних  мешканців  
ОТГ  при підтримці американського народу  розроблено Стратегію розвитку Миколаївської об’єднаної 
територіальної громади. Ось яке широке  коло зацікавлених осіб склалося, щоб  слово  
«децентралізація» втілилося  в кожен день нашої  буденності. 

Стратегія розвитку Миколаївської об’єднаної територіальної громади передбачає взаємодію між 
різними рівнями органів влади та громадянами на основі впровадження принципів належного 
врядування. Стратегічним планом визначено такі напрями розвитку громади, які мають сприяти 
економічному зростанню, підвищенню зайнятості населення, зменшенню екологічного навантаження 
на навколишнє середовище, а також поліпшенню якості життя кожного з мешканців сіл та селищ, які 
увійшли до складу Миколаївської об'єднаної територіальної громади. 

Ми працюємо і  не зупиняємося  на досягнутому,   а наші прагнення – зробити нашу громаду кращою, 
комфортною для життя, роботи, відпочинку й бізнесу, тільки підсилюються.  І лише шляхом спільної  
невтомної дії ми зможемо досягти високих результатів. 

Наполегливо і цілеспрямовано втілюймо в життя намічені проекти, адже це наше реальне майбутнє, 
тут будуть жити наші діти та онуки. Тільки спільними зусиллями ми зробимо нашу громаду краще! 

Успіхів усім нам! 

 

 

Сільський голова Миколаївської об'єднаної територіальної громади 
Віктор Одоєвцев   



 

1. ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЇ, ПОПЕРЕДНІ КОМЕНТАРІ 

У процесі підготовки в рамках проекту DOBRE Стратегії сталого розвитку Миколаївської ОТГ на 2019 - 

2027 роки (Стратегія) застосовано методику Партисипативної Моделі Стратегічного Планування 

Фонду Розвитку Місцевої Демократії (FRDL), що на практиці означало проведення процесу згідно з 

наступними принципами: 

• Залучення до роботи над стратегічним документом широкого представництва місцевого 

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

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

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

та інфраструктурну.  

• Підготовку звіту про стан громади на основі аналізу наявних даних. 

• Проведення поглибленого соціального аналізу (що охоплює проведення соціологічних досліджень 

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

публічних послуг у громаді). 

• Перевірку напрацьованих рішень у ході реальних і ефективних громадських консультацій. 

• Врахування думки більшості мешканців під час вибору пріоритетів розвитку (соціологічні 

дослідження і консультації). 

• Тісну співпрацю між суспільними та інституціональними зацікавленими сторонами, працівниками 

органу місцевого самоврядування і консультантами під час робіт над документом.  

 
Процес підготовки Стратегії відбувався в наступному режимі дій: 

• Переведення діагностики в грудні 2018 - лютому 2019. 

• Перша стратегічна майстерня (13.03.2019), під час якої призначено колектив у справах Стратегії, а 
також заплановано процес стратегічного планування і розпочато суспільні дослідження. 

• Переведення соціологічного дослідження на пробі з 341 домогосподарств-респондентів, обраних 
випадково з числа мешканців об'єднаної громади. 

• Друга стратегічна майстерня (22.04.2019) - презентація результатів дослідження і проведення 
SWOT-аналізу. 

• Третя стратегічна майстерня (14.05.2019) – випрацювання і узгодження бачення розвитку і 
стратегічних цілей, а також погодження операційних цілей. 

• Четверта  стратегічна майстерня (24.06.2019) - вироблено комплекс дій, конкретних проектів, які 
мають служити реалізації операційних і стратегічних цілей. Опрацьовано вступну версію 
документу Стратегії, яку винесено на громадські консультації. 

• П’ята (29.07.2019) стратегічна майстерня – відбулись презентація документу Стратегії та підбиття 
підсумку перебігу партисипативного процесу підготовки стратегії, представлення результатів 
громадських консультацій, врахування зауважень з консультації, модифікація моделі 
впровадження, моніторингу і відповідальності за реалізацію стратегії в громаді, окреслення 
компетенції окремих груп, які братимуть участь в її наступних актуалізаціях. 

Громадські консультації мали широкомасштабний характер. Документ був доступний на веб-сайті 
громади, в приміщенні бібліотек, клубів, старостатах, в адміністрації громади, щоб жителі мали легкий 
та прямий доступ до документу. Відбулись також консультативні зустрічі з мешканцями громади в 
населених пунктах: Миколаївка (11.07.2019 та 18.07.2019), Маломиколаївка (17.07.2019), Мар’їна  Роща 
(16.07.2019), Васильківське (16.07.2019), Русакове (09.07.2019 та 23.07.2019), Петрівка (17.07.2019), 
Чаплинка (18.07.2019), Катеринівка (09.07.2019). Результати консультацій були передані колективу з 
розробки Стратегії, який впровадив їх у остаточний варіант документу, що також було результатом 



 

п'ятої стратегічної зустрічі. 

Стратегія сталого розвитку Миколаївської об’єднаної громади була підготовлена в співробітництві з 

мешканцями згідно партисипативної моделі як декларація майбутнього стану громади, до якого 

прямуватимуть як її мешканці, так і місцеві органи влади, впродовж найближчих 8 років. Це перший 

документ такого значення в нашій громаді, який піднімає питання розвитку громади у вимірі 

стратегічних напрямків розвитку. Це означає для нас сценарій "майбутнього", досягти якого 

намагаємось в рамках запланованих дій, в підсумку яких відбудеться трансформація поточної ситуації. 

Важливим елементом при створенні Стратегії сталого розвитку Миколаївської об’єднаної громади була 

попередня стратегія, часовий горизонт виконання якої добігає кінця, а визначені в ній завдання в 

переважній більшості виконані владою громади. 

Наша Стратегія визначає стратегічні та операційні цілі, яких можливо досягти, і які будуть досягнуті за 

рахунок старанно підібраних та можливих для реалізації завдань і дій.  Стратегія розвитку громади була 

створена з використанням методики партисипативної моделі зі значною участю влади громади, 

спільноти громади і усіх, хто мав ідеї і був готовий працювати над Стратегією. У роботі над нею брали 

участь: 

1. Одоєвцев Віктор – сільський голова  
2. Алєксєєва Галина - с. Миколаївка, виконавчий комітет Миколаївської  сільської ради 
3. Безверха Вікторія - с. Миколаївка, КЗ «Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст.»,  депутат  Миколаївської  

сільської ради 
4. Бєлік Валентина - с. Миколаївка,  член Ради ветеранів  
5. Биковська Вікторія - с. Миколаївка, системний адміністратор,  виконавчий комітет 

Миколаївської  сільської ради  
6. Бондаренко Вікторія – с. Миколаївка,  бухгалтер, КП "Васильківський ККП"  
7. Буряк Артем - с. Миколаївка, молодіжна громадська організація  
8. Буряк Дмитро - с. Миколаївка, приватний підприємець 
9. Гарнатко Людмила - с. Маломиколаївка,  заступник сільського голови, виконавчий комітет 

Миколаївської  сільської ради 
10. Гарнадко Світлана - с. Маломиколаївка, староста Петрівського СО, виконавчий комітет 

Миколаївської  сільської ради  
11. Ріпний Олег - с. Миколаївка, підприємець 
12. Гордієнко Тетяна - с. Миколаївка,  мешканка ОТГ  
13. Григоренко Наталя – селище Васильківське, художній керівник  Васильківського СБК 
14. Грінько Олена - с. Миколаївка, КЗ «Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст.»,депутат Миколаївської  сільської 

ради 
15. Десятко Борис - с. Мар’їна Роща, виконавчий комітет Миколаївської сільської ради 
16. Дуднікова Олена - с. Миколаївка, директор Миколаївської музичної школи, виконавчий 

комітет Миколаївської  сільської ради 
17. Запорожченко Тетяна – с .Миколаївка, спеціаліст І категорії, юрист – консультант,  виконавчий 

комітет Миколаївської  сільської ради 
18. Звірькова Марина - с. Миколаївка, спеціаліст з економічного розвитку та інвестиційної 

діяльності,  виконавчий комітет Миколаївської сільської ради 
19. Іваніна Людмила .- селище Васильківське, художній керівник  Васильківського СБК 
20. Кандала Лариса - с. Миколаївка, пенсіонерка, Ветеранська ГО 
21. Колеснікова Олена - с. Миколаївка, Миколаївський будинок культури  
22. Колодяжна Юлія - с. Миколаївка, реєстратор, виконавчий комітет Миколаївської сільської 

ради 
23. Коновалова Тетяна - с. Миколаївка,  представник молодіжної організації, шахтар 



 

24. Конюшенко Оксана - с. Дмитрівка,  Миколаївський будинок культури, художній керівник 
25. Курило Микола – селище Васильківське, староста Васильківського СО  
26. Лесюк Тетяна - с. Миколаївка,  секретар   Миколаївської сільської ради 
27. Литвак Влада - с. Петрівка,  молодіжна  громадська організація  
28. Майдебура Микола - с. Миколаївка, пенсіонер, депутат  Миколаївської сільської ради 
29. Мальцева Наталія - с. Миколаївка, пенсіонерка 
30. Мандзюк Валентина - с. Маломиколаївка, директор  ПСП,  підприємець 
31. Мандзюк Микола - с.Маломиколаївка,фінансовий директор  приватного сільгосппідприємства 
32. Мартиненко Вікторія - с. Миколаївка, в.о. головного лікаря,  КНП "Миколаївський ЦПМСД" 
33. Мишуста Антоніна - с. Петрівка,  філія Петрівська  КЗ «Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст.», вчитель 
34. Могуща Інна – с. Миколаївка,  пенсіонерка 
35. Натальченко Олександр - с. Миколаївка, депутат   Миколаївської сільської ради 
36. Новікова Ірина - с. Миколаївка, підприємець  
37. Овсяннікова Анастасія - селище  Васильківське, філія Васильківська  КЗ «Миколаївська ЗОШ І-ІІІ 

ст.», учениця 
38. Одоєвцева Власта - с. Миколаївка,  Молодіжна рада  
39. Полієвктова Оксана - с. Миколаївка, підприємець 
40. Панченко Лариса - с. Миколаївка, вчитель, КЗ «Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст.», депутат  

Миколаївської  сільської ради 
41. Прохода Ольга - с. Петрівка,  завідувач філії, філія  Петрівська  КЗ «Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст.» 
42. Прохода Сергій - с. Петрівка, командир гірничорятувального взводу, депутат Миколаївської  

сільської ради 
43. Ріпний Микола - с. Миколаївка, директор,  КЗ «Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст.» 
44. Сімшаг Денис - с. Петрівка, директор,  Петрівський сільський будинок  культури 
45. Сімшаг Тетяна - с. Петрівка, керівник гуртка, Петрівський сільський будинок  культури 
46. Слива Таїса - с. Дмитрівка, художній керівник, Миколаївський будинок культури 
47. Снєгірьова Світлана - с. Миколаївка, земельний відділ, виконавчий комітет Миколаївської 

сільської ради 
48. Сокол Любов – с. Мар'їна Роща,  депутат  Миколаївської сільської ради 
49. Сусоєва Наталя - с. Миколаївка, начальник відділу освіти, виконавчий комітет Миколаївської 

сільської ради  
50. Тарасова Лідія - с. Миколаївка,  головна  медична сестра, КНП "Миколаївський ЦПМСД" 
51. Толош Яна - с. Миколаївка, мешканка ОТГ 
52. Федоренко Любов - с. Миколаївка, голова Ради ветеранів, завідуюча  бібліотекою 
53. Хандрига Андрій - с. Сидоренко, депутат  Миколаївської  сільської ради 
54. Хвостенко Валерія – селище  Васильківське, філія Васильківська  КЗ «Миколаївська ЗОШ І-ІІІ 

ст.», учениця 
55. Ходос Олеся - с. Миколаївка, мешканка  ОТГ 
56. Хоменко Андрій - с. Мар'їна Роща,  мешканець ОТГ 
57. Хорош Віра - с. Миколаївка,  мешканка  ОТГ 
58. Хорошилова Марина - с. Миколаївка,  начальник відділу земельних відносин,  виконавчий 

комітет Миколаївської ОТГ 
59. Череватенко Роман – селище  Васильківське, приватний підприємець, депутат  Миколаївської 

сільської ради 
60. Горкін  Сергій - с. Запоріжжя,  КП «Спорт для всіх» 
61. Чернокнижна Інна - с. Миколаївка, депутат  Миколаївської  сільської ради  
62. Шкваря Станіслав - с. Миколаївка, депутат  Миколаївської  сільської ради  
63. Юрченко  Альона - с. Мар'їна Роща,  художній  керівник  Мар'їнорощівського  сільського клубу 
64. Юрченко В'ячеслав - с. Мар'їна Роща, поліціянт, мешканець ОТГ 
 



 

Стратегія сталого розвитку Миколаївської ОТГ – це випрацьований за партисипативною методикою 

консенсус різних груп мешканців громади щодо напрямків, в яких ми прагнемо розвиватись, та 

негативних явищ, що спостерігаються в нашій громаді, яким ми маємо протидіяти. 

Наша стратегія полягає в забезпеченні рівних можливостей у всіх аспектах функціонування громади 

незалежно від раси, кольору, релігії, статі, національності, походження, громадянства, віку, сімейного 

стану, наявності інвалідності, стану здоров’я, сексуальної орієнтації чи будь-якої іншої ознаки, 

захищеної законом. 

Повага до людей та навколишнього середовища є основою заходів, запропонованих до реалізації, а 

соціальна інтеграція ОТГ входить у нашу місію, цінності та етичні принципи. Наші прагнення ми 

формулюємо у баченні майбутнього нашої громади, випрацьованого спільно з мешканцями. Досягти 

його нам допоможуть системні дії та досягнення цілей, які ми визначили як стратегічні: 

Стратегічна ціль 1. Зміна парадигми економічного профілю громади та створення стимулів для 

економічного розвитку ОТГ 

Стратегічна ціль 2. Активізація спільноти та розвиток людського капіталу 

Стратегічна ціль 3. Покращення якості життя та розвиток технічної інфраструктури 

Стратегічна ціль 4. Створення екологічного оточення та розвиток екологічного туризму 

У практичній реалізації наших стратегічних цілей ми будемо прагнути до збільшення представництва 

жінок у діяльності громади, досягнення вікової різноманітності серед бенефіціарів стратегії, повагу 

прав меншин та полегшення доступу до суспільного життя для людей з інвалідністю, виключених осіб 

та осіб, які перебувають під ризиком виключення. 

 



 

2. АНАЛІЗ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ – НАЙВАЖЛИВІШІ ВИСНОВКИ 

Миколаївська ОТГ – це сільська громада, розташована у південно-західній частині Петропавлівського 
району, в Дніпропетровській області. Адміністративний центр Миколаївської об'єднаної 
територіальної громади – село Миколаївка, 
розташоване на березі річки Самара на 
відстані близько 40 км від Павлограду. 

Миколаївська ОТГ розташована на відстані 
575 км від Києва, 165 км від Донецька, 115 км 
на північ від обласного центру міста Дніпро, 
40 км від Павлограду та 73 км від 
Покровська. На південно-східній околиці 
села Миколаївка розташована проміжна 
залізнична станція 2-го класу Дніпровської 
дирекції  Миколаївка-Донецька, яка є 
важливим об’єктом  вантажних залізничних 
перевезень Західної Донеччини. В селі 
Миколаївка  між станціями Богуславський 
(17 км) та Миколаївка-Донецька (11 км) розташована платформа 73 кіломе́тр — пасажирська зупинна 
залізнична платформа на лінії Павлоград I — Покровськ. Через громаду проходить автомобільна 
дорога державного значення М04 (Е50) Знам'янка – Луганськ – Ізварине. Площа громади складає 
274,44 км2 і на її території проживає 6787 мешканців (станом на 01.01.2019).  

Історично село Миколаївка було створене в 1776 році. Назва походить від імені св. Миколая 
Чудотворця. Згідно з даними з 1859 р. Микільське було селом, у якому проживало 4296 мешканців. У 
1917 році село отримало нову назву – Миколаївка. Адміністративний центр об'єднаної громади – с. 
Миколаївка, на транспортну функціональність впливає факт, що відстані від адміністративного центру 
громади до майже усіх населених пунктів (окрім селища міського типу Васильківське та с. Русакове) не 
перевищує 25 км: с. Петрівка – 3 км, с. Катеринівка – 7 км, с. Маломиколаївка – 10 км, с. Мар'їна Роща 
– 10 км, с. Новопричепилівка – 10,5 км, смт. Васильківське – 24 км, с. Запоріжжя – 17 км, с. Кунінова – 
20 км, с. Русакове – 21 км, с. Сидоренко – 19 км. 

Рисунок 1. Карта Миколаївської ОТГ у регіональному вимірі Рисунок 2. Карта Миколаївської ОТГ 

Джерело: atu.minregion.gov.ua Джерело: atu.minregion.gov.ua 

 

Миколаївська ОТГ внутрішньо диверсифікована з точки зору розвитку. Найбільш депресивні тенденції 
розвитку можна приписати селищу Васильківському, яке розташоване на периферії, без доступу до 



 

води, після занепаду птахофабрики, з проблемами безробіття і еміграції населення. Петрівка, 
сільськогосподарське село, розташоване поблизу центру громади, має природні переваги, пов'язані з 
затоками р. Самари, і Миколаївка, центр громади, яка є найбільш прогресивним і активним населеним 
пунктом громади. 

Демографічна і соціальна ситуація в громаді 

Аналіз статистичних даних показує, що з року в рік зменшується чисельність мешканців громади. У 2018 
році у громаді проживало 7815 осіб, а на початку 2019 року вже 6787 осіб. Зниження чисельності 
мешканців викликане складною політичною ситуацією в регіоні. Воно відбувається незважаючи на те, 
що мешканці окупованих територій Луганщини і Донеччини знаходять притулок на території громади.  

Згідно з останніми даними чисельність населення працездатного віку (від 16 до 59 років) складає 62,7% 
від загальної чисельності, що створює певні передумови для розвитку економіки громади. Водночас 
помітна несприятлива тенденція, пов'язана зі старінням місцевого населення. Це знаходить своє 
відображення в негативному показнику природного приросту.  

Вихід з демографічної кризи вимагає дій, спрямованих на покращення економічної ситуації мешканців. 
На думку місцевих лідерів покращення економічної ситуації населення та забезпечення безпеки, 
призведе до сталого демографічного розвитку. Це також сприятиме поступовому процесу інтеграції 
місцевої спільноти.  

З метою збереження сімейних зв'язків, місцеве самоврядування долучилося до програми надання 
соціальної підтримки сім'ям, які потребують допомоги, і запобігання соціального виключення. На 
території громади реалізується соціальна програма підтримки сім'ї солдатів, які беруть безпосередню 
участь в антитерористичній операції (АТО). Їхнім сім'ям надаються інформаційні, соціально-педагогічні, 
соціально-медичні, юридичні і соціально-економічні послуги.  

На території ОТГ проживає 73 багатодітні сім'ї, у яких виховують 261 дитину. У важких життєвих умовах 
перебуває 15 сімей. Люди з обмеженими можливостями, інваліди АТО, ветерани – це 408 осіб. 

Таблиця 1. Структура населення 

 Чисельність населення, осіб 01.01.2019 

1 Загалом постійних мешканців, зокрема 6787 

 − чоловіки 3365 

 − жінки 3422 

2. Поділ населення за віковими групами:  

 − особи від 0-15 років 929 

 − особи від 16 до 59 років 4125 

 − особи від 60 до 69 років 1099 

 − у віці 70 років і старші 634 

3. Розподіл міське/сільське населення  

 − сільське населення  6787 

 − міське населення  - 
Джерело: дані громади 

Громада є багатонаціональною. Переважну більшість мешканців складають українці, але водночас тут 

проживає велика група росіян і білорусів. Етнічну мозаїку доповнюють меншини: єврейська, 

грузинська, румунська і велика група корейців. У селі Катеринівка проживає ромська спільнота. 

Приблизно 25% населення ОТГ має вищу освіту, у 40% – середньо-технічна, 35 % – загальна освіта. 

Таблиця 2. Демографічні показники Миколаївської ОТГ станом на 01 січня 2019 року 

 Показник Кількість осіб 

Населення Разом 6787 



 

Джерело: дані громади 

Ринок праці в громаді сильно пов'язаний з її промислово-аграрним характером. Гірничо-енергетичний 

комплекс, який розвивається на території ОТГ, створює найбільше привабливих робочих місць. Також 

у сільському господарстві і його оточенні працевлаштування знаходить значна частина мешканців 

громади. На цей час кількість осіб, які працюють на підприємствах, установах, організаціях усіх форм 

власності та господарювання на території ОТГ, сягає 2345 осіб, що складає близько 60 % працездатного 

населення. З них 74 особи працюють в апараті Миколаївської ОТГ. У закладах освіти працює 175 осіб. 

Більша частина працюючого населення ОТГ працевлаштована на приватних виробничих 

підприємствах. У цій групі у найбільшій кількості представлені шахтарі (1117 осіб) і працівники РМЗ (726 

осіб).  

У сільському господарстві працює від 300 до 600 осіб. Це пов'язано із сезонністю виконуваних робіт. 

Сільськогосподарською діяльністю на території ОТГ займається близько 60 підприємців, які надають 

роботу на постійній основі 314 особам. 

Згідно з даними служб зайнятості станом на 01.11.2018 року на території громади зареєстровано 35 

безробітних. Враховуючи, що 3170 осіб громади це – пенсіонери, а 925 – діти до 15 років, офіційний 

рівень безробіття по громаді складає 1,3%. Однак, офіційні дані відрізняються значним чином від 

реальності. Згідно з даними місцевих лідерів суспільного й економічного життя реальний рівень 

безробіття в ОТГ становить близько 20%. 

Структура працевлаштування населення віддзеркалюється у структурі доходів до бюджету ОТГ – її 

основою є податок на доходи фізичних осіб, який у 2018 році становить 36 484,0 тис. грн, де для 

порівняння доходи податку з нерухомості – це 5 420,0 тис. грн. 

Більшість мешканців громади мають особисті селянські господарства (ОСГ), для яких характерні: 

невелика площа господарства, низька продуктивність, висока собівартість виготовленої продукції та 

складність її реалізації. У громаді немає гуртових і роздрібних ринків, де приватні виробники могли б 

збувати свою продукцію, тому продукцію дрібних підприємств та домогосподарств скуповують 

переважно перекупники за заниженими цінами, що не створює інвестиційного потенціалу для 

розвитку економіки. 

Ситуація жінок на ринку праці в ОТГ складна. Переважна більшість пропозицій роботи спрямована на 

Чоловіків 3365 

Жінок 3422 

Віковий розподіл 0 – 15 929 

16 – 59 4125 

60 – 69 1099 

70 і старші 634 

Економічні фактори Рівень міграції (%) 0,5% 

Рівень бідності (%) 12% 

Рівень безробіття Кількість безробітних (дані центру зайнятості) 35 

Співвідношення працюючих і непрацюючих, з 
них: 

40% безробітних 
60% працюючих 

Вразливі групи Внутрішньо переміщені особи/Біженці 434 

Люди з інвалідністю 234 

Пенсіонери 3170 

Ветерани (в тому числі АТО) 18 

Етнічні групи в ОТГ Українці 80% 

Росіяни, роми 20% 



 

чоловіків, які працюють на шахтах або у важкій промисловості. Жінки традиційно знаходять роботу в 

торгівлі, освіті, охороні здоров'я. Жінки знаходять роботу в органах державної адміністрації і 

самоврядування. Певна частина працевлаштована у добувній промисловості. Головним чином жінки 

знаходять роботу у сільському господарстві, особливо сезонну. Місцева торгівля, яка розвивається, не 

має потенціалу для створення достатньої кількості робочих місць для жінок, тому плани розвитку 

агропродовольчої переробки в ОТГ особливо цікаві. Традиційно переробка сільськогосподарської 

продукції ґрунтується на трудомісткій діяльності. Сучасна переробна галузь генерує чисельні робочі 

місця, у тому числі такі, які можуть бути привабливими для жінок. Тому цей напрямок розвитку 

економічної активності в ОТГ слід визнати бажаним. У наступні роки це може принести очікувані 

результати у вигляді зниження кількості безробітних жінок на території ОТГ.  

Стан навколишнього природного середовища, екологія 

Промисловий характер громади з великою часткою важкої промисловості негативно впливає на якість 

повітря. Найбільше пилове забруднення відбувається з териконів шахт, які крім цього часто 

самозаймаються, випускаючи велику кількість СО2, а також важкі метали, зокрема, марганець, сірку 

тощо. Інші промислові підприємства, які діють на території громади, також є причиною забруднення 

повітря і природного середовища. Водночас це найбільші роботодавці в громаді. До цього часу не було 

визначено рівня забруднення ґрунтових вод. Проте можна припустити, що з огляду на експлуатацію 

родовищ шахт, він може бути значним.  

Територія громади характеризується наявністю земель, придатних для вирощування 

сільськогосподарських зернових культур і овочів. З сільськогосподарських угідь – орні землі вже на 

100% використовуються у виробництві. Вільні лише ділянки, призначені для пасовищ, а також 

несільськогосподарські землі – ліси, лісові смуги, водні ресурси. Вільні території і ресурси громади 

дозволяють реалізувати виробництво продукції тваринництва (молочарство). Доступні натуральні 

ресурси на території Миколаївської ОТГ сприяють розвитку сільськогосподарського виробництва. З 

загальної площі Миколаївської ОТГ, яка становить 27 443,6 тис. га, площа посівних земель становить 25 

922,4тис. га, зокрема: 19 310 тис. га – це орні землі; 2 269 тис. га – пасовища; 68 га – водні об'єкти 

(ставки). На території Петрівського старостинського округу також розташована закинута 

післяпромислова зона – виробничі цехи колишньої молочної ферми і складський простір. 

Головні забруднення території ОТГ спричиняють шахти і промислові підприємства. Немає карти 

забруднень підземних вод на території громади.  

У громаді не організовано належним чином роботи, пов'язаної з протипожежною безпекою на 

сільських територіях, де виникає багато пожеж. Проблематичним залишається питання забезпечення 

населення місцевими системами ідентифікації загрози виникнення кризових ситуацій і їх інтеграція з 

централізованими системами сповіщення. 

Великою проблемою для ОТГ виступають так звані стихійні звалища сміття, які виникають у кожному 

населеному пункті, що входить до складу громади. 

Аналіз факторів, які визначають якість життя, стосувався значних аспектів функціонування ОТГ і допоміг 

глибше зрозуміти проблеми. Особливо важливим аспектом усуспільнення процесу роботи було 

обговорення можливих напрямків розвитку громади. Під час роботи майстерень визначено ключові 

фактори, які впливають на якість життя, і які наведені в таблиці нижче: 

Таблиця 3. Ключові фактори, які впливають на якість життя в ОТГ 

 Позитивні фактори Негативні фактори 

Інфраструктура і Вигідне розташування поблизу Відсутність води 



 

просторове 
планування 

великих міських центрів 
Доступність інвестиційних територій 

Співпраця з ДТЕК 

Низька якість технічного інфраструктури 
Відсутність каналізації 

Відсутність актуальних планів 
просторового планування 

Економіка 

Розміщення промисловості 
Добре розвинений 

сільськогосподарський сектор 
Потенціал розвитку переробки 

Безробіття 
Відсутність привабливих робочих місць за 

межами гірничого сектору 
Невигідна демографічна структура 

Нерозвинена сфера послуг 

Навколишнє 
середовище і туризм 

Привабливі екологічні цінності 
Новаторський розвиток велосипедного 

туризму – Велорух 
Природний заповідник 

 

Відсутність туристичної інфраструктури 
Невирішена проблема очищення стічних 

вод, вивезення та утилізації відходів 
Сильне забруднення повітря і води 

Знищення ландшафту гірничими 
териконами 

Суспільство, людський 
капітал 

Активні неурядові організації 
Місцеві традиції 

Пропозиція проведення вільного часу 
для молоді 

Реалізація соціальних програм ДТЕК 
"Громада своїми руками" 

Довіра до місцевого влади 

Старіюча спільнота 
Міграції 

Незавершений процес соціальної 
інтеграції 

Соціальні патології 
Низький дохід не шахтарських сімей 

 

Органи місцевого 
самоврядування 

Активні місцеві лідери 

Недостатня кількість кваліфікованих 
чиновників 

Відсутність місця для обслуговування 
мешканців 

Джерело: власні напрацювання 

 

У той час, коли в Миколаївської ОТГ відбувався процес партисипативного стратегічного планування і 

розроблялась Стратегії сталого розвитку Миколаївської ОТГ на 2019-2027 роки, у сусідній  Дмитрівській 

сільській раді після числених громадських консультацій відбулась сесія пленарних засідання сільської 

ради і 17 липня 2019 року було прийнято рішення про приєднання Дмитрівської сільської ради до 

Миколаївської ОТГ Петропавлівського району у відповідності до Перспективного плану об'єднання 

територіальних громад Дніпропетровської області. Аналогічне рішення про приєднання затвердила 

також Миколаївська сільська рада.  Рисунок 3. Дмитрівська сільська рада  



 

Після позитивного висновку Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації та рішення 

Центральної виборчої комісії щодо дати – та 

території Дмитрівської сільської ради 

відбудуться вибори представників громади до 

Миколаївської сільської ради і Дмитрівської 

громада приєднається до Миколаївської ОТГ 

остаточно. 

Дмітрівська сільська рада включає 6 населених 

пунктів: с.Дмитрівка, с.Бажани, с.Відродження, 

с.Кардаші, с.Олефірівка та с.Чумаки. Загальна 

кількість населення - 5322 особи. Територія – 18 

356,4 га. 

На території Дмитрівської сільської ради також 

розташовані ставки (101,7 га), лісові зони (1 326 

га), рекреаційний парк – загальнодержавний 

ландшафтний заказник «Мар'їн гай» (1 877 га), 

велика кількість земель 

сільськогосподарського призначення (13 126 

га) та пасовищ (1 685 га). 

  



 

3. РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Соціологічне дослідження якості життя мешканців 

Елементом проведеної діагностики, який був ключовим для подальшої роботи над стратегією громади, 

було проведення соціологічного дослідження якості життя мешканців Миколаївської ОТГ, з якого 

випливають такі висновки:  

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

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

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

• Дуже хороша оцінка факту створення об’єднаної громади – 69,0%, погана – 3,3%. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4. Оцінка 
мешканцями 
Миколаївської ОТГ як 
місця для 
проживання. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 
 

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

До позитивних факторів належать: 

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

• Дуже високий відсоток мешканців, які вирішили залишитися в громаді та не бажають десь 
переїжджати 

• Позитивна оцінка факту створення об’єднаної громади 

• Позитивна оцінка мешканцями послуг, які надаються адміністрацією, а також роботи і 
ставлення самих службовців 

• Високий відсоток мешканців, які вважають, що влада об’єднаної громади інформує мешканців 
про свою діяльність 

• Висока оцінка мешканцями діяльності голови громади, ради громади і старост під час даного 



 

терміну повноважень 

• Позитивна оцінка мешканцями рівня безпеки у місцях загального користування у об’єднаній 
громаді 

• Чистота громадських місць (прибирання площ, парків), утримання кладовищ, наявність 
природи в оточенні людини (парки, зелені зони) та естетика громадських будівель 

• Утримання доріг у зимовий період, наявність транспортного сполучення між населеними 
пунктами об’єднаної громади, можливість скористатися послугами та якість громадського 
транспорту на території громади, безпека на дорогах (дорожня розмітка, знаки, освітлення) 

• Позитивна оцінка доступності і якості навчання у школах і дитячих садочках на території 
громади 

• Якість послуг і доступність закладів позашкільної освіти, якість і доступність позаурочних занять 
у школах  

• Доступність дитячих майданчиків  та різноманітних форм цікавого дозвілля для дітей та молоді 

• Позитивна оцінка доступності послуг фахових лікарів і діяльності аптек(и) 

• Позитивна оцінка мешканцями діяльності установ соціального захисту та допомоги, що 
надається установами громади та  громадськими організаціями  особам, які перебувають у 
важких матеріальних умовах  

• Позитивна оцінка мешканцями можливості активно займатися спортом, участі у спортивних 
заходах як глядач, доступності (існування) місць, в яких дорослі можуть проводити свій вільний 
час поза домом, доступу до місць відпочинку та відновлення (відпочинку на лоні природи) 

• Можливість активної участі в різноманітній громадській діяльності та доступність інтернету 

• Сфера культури та можливість брати участь як глядач/слухач у культурному житті у культурно-
мистецькій діяльності, діяльність будинків культури та бібліотек була позитивно оцінена 
мешканцями 
 

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

• Незадовільна можливість сортування сміття та вивезення сміття з домогосподарств 

• Незадовільна якість питної води чистота річок, озер, водойм, стан (робота) каналізаційних 
мереж 

• Недостатня доступність велосипедних маршрутів та незадовільна придатність доріг для 
пішоходів (наявність тротуарів, їх стан, нічне освітлення), якість / стан дорожнього покриття  

• Відсутність достатньої кількості робочих місць на території громади 

• Дуже слабка підтримка започаткування власного бізнесу з боку громади та діяльність 
організацій підтримки бізнесу 

• Матеріальні проблеми, які стосуються 18% домашніх господарств, призводять до соціального 
виключення, зумовлюють низьку якість життя 

• У 46,3% домогосподарств головним джерелом доходів того члена сім’ї, який заробляє 
найбільше, є пенсія чи допомога з інвалідності 

• Мешканці незадоволені низькою пристосованість громадських будівель до потреб осіб з 
інвалідністю 

Оцінка якості громадських послуг, які надаються інституціями місцевого самоврядування 

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



 

У сфері охорони навколишнього середовища, як видно на рисунку 5, мешканці Миколаївської ОТГ 
позитивно оцінюють упорядкування і озеленення - утримання кладовищ, чистоту громадських місць 
(прибирання площ, парків, вулиць та ін.), наявності природи в оточенні людини (парки, зелені зони та 
ін.) та естетику громадських будівель (їхній вигляд). В той же час мешканці негативно оцінили чистоту 
навколишнього середовища, чистоту повітря, догляд з боку державних установ за станом 
навколишнього середовища, стан (роботу) каналізаційних мереж. Однак найбільш негативні оцінки 
пов’язані з можливість сортування та вивезення сміття з домогосподарств, а також з недостатньою 
чистотою річок, озер, водойм. Такі оцінки громадських послуг обумовлюють необхідність для 
адміністрації ОТГ коригувати свою діяльність в сфері охорони навколишнього середовища відповідно 
до потреб та очікувань мешканців. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5. Оцінка 
мешканцями 
громадських послуг 
в сфері охорони 
навколишнього 
середовища. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 

Оцінка мешканцями функціонування громадського транспорту і дорожньої інфраструктури, 
представлена на рисунку 6, переважно позитивна. Мешканці Миколаївської ОТГ найбільш позитивно 
оцінюють утримання доріг у зимовий період, наявніость транспортного сполучення між населеними 
пунктами об’єднаної громади, якість громадського транспорту на території громади та питання 
безпеки на дорогах, хоча остання отримала дуже низьку позитивну оцінку. 

Значної уваги з боку влади громади вимагають якість і стан дорожнього покриття, придатність доріг 
для пішоходів (наприклад, наявність тротуарів, їх стан, нічне освітлення) та доступність велосипедних 
маршрутів. Низькі оцінки зазначених питань зобов’язують адміністрацію громади вдосконалювати 
свою активність в цій сфері відповідно до потреб та очікувань мешканців. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6. Оцінка 
мешканцями 
громадських послуг 
в сфері транспорту 
та дорожньої 
інфраструктури. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 

Мешканці Миколаївської ОТГ позитивно оцінюють якість послуг які надаються інституціями місцевого 
самоврядування у сфері освіти (рисунок 7).  

Мешканці найбільш позитивно оцінили доступність шкіл, доступність дитячих садочків, якість навчання 
у дитячих садочках, якість навчання у школах, доступність дитячих майданчиків, доступність і якість 
послуг закладів позашкільної освіти, якість і доступність позаурочних занять у школах. Уваги з боку 
влади громади вимагає доступність різноманітних форм цікавого дозвілля для дітей та молоді, яка 
отримала від мешканців найнижчу позитивну оцінку. Проте такі оцінки свідчать як про підтримку даної 
сфери з боку адміністрації ОТГ, так і про наявність кадрового потенціалу та потенціалу розвитку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7. Оцінка 
мешканцями 
громадських послуг 
в сфері освіти. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 

Вкрай негативна оцінка мешканцями ситуації у сфері зайнятості та підприємництва вказує на 
необхідність активних дій адміністрації ОТГ щодо надання підтримки з боку громади та створення 
можливостей для заснування власного бізнесу, надання підтримки підприємцям, започаткування 
діяльності організацій підтримки бізнесу, створення робочих місць (рисунок 8). 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 8. Оцінка 
мешканцями 
громадських послуг 
в сфері зайнятості та 
підприємництва. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 

Низькі оцінки в даній сфері обумовлені, перш за все, низькім рівнем доходів мешканців, великою 
часткою осіб пенсійного віку в загальній чисельності населення ОТГ та низькою доступністю робочих 
місць. Результати дослідження показали (рисунок 9), що у 46,3% домогосподарств основним 
джерелом доходів сім’ї виступає дохід пенсіонера або інваліда, і лише у 40,5% це дохід члена сім’ї, 
який працює на ставці (повній чи частковій). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 9. Оцінка 
мешканцями 
джерел доходів 
члена сім’ї, який 
заробляє найбільше. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 
 

У соціальній сфері мешканці позитивно оцінюють діяльність аптек, доступність для мешканців послуг 
фахових лікарів, діяльність в ОТГ установ соціального захисту, допомогу громадських організацій 
особам, які перебувають у важких матеріальних умовах, (рисунок 10). Можливості користуватися 
послугами по догляду, фінансованими громадою та зацікавленість установ громади проблемами осіб 
похилого віку отримали незначну позитивну оцінку. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 10. Оцінка 
мешканцями 
громадських послуг 
у соціальній сфері. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 
 
 

Покращення потребує якість послуг, які надаються інституціями місцевого самоврядування щодо 
пристосованості громадських будівель до потреб осіб з інвалідністю.  

У сфері культури і спорту мешканці Миколаївської ОТГ позитивно і високо оцінюють якість послуг які 
надаються інституціями місцевого самоврядування (рисунок 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 11. Оцінка 
мешканцями 
громадських послуг 
в сфері культури і 
спорту. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 

Мешканці позитивно і максимально високо оцінили можливість брати участь як глядач/слухач у 
культурному житті, діяльність будинків культури, можливість брати участь у культурно-мистецькій 
діяльності, можливість участі у спортивних заходах, діяльність бібліотек, доступність інтернету, 
можливість активної участі в різноманітній громадській діяльності, можливість активно займатися 
спортом 

Найнижчі, але теж позитивні, оцінки отримали доступність (існування) місць, в яких дорослі можуть 
проводити свій вільний час поза домом (наприклад, клубів, центрів, кав’ярень та ін.), а також доступ 
до місць відпочинку та відновлення у безпосередній близькості від місця проживання, що вимагає 
додаткової уваги з боку влади громади для покращення ситуації. 

Рисунок 11 відображає підсумки дослідження якості життя та якості громадських послуг, які надаються 



 

інституціями місцевого самоврядування в ОТГ. Дослідження дозволило визначити фактори, які мають 
найбільший вплив на якість життя і громадських послуг, і сфери, які повинні мати особливу підтримку 
для досягнення збалансованого місцевого розвитку. 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 12. Оцінка 
важливості факторів, 
які мають найбільший 
вплив на якість життя і 
публічні послуги, і які 
повинні мати особливу 
підтримку для 
досягнення 
збалансованого 
місцевого розвитку. 
Джерело: Дослідження 
якості життя (n=341 
домашніх господарств) 

 

Найбільшої підтримки, за оцінками мешканців, потребує охорона та профілактика здоров’я, а також 
водопостачання. 

Другий щабель за важливістю займають поводження з побутовими відходами (сміттєзвалища) і 
соціальна допомога.  

На третьому щаблі уваги і дій з боку влади потребують чистота вулиць та громадських місць, дорожня 
інфраструктура та громадська безпека. 

Ця інформація надзвичайно важлива для влади об’єднаної громади, оскільки дозволяє визначити 
ключові потреби, які одночасно мають суттєвий вплив на відчуття комфорту і якість життя мешканців і 
є вказівником для активних дій. 
  



 

4.  SWOT-АНАЛІЗ – ВИСНОВКИ 

Підсумком стратегічного аналізу і соціологічного дослідження в процесі партисипативного 

стратегічного планування і роботи над стратегією Миколаївської ОТГ було проведення SWOT-аналізу, 

який полягає у визначенні сильних (англ. Strenghts) i слабких (Weaknesses) сторін громади (її 

позитивних і негативних рис, специфічних ресурсів, потенціалу або дефіцитів, які мають вплив на 

майбутній розвиток), а також можливостей (Opportunities) i загроз (Threats), (позитивних і негативних 

процесів чи явищ, які стосуються громади або стосуватимуться її у майбутньому і впливатимуть на її 

розвиток).  

Процес приготування SWOT/TOWS–аналізу відбувався у декілька етапів, в яких брали участь 

представники призначеного стратегічного колективу, представники громадських організацій, 

комунальних установ і мешканці, які представляють різні соціальні групи (бізнесменів, фермерів, 

пенсіонерів). 

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

сферах: 

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

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

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

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

Ідентифіковано ключові проблеми, які будуть вирішуватися в довгостроковій перспективі, вони 

сформульовані наступним чином: 

1. Незадовільний стан технічної інфраструктури, зокрема: 

− Якість доріг і тротуарів у громаді. 

− Центральна система водопостачання не охоплює усіх мешканців громади.  

− Відсутність системи каналізації. 

− Відсутність системи збору, сортування й утилізації комунальних відходів. 

− Слід провести ремонти об'єктів громадського користування, зокрема, шкіл, дошкільних 
навчальних закладів, культурних центрів тощо.  

2. Недостатня кількість і незадовільна якість надання комунальних послуг; 
3. Відсутність системи пожежного захисту і реагування в кризових ситуаціях; 
4. Старіння спільноти громади; 
5. Відсутність інвестиційного простору в громаді; 
6. Відсутність переробної промисловості в громаді; 
7. Відсутність поваги до закону і приватної та державної власності; 
8. Розбіжність інтересів мешканців і великих корпорацій. 

 
9. невигідного використання природних ресурсів 
10. Відсутність систем очищення промислових та комунальних стічних вод 
11. проблем у сфері управління комунальними відходами 
12. сміття потрапляє на нелегальні сміттєзвалища 



 

13. сільськогосподарські монокультури, які деструктивно впливають на якість ґрунтів 
14. забруднення ґрунту важкими металами і засобами охорони рослин 

На підставі результатів у згаданих сферах ідентифіковано сильні і слабкі сторони громади, а також її 

шанси і загрози, представлені в таблиці 4. 

Таблиця 4. Результати SWOT-аналізу Миколаївської ОТГ  

Органи місцевого самоврядування 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Нова та ефективна адміністративна-проектна 
команда з розвитку 

2. Значні власні доходи з розміщення шахти на 
території громади 

3. Наявність ЦНАПу 
4. Мобільні послуги служби охорони здоров'я 
5. Комунікація з мешканцями 
6. Досвід співпраці з міжнародними партнерами 
7. Відкритість до інноваційних рішень у сфері 

консолідації адміністративних послуг (Петрівка, 
об'єднаний старостинський округ з ФАП, поштою) 

1. Мала площа для адміністрації 
2. Прийняття завдань від районної адміністрації 
3. Відсутність планів просторового планування 

територій для всієї громади  
4. Недостатньо персоналу у фінансовій та 

бухгалтерській сфері 
5. Відсутність кваліфікованих кадрів для роботи у сфері 

громадських послуг (лікарі, вчителі) 
 

Шанси Загрози 

1. Можливість підвищення кваліфікації працівників і 
керівного складу 

2. Можливість навчання для депутатів 
3. Впровадження електронної системи обігу 

документів 
4. Інтеграція системи управління громадою з 

системою стратегічного планування 
5. Подальший процес децентралізації і консолідації 

громад 
6. Перспектива приєднання Дмитрівки 

1. Вплив великих власників сільських господарств на 
адміністрацію району 

2. Неочікувані адміністративно-податкові зміни – зміна 
розміру субвенції, яка повертається 

3. Подальша недостатня державна допомога в сфері 
інфраструктурної підтримки адміністрації 

4. Передача без фінансового забезпечення подальших 
завдань від районної адміністрації 

5. Небажання продовжувати процес об'єднання 
сусідніх громад 

 
  



 

Інфраструктура і просторове планування 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Доступність інвестиційних територій 
2. Сфера комунальних послуг, яка активно 

розвивається 
3. Активне управління комунальним підприємством, 

зосереджене на наданні широкого спектру 
послуг, і бачення в цьому його можливості для 
розвитку 

4. Транспортне сполучення з великими 
промисловими центрами Дніпро і Кам'янське 

5. Співпраця з ДТЕК у сфері фінансування заміни 
водопроводу  

6. Розвинена інфраструктура освітлення (два села 
без освітлення)  

7. Модернізовані та у хорошому стані будинки 
культури 

8. Сім населених пунктів громади газифіковані й усі 
електрифіковані 
 

1. Відсутність планів просторового розвитку територій – 
існує потреба їх оновлення 

2. Відсутність інвестиційної пропозиції, незважаючи на 
наявність землі, призначеної на інвестиції 

3. Відсутність води (свердловини) 
4. Зношена інфраструктура водопостачання та 

водовідведення в селищі Васильківському 
5. Поганий стан житлово-комунальної інфраструктури 
6. Нерозвинена і в поганому технічному стані мережа 

дорожньої інфраструктури всередині громади 
7. Слабо розвинена пропозиція громадського 

транспорту всередині громади 
8. Спустошений простір після колгоспів і птахофабрики 

(Васильківське) 
9. Невідповідно забезпечена для пішого руху дорога 

державного значення, яка проходить через центр 
Миколаївки 

10. Відсутність води – Васильківка 
11. Невпорядкована політика управління відходами, їх 

сегрегації і вивозу 
12. Відсутність сертифікованого сміттєзвалища 
13. Недостатня спортивна інфраструктура 

Шанси Загрози 

1. Витрати держави на розвиток дорожньої 
інфраструктури 

2. Отримання фінансування на розвиток 
інфраструктури з обласної адміністрації 

3. Можливість управління земельними ресурсами за 
межами населених пунктів 

4. Модернізація дошкільного навчального закладу в 
Васильківці 

5. Об'єднання школи і дошкільного навчального 
закладу в Петрівці 

6. Модернізовані та у хорошому стані будинки 
культури 

1. Зміни у фінансуванні інфраструктури на державному 
рівні 

2. Будівництво нового комунального житла 
(нестабільність працевлаштування на шахтах) 

3. Залежність від водної інфраструктури шахти 

 
  



 

Економіка 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Близькість до великих ринків збуту – Дніпро, 
Донеччина і Луганськ 

2. Розташування 2 шахт на території громади 
(Сташкова і Степова) 

3. Відносно хороші заробітки (шахтарські зарплати) 
4. Привабливі для сільськогосподарського 

виробництва чорноземи  
5. Розміщення підрозділів ДТЕК, Укранафти, 

Укрзалізниці 

1. Несприятлива для розвитку економіки демографічна 
структура 

2. Відтік кваліфікованого персоналу з території громади 
3. Інвестиційна пропозиція громади 
4. Нестача робочої сили 
5. Відсутність виробництва продукції тваринництва 
6. Нерозвинена сфера послуг і торгівлі 

Шанси Загрози 

1. Розробка постійних механізмів співпраці 
місцевого бізнесу з мешканцями, адміністрацією 
та місцевими НДО  

2. Підтримка розвитку сільськогосподарської 
переробки 

3. Підтримка розвитку місцевих кластерів, які 
базуються на сільськогосподарському 
виробництві 

4. Стимулювання внутрішнього попиту 
5. Створення широкої пропозиції отримання 

професій, які не пов'язані з гірничою справою 
6. Використання територій промислової сфери в 

Петриківці 
7. Створення інфраструктури інкубації бізнесу 
8. Визначення нового економічного профілю 

громади 

1. Нестабільність курсу валют і ринків вугілля 
2. Підвищення податкових зборів для малих 

підприємців 
3. Нестабільність цін на енергоносії 
4. Близькість кордону збройного конфлікту на сході 

країни 
5. Незрозумілий статус податку на нерухомість 
6. Монополізація різних галузей промисловості і ринків 

збуту 
7. Відсутність різноманітності робочих місць: більшість 

робочих місць – це гірничі професії 
8. Відсутність чіткого бачення економічного розвитку в 

ситуації ризику зміни кон'юнктури на ринках вугілля. 

Навколишнє середовище і туризм 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Наявність привабливих водойм і водотоків 
Самари на території громади 

2. Наявність місць з привабливим ландшафтом 
3. Локалізація історичних курганів в ОТГ (40 

загальною площею  9,5 га). 
4. Найбільший (Гіннес) металевий герб держави 
5. Мар'їна Роща – розташування дач вдовж річки 
6. Новаторський розвиток велосипедного туризму – 

Велорух 
7. Розташування  на території ОТГ заповідних зон-

заказників  «Мар’їн Гай» і «Петропавлівські 
лимани» 

8. Місця проживання лебедів в затоці Самари 

1. Наявність гірничих виробок і териконів 
2. Порушення управління ґрунтових вод в результаті 

екстенсивної експлуатації вугілля 
3. Солоність ґрунтових вод – в результаті гірничої 

діяльності 
4. Деградація поверхні  
5. Відсутність туристичної і готельної інфраструктури 
6. Низька екологічна свідомість мешканців і 

підприємців 
7. Відсутність ефективної системи управління збору і 

вивезення відходів 
8. Відсутність сортування сміття 
9. Забруднення повітря 
10. Нелегальні звалища сміття 

Шанси Загрози 



 

1. Створення простору для рекреації в середовищі 
природних водойм громади 

2. Створення нових туристичних продуктів, таких як 
Міні-Хортиця в Петрівці 

3. Створення велосипедних маршрутів (туристичних 
і MTB)  

4. Визначення громадських зон активного 
відпочинку (велосипедні маршрути, місця для 
відпочинку) 

5. Створення бренду привабливих місць риболовлі 
для рибалок в громаді 

1. Близькість до зони АТО 
2. Запущеність рекультивації територій шахтарських 

виробок 
3. Відсутність аналізу щодо гірничих територій 
4. Обмеження територіального планування, пов'язані із 

гірничими теренами 

6.  5.  

Суспільство, людський капітал 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Місцеві неурядові організації (пенсіонерів шахт, 
ветерани) 

2. Унікальні місцеві традиції  
3. Активні будинки культури, які працюють у 

широкому діапазоні з усіма прошарками місцевої 
спільноти 

4. Приваблива пропозиція проведення вільного часу 
для молоді в будинках культури 

5. Співпраця з ДТЕК в рамках програми Громада 
власними руками 

6. Довіра мешканців до місцевої влади 

1. Значна частка у віковій структурі осіб пенсійного віку 
2. Соціальні патології 
3. Висока захворюваність на ракові хвороби 
4. Професійне консультування для молоді 
5. Спадкова модель роботи у гірничих професіях 
6. Пасивність жителів 
7. Поява тенденцій зміни стилю життя – менш 

популярна модель багатодітної сім'ї 
8. Низький дохід сімей не гірників 
9. Низька схильність до суспільного життя 
10. Нездоровий спосіб життя мешканців 
11. Низьке почуття спільності після об'єднання 

Шанси Загрози 

1. Покращення співпраці між місцевими НДО – 
мережа 

2. Залучення молоді до співучасті у прийнятті рішень 
щодо розвитку громади 

3. Залучення шляхом громадської активності різних 
груп мешканців у життя громади 

4. Потреба в обміні досвідом у сфері культури і 
підтримки розвитку громадянського суспільства 

5. Створення молодіжної ради громади 
6. Залучення молоді до Організації "Європейський 

Розвиток" 
7. Створення місця зустрічі для молоді – кузня 

молодіжної інтеграції 
8. Підвищення активності таких суб'єктів, як ДТЕК, 

Укрнафта, Державна Залізниця 

1. Експансія доступності до наркотиків – близькість 
гірничого міста Першотравенськ 

2. Загроза інфекцій туберкульозом і ВІЛ  
3. Пряма і розширена фінансова допомога для 

мешканців 
4. Відсутність довіри до Держави, законодавства 
5. Рівень життя мешканців 
6. Спадкова модель життя, заробляючи в шахті  
7. Близькість до зони АТО 

 
 



 

Таблиця 5. Загальний SWOT-аналіз Миколаївської ОТГ  

 
На основі проведеного аналізу можна впевнено зазначити, які ресурси задіяні в повній мірі та які сильні 
сторони є конкурентною перевагою Миколаївської громади. Описані шанси дозволять використати 
можливості задля подальшого розвитку та усунення слабких сторін, а перелік критичних загроз 
дозволить вжити заходів щодо їх уникнення.  

СИЛЬНІ СТОРОНИ
1.Нова та ефективна адміністративна-проектна 
команда з розвитку
2.Мобільні адміністративні та соціальні послуги
3.Значне фінансове надходження від функціонування 
шахт на території громади
4.Вигідне транспортне сполучення з великими 
промисловими центрами 
5.Розвинена сфера комунальних послуг
6.Модернізовані заклади культури
7.Наявність привабливих природно-рекреаційних 
ресурсів
8.Новаторський розвиток велотуризму - Велорух
9.Розміщення закладів ДТЕК, Укранафта, 
Укрзалізниця та активна взаємодія

СЛАБКІ СТОРОНИ
•1. Висока захворюваність на ракові хвороби
•2.Відсутність планів просторового планування 

територій для всієї громади та інвентаризації землі
•3.Відсутність кваліфікованих кадрів у різних сферах
•4.Зношена інфраструктура водопостачання та 

водовідведення, відсутність води в деяких 
населених пунктах

•5.Поганий стан житлово-комунальної 
інфраструктури

•6.Нерозвинена і в поганому технічному стані мережа 
дорожньої інфраструктури

•7. Недостатньо ефективне поводження зі сміттям, 
відсутність полігону для утилізації відходів

•8.Несприятлива для розвитку економіки 
демографічна структура

•9.Низька активність мешканців

ШАНСИ
1. Можливість підвищення кваліфікації працівників
2.Впровадження електронного обігу документів
3.Подальший процес децентралізації і консолідації 
громад, зростання бюджетної підтримки для 
об’єднаних громад
4.Можливість управління земельними ресурсами за 
межами населених пунктів
5. Розробка механізмів співпраці місцевого бізнесу з 
мешканцями, адміністрацією та місцевими НДО 
6.Визначення нового економічного профілю громади
7. Підтримка розвитку місцевих кластерів, які 
базуються на сільськогосподарському виробництві
8. Створення нових туристичних продуктів
9. Визначення громадських зон активного 
відпочинку (велосипедні маршрути, місця для 
відпочинку)
10. Залучення шляхом громадської активності різних 
груп мешканців у життя громади

ЗАГРОЗИ
1. Неочікувані адміністративно-податкові зміни –
зміна розміру субвенції, яка повертається
2. Передача без фінансового забезпечення 
подальших завдань від районної адміністрації
3. Зміни у фінансуванні інфраструктури на 
державному рівні
4. Залежність від водної інфраструктури шахти
5. Нестабільність курсу валют, ринків вугілля та цін на 
енергоносії
6. Близькість кордону збройного конфлікту на сході 
країни
7. Запущеність рекультивації територій шахтарських 
виробок
8. Відсутність аналізу щодо гірничих територій
9. Обмеження територіального планування, пов'язані 
із гірничими теренами
10. Загроза інфекцій туберкульозом і ВІЛ



 

5. БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

 

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

Миколаївська громада – це громада 
високих людських цінностей, сильна 

єдністю, безпечна, розвинена, з 
комфортними умовами життя, праці, 
відпочинку і самореалізації, де кожен 
знайде своє місце для втілення своїх 
ідей і задумів з шаною до людей та 

природи 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 

6. СТРАТЕГІЧНІ Й ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ 

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

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

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

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

В стратегії закладено інтенсивний характер розвитку громади, який ґрунтується на її постійно 
укріплюваних міцних сторонах і перевагах. Водночас не забуто про виявлені недоліки та потреби, які 
мають бути задоволені. Стратегічні цілі є найвищою ланкою дерева цілей. Кожна з них підпорядкована 
відповідній продіагностованій сфері життя громади. Із стратегічних цілей випливають операційні цілі 
вказуючи шлях їх реалізації. Вони визначені для кожної стратегічної цілі, сформульованої в документі, 
визначаючи її сферу і межі. В той же час, вони залишаються на певному рівні узагальнення, вказуючи 
лише напрямок, який реалізують описані конкретні дії, що мають бути виконані для реалізації стратегії 
до 2027 року. 

Таблиця 6. Ключові проблеми, стратегічні та операційні цілі у чотирьох сферах розвитку ОТГ  

Сфера Ключові проблеми Стратегічні цілі Операційні цілі 
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• Несприятлива для розвитку 
економіки демографічна 
структура 

• Відтік кваліфікованого 
персоналу з території громади 

• Інвестиційна пропозиція 
громади 

• Нестача робочої сили 

• Відсутність виробництва 
продукції тваринництва 

• Нерозвинена сфера послуг і 
торгівлі 

I. Зміна парадигми 
економічного 
профілю громади 
та створення 
стимулів для 
економічного 
розвитку ОТГ 

1. Активізація внутрішнього 
потенціалу та розвиток 
підприємництва серед 
сільських мешканців 

2. Розвиток місцевих трудових 
ресурсів 

3. Створення умов для розвитку 
діючих підприємств та  
залучення інвестицій 
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• Значна частка у віковій 
структурі осіб пенсійного віку 

• Соціальні патології 

• Висока захворюваність на 
ракові хвороби 

• Професійне консультування 
для молоді 

• Спадкова модель роботи у 
гірничих професіях 

• Пасивність жителів 

• Поява тенденцій зміни стилю 
життя – менш популярна 
модель багатодітної сім'ї 

• Низький дохід сімей негірників 

• Низька схильність до 
суспільного життя 

• Нездоровий спосіб життя 
мешканців 

II. Активізація 
спільноти та 
розвиток 
людського капіталу 

1. Підвищення якості життя 
шляхом підтримки родин та 
стимулювання змін в 
демографічній ситуації 

2. Розвиток медичного 
обслуговування та турбота про 
здоров’я мешканців і мешканок 

3. Створення умов для підтримки 
високої якості освіти  

4. Активізація молоді та 
молодіжна політика 

5. Підтримка культурного 
розвитку для протидії 
соціальним патологіям та 
поширенню здорового способу 
життя 



 

6. Активізація і включення різних 
груп мешканців в життя ОТГ, 
стимулювання розвитку 
громадянського суспільства 

С
ф

е
р

а 
ін

ф
р

ас
тр

ук
ту

р
и

, с
а

м
о

вр
яд

ув
ан

н
я 

і а
д

м
ін

іс
тр

ац
ії

 

• Відсутність планів 
просторового планування 
територій для всієї громади  

• Відсутність інвестиційної 
пропозиції, незважаючи на 
наявність землі, призначеної 
для інвестицій 

• Відсутність води (свердловини) 

• Зношена інфраструктура 
водопостачання та 
водовідведення в деяких 
населених пунктах громади 

• Поганий стан житлово-
комунальної інфраструктури 

• Нерозвинена і в поганому 
технічному стані мережа 
дорожньої інфраструктури 

• Слабо розвинена пропозиція 
громадського транспорту  

• Спустошений простір після 
колгоспів і птахофабрики 
(Васильківське) 

• Невідповідно підготовлена для 
пішого руху дорога 
державного значення, яка 
проходить через центр 
Миколаївки 

• Недостатня спортивна 
інфраструктура 

• Мала площа будинку для 
адміністрації 

• Відсутність кваліфікованих 
кадрів для роботи у сфері 
громадських послуг (лікарі, 
вчителі) 

III. Покращення якості 
життя та розвиток 
технічної 
інфраструктури 

1. Покращення та розвиток 
дорожної інфраструктури  

2. Вдосконалення систем 
водопостачання і 
водовідведення та покращення 
якості води  

3. Просторове планування та 
створення інвестиційної 
пропозиції 

4. Створення культурної, 
спортивної та рекреаційно-
відпочинкової інфраструктури 

5. Вдосконалення публічних 
послуг та обслуговування 
населення 

6. Покращення діяльності 
комунального підприємства 
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• Наявність гірничих виробок і 
териконів 

• Солоність ґрунтових вод та 
порушення їх рівня в 
результаті діяльності вугільних 
підприємств 

• Деградація територій 
внаслідок гірничовидобувної 
діяльності  

• Відсутність туристичної і 
готельної інфраструктури 

• Низька екологічна свідомість 
мешканців і підприємців 

• Відсутність ефективної системи 
управління відходами: збір, 
вивезення і переробка  

• Відсутність сертифікованого 
сміттєзвалища 

• Забруднення повітря 

• Нелегальні звалища сміття 

IV. Створення 
екологічного 
оточення та 
розвиток 
екологічного 
туризму 

1. Створення системи збору, 
сортування і вивезення відходів 
та підвищення ефективності 
управління в цій сфері 

2. Протидія деградації та 
відновлення  навколишнього 
природного середовища 

3. Екологічна просвіта та 
просування  екологічної  
свідомості серед мешканців ОТГ 

4. Розвиток туризму та 
вдосконалення туристичної 
пропозиції 

 

Таблиця 7. Стратегічні цілі Миколаївської ОТГ 

Стратегічні цілі розвитку Миколаївської ОТГ 
 

Стратегічна ціль 1. ЗМІНА ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ГРОМАДИ ТА 

СТВОРЕННЯ СТИМУЛІВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОТГ 

Стратегічна ціль 2. АКТИВІЗАЦІЯ СПІЛЬНОТИ ТА РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

Стратегічна ціль 3. ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

Стратегічна ціль 4. СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОТОЧЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО 

ТУРИЗМУ 

Стратегічна ціль 1. Стратегічна ціль 2. Стратегічна ціль 3. Стратегічна ціль 4. 

Зміна парадигми 
економічного профілю 
громади та створення 

стимулів для 
економічного 
розвитку ОТГ 

Активізація спільноти 
та розвиток людського 

капіталу 

Покращення якості 
життя та розвиток 

технічної 
інфраструктури 

Створення 
екологічного оточення 

та розвиток 
екологічного туризму 

Основним фактором, що 
в найближчі роки 

визначить можливості 
для розвитку громади в 

економічній сфері є 
реальна небезпека 

значного збільшення 
кількості безробітних 

людей у разі невжиття 

Мета - пробудити 
громадянську 

відповідальність у 
підтримці децентралізації 

влади та соціалізації 
процесів прийняття 

рішень шляхом більшої 
самовпевненості та 
підприємництва. В 

Якість життя в громаді 
(його рівень) залежить не 
лише від власних доходів 

її мешканців, але й 
визначається станом 

комунальної 
інфраструктури в громаді 

та системою, 
організацією та 

Використання цінностей 
та потенціалу громади у 

галузі сільського туризму: 
агротуризм, 

сільськогосподарський 
туризм, екологічний 
туризм (велосипедні 

доріжки разом із низкою 
гарантованих атракціонів 



 

заходів щодо створення 
якісно нових робочих 

місць поза традиційними 
галузями важкої 
промисловості. 

Підставами вважати цю 
умову розвитку 

найважливішою є 
кількість людей без 

роботи та необхідність 
реструктуризації ринку 

праці в сільському 
господарстві (тобто відтік 

надлишкової робочої 
сили з 

сільськогосподарської 
діяльності). З точки зору 

вдосконалення 
управління сільським 

господарством, 
стратегічна мета 
орієнтована на 

поліпшення умов 
ведення сільського 

господарства (розвиток 
інфраструктури для 

сільського господарства, 
вдосконалення, 

підтримка виробничих 
груп та кооперативів). 
Підтримка розвитку 

нетрадиційних напрямків 
сільськогосподарської 
діяльності, включаючи 

екологічну освіту. 
Підтримка розвитку 

агротуризму та 
екотуризму. Розвиток 

агропродовольчої 
переробки 

рамках цілі передбачені 
заходи в галузі культури 
та охорони національної 
спадщини: культивація та 

відновлення місцевих 
традицій, символічних 

місць, народної 
творчості, пам’яті та 

мови. Розвиток 
демократії та соціальних 
комунікацій, створення 

місцевих НУО 
(активізація жінок), 

соціалізація процесів 
прийняття рішень, 

активізація старостатів, 
просування та 

формування позитивного 
іміджу як об’єднаної 
громади, здатної до 

співпраці між 
мешканцями громади. 

Це основа для посилення 
місцевого патріотизму, 

підвищення 
продуктивності дій, 

ефективності та 
раціональності, 

відновлення традицій та 
соціальної ідентичності 

функціонуванням 
установ, що обслуговують 

колективні потреби в 
громаді, такі як охорона 

здоров'я, освіта, 
культура, соціальна 

допомога, безпека. Тому 
шанси (можливості) на 

підвищення якості життя 
мешканців та 

економічного розвитку 
повинні бути оцінені 

серед інших виходячи з 
обсягу та типу інвестицій, 

що здійснюються в 
громаді не тільки в 
дорожній, водо- і 

каналізаційній 
інфраструктурі, а й у 

сфері відпочинку, спорту, 
освіти та громадської 
безпеки, включаючи 
екологічну безпеку 

(багаття, сільські 
фестивалі, заклади 

сакральної культури та 
місцевої спадщини, 
місцеві кулінарні та 

фольклорні пам'ятки). 
Розвиток екологічного 
туризму розуміється як 

можливість 
використовувати ресурси 

громади в межах 
збільшення доходів, 

отриманих від туризму 
шляхом диверсифікації 
туристичної пропозиції. 

Розвиток туристичної 
пропозиції громади - 

створення туристичних 
атракціонів та способів 
активного проведення 

вільного часу, включаючи 
розвиток 

спеціалізованого 
туризму, такого як 

велоспорту, водного, 
риболовлі, 

спостереження за 
птахами. Розвиток 

агротуризму, розвиток 
туристичної діяльності та 

екологічної освіти, 
розвиток громадської 

туристичної 
інфраструктури, у тому 

числі для інвалідів, 
туристична промоція 

громади 

  



 

Таблиця 8. Стратегічні і операційні цілі розвитку Миколаївської ОТГ 
 

Стратегічна ціль 1. Зміна парадигми економічного профілю громади та створення 
стимулів для економічного розвитку ОТГ 

  
Операційна ціль 1.1. Активізація внутрішнього потенціалу та розвиток підприємництва серед сільських 

мешканців 
Операційна ціль 1.2. Розвиток місцевих трудових ресурсів 
Операційна ціль 1.3. Створення умов для розвитку діючих підприємств та залучення інвестицій 

  
  

Стратегічна ціль 2. Активізація спільноти та розвиток людського капіталу 
  

Операційна ціль 2.1. Підвищення якості життя шляхом підтримки родин та стимулювання змін в 
демографічній ситуації 

Операційна ціль 2.2. Розвиток медичного обслуговування та турбота про здоров’я мешканців і мешканок 
Операційна ціль 2.3. Створення умов для підтримки високої якості освіти 
Операційна ціль 2.4. Активізація молоді та молодіжна політика 
Операційна ціль 2.5. Підтримка культурного розвитку для протидії соціальним патологіям та поширенню 

здорового способу життя 
Операційна ціль 2.6. Активізація і включення різних груп мешканців в життя ОТГ, стимулювання розвитку 

громадянського суспільства 
  
  

Стратегічна ціль 3. Покращення якості життя та розвиток технічної інфраструктури 
  

Операційна ціль 3.1. Покращення та розвиток дорожної інфраструктури 
Операційна ціль 3.2. Вдосконалення систем водопостачання і водовідведення та покращення якості води 
Операційна ціль 3.3. Просторове планування та створення інвестиційної пропозиції 
Операційна ціль 3.4. Створення культурної, спортивної та рекреаційно-відпочинкової інфраструктури 
Операційна ціль 3.5. Вдосконалення публічних послуг та обслуговування населення 
Операційна ціль 3.6. Покращення діяльності комунального підприємства 

  
  

Стратегічна ціль 4. Створення екологічного оточення та розвиток екологічного туризму 
  

Операційна ціль 4.1. Створення системи збору, сортування і вивезення відходів та підвищення 
ефективності управління в цій сфері 

Операційна ціль 4.2. Протидія деградації та відновлення навколишнього природного середовища 
Операційна ціль 4.3. Екологічна просвіта та просування екологічної свідомості серед мешканців ОТГ 
Операційна ціль 4.4. Розвиток туризму та вдосконалення туристичної пропозиції 

 

 



 

7. ІНДИКАТОРИ ВПЛИВУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ВТІЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ 

 
Індикатори впливу 

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

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

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

Основною метою системи моніторингу Стратегії виступає перевірка ефективності дій, визначених в 
рамках стратегічних та оперативних цілей, які містяться в документі. Таким чином, моніторинг 
реалізації Стратегії буде проводитись з урахуваннях сукупних показників продуктів, результатів та 
впливу проаналізованих основних показників, визначених у Стратегії для окремих стратегічних цілей. 
Показники реалізації Стратегії розвитку спрямовані на визначення того, чи досягнуті, та в якій мірі 
досягнуті, стратегічні цілі, а також в якій мірі впровадження Стратегії  наближає громаду до реалізації 

•які визначають безпосередній результат реалізованої інвестиції/завдання

•вимірюють ступінь виконання оперативних цілей

•відносяться до вимірювання ефективності та дієвості

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

1. Показники продукту:

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

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

2. Показники результату:

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

•відносяться до наслідків реалізації завдань для місцевої спільноти

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

3. Показники впливу:



 

стратегічного бачення. Показники, які забезпечують моніторинг реалізації Стратегії та стосуються її 
окремих стратегічних та операційних цілей, представлені нижче. 

 

Таблиця 9. Індикатори впливу відповідно до стратегічних цілей Стратегії 

 

 
 
 
 

Таблиця 10. Індикатори результатів втілення стратегії 

Стратегічна ціль 1: Зміна парадигми економічного профілю громади та створення стимулів для 
економічного розвитку ОТГ 

Операційна ціль 1.1. Активізація внутрішнього потенціалу та розвиток підприємництва серед сільських 
мешканців 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

1.1.1. Організація сучасно 0 Кількість створених пунктів прийому 1 

Стратегічна ціль 1: Зміна парадигми економічного профілю громади та створення стимулів для 
економічного розвитку ОТГ

• Кількість працевлаштованих мешканців у підприємствах, які діють на території громади

• Кількість суб’єктів господарювання, які діють на території громади

• Кількість (відсоток) безробітних

• Площа інвестиційно розвинених територій

• Кількість новозареєстрованих суб'єктів господарювання

• Кількість працюючих - на тисячу мешканців

• Кількість мешканців, які користуються сільськогосподарськими консультаційними послугами

• Кількість нових інвесторів, залучених громадою

• Кількість реалізованих спільних проектів влади громади та бізнесу

Стратегічна ціль 2: Активізація спільноти та розвиток людського капіталу

• Кількість громадських організацій

• Кількість проектів, реалізованих за ініціативи мешканців та ініціативних груп

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

• Кількість культурних, рекреаційних, спортивних заходів, організованих владою громади спільно з іншими організаціями та інституціями

• Кількість громадських слухань

• Кількість заходів, адресованих молоді

• Кількість культурних, рекреаційних та спортивних заходів

Стратегічна ціль 3: Покращення якості життя та розвиток технічної інфраструктури

• Довжина новозбудованих доріг на території громади

• Довжина відремонтованих доріг на території громади

• Частка капітальних видатків у загальних видатках бюджету громади

• Кількість точок освітлення на 1000 мешканців

• Довжина нових та відремонтованих тротуарів та велодоріжок на території громади

• Кількість нових та відремонтованих рекреаційних майданчиків

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

• Кількість модернізованих спеціалізованих шкільних класів на території громади

• Площа зданого в експлуатацію соціального житла

• Довжина каналізаційної i водопровідної мережі на території ОТГ

• Довжина відремонтованих водопровідних мереж 

• Відсоток мешканців, охоплених роздільним збиранням сміття  

• Кількість адміністративних послуг, наданих ЦНАПом онлайн

• Інвестиційні видатки на ФАП - на 100 мешканців

Стратегічна ціль 4: Створення екологічного оточення та розвиток екологічного туризму

• Кількість інфраструктури для роздільного збирання сміття

• Число проведених навчань на тематику, пов’язану з екологією

• Число учасників конкурсів на екологічну тематику

• Число учасників навчань, пов'язаних з поширенням здорового способу життя

• Кількість створених туристичних продуктів



 

обладнаного приймального 
пункту для  збуту населенням 
продуктів власного аграрного 
дрібного виробництва (фрукти, 
ягоди, горіхи, гриби, лікарські 
трави, мед, продукти пасіки) 

1.1.2. Створення тепличного 
господарства на власній 
енергетичній базі 

0 Кількість створених тепличних господарств 1 

1.1.3. Створення сімейних міні-
ферм з вирощування великої 
рогатої худоби 

0 Кількість створених сімейних ферм 3 

1.1.4. Створення  молочного 
кооперативу в ОТГ 

0 Кількість створених молочних кооперативів 1 

1.1.5 Створення  кооперативу 
«Присамарська пасіка» 

0 Кількість створених кооперативів 1 

1.1.6. Створення  кооперативу  
«Васильківські сади» 

0 Кількість створених кооперативів 1 

1.1.7. Створення облаштованого 
комунального оптово-
роздрібного ринку у с. 
Миколаївка 

0 
Кількість створених оптово-роздрібних 

ринків 
1 

1.1.8. Створення підприємства з 
виробництва фруктових та 
овочевих соків 

0 
Кількість створених переробних 

підприємств 
1 

1.1.9. Створення виробництва 
паливних пелет з відходів 
деревини та рослинництва 

0 Кількість створених заводів 1 

1.1.10. Організація  виробництва 
сухофруктів 

0 
Кількість створених ліній переробки 

сухофруктів 
1 

1.1.11. Організація  виробництва 
овочів і фруктів  глибокої 
заморозки 

0 Кількість створених ліній заморозки 1 

1.1.12. «Миколаївська голка» - 
організація швейного 
виробництва 

0 Кількість створених кооператив 1 

1.1.13. Організація 
деревообробного виробництва 

0 
Кількість створених деревообробних 

підприємств 
1 

1.1.14. Будівництво міні-пивного 
заводу 

0 Кількість збудованих міні пивних заводів 1 

1.1.15. Організація  виробництва  
органічного добрива 

0 
Кількість організованих виробництв 

добрив 
1 

1.1.16. Організація  виробництва  
хлібобулочних виробів 

0 Кількість створених міні пекарень 1 

1.1.17. Виноробне підприємство 0 
Кількість створених виноробних 

підприємств 
1 

1.1.18. Створення виробництва 
питної бутильованої води в 
Петрівському СО 

0 Кількість створених виробництв 1 

1.1.19. Відновлення  виробництва  
цегли з місцевого матеріалу 

0 Кількість створених виробництв 1 

1.1.20. Створення кооперативу 
рибалок 

0 Кількість створених кооперативів 1 

Операційна ціль 1.2.Розвиток місцевих трудових ресурсів 



 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

1.2.1. Розробка Програми 
економічної зайнятості  в ОТГ 

 
0 
0 
0 
0 

Кількість розроблених програм 
А) для жінок 

Б) для молоді 
В) для фізично обмежених людей 

Г) для внутрішньо- переміщених осіб 

 
1 
1 
1 
1 

1.2.2. Розроблена програма 
підвищення кваліфікації 
працівників виконкому 
Миколаївської ОТГ 

0 Кількість розроблених програм 1 

Операційна ціль 1.3. Створення умов для розвитку діючих підприємств та залучення інвестицій 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

1.3.1. Влаштування ярмарків  
продукції Миколаївської ОТГ у 
містах Дніпро, Павлоград, 
Покровськ, Першотравенськ 

0 Кількість влаштованих ярмарків   1 на пів року 

1.3.2. Розробка Програми 
підтримки підприємництва  в ОТГ 

0 Кількість розроблених програм 1 

Стратегічна ціль 2. Активізація спільноти та розвиток людського капіталу 

Операційна ціль 2.1. Підвищення якості життя шляхом підтримки родин та стимулювання змін в 
демографічній ситуації 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

2.1.1. Забезпечення соціальним 
житлом молодих фахівців 

1 
Кількість квартир соціального житла для 

молодих спеціалістів 
3 

2.1.2. Створення кімнат (куточків) 
батьків та дітей в медичних 
закладах 

0 
1 
 

Кількість створених кімнат 
Кількість створених куточків для дітей та 

батьків 

1 
2 
 

2.1.3. Будівництво малого 
групового будинку для терміново 
розміщення та тимчасового 
перебування дітей із сімей СЖО 

0 Кількість створених будинків 1 

Операційна ціль 2.2. Розвиток медичного обслуговування та турбота про здоров’я мешканців і 
мешканок 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

2.2.1. Створення логопедичної 
служби в ОТГ 

0 Кількість створених служб 1 

2.2.2. Підготовка членів сімей 
важко та невиліковно хворих та їх 
психологічна та правова 
підтримка 

0 Кількість сімей, які отримали підтримку 3 на квартал 

2.2.3. Створення комунального 
закладу для догляду для людей 
похилого віку та з інвалідністю 

0 Кількість створених закладів 1 

2.2.4. Розроблення програми  
покращання медичних послуг в 
ОТГ 

0 Кількість нових медичних послуг 5 

Операційна ціль 2.3. Створення умов для підтримки високої якості освіти 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
  



 

2.3.1. Забезпечення бібліотек 
сучасним комп’ютерним 
обладнанням та електронною 
бібліотекою 

0 Кількість створених бібліотек 6 

2.3.2. НУШ в Миколаївській ОТГ 0 Кількість створених класів НУШ 1 

2.3.3. Створення публічних місць 
для доступу до інтернету в 
кожному населеному пункті 

0 
Кількість створених місць доступу до 

інтернету 
5 

2.3.4. Створення гуртка 
комп’ютерної грамотності для 
дорослих 

0 Кількість створених гуртків 1 

Операційна ціль 2.4. Активізація молоді та молодіжна політика 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
  

2.4.1. Створення Центру 
творчості молоді в с. Миколаївка 

0 Кількість створених центрів творчості 1 

Операційна ціль 2.5. Підтримка культурного розвитку для протидії соціальним патологіям та 
поширенню здорового способу життя 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

2.5.1. Організація 
кінематографічного гуртка та 
мобільного відео простору у 
Миколаївській ОТГ 

0 Кількість створених гуртків 1 

2.5.2. Організація народного 
театру Миколаївської ОТГ 

0 Кількість створених театрів 1 

2.5.3. Організація театральної 
студії Миколаївської ОТГ 

0 Кількість створених студій 1 

2.5.4. Організація музейної 
діяльності в Миколаївській 
ОТГ:відкриття Музею в 
Миколаївці, музейної кімнати в 
Петрівці 

0 
0 

Кількість створених музеїв 
Кількість створених музейних кімнат 

1 
1 

2.5.5. Організація гастрольно-
концертної діяльності в 
Миколаївській ОТГ 

0 
Кількість підготовлених програм 

гастрольно-концертної діяльності 
1 

Операційна ціль 2.6. Активізація і включення різних груп мешканців в життя ОТГ, стимулювання 
розвитку громадянського суспільства 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

2.6.1. Започаткування та 
реалізація бюджету участі  

0 Кількість проведених конкурсів 1 на рік 

2.6.2. Створення Центру 
спілкування та співробітництва 
(коворкінг-центр) 

0 
Кількість створених центрів 

співробітництва 
1 

2.6.3. Створення власних засобів 
соціальних комунікацій 
(друковане видання, місцеве 
радіо, зовнішні носії інформації, 
інтерактивні панелі) 

0 Кількість створених каналів комунікації 4 

2.6.4. Створення системи 
регулярного оцінювання 
громадою та бізнесом діяльності 

0 
Кількість створених систем оцінювання 

роботи влади 
1 



 

влади з використанням сайту 
громади 

2.6.5. Створення жіночих клубів в 
ОТГ 

0 Кількість створених жіночих клубів 2 

Стратегічна ціль 3: Покращення якості життя та розвиток технічної інфраструктури 

Операційна ціль 3.1. Покращення та розвиток дорожної інфраструктури 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

3.1.1. Капітальний ремонт 
дороги від вул. Першотравнева 
до перехрестя вул. 
Остапенківська та вул. Вокзальна 
в с. Миколаївка 
Петропавлівського району 
Дніпропетровської області ) 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 

3.1.2. Капітальний ремонт дороги 
від вул. Першотравнева до 
житлового будинку №8 по вул. 
Остапенківська в с. Миколаївка 
Петропавлівського району 
Дніпропетровської області ), 
виготовлення ПКД та отримання 
експертного звіту( 840м) )(3780 
кв.м) 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 

3.1.3. Капітальний ремонт дороги 
по вул. Піщана в с. Миколаївка 
Петропавлівського району 
Дніпропетровської області ), 
виготовлення ПКД та отримання 
експертного звіту(500м) )(3000 
кв.м) 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 

3.1.4. Капітальний ремонт дороги 
від вул. Першотравнева до вул. 
Польова в с. Миколаївка 
Петропавлівського району 
Дніпропетровської області ), 
виготовлення ПКД та отримання 
експертного звіту(1010м) )(4545 
кв.м) 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 

3.1.5. Капітальний ремонт дороги 
від вул. Першотравнева до вул. 
Вишнева у с. Миколаївка 
Петропавлівського району 
Дніпропетровської області ), 
виготовлення ПКД та отримання 
експертного звіту(270м) )(1215 
кв.м) 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 

3.1.6. Відновлення елементів 
благоустрою - капітальний 
ремонт частини дорожнього 
покриття по вул. Миру від вул. 
Центральна до провулку в с. 
Петрівка Петропавлівського 
району Дніпропетровської 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 



 

області (382м) (2016,54 кв.м) 

3.1.7. Відновлення елементів 
благоустрою - капітальний 
ремонт частини дорожнього 
покриття по вул. Молодіжна до 
дому №1 в с. Васильківське 
Петропавлівського району 
Дніпропетровської області 
(447м)(2195,3кв.м) 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 

3.1.8. Відновлення елементів 
благоустрою - капітальний 
ремонт частини дорожнього 
покриття по вул. Центральна від 
амбулаторії до вул. Миру в с. 
Петрівка Петропавлівського 
району Дніпропетровської 
області ( 420м) (2208,45 кв.м) 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 

3.1.9. Відновлення елементів 
благоустрою - капітальний 
ремонт частини по вул. 
Шкільнавід дому №1 до вул. 
Магістральна в с. Васильківське 
Петропавлівського району 
Дніпропетровської 
області(353м)(2013,68 кв.м) 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 

3.1.10. Відновлення елементів 
благоустрою - капітальний 
ремонт частини дорожнього 
покриття по вул. Центральна від 
моста до амбулаторії в с. Петрівка 
Петропавлівського району 
Дніпропетровської 
області(435м)(2428,94 кв.м) 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 

3.1.11. Відновлення елементів 
благоустрою - капітальний 
ремонт частини дорожнього 
покриття по вул. Миру від 
провулку до знака початку 
населеного пункту в с. Петрівка 
Петропавлівського району 
Дніпропетровської( 278м)( 
1433,05 кв.м) 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 

3.1.12. Відновлення елементів 
благоустрою - капітальний 
ремонт дорожнього покриття 
майданчиків для стоянки і 
зупинки транспортних засобів по 
вул. Центральна від магазину до 
будинку культури в с. Петрівка 
Петропавлівського району 
Дніпропетровської області( 
2097,43 кв.м) 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 

3.1.13. Відновлення елементів 
благоустрою – капітальний 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 



 

ремонт частини дорожнього 
покриття по вул. Шахтарська від 
пров. Безіменний до житлового 
будинку №34 в с. Катеринівка 
Петропавлівського району 
Дніпропетровської області  (0,4 
км) 

3.1.14. Відновлення елементів 
благоустрою – капітальний 
ремонт частини дорожнього 
покриття по вул. Шахтарська від 
провулку Безіменний до 
житлового будинку №10 в с. 
Катеринівка Петропавлівського 
району Дніпропетровської 
області (0,3 км) 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 

3.1.15. Капітальний ремонт 
частини дороги по вул. Піщана 
від житлового будинку №25 до 
житлового будинку №94 в с. 
Мар’їна Роща Петропавлівського 
району Дніпропетровської 
області  (1,5 км) 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 

3.1.16. Ґрунтова дорога в дії 0 Кількість відремонтованих ґрунтових доріг 5 

3.1.17. Розробка концепції 
альтернативних засобів 
транспортного сполучення в ОТГ 

 
Кількість створених транспортних 

сполучень 
3 на рік 

3.1.18. Ремонт дороги в 
с.Новопричепилівка 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 

3.1.19. Ремонт доріг  по селу 
Сидоренко: вул.. Садова (1,2 км), 
вул..Шевченка (від зупинки до 
кладовища – 800 м). 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 

3.1.20.Ремонт доріг  в селі 
Кунінова: вул. Українська (1,2 км), 
вул. Українська (1,2 км), 
вул..Калинова-вул.Дружби (1,8 км 
і 500 м). 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 

3.1.21. Ремонт цегляної зупинки  
в с.Русакове, перенесення  
металевої зупинки до шахто 
дільниці «Ювілейна». 

0 
Кількість відремонтованих і перенесених 

зупинок 
2 

3.1.22. Капітальний ремонт 
дороги по вул. Робоча в с. 
Миколаївка 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 

3.1.23. Ремонт дороги по вул. 
Самарська (від центру до пляжу) 
в с. Миколаївка 

0 Кількість відремонтованих ділянок 1 

Операційна ціль 3.2. Вдосконалення системи водопостачання і водовідведення та покращення якості 
води 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

3.2.1.Будівництво водопровідної 
мережі сіл:  Петрівка, 

0 
0 

Кількість створених водогонів 
Довжина створених водогонів 

7 
28,5 км 



 

Катеринівка,  Мар’їна Роща, 
Миколаївка,  Маломиколаївка, 
Васильківка, Русакове 
Петропавлівського району 

3.2.2.Реконструкція системи  
каналізації стічних вод  на 
території  селища Васильківське 
Петропавлівського району 
Дніпропетровської області 

0 
Кількість реконструйованих систем 

каналізації 
1 

3.2.3.Створення бюветів з чистою 
питною водою 

0 Кількість створених бюветів 4 

3.2.4.Стврення резервних 
водойм питної води  

0 Кількість створених резервних водойм 4 

3.2.5.Встановлення системи 
доочистки питної води в 
навчальних закладах 

0 Кількість встановлених систем 8 

3.2.6. Забезпечення населення 
якісною питною водою  та  
створення мапи забруднення 
підземних вод 

0 
Кількість створених мап забруднення 

підземних вод 
1 

3.2.7. Будівництво підвідного 
водогону та підвищувальної 
насосної станції для 
водопостачання селища 
Васильківське, сіл Запоріжжя, 
Сидоренко, Кунінова та Русакове 
Петропавлівського району 
Дніпропетровської області 

0 
0 
 

Кількість збудованих підвідних водогонів 
Кількість збудованих підвищувальних 

насосних станцій 

5 
1 
 

3.2.8. Впровадження  проектів 
водовідведення за кошти 
екологічного податку в усіх 
населених пунктах  
Миколаївської ОТГ 

0 
Кількість впроваджених проектів 

водовідведення 
11 

3.2.9. Організація 
водовідведення  в 
с.Маломиколаївка 

0 
Кількість збудованих мереж 

водовідведення 
1 

3.2.10. Реконструкція 
водовідведення  в селі 
Новопричепилівка 

0 
Кількість збудованих мереж 

водовідведення 
1 

3.2.11. Розроблення  програми 
системних геодезичних 
вишукувань в ОТГ. 

0 Кількість розроблених програм 1 

3.2.12 Реконструкція  
свердловини,  будівництво  
водопровідної мережі від неї  в 
с. Русаково.   

0 
0 

Кількість реконструйованих свердловин 
Кількість  збудованих водопровідних 

мереж 

1 
1 

3.2.13. Водопостачання в 
Петрівському СБК 

0 Кількість створених водогонів 1 

Операційна ціль 3.3. Просторове планування та створення інвестиційної пропозиції 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

3.3.1.Формування інвестиційного 
паспорту ОТГ 

0 
Кількість створених інвестиційних 

паспортів 
1 

3.3.2. Інвентаризація землі 0 Кількість проведених інвентаризацій 1 



 

3.3.3. Проведення нормативно-
грошової оцінки земель 
населених пунктів 

0 Кількість проведених оцінок 1 

3.3.4. Розробка генеральних 
планів населених пунктів 

0 Кількість розроблених генеральних планів 1 

3.3.5. Розробка схеми 
планування території 
Миколаївської ОТГ 

0 Кількість розроблених схем планування 1 

3.3.6. Встановлення меж  
адміністративно-територіальних 
утворень 

0 Кількість проведених встановлень меж 1 

Операційна ціль 3.4. Створення культурної, спортивної та рекреаційно-відпочинкової інфраструктури 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

3.4.1. Створення зони відпочинку 
автомобілістів біля траси 
Знам’янка – Луганськ –Ізварине з 
розвинутою інфраструктурою 

0 Кількість створених зон відпочинку 1 

3.4.2. Облаштування пляжних зон 
відпочинку 

0 Кількість облаштованих зон відпочинку 6 

3.4.3. Створення матеріальної 
бази комунального закладу 
«Спортивний комплекс «Спорт 
для всіх» 

0 Кількість створених матеріальних баз 1 

3.4.4. Будівництво  сучасного 
стадіону в селі Миколаївка на 
2000 місць 

0 Кількість збудованих стадіонів 1 

3.4.5. Реконструкція будівлі 
сільського клубу та відкриття 
Народного дому в с.Катеринівка 

0 Кількість створених закладів 1 

3.4.6. Реконструкція будівлі 
сільського клубу та відкриття 
Народного дому в 
с.Маломиколаївка 

0 Кількість створених закладів 1 

3.4.7. Створення  вільного  
архітектурно-культурного  
простору  для розвитку та  
забезпечення змістовного  та  
активного дозвілля в об’єднаній 
громаді шляхом трансформації  
історичного  місця – 
старовинного центру села 
Миколаївка (до 1917 року - 
Слобода Микільська, Микільське) 

0 
Кількість створених архітектурно-

культурних просторів 
1 

3.4.8. Культурно-економічний  
простір Миколаївки - скіфська 
давнина, інвестована  в  сучасний 
розвиток 

0 
Кількість створених культурно-економічних 

просторів 
1 

3.4.9. Реконструкція  і 
осучаснення   волейбольного 
майданчику  імені тренера  
Віктора Коробки, проведення   
турніру   в селі    Мар’їна Роща 

0 Кількість реконструйованих майданчиків 1 

3.4.10. Облаштування зали 0 Кількість облаштованих зал 1 



 

Петрівського СБК 

3.4.11. Створення паркової зони 
для сімейного відпочинку на 
вулицях Лісова і Робоча  у селі  
Мар’їна Роща 

0 Кількість створених паркових зон 1 

Операційна ціль 3.5. Вдосконалення публічних послуг та обслуговування населення 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

3.5.1.  Організація регулярного 
транспортного  сполучення  між 
населеними пунктами громади 

0 
Кількість розроблених схем логістичного 

сполучення 
2 

3.5.2.  Модернізація нічного 
освітлення вулиць сіл з 
використанням енергоощадних 
технологій 

400 Кількість модернізованих точок 800 

3.5.3.  Створення добровільних 
пожежно-рятувальних дружин у 
всіх населених пунктах громади 

0 
Кількість створених пожежно-рятувальних 

дружин 
11 

3.5.4.  Встановлення системи 
відеоспостереження в закладах 
освіти 

0 
Кількість встановлених систем 

відеоспостереження  
8 

3.5.5.  Створення центру надання 
адміністративних послуг (ЦНАП) 
із широким застосуванням 
інформаційних технологій 

0 
Кількість створених центрів надання 

адміністративних послу 
1 

3.5.6.  Створення електронного 
реєстру документів ради й 
виконкому, забезпечення 
інтерактивного доступу громадян 
до них 

0 Кількість створених електронних реєстрів 1 

3.5.7.  Розробка Програми 
надання соціально-побутових 
послуг 

0 Кількість розроблених програм 1 

3.5.8.  Створення  Миколаївського 
центру безпеки Миколаївської 
сільської ради Петропавлівського 
району Дніпропетровської 
області 

0 Кількість створених центрів безпеки 1 

3.5.9.  Вирішення проблеми 
небезпеки від бездомних та 
диких тварин 

0 
Кількість розроблених програм 

поводження з бездомними та дикими 
тваринами 

1 

3.5.10.  Створення притулку для 
покинутих тварин 

0 Кількість створених притулків 1 

3.5.11.  Заміна системи 
каналізації в будівлі філії 
Петрівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

0 Кількість відремонтованих об’єктів 1 

3.5.12.  Капітальний  ремонт  
будівлі КЗ «Миколаївська ЗОШ I-
III ступенів” Миколаївської 
сільської ради Петропавлівського 
району Дніпропетровської 
області 

0 Кількість відремонтованих об’єктів 1 

3.5.13.  Капітальний ремонт 
приміщень Петрівського дитячого 

0 Кількість відремонтованих об’єктів 1 



 

садочка «Веселка» 

3.5.14.  Васильківська школа – 
енергоефективна» - заміна  вікон 
в освітньому закладі 

0 
0 

Кількість розроблених ПКД 
Кількість проведених реконструкцій 

1 
1 

3.5.15.  Розробка інженерного 
рішення щодо модернізації 
системи опалення комунальних 
закладів з переходом на 
використання альтернативних 
видів палива 

0 Кількість розроблених інженерних рішень 1 

3.5.16.  Організація надання 
пересувних побутових послуг 

0 
Кількість впроваджених пересувних 

побутових послуг 
3 

3.5.17. Створення господарського 
комплексу з пральні, лазні, сауни, 
хімчистки 

0 Кількість створених комплексів 1 

3.5.18. Осучаснення 
Миколаївського дитсадочка №1 
Сонечко 

0 Кількість відновлених об’єктів 1 

3.5.19. Будівництво нової сучасної 
будівлі адміністрації ОТГ 

0 Кількість збудованих об’єктів 1 

3.5.20. Проведення регулярних 
анкетних досліджень умов життя 
та якості публічних послуг в ОТГ 

0 Кількість регулярних анкетувань 1 раз на рік 

3.5.21. Підвіз дітей до школи 
взимку 

0 
Кількість організованих систем перевезень 

дітей 
1 

3.5.22. Установка відеокамер по 
вулицях сіл, відеонагляд 

0 
Кількість організованих систем 

вілеонагляду 
1 

3.5.23. Створення мережі  пунктів 
надання побутових послуг у 
віддалених  малих селах громади 

0 Кількість створених мереж 1 

3.5.24. Придбання обладнання 
для надання публічних послуг у 
віддалених населених пунктах 
Миколаївської ОТГ 

0 
Кількість населених пунктів, для яких 

придбано обладнання 
8 

Операційна ціль 3.6. Покращення діяльності комунального підприємства 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

3.6.1. Створення в громаді 
багатоцільового комунального 
підприємства 

0 
Кількість створених комунальних 

підприємств 
1 

3.6.2. Створення ремонтно-
дорожнього підприємства 
повного циклу (на засадах 
міжмуніципального 
співробітництва) 

0 
Кількість створених підприємств з 

обслуговування дорожнього покриття 
1 

3.6.3. Переробка зернових: 
будівництво комунального млина 

0 Кількість збудованих млинів 1 

Стратегічна ціль 4: Створення екологічного оточення та розвиток екологічного туризму 

Операційна ціль 4.1. Створення системи збору, сортування і вивезення відходів та підвищення 
ефективності управління в цій сфері 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

4.1.1. Розробка схеми 0 Кількість розроблених схем 1 



 

поводження з відходами в ОТГ 

4.1.2. Організація роздільного 
збирання сміття в Миколаївській  
громаді 

0 
0 

Кількість організованих пунктів прийому ТПВ 
Кількість організованих місць збору ТВП 

1 
25 

4.1.3. Організація подворово-
поквартирного  збирання сміття в 
Миколаївській  громаді 

0 
Кількість організованих схем збирання 

сміття 
1 

4.1.4. Будівництво  «Станції 
сортування та переробки ТПВ», в 
тому числі на засадах ММС 
декількох громад 

0 
Кількість збудованих станцій сортування та 

переробки ТПВ 
1 

4.1.5. Облаштування станції    
знешкодження ТПВ (ПВР)  в 
Миколаївській ОТГ з 
використанням промислового  
майданчика ліквідованої шахти 
«Першотравнева» 

0 
Кількість облаштованих станцій 

знешкодження ТПВ 
1 

4.1.6. Ліквідація 
несанкціонованих звалищ 
твердих побутових відходів 

0 
Кількість ліквідованих несанкціонованих 

звалищ ТПВ 
1 щомісяця 

4.1.7. Придбання мобільної 
станції переробки сміття 

0 Кількість придбаних мобільних станцій 1 

Операційна ціль 4.2. Протидія деградації та відновлення навколишнього природного середовища 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

4.2.1. Впровадження 
альтернативної (сонячної) 
енергетики на території громади: 
«Сонячне коло» 

0 Кількість реалізованих проектів 1 

4.2.2. Впровадження 
альтернативної  (вітрової) 
енергетики на території громади: 
«Вітер змін» 

0 Кількість реалізованих проектів 1 

4.2.3. Дослідження рівня 
забруднення ґрунтів та ґрунтових 
вод на території об’єднаної 
громади 

0 Кількість реалізованих досліджень 1 

4.2.4. Створення паркових зон, 
збереження,  упорядкування, 
підтримання,  лісосмуг і 
лісонасаджень 

0 
0 

Кількість розроблених ПКД 
Кількість проведених реконструкцій 

1 
1 

4.2.5. Створення паркових зон у с. 
Васильківське, Мар’їна Роща, 
Маломиколаївка 

0 Кількість створених паркових зон 3 

4.2.6. Розробка і реалізація 
заходів по запобіганню 
затоплення та заболочування 
земель сільгосппризначення 

0 Кількість розроблених програм 1 

4.2.7. Розробка фіто санітарної 
програми Миколаївської  ОТГ 

0 
Кількість розроблених фітосанітарних 

програм 
1 

4.2.8. Збереження територій 
заповідних зон-заказників  
«Мар’їн Гай» і «Петропавлівські 
лимани» 

0 
Кількість розроблених програм 

збереження 
1 



 

4.2.9. Очищення річки Самара від 
замулення 

0 Кількість розроблених програм очищення 1 

Операційна ціль 4.3. Екологічна просвіта та просування екологічної свідомості серед мешканців ОТГ 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

4.3.1. Інформаційна кампанія 
«Сортуй сміття!» 

0 Кількість проведених кампаній 1 

4.3.2. Щорічна акція «День без 
пластику» 

0 Кількість реалізованих ініціатив 1 раз на рік 

4.3.3. Програма підтримки 
екологічних ініціатив (утеплення, 
заміна вікон, дахи, опалення) 

0 Кількість розроблених програм 1 

4.3.4. Проведення фестивалю 
Zero Waste Day 

0 Кількість проведених фестивалів 1 раз на рік 

Операційна ціль 4.4. Розвиток туризму та вдосконалення туристичної пропозиції 

Індикатори продукту 
Значення 

індикатора 
Показник результату 

Теперішнє / планове 
значення індикатора 

4.4.1. Розробка та впровадження 
туристичних маршрутів для 
ознайомлення з історією краю 

0 
Кількість розроблених туристичних 

маршрутів 
3 

4.4.2. «Велорух єднає громаду» 0 Кількість проведених заходів 1 раз на рік 

4.4.3. Створення велосипедних 
доріжок та місць паркування 
велосипедів 

0 
0 

Кількість створених велодоріжок 
Кількість створених місць паркування 

4 
10 

4.4.4. Відкриття туристичного 
осередку «Герцівська садиба» у с. 
Петрівка 

0 Кількість відкритих осередків 1 

4.4.5. Організація діяльності еко 
поселення 

0 Кількість організованих екопоселень 1 

4.4.6. Зелений туризм в 
Миколаївській ОТГ 

0 Кількість розроблених програм 1 

4.4.7. Промисловий туризм в 
Миколаївській ОТГ 

0 Кількість розроблених програм 1 

4.4.8. Організація човнової станції 
у с.Мар’їна Роща та пристаней по 
річках Самара, Чаплинка, Бик 

0 
0 

Кількість організованих станцій  
Кількість розроблених маршрутів 

1 
1 

4.4.9. Будівництво  пристані на 
річці Самара в селі 
Маломиколаївка 

0 Кількість збудованих пристаней 1 

 



 

8. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ ТА ІНШИМИ СТРАТЕГІЧНИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

В процесі створення Стратегії сталого розвитку Миколаївської ОТГ на 2018 – 2026 роки був дотриманий 
принцип несуперечності зі стратегіями вищого рівня – Стратегією розвитку Дніпропетровської області 
на період до 2020 року, Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року 
та Стратегією сталого розвитку "Україна - 2020".  

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

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

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

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

В стратегії розвитку Дніпропетровської області визначені наступні пріоритетні напрями розвитку 
регіону – стратегічні цілі: 

(1) зменшення економічних дисбалансів,  
(2) розвиток сільських територій,  
(3) екологічна та енергетична безпека,  
(4) розвиток людського капіталу.  

Ці цілі знайшли безпосереднє відображення в стратегічних цілях Стратегії розвитку Миколаївської ОТГ 
і системно узгоджуються з пріоритетними напрямами розвитку громади:  

1. Зміна парадигми економічного профілю громади та створення стимулів для економічного 
розвитку ОТГ. 

2. Активізація спільноти та розвиток людського капіталу. 
3. Покращення якості життя та розвиток технічної інфраструктури. 
4. Створення екологічного оточення та розвиток екологічного туризму. 

Взаємозв'язок стратегічних документів і стратегічних цілей, зазначених вище, представлено на 
рисунку 13. 

Цілі в Стратегії сталого розвитку Миколаївської ОТГ на 2019 – 2027 роки узгоджені з цілями Стратегії 
розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, в наслідок чого забезпечується 
використання ефекту синергії в реалізації поставлених цілей як для Миколаївської ОТГ, так і для області 
в цілому. 



 

Рисунок 13. Взаємозв'язок стратегічних документів і стратегічних цілей 

 

Таблиця 10 демонструє окремі взаємозв’язки між стратегічними і оперативними цілями Стратегії 
розвитку Дніпропетровської області та Стратегії сталого розвитку Миколаївської ОТГ. 

Таблиця 11. Взаємозв’язки між стратегічними та операційними цілями Стратегії розвитку 

Дніпропетровської області до 2020 року та Стратегії сталого розвитку Миколаївської ОТГ 

на 2019-2027 роки 

Стратегія розвитку Дніпропетровської області на 
період до 2020 року 

Стратегія сталого розвитку Миколаївської ОТГ на 
2019 – 2027 роки 

Стратегічна ціль 1. Зменшення економічних 
дисбалансів 

Стратегічна ціль 1. Зміна парадигми економічного 
профілю громади та створення стимулів для 
економічного розвитку ОТГ 

Стратегічна ціль 4. Розвиток людського капіталу 
Операційна ціль 4.2. Підвищення громадської 
активності мешканців 

Стратегічна ціль 2. Активізація спільноти та розвиток 
людського капіталу 

Стратегічна ціль 2. Розвиток сільських територій 
Операційна ціль 2.3. Розвиток інфраструктури 
сільських територій 

Стратегічна ціль 3. Покращення якості життя та 
розвиток технічної інфраструктури 

Стратегічна ціль 3. Екологічна та енергетична безпека 
Операційна ціль 3.1. Створення умов для поліпшення 
стану довкілля 

Стратегічна ціль 4. Створення екологічного оточення 
та розвиток екологічного туризму 
Операційна ціль 4.2. Протидія деградації та 
відновлення навколишнього природного 
середовища 

Стратегічна ціль 3. Екологічна та енергетична безпека Стратегічна ціль 4. Створення екологічного оточення 

Стратегія сталого 
розвитку "Україна -

2020"

Децентралізація та 
реформа державного 

управління

Реформа регіональної 
політики

Державна Стратегія 
регіонального розвитку 
на період до 2020 року

Підвищення рівня 
конкурентоспроможності 

регіонів

Територіальна соціально-
економічна інтеграція і 
просторовий розвиток

Ефективне державне 
управління у сфері 

регіонального розвитку

Стратегія розвитку 
Дніпропетровської 

області на період до 
2020 року

Зменшення економічних 
дисбалансів

Розвиток сільських 
територій

Екологічна та енергетична 
безпека

Розвиток людського 
капіталу

Стратегія сталого 
розвитку Миколаївської  
ОТГ на 2019 – 2027 роки

Зміна парадигми 
економічного профілю 
громади та створення 

стимулів для 
економічного розвитку 

ОТГ

Активізація спільноти та 
розвиток людського 

капіталу

Покращення якості життя 
та розвиток технічної 

інфраструктури

Створення екологічного 
оточення та розвиток 
екологічного туризму



 

Операційна ціль 3.2. Поліпшення системи управління 
відходами 
 
 

та розвиток екологічного туризму 
Операційна ціль 4.1. Створення системи поводження 
з відходами та підвищення ефективності управління 
в цій сфері 

 

Крім цього Стратегія сталого розвитку Миколаївської ОТГ враховує в своїх цілях та має взаємозв’язок з 
іншими місцевими стратегічними і плановими документами громади – щорічними програмами 
соціально-економічного розвитку громади та іншими програмними і нормативними документами, 
такими як: 

• Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2021 роки; 

• Програма розвитку системи надання адміністративних послуг в Миколаївській ОТГ на 2019-2020 
роки; 

• Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Миколаївської сільської 
ради на 2019-2022 роки; 

• Програма розвитку культури Миколаївської сільської ради на 2019-2021 роки; 

• Програма "Доступні ліки" для населення Миколаївської сільської ради на 2018-2019 роки; 

• Програма фінансової підтримки діяльності КНП "Миколаївський ЦПМСД" на 2018-2019 роки; 

• Програма "Забезпечення якісною питною водою населення Миколаївської ОТГ на 2019-2021 роки"; 

• Програма фінансування підтримки комунального підприємства "Васильківський ККП" 
Миколаївської сільської ради на 2018-2020 роки; 

• Програма "Соціальний автобус" на 2019-2021 роки.



 

9. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ - ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ І М'ЯКИХ ПРОЕКТІВ 

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

• кошти інфраструктурної субвенції; 

• кошти ДФРР.  

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

Можливості використання державного бюджету та зовнішнього фінансування відповідно до 
стратегічних, операційних цілей і поставлених завдань демонструє нижченаведена таблиця 11. 

Таблиця 12. Джерела фінансування діяльності та проектів Стратегії розвитку 

Операційні цілі 
Державна 

інфраструктур
на субвенція 

ДФРР 
Обласний 
бюджет 

Міжнародна 
технічна 

допомога 
     

Стратегічна ціль 1. Зміна парадигми економічного профілю громади та створення стимулів для 
економічного розвитку ОТГ 

1.1. Активізація внутрішнього потенціалу та 
розвиток підприємництва серед сільських 
мешканців 

- + - 

Програма малих 
грантів Фонду 

сприяння 
демократії 

Посольства США 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

1.2. Розвиток місцевих трудових ресурсів - + - 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

1.3. Створення умов для розвитку діючих 
підприємств та залучення інвестицій 

- + - 

GIZ 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

Стратегічна ціль 2. Активізація спільноти та розвиток людського капіталу 

2.1. Підвищення якості життя шляхом 
підтримки родин та стимулювання змін в 
демографічній ситуації 

- + - 

UNDP 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

2.2. Розвиток медичного обслуговування та 
турбота про здоров’я мешканців і 
мешканок 

- + - 

NED 
Програма малих 

грантів Фонду 
сприяння 

демократії 
Посольства США 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

2.3. Створення умов для підтримки високої 
якості освіти 

+ + - 

NED 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 



 

2.4. Активізація молоді та молодіжна 
політика 

- + - 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

2.5. Підтримка культурного розвитку для 
протидії соціальним патологіям та 
поширенню здорового способу життя 

- + + 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

2.6. Активізація і включення різних груп 
мешканців в життя ОТГ, стимулювання 
розвитку громадянського суспільства 

- + - 

UNDP 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

Стратегічна ціль 3. Покращення якості життя та розвиток технічної інфраструктури 

3.1. Покращення та розвиток дорожної 
інфраструктури 

+ + + 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

3.2. Вдосконалення систем водопостачання 
і водовідведення та покращення якості 
води 

+ + - 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

3.3. Просторове планування та створення 
інвестиційної пропозиції 

+ + + 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

3.4. Створення культурної, спортивної та 
рекреаційно-відпочинкової інфраструктури 

+ + + 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

3.5. Вдосконалення публічних послуг та 
обслуговування населення 

+ + - 

UNDP 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

3.6. Покращення діяльності комунального 
підприємства 

+ + - 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

Стратегічна ціль 4. Створення екологічного оточення та розвиток екологічного туризму 

4.1. Створення системи збору, сортування і 
вивезення відходів та підвищення 
ефективності управління в цій сфері 

+ + + 

GIZ 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

4.2. Протидія деградації та відновлення 
навколишнього природного середовища 

+ + - 

GIZ 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

4.3. Екологічна просвіта та просування  
екологічної  свідомості серед мешканців 
ОТГ 

- - + 

GIZ 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

4.4. Розвиток туризму та вдосконалення 
туристичної пропозиції 

- + + 

NED 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

  



 

10. СИСТЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ І МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ, ПРИНЦИПИ ОНОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТУ 

Система впровадження 

Соціально-економічний розвиток у загальному розумінні виступає основною стратегічною ціллю 
кожної громади і є в інтересах кожної з них. У зв'язку з цим розробка Стратегії за участю всіх 
зацікавлених сторін вимагає дуже ретельного відбору партнерів, які представляють різні інтереси і 
різні можливості. Такий тип взаємодії виступає сутністю партисипативної методології, яка вважається 
найбільш ефективною. 

Список учасників процесу розробки Стратегії повинен охоплювати представників: 
• мешканців, 

• ключових економічних середовищ, 

• публічних установ, які відповідальні за місцевий розвиток, 

• працівників органів місцевого самоврядування, місцевих політиків, 

• неурядових організацій – зокрема, соціально-економічних, 

• місцевих засобів масової інформації. 

Також має бути передбачена участь спеціалістів, зовнішніх консультантів, так як це відбувалося за 
підтримки Фондації Розвитку Місцевої Демократії та проекту "Підтримка реформи місцевого 
самоврядування - впровадження партисипативної моделі стратегічного планування в громадах 
північної, центральної і західної України". 

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

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

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

Для проведення моніторингу, стратегічного контролю і оцінювання в рамках робочої і стратегічної 
команди рішенням голови об’єднаної громади має бути створена команда з моніторингу. У її складі 
окрім працівників ради мають увійти також депутати, підприємці, діячі громадських організацій. 
Команда має бути відібрана таким чином, щоб забезпечити усім зацікавленим в реалізації стратегії 
сторонам (молоді, людям похилого віку, людям з інвалідністю, різним групам мешканців) можливість 
чіткої і зрозумілої оцінки її реалізації. 

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

• відповідності реалізації Стратегії до графіку, 

• реалізації Стратегії на рівні запланованих продуктів та досягнутих результатів, 

• внесення змін у діяльності, заплановані в Стратегії, з огляду на зміну соціально-економічних 
умов та з огляду на безпеку. 



 

Технічно базою для моніторингу і оцінки має бути порівняння детального плану дій і показників, 
визначених для реалізації окремих заходів. Цикл зустрічей команди – це робота двічі на рік, а саме в 
квітні, під час оцінки реалізації Стратегії в минулому році, і в серпні, під час збору пропозицій проектів 
для подальшої реалізації Стратегії. У цей час має бути опублікований документ з аналізом, проведеним 
командою в серпні, на основі звітів, підготовлених суб'єктами, які відповідальні за реалізацію, та 
координатором, відповідальним за реалізацію стратегії. 

Основним принципом актуалізації Стратегії виступає циклічна реалізація діяльності, яка повторює 
процес розробки її першої версії, підготовленої в партисипативному процесі відповідно до 
методології Партисипативної Моделі Стратегічного Планування ФРМД. Жоден елемент такої 
діяльності, яка здійснювалась на першому етапі, не повинен бути виключений з наступного етапу. 

Інший важливий принцип – це акцент на аналізі змін і стані реалізації Стратегії розвитку, а також умінні 
робити висновки. Це дає можливість переконатися у правильності прийнятих пріоритетів чи потребі їх 
продуманої модифікації. Також це передбачає виключення випадковості реалізованих проектів. 
Важливо також, щоб учасники цієї системи не потрапили у рутину – на цьому втратить не лише сама 
Стратегія, а передусім діяльність з розвитку Громади. 

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

Участь в цьому процесі громадських партнерів дозволяє застосувати методику "багатовимірної 
селекції", яка використовується для вибору пріоритетних проектів, коли рішення приймається групою 
представників з місцевої спільноти, відповідно до її волі і уявлень про майбутнє, а також згідно з 
Партисипативною Моделлю Стратегічного Планування. 

Таблиця 13. Робочі команди і завдання впровадження стратегії 
Консультант/и 

(уповноважений з питань стратегії) 
Робоча команда в адміністрації Колектив з питань Стратегії разом 

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

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

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

Детальні завдання 
• Подання пропозиції 

інструментів для використання у 
процесі розробки Стратегії 

• Актуалізація процедури 
розробки Стратегії 

• Пілотування роботи, пов'язаної з 
накопиченням інформації й 
оцінкою ситуації, а також 
підготовка звіту з аналізу 

• Проведення спеціалізованих 
аналізів, у тому числі анкетних 
досліджень 

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

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

• Організація зустрічей, 
підготовка програм і пакетів 
матеріалів на зустрічі 

• Підготовка нотаток з зустрічей 
• Підготовка іншої інформації, яка 

необхідна для розробки 
Стратегії, напр.: на тему 
функціонування подібних і 
перевірених рішень 

• Участь у всіх зустрічах інших 
органів, на яких ведеться 

• Перегляд матеріалів, 
підготовлених Робочою 
Командою і консультантами 

• Проведення SWOT-аналізу 
• Визначення і рекомендація Раді 

Громади ключових проблем, 
пріоритетів Плану реалізації, а 
також стратегічних проектів 
реалізації 

• Затвердження проекту Стратегії 
і представлення її проекту 
перед Радою Громади 

• Співучасть у процесі 
консультацій і затвердження 

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



 

• Співучасть у консультаціях і 
затвердженні Стратегії 

дискусія щодо Плану Реалізації 
Стратегії 

• Організація й участь у процесі 
консультацій Стратегії 

• Встановлення обсяг співпраці з 
консультантами 

• Вибір пріоритетів, довкола яких 
концентруватимуться заходи 
Стратегії Громади 

• Дискусія над проектом 
Стратегії, підготовка оцінки і 
рекомендації можливих змін 

• Представлення і 
консультування Стратегії 

• Затвердження остаточного 
проекту Стратегії 

• Представлення Стратегії перед 
Радою Громади 

Таблиця 14. Принципи актуалізації стратегії у щорічному циклі 

Принципи актуалізації стратегії у щорічному циклі 

ФАЗА I ФАЗА II ФАЗА III ФАЗА IV 

Оцінка стану соціально-
економічного розвитку 
громади та реалізації 
стратегії розвитку 

Визначення ключових 
проблем і визначення 
пріоритетів 

Збір пропозицій проектів 
реалізації, вибір і 
кваліфікація стратегічних 
проектів 

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

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

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

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

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

березень квітень серпень грудень 

 

Система моніторингу і оцінювання 

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

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

Моніторинг – це безперервний процес, який повторюється у річних циклах за алгоритмом: 



 

1) Колектив з питань стратегії підготує звіт про моніторинг (включаючи кількісні дані та показники) 
протягом 2-х місяців з дня закінчення бюджетного  року,  після збору інформації та даних, - лютий; 

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

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

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

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

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

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

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

9) Затверджений актуалізований 
документ Стратегії буде переданий 
для виконання – листопад, грудень. 

Рисунок 14. Щорічна процедура моніторингу та 
оцінювання реалізації цілей Стратегії 

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

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

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

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

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

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

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



 

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

управління стратегією. 

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

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

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

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

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

Система актуалізації 

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

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

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

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

На підставі даних, отриманих на етапі оцінювання, можна буде порівняти поточний стан, досягнутий 
завдяки впровадженню Стратегії, з вихідним рівнем (визначеним як базовий момент початку робіт над 
документом, тобто даними на кінець 2018 р.), а також прослідкувати за ходом змін протягом років по 



 

відношенню до початкових передумов. Можна буде також оцінити ступінь досягнення запланованих 
стратегічних цілей. 

Оцінювання повинне дати відповіді на наступні питання стосовно Стратегії: 

• цілі Стратегії відповідають потребам? 

• мешканці знають та ототожнюють себе зі Стратегією? 

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

• Стратегія відповідає очікуванням бенефіціарів? 

• результати заходів є постійними, довгостроковими? 

• було досягнуто бачення розвитку, передбачене Стратегією? 

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

Функціонування системи моніторингу в Миколаївській ОТГ представлене схемою процедури 
моніторингу і актуалізації стратегії на рисунку 15.  

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

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

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

3. Після прийняття звіту радою та внесення можливих коректив у стратегію проходить набір 
пропозицій проектів у формі консультацій з громадськістю;  

4. Голова представляє раді оновлену стратегію разом з пропозицією її ухвалити та 
обґрунтуванням і звітом з консультацій. 



 

 

Рисунок 15. Схема моніторингу і актуалізації стратегії 

Моніторинг реалізації Стратегії сталого розвитку Миколаївської ОТГ на 2019-2027 роки полягатиме у 
безперервному зборі та аналізі даних, які стосуються виконання окремих завдань. Отримана 
інформація виступає підставою для внесення коректив та змін. Змінність умов оточення та труднощі у 
забезпеченні коштів для виконання положень Стратегії можуть призвести до деактуалізації деяких із 
запланованих завдань або унеможливити їх виконання відповідно до початкового плану. Незначні 
модифікації можуть стосуватись також стратегічних та операційних цілей. Однак, такий крок повинен 
бути добре продуманим, прийняття рішення про зміни повинно випливати з їх абсолютної 
необхідності, а напрямки і сфера не можуть істотно спотворювати основну стратегічну ідею. Слід 
пам’ятати, що  занадто  часті та  різкі зміни основних стратегічних передумов можуть порушити 
правильну реалізацію Стратегії і бути причиною відсутності послідовності в її впровадженні. 

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

Моніторинг реалізації Стратегії базуватиметься на наступних передумовах: 

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

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

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

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

• звіти про моніторинг будуть затверджуватись: 

− головою ОТГ (річні звіти), 
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− радою ОТГ (річні звіти). 

Система інформування та популяризації стратегії  

Мета інформаційної діяльності щодо Стратегії: 

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

• отримання схвалення з боку бенефіціарів заходів, запланованих у Стратегії, 

• включення бенефіціарів у процес реалізації Стратегії, 

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

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

Популяризація Стратегії буде реалізована: 

• до початку впровадження – під час консультацій з громадськістю, в період між завершенням 
робіт, затвердженням Стратегії радою громади та початком процесу впровадження, 

• під час впровадження – у 2019-2027 роках. 

Популяризація Стратегії буде здійснюватися за допомогою наступних інструментів: 

• зустрічі з місцевою спільнотою, 

• зустрічі за участі експертів, 

• зустрічі колективу з питань стратегії, комісій та сесії ради Миколаївської ОТГ, 

• офіційного сайту Миколаївської ОТГ та сторінки в соціальній мережі Facebook, 

• публікації в місцевих засобах масової інформації, 

• презентації Стратегії в рамках власних заходів адміністрації Миколаївської ОТГ. 

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

ВАЖЛИВО! Завдяки оновленню стратегічних документів на національному та регіональному 
рівнях, а також запланованим змінам в процесі децентралізації, буде абсолютно необхідним 
оновити Стратегію громади у 2020 році та взаємозв'язки операційних (можливо і стратегічних) 
цілей з існуючими стратегічними документами на рівні країни, регіону та області та їх оновленими 
цілями. 
У випадку приєднання до Миколаївської ОТГ Дмитрівської сільської ради, а також актуалізації 
регіональної стратегії, необхідно провести діагностчний аналіз соціально-економічної ситуації в 
ОТГ і доповнити документ Стратегії його результатами. 



 

11. ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ (КОРОТКОСТРОКОВА І ДОВГОСТРОКОВА ПЕРСПЕКТИВА) 

Таблиця 15. Детальний план дій на 2019 – 2022 (короткострокова перспектива) та 2019-2027 (довгострокова перспектива) роки 
 

Стратегічна ціль 1. Зміна парадигми економічного профілю громади та створення стимулів для економічного розвитку ОТГ 
 
Операційна ціль 1.1. Активізація внутрішнього потенціалу та розвиток підприємництва серед сільських мешканців 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальн
ий за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.1.1. Організація 
сучасно обладнаного 
приймального пункту 
для  збуту 
населенням 
продуктів власного 
аграрного дрібного 
виробництва (фрукти, 
ягоди, горіхи, гриби, 
лікарські трави, мед, 
продукти пасіки) 

Розроблена концепція 
обладнаного 

приймального пункту для  
збуту населенням 

продуктів власного 
аграрного дрібного 

виробництва, детальний 
план реалізації проекту 

Вивчені потреби 
та спроможності 

населення, 
створені умови 

для розвитку 
малого і 

середнього 
підприємництва 

Прогнозован
ий  об’єм 
сировини 
(фрукти, 

ягоди, горіхи, 
гриби, 

лікарські 
трави, мед, 
продукти 

пасіки), кВ м 
обладнаного 
приймальног

о пункту, 
прогнозовані 
ринки збуту. 

Бізнес-план 
приймального 

пункту для  збуту 
населенням 

продуктів 
власного 

аграрного 
дрібного 

виробництва 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому, 
спеціаліст з 

економрозви
тку 

Бюджет ОТГ 2023 - 2025 

1.1.2. Створення 
тепличного 
господарства на 
власній енергетичній 
базі 

Розроблена концепція 
тепличного господарства 
на власній енергетичній 

базі, детальний план 
реалізації проекту 

Вивчені потреби 
та спроможності 

населення, 
створені умови 

для розвитку 
малого і 

середнього 
підприємництва 

Створено 
тепличного 

господарства 
на власній 

енергетичній 
базі, 

Бізнес-план 
тепличного 

господарства на 
власній 

енергетичній 
базі, 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому, 

секретар 
ради 

Бюджет ОТГ 2025 - 2027 

1.1.3. Створення 
сімейних міні-ферм з 
вирощування великої 

Розроблена концепція  та 
програма створення 
сімейних міні-ферм з 

Вивчені потреби 
та спроможності 

населення, 

Кількість 
сімейних 
ферм з 

Звіти 
Фінансово-

економічний 
відділ 

Залучені 
інвестиції від 
населення, 

2020 - 2021 



 

рогатої худоби вирощування великої 
рогатої худоби, 
детальний план 

реалізації проекту 

створені умови 
для розвитку 
фермерства 

вирощування 
ВРХ 

виконкому, 
секретар 

ради 

міжнародна 
технічна 

допомога. 

1.1.4. Створення  
молочного 
кооперативу в ОТГ 

Розроблена концепція 
створення та розвитку 

молочного  кооперативу 

Активовані 
мешканці ОТГ та 
навколишніх сіл,  
вивчені потреби 
та ринки збуту 

Кількість 
виробників 
молочної 

продукції, які 
вступили в 

кооператив, 
об’єм 

реалізованої 
продукції 

кооперативу. 

Звіти про 
проведені 
заходи  з 

організації 
кооперативу 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому, 

секретар 
ради 

Власні кошти 
мешканців, 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2019 - 2020 

1.1.5 Створення  
кооперативу 
«Присамарська  
пасіка» 

 Розроблена концепція 
створення та розвитку  

кооперативу 
«Присамарська  пасіка» 

Активовані 
пасічники, вивчені 
потреби та ринки 

збуту 

Кількість 
пасічників, які 

вступили в 
кооператив, 

об’єм 
реалізованої 

продукції 
кооперативу. 

Звіти про 
проведені 
заходи  з 

організації 
кооперативу 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому, 
заступник 

голови 

Власні кошти 
мешканців, 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2019 

1.1.6. Створення  
кооперативу  
«Васильківські сади» 

Розроблена концепція 
створення та розвитку  

кооперативу 
«Васильківські сади» 

Вивчені потреби 
та ринки збуту, 
наявні земельні 

ділянки та їх стан. 

Кількість 
власників 

земельних 
паїв, які 

вступили в 
кооператив, 

об’єм 
реалізованої 

продукції 
кооперативу. 

Звіти про 
проведені 
заходи  з 

організації 
кооперативу 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому, 

секретар 
ради 

Власні кошти 
мешканців, 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2020 - 2023 

1.1.7. Створення 
облаштованого 
комунального 
оптово-роздрібного 
ринку у с. Миколаївка 

Розроблена концепція та 
детальний план 
облаштованого 

комунального оптово-
роздрібного ринку у с. 

Миколаївка 

Створені умови 
для реалізації 

продукції 
місцевих 

фермерів та само 
зайнятих осіб. 

Виділена 

Кількість 
торгових 
місць для 

фермерів та 
само 

зайнятих осіб 

Звіти, акти, 
концепція, ПКД 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому, 
сільський 

голова 

Бюджет ОТГ, 
залучені 

інвестиції 
2022 - 2024 



 

земельна ділянка, 
збудована 

інфраструктура, 
створена 

організаційна 
структура ринку. 

1.1.8. Створення 
підприємства з 
виробництва 
фруктових та 
овочевих соків 

Розроблена концепція 
створення та розвитку  

підприємства з 
виробництва фруктових 

та овочевих соків 

Залучений 
інвестор для 
Створення 

підприємства з 
виробництва 
фруктових та 

овочевих соків 

КВ м 
виділених 
площ від 

інвестиційний 
проект. 

Кількість 
робочих 

місць 
створених на 
підприємстві,  
збільшення 
надходжень 
до бюджету 

Звіти , угоди 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому, 
спеціаліст з 

економрозви
тку 

Бюджет ОТГ, 
залучені 

інвестиції 
2024 - 2027 

1.1.9. Створення 
виробництва 
паливних пелет з 
відходів деревини та 
рослинництва 

Розроблена концепція 
створення в громаді 

виробництва паливних 
пелет з відходів 

деревини та 
рослинництва 

Забезпечення 
альтернативним 

паливом закладів 
ОТГ та мешканців 

громади 

Реєстр послуг 
комунальног

о 
підприємства
( платних та 

безоплатних), 
кількість 

обладнання, 
кадрів, 

навчальних 
заходів. 

Статутні 
документи, 

положення, звіти 
комунального 
підприємства 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому, 
спеціаліст з 

економрозви
тку 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2020 - 2027 

1.1.10. Організація  
виробництва 
сухофруктів 

Розроблена концепція 
створення кооперативу з 
виробництва сухофруктів 

Розвиток 
підприємництва 

Кількість 
підприємців, 

які 
займаються 

виробництво
м 

сухофруктів. 
Вивчення 
попиту та 

Бізнес- план 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому, 
спеціаліст з 

економрозви
тку 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2022 - 2027 



 

сировинної 
бази. 

 

1.1.11. Організація  
виробництва овочів і 
фруктів  глибокої 
заморозки 

Розроблена концепція 
створення та   

виробництва овочів і 
фруктів  глибокої 

заморозки 

Розвиток 
підприємництва та 

інвестиційна 
пропозиція 

Кількість  
робочих 

місць 
створених 

для 
мешканців 

від  
виробництва 

овочів і 
фруктів  

глибокої 
заморозки. 
Динаміка 

надходжень 
до бюджету  
від розвитку 
виробництва 

овочів і 
фруктів  

глибокої 
заморозки 

Інвестиційний 
план та 

моніторинг 
виконання 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому, 
спеціаліст з 

економрозви
тку 

Інвестиційні 
кошти , 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2020 - 2023 

1.1.12. «Миколаївська 
голка» - організація 
швейного 
виробництва 

Розроблена концепція 
створення  швейного 

виробництво 
«Миколаївська голка» 

Підтримка малого 
бізнесу 

Зареєстрован
е 

виробництво, 
створені 

робочі місця 

Звіт виконкому 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому, 

секретар 
ради 

Інвестиційні 
кошти , 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2020 - 2023 

1.1.13. Організація 
деревообробного 
виробництва 

Розроблена концепція 
створення та розвитку 

деревообробного  
виробництва 

Підтримка малого 
бізнесу 

Зареєстрован
е 

виробництво, 
створені 

робочі місця 

Звіт виконкому 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому, 
спеціаліст з 

економрозви
тку 

Інвестиційні 
кошти , 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2021 - 2025 

1.1.14. Будівництво 
міні-пивного заводу 

 Розроблена концепція 
створення та розвитку 

Підтримка малого 
бізнесу 

Зареєстрован
е 

Звіт виконкому 
Фінансово-

економічний 
Інвестиційні 

кошти , 
2025 - 2027 



 

будівництва міні- 
пивного заводу. 

виробництво, 
створені 

робочі місця 

відділ 
виконкому, 

секретар 
ради 

міжнародна 
технічна 

допомога 

1.1.15. Організація  
виробництва  
органічного добрива 

Розроблена концепція 
створення та розвитку о 

будівництво заводу з 
виробництва органічного 

добрива 

Підтримка малого 
бізнесу 

Зареєстрован
е 

виробництво, 
створені 

робочі місця 

Звіт виконкому 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому, 
спеціаліст з 

економрозви
тку 

Інвестиційні 
кошти , 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2025 - 2027 

1.1.16. Організація  
виробництва  
хлібобулочних 
виробів 

Розроблена концепція 
створення та розвитку  

виробництва 
хлібобулочних виробів 

Підтримка малого 
бізнесу 

Зареєстрован
е 

виробництво, 
створені 

робочі місця 

Звіт виконкому 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому, 

секретар 
ради 

Інвестиційні 
кошти , 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2021 - 2022 

1.1.17. Виноробне 
підприємство 

Розроблена концепція 
створення та розвитку  

виноробного 
підприємства 

Підтримка 
середнього  та 
малого бізнесу 

 
Зареєстрован

е 
виробництво, 

створені 
робочі місця 

Звіт виконкому 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому 

Інвестиційні 
кошти , 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2023 - 2027 

1.1.18. Створення 
виробництва питної 
бутильованої води в 
Петрівському СО 

Організовано 
будівництво 

підприємства 

Підтримка 
середнього  та 
малого бізнесу 

Зареєстрова- 
не 

виробництво, 
створені 

робочі місця 

Звіт виконкому,  
бізнес-план, 

Інвестиційний 
план та 

моніторинг 
виконання 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому, 
заступник 

голови 

Інвестиційні 
кошти , 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2024-2027 

1.1.19. Відновлення  
виробництва  цегли з 
місцевого матеріалу 

Організовано 
будівництво 

підприємства 

Підтримка 
середнього  та 
малого бізнесу 

Зареєстрова- 
не 

виробництво, 
створені 

робочі місця 

Звіт виконкому,  
бізнес-план, 

Інвестиційний 
план та 

моніторинг 
виконання 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому, 
заступник 

голови 

Інвестиційні 
кошти , 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2024-2027 

1.1.20. Створення 
кооперативу рибалок 

Організовано кооператив 
рибалок 

Підтримка 
середнього  та 
малого бізнесу 

Зареєстрова- 
не 

виробництво, 
створені 

Звіт виконкому,  
бізнес-план, 

Інвестиційний 
план та 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому, 

Інвестиційні 
кошти , 

міжнародна 
технічна 

2022-2027 



 

робочі місця моніторинг 
виконання 

заступник 
голови 

допомога 

 

Операційна ціль 1.2. Розвиток місцевих трудових ресурсів 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальн
ий за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.2.1. Розробка 
Програми 
економічної 
зайнятості  в ОТГ 

Програми економічної 
зайнятості  в ОТГ 

Підтримка 
самозайнятості в 

ОТГ 

% збільшення 
доходів 

громадян 

Реєстри та звіти 
про 

самозайнятих 
осіб 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому, 
заступник 

голови 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2020 - 2021 

1.2.2. Розробка 
програми 
підвищення 
кваліфікації 
працівників 
виконкому 
Миколаївської ОТГ 

Розроблено план 
проходження навчання 

спеціалістами 
Миколаївської ОТГ 

Покращення знань 
у відповідній сфері 

Покращення 
надання 
послуг 

жителям 
Миколаївсько

ї ОТГ 

Звіти виконкому 

Відділ 
правового та 

кадрового 
забезпечення 

Бюджет ОТГ 
Донорська 
допомога 

2020-2027 

 
Операційна ціль 1.3. Створення умов для розвитку діючих підприємств та залучення інвестицій 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальн
ий за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.3.1. Влаштування 
ярмарків продукції 
Миколаївської ОТГ у 
містах Дніпро, 
Павлоград, 
Покровськ, 
Першотравенськ 

Розроблений план 
проведення ярмарків 

продукції Миколаївської 
ОТГ у містах Дніпро, 

Павлоград, Покровськ, 
Першотравенськ 

Розвиток малого і 
середнього 

бізнесу у ОТГ, 
відкриття нових 

ринків збуту 
продукції 
місцевого 
значення 

Кількість 
підприємців 

залучених 
для 

проведення 
ярмарків, % 

товарооборот
у 

Графік та 
логістична карта 

проведення 
ярмарків, 
дозвільні 

документи, звіти 

Фінансово-
економічний 

відділ 
виконкому, 
заступник 

голови 

Бюджет ОТГ 2020 - 2027 

1.3.2. Розробка 
Програми підтримки 
підприємництва  в 

Програми підтримки 
підприємництва  в ОТГ 

Розвиток 
підприємництва в 

ОТГ 

Кількість 
новоутворени
х підприємців 

Реєстр 
підприємців 

Фінансово-
економічний 

відділ 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
2020 - 2021 



 

ОТГ виконкому, 
заступник 

голови 

допомога 

  



 

Стратегічна ціль 2. Активізація спільноти та розвиток людського капіталу 
 
Операційна ціль 2.1. Підвищення якості життя шляхом підтримки родин та стимулювання змін в демографічній ситуації 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.1.1. Забезпечення 
соціальним житлом 
молодих фахівців 

Визначення потреб 
соціального житла для 

молодих фахівців. 
Розробка та 

впровадження системи 
забезпечення соціальним 
житлом молодих фахівців 

Створення умов 
для залучення 

молодих фахівців  
до апарату 

управління та 
підрозділів 

м2  
забезпеченог
о житла для 

молодих 
фахівців 

Робоча 
документація , 

звіти 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти 

2019 - 2023 

2.1.2. Створення 
кімнат (куточків) 
батьків та дітей в 
медичних закладах 

Визначення та 
облаштування  місць 
створення кімнат та 

куточків батьків та дітей в 
медичних закладах. 

Покращено умови 
для батьків та 
дітей під час 

перебування в 
медичних 
закладах 

Кількість 
створених 

кімнат, 
куточків для 

дітей та 
батьків у 

медичних 
закладах 

Робоча 
документація , 

звіти 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти 

2019-2020 

2.1.3. Будівництво 
малого групового 
будинку для 
терміново 
розміщення та 
тимчасового 
перебування дітей із 
сімей СЖО 

Збудовано малий  
груповий будинок для 

термінового розміщення 
та тимчасового 

перебування дітей  із 
сімей СЖО 

Створено умови 
для термінового 
розміщення та 
тимчасового 

перебування дітей 
із сімей СЖО 

Кількість  
ліжко - місць , 

статистика 
дітей, які 
отримали 

послугу 

Звіти , 
кошториси , 

Виконавчи
й комітет 

ДФРР, гранти, 
Бюджет ОТГ, інші 

джерела 
2019 - 2023 

 

Операційна ціль 2.2. Розвиток медичного обслуговування та турбота про здоров’я мешканців і мешканок 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.2.1. Створення 
логопедичної служби 

Проведено дослідження, 
розроблена концепція та 

Покращено 
послуги населення 

Дослідження 
потреб, 

Звіт про 
дослідження 

ПМСД Бюджет ОТГ 2020 



 

в ОТГ план створення 
логопедичної служби в 

ОТГ 

з охорони 
здоров’я 

оцінка 
ризиків 

потреб 

2.2.2. Підготовка 
членів сімей важко та 
невиліковно хворих 
та їх психологічна та 
правова підтримка 

Правова підтримка 
членів сімей важко - та 

невиліковно хворих 

Сформовано та 
ведеться реєстр 

членів сімей 
важко - та 

невиліковно 
хворих, надається 

правова 
підтримка 

Кількість 
членів сімей 

важко - та 
невиліковно 
хворих, яким 

надається 
правова 

підтримка 

Реєстри, звіти 

Відділ 
соціальног
о захисту 

населення
спеціаліст 

з 
економроз

витку 

Бюджет ОТГ 2021 - 2022 

2.2.3. Створення 
комунального 
закладу для догляду 
для людей похилого 
віку та з інвалідністю 

Створено комунальний 
заклад по догляду для 
людей поважного віку. 

Створено умови 
для підтримки та 

догляду за 
людьми похилого 

віку 

Кількість 
людей 

похилого віку, 
яким 

забезпечено 
догляд, 
кількість 
робочих 

місць 
створених у 

громаді 

Робоча 
документація, 

звіт 
комунального 
підприємства 

Відділ 
соціальног
о захисту 

населення 
населення
спеціаліст 

з 
економроз

витку 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку, гранти, 
Бюджет ОТГ, інші 

джерела 

2021 - 2022 

2.2.4. Розроблення 
програми  
покращання 
медичних послуг в 
ОТГ 

Розроблено програму  
покращання медичних 

послуг в ОТГ 

Доповнений 
перелік медичних 

послуг, які 
надаються в ОТГ 

Покращання 
медичної 
послуги 

Звіт  КНП 
«ЦПМСД» 

Заступник 
голови, 

КНП 
«ЦПМСД» 

Бюджет ОТГ 2020-2021 

 

Операційна ціль 2.3. Створення умов для підтримки високої якості освіти 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.3.1. Забезпечення 
бібліотек сучасним 
комп’ютерним 
обладнанням та 
електронною 
бібліотекою 

Оцінка потреб  
забезпечення бібліотек 

сучасним обладнанням . 
Закупівля обладнання та 

програмного 
забезпечення 

Створення 
креативного 
простору для 

молоді 

Проведено 
дослідження, 

кількість 
закуплених 

товаро- 
матеріальних 

Звіт про 
проведення 
закупівель 

Відділ 
культури, 
фінвідділ 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти 

2019 - 2022 



 

цінностей 

2.3.2. НУШ в 
Миколаївській ОТГ 

Створено класів НУШ 
Покращені освітні 
послуги в громаді 

Кількість 
класів 

Звіти про 
виконання, акти 
виконаних робіт 

Відділ 
освіти 

Бюджет ОТГ, 
обласні програми, 

мінародна технічна 
допомога, 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку 

2019 - 2021 

2.3.3. Створення 
публічних місць для 
доступу до інтернету 
в кожному 
населеному пункті. 

Розробка концепції, 
проектно- кошторисної 
документації створення 
публічних місць доступу 

до мережі Інтернет у 
кожному населеному 

пункті громади 

Покращено 
комунікаційні 

можливості для 
мешканців сіл 

Миколаївської ОТГ 

Кількість 
підготовлени

х та 
підключених 

місць до 
мережі 

інтернет 

Робоча 
документація 

Комуналь
не 

підприємс
тво , 

виконком 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку, гранти, 
Бюджет ОТГ, інші 

джерела 

2020 - 2022 

2.3.4. Створення 
гуртка комп’ютерної 
грамотності для 
дорослих 

Проведення дослідження 
та розроблений план 

створення гуртка 

Покращено 
комунікаційні 

можливості для 
мешканців сіл 

Миколаївської ОТГ 

Кількість 
жителів, що 

отримали 
знання в 

гуртку 

звіти 

Відділ 
культури 
молоді та 

спорту 

Бюджет ОТГ 2019 - 2020 

 

Операційна ціль 2.4. Активізація молоді та молодіжна політика 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.4.1. Створення 
Центру творчості 
молоді в с. 
Миколаївка 

Проведено дослідження  
та створено Центр 

творчості молоді у с. 
Миколаївка 

Створені умови 
для дозвілля та 
участі молоді у 
житті громади 

Виділено та 
відремонтова

но 
приміщення, 

кількість 
закупленого 
обладнання, 

кількість 
молодих 

людей, які 
долучені до 
створення 

Центру 

Робоча 
документація, 

акти виконаних 
робіт, звіти, 

публічні звіти 

Відділ 
освіти , 
відділ 

культури 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку, гранти, 
Бюджет ОТГ 

2019-2020 



 

творчості 
молоді 

 

Операційна ціль 2.5. Підтримка культурного розвитку для протидії соціальним патологіям та поширенню здорового способу життя 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.5.1. Організація 
кінематографічного 
гуртка та мобільного 
відео простору у 
Миколаївській ОТГ 

Розроблена концепція 
гуртка та мобільного 

відео простору  у 
Миколаївській ОТГ 

Створено умови 
для організації 

дозвілля молоді та 
реалізації 
творчості 

Кількість 
молодих 

людей, які 
залучені до 

роботи у 
гуртку, 

кількість 
творчих робіт 

Звіти, робоча 
документація 

відділ 
культури, 
молоді, 

спорту та 
туризму 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку, гранти, 
Бюджет ОТГ, інші 

джерела 

2020-2022 

2.5.2. Організація 
народного театру 
Миколаївської ОТГ 

Розроблена концепція 
діяльності народного 

театру 

Створено умови 
для реалізації 

творчості 

Кількість 
людей, які 
залучені до 

театру, 
кількість 
вистав, 

виступів, 
Фестів і 

конкурсів, у 
яких театр 
взяв участь 

Звіти, робоча 
документація 

відділ 
культури, 
молоді, 

спорту та 
туризму, 

спеціаліст 
з економ 
розвитку 

Гранти, Бюджет ОТГ 2020-2021 

2.5.3. Організація 
театральної студії 
Миколаївської ОТГ 

Організована театральна 
студія 

Створено умови 
для реалізації 

творчості 

Кількість 
артистів, які 
залучених в 

роботу студії, 
кількість 
вистав 

Звіти, робоча 
документація 

відділ 
культури, 
молоді, 

спорту та 
туризму, 

спеціаліст 
з економ 
розвитку 

Гранти, Бюджет ОТГ 2020-2021 

2.5.4. Організація 
музейної діяльності в 
Миколаївській 
ОТГ:відкриття Музею 

Відкриття Музею в 
Миколаївці, музейної 

кімнати в Петрівці 

Створено умови 
для підтримки 

істричної і 
культуртної 

Кількість 
проведених 

заходів 

Звіти, робоча 
документація 

відділ 
культури, 
молоді, 

спорту та 

Гранти, Бюджет ОТГ 2020-2021 



 

в Миколаївці, 
музейної кімнати в 
Петрівці 

спадщини туризму, 
спеціаліст 
з економ 
розвитку 

2.5.5. Організація 
гастрольно-
концертної 
діяльності в 
Миколаївській ОТГ 

Підготовлена програма 
концертної діяльності 

Створено умови 
для промоції 

місцевої культури 
в межах і за 
межами ОТГ 

Кількість 
підготовлени

х програм 

Звіти, робоча 
документація 

відділ 
культури, 
молоді, 

спорту та 
туризму, 

спеціаліст 
з економ 
розвитку 

Гранти, Бюджет ОТГ 2020-2027 

 
Операційна ціль 2.6. Активізація і включення різних груп мешканців в життя ОТГ, стимулювання розвитку громадянського суспільства 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.6.1. Започаткування 
та реалізація 
бюджету участі  

Формування 
мешканцями громади і 

бізнесом щорічного 
бюджету участі 

Активовано 
мешканців та 
долучено до 

реалізації проекту 

Бюджет 
реалізований 
мешканцями, 

кількість 
реалізованих 

проектів 

Положення про 
Бюджет участі, 

Робоча 
документація 

виконком Бюджет ОТГ 2019 - 2026 

2.6.2. Створення 
Центру спілкування та 
співробітництва 
(коворкінг- центр) 

Розроблена концепція 
Центру спілкування та 

співробітництва 
(коворкінг-центру) 

створено Центр 
спілкування та 

співробітництва 
(коворкінг-центру) 

Кількість  м2 
підготовлени

х для 
коворкінг-

центру.  
Закуплене 

обладнання, 
техніка, меблі 

Робоча 
документація 

Відділ 
культури, 
виконком 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку, гранти 
2020-2021 

2.6.3. Створення 
власних засобів 
соціальних 
комунікацій 
(друковане видання, 
місцеве радіо, 

Розробка та реалізація 
комунікаційної стратегії 

Покращено 
інформування 

населення 

Розроблена 
комунікаційн

а стратегія, 
створено 

друковане 
видання, 

Звіт про  
розробку та 
реалізацію 

комунікаційної 
стратегії 

КП , 
виконком 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку , гранти, 
Бюджет ОТГ 

2019 - 2021 



 

зовнішні носії 
інформації, 
інтерактивні панелі) 

місцеве 
радіо, 

зовнішні носії 
інформації . 

Кількість 
інформаційни

х приводів 
розміщених у 

власних 
засобах 

соціальних 
комунікацій 

2.6.4. Створення 
системи регулярного 
оцінювання 
громадою та 
бізнесом діяльності 
влади з 
використанням сайту 
громади 

Розробка сторінки сайту 
громади з оцінювання 

роботи влади 

Покращено 
взаємодію 

громади та влади, 
забезпечено 
прозорість 
здійснення 

діяльності влади 

Кількість 
проведених 
опитувань, 

кількість 
опитаних 

мешканців 

Аналітичні звіти 
про результати 

опитування 

Виконавчи
й комітет 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку, гранти, 
Бюджет ОТГ 

2019 - 2020 

2.6.5. Створення 
жіночих клубів в ОТГ 

Вивчення потреб та 
створення концепції 

розвитку жіночих клубів, 
програми підтримки 

жіночих клубів 

Створено умови 
для активізації та 

розбудови 
громадянського 

суспільства, 
зокрема 

підтримка жінок 

Кількість 
створених 

жіночих 
клубів, 

розроблених 
програм 

Звіти, бюджет Виконком 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку, гранти, 
Бюджет ОТГ, інші 

джерела 

2019-2020 

 
  



 

Стратегічна ціль 3. Покращення якості життя та розвиток технічної інфраструктури 
 
Операційна ціль 3.1. Покращення та розвиток дорожної інфраструктури 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.1.1. Капітальний 
ремонт дороги від 
вул. Першотравнева 
до перехрестя вул. 
Остапенківська та 
вул. Вокзальна в с. 
Миколаївка 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської 
області ) 

Покращена 
інфраструктура , 

забезпечений доступ до 
об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
капітальний 

ремонт 
дороги від 

вул. 
Першотравне

ва до 
перехрестя 

вул. 
Остапенківсь

ка та вул. 
Вокзальна в 

с. Миколаївка 

Акти 
виконаних 

робіт 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Залучені кошти з 
проектів та програм 
обласного бюджету 
, Державний фонд 

регіонального 
розвитку. 

2020 - 2022 

3.1.2. Капітальний 
ремонт дороги від 
вул. Першотравнева 
до житлового 
будинку №8 по вул. 
Остапенківська в с. 
Миколаївка 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської 
області ), 
виготовлення ПКД та 
отримання 
експертного звіту( 
840м) )(3780 кв.м) 

Покращена 
інфраструктура , 

забезпечений доступ до 
об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
капітальний 

ремонт 
дороги 

перехрестя 
вул. 

Остапенківсь
ка та вул. 

Вокзальна до 
вул. Польова 

в с. 
Миколаївка 

Петропавлівс
ького району 
Дніпропетров
ської област 

Акти 
виконаних 

робіт 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Залучені кошти з 
проектів та програм 
обласного бюджету 
, Державний фонд 

регіонального 
розвитку. 

2023 - 2024 

3.1.3. Капітальний 
ремонт дороги по 

Покращена 
інфраструктура , 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
капітальний 

Акти 
виконаних 

Комуналь
не 

Залучені кошти з 
проектів та програм 

2020 - 2021 



 

вул. Піщана в с. 
Миколаївка 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської 
області ), 
виготовлення ПКД та 
отримання 
експертного 
звіту(500м) )(3000 
кв.м) 

забезпечений доступ до 
об’єктів соціальної 

інфраструктури 

ремонт 
дороги від по 
вул. Піщана в 
с. Миколаївка 
Петропавлівс
ького району 
Дніпропетров
ської області 

), 

робіт підприємс
тво 

обласного бюджету 
, Державний фонд 

регіонального 
розвитку. 

3.1.4. Капітальний 
ремонт дороги від 
вул. Першотравнева 
до вул. Польова в с. 
Миколаївка 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської 
області ), 
виготовлення ПКД та 
отримання 
експертного 
звіту(1010м) )(4545 
кв.м) 

Покращена 
інфраструктура , 

забезпечений доступ до 
об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
капітальний 

ремонт 
дороги від по 

вул. 
Першотравне

ва до вул. 
Польова в с. 
Миколаївка 

Петропавлівс
ького району 
Дніпропетров
ської області 

). 

Акти 
виконаних 

робіт 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Залучені кошти з 
проектів та програм 
обласного бюджету 
, Державний фонд 

регіонального 
розвитку. 

2019 - 2020 

3.1.5. Капітальний 
ремонт дороги від 
вул. Першотравнева 
до вул. Вишнева у с. 
Миколаївка 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської 
області ), 
виготовлення ПКД та 
отримання 
експертного 
звіту(270м) )(1215 
кв.м) 

Покращена 
інфраструктура , 

забезпечений доступ до 
об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
капітальний 

ремонт 
дороги від 

від вул. 
Першотравне

ва до вул. 
Вишнева у с. 
Миколаївка 

Петропавлівс
ького району 
Дніпропетров
ської області 

). 

Акти 
виконаних 

робіт 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Залучені кошти з 
проектів та програм 
обласного бюджету 
, Державний фонд 

регіонального 
розвитку. 

2025 - 2027 



 

3.1.6. Відновлення 
елементів 
благоустрою - 
капітальний ремонт 
частини дорожнього 
покриття по вул. 
Миру від вул. 
Центральна до 
провулку в с. Петрівка 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської 
області (382м) 
(2016,54 кв.м) 

Покращена 
інфраструктура , 

забезпечений доступ до 
об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
капітальний 

ремонт 
дороги від 
від вул. по 

вул. Миру від 
вул. 

Центральна 
до провулку в 

с. Петрівка 
Петропавлівс
ького району 
Дніпропетров
ської області), 

Акти 
виконаних 
робіт, звіти 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Залучені кошти з 
проектів та програм 
обласного бюджету 
, Державний фонд 

регіонального 
розвитку. 

2020 - 2021 

3.1.7. Відновлення 
елементів 
благоустрою - 
капітальний ремонт 
частини дорожнього 
покриття по вул. 
Молодіжна до дому 
№1 в с. Васильківське 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської 
області 
(447м)(2195,3кв.м) 

Покращена 
інфраструктура , 

забезпечений доступ до 
об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
капітальний 

ремонт 
дороги від 

від вул. 
Молодіжна 

до дому №1 в 
с. 

Васильківське 
Петропавлівс
ького району 
Дніпропетров
ської області 

Акти 
виконаних 
робіт, звіти 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Залучені кошти з 
проектів та програм 
обласного бюджету 
, Державний фонд 

регіонального 
розвитку. 

2020 - 2021 

3.1.8. Відновлення 
елементів 
благоустрою - 
капітальний ремонт 
частини дорожнього 
покриття по вул. 
Центральна від 
амбулаторії до вул. 
Миру в с. Петрівка 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської 

Покращена 
інфраструктура , 

забезпечений доступ до 
об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
капітальний 

ремонт 
дороги від  

вул. 
Центральна 

від 
амбулаторії 

до вул. Миру 
в с. Петрівка 
Петропавлівс
ького району 

Акти 
виконаних 

робіт 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Залучені кошти з 
проектів та програм 
обласного бюджету 
, Державний фонд 

регіонального 
розвитку. 

2021 - 2022 



 

області ( 420м) 
(2208,45 кв.м) 

Дніпропетров
ської області 

3.1.9. Відновлення 
елементів 
благоустрою - 
капітальний ремонт 
частини по вул. 
Шкільна від дому №1 
до вул. Магістральна 
в с. Васильківське 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської 
області(353м)(2013,68 
кв.м) 

Покращена 
інфраструктура , 

забезпечений доступ до 
об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
капітальний 

ремонт 
дороги від по 
вул. Шкільна 
від дому №1 

до вул. 
Магістральна 

в с. 
Васильківське 
Петропавлівс
ького району 
Дніпропетров
ської област 

Акти 
виконаних 

робіт 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Залучені кошти з 
проектів та програм 
обласного бюджету 
, Державний фонд 

регіонального 
розвитку. 

2021 - 2022 

3.1.10. Відновлення 
елементів 
благоустрою - 
капітальний ремонт 
частини дорожнього 
покриття по вул. 
Центральна від моста 
до амбулаторії в с. 
Петрівка 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської 
області(435м)(2428,94 
кв.м) 

Покращена 
інфраструктура , 

забезпечений доступ до 
об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
капітальний 

ремонт 
дороги від по 

вул. 
Центральна 
від моста до 

амбулаторії в 
с. Петрівка 

Петропавлівс
ького району 
Дніпропетров
ської області 

Акти 
виконаних 

робіт 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Залучені кошти з 
проектів та програм 
обласного бюджету 
, Державний фонд 

регіонального 
розвитку 

2022 - 2023 

3.1.11. Відновлення 
елементів 
благоустрою - 
капітальний ремонт 
частини дорожнього 
покриття по вул. 
Миру від провулку до 
знака початку 
населеного пункту в 

Покращена 
інфраструктура , 

забезпечений доступ до 
об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
капітальний 

ремонт 
дороги від по 
вул. Миру від 
провулку до 

знака початку 
населеного 

Акти 
виконаних 

робіт 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Залучені кошти з 
проектів та програм 
обласного бюджету 
, Державний фонд 

регіонального 
розвитку 

2024 - 2025 



 

с. Петрівка 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської( 
278м)( 1433,05 кв.м) 

пункту в с. 
Петрівка 

Петропавлівс
ького району 
Дніпропетров

ської 

3.1.12. Відновлення 
елементів 
благоустрою - 
капітальний ремонт 
дорожнього покриття 
майданчиків для 
стоянки і зупинки 
транспортних засобів 
по вул. Центральна 
від магазину до 
будинку культури в с. 
Петрівка 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської 
області( 2097,43 кв.м) 

Покращена 
інфраструктура 

відновлено покриття 
майданчиків  для стоянки 

і зупинки транспортних 
засобів 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
Відновлення 

елементів 
благоустрою - 
капітальний 

ремонт 
дорожнього 

покриття 
майданчиків 
для стоянки і 

зупинки 
транспортних 

засобів по 
вул. 

Центральна 
від магазину 
до будинку 

культури в с. 
Петрівка 

Петропавлівс
ького району 

Дніпропетров
ської області 

Акти 
виконаних 

робіт 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Залучені кошти з 
проектів та програм 
обласного бюджету 
, Державний фонд 

регіонального 
розвитку 

2025 - 2026 

3.1.13. Відновлення 
елементів 
благоустрою – 
капітальний ремонт 
частини дорожнього 
покриття по вул. 
Шахтарська від пров. 
Безіменний до 
житлового будинку 

Покращена 
інфраструктура , 

забезпечений доступ до 
об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
капітальний 

ремонт 
дороги від по 

вул. 
Шахтарська 

від пров. 
Безіменний 

Акти 
виконаних 

робіт 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Залучені кошти з 
проектів та програм 
обласного бюджету 
, Державний фонд 

регіонального 
розвитку 

2025 - 2026 



 

№34 в с. Катеринівка 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської 
області  (0,4 км) 

до житлового 
будинку №34 

в с. 
Катеринівка 

Петропавлівс
ького району 
Дніпропетров
ської області 

3.1.14. Відновлення 
елементів 
благоустрою – 
капітальний ремонт 
частини дорожнього 
покриття по вул. 
Шахтарська від 
провулку Безіменний 
до житлового 
будинку №10 в с. 
Катеринівка 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської 
області (0,3 км) 

Покращена 
інфраструктура , 

забезпечений доступ до 
об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
капітальний 

ремонт 
дороги від по 

вул. 
Шахтарська 

від пров. 
Безіменний 

до житлового 
будинку №34 

в с. 
Катеринівка 

Петропавлівс
ького району 
Дніпропетров
ської області 

Акти 
виконаних 

робіт 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Залучені кошти з 
проектів та програм 
обласного бюджету 
, Державний фонд 

регіонального 
розвитку 

2025 - 2026 

3.1.15. Капітальний 
ремонт частини 
дороги по вул. 
Піщана від житлового 
будинку №25 до 
житлового будинку 
№94 в с. Мар’їна 
Роща 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської 
області  (1,5 км) 

Покращена 
інфраструктура , 

забезпечений доступ до 
об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
капітальний 

ремонт 
дороги від по 
вул. Піщана 

від 
житлового 

будинку 
№25до 

житлового 
будинку №94 
в с. Мар’їна 

Роща 
Петропавлівс

Акти 
виконаних 

робіт 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Залучені кошти з 
проектів та програм 
обласного бюджету 
, Державний фонд 

регіонального 
розвитку 

2024 - 2027 



 

ького району 
Дніпропетров
ської області 

3.1.16. Ґрунтова 
дорога в дії 

Реконструкція ґрунтових 
доріг між населеними 
пунктами громади, які 

сполучають село 
Сидоренко з містом 

Першотра 
Венськ (7,5 км.) 

Забезпечено доступ 
сіл до центральної 

садиби ОТГ 

Протяжність 
ґрунтових 

доріг 

Звіти про  
реконструкці
ю  ґрунтових 

доріг 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Бюджет ОТГ, 
залучені інвестиції 

2025 - 2027 

3.1.17. Розробка 
концепції 
альтернативних 
засобів 
транспортного 
сполучення в ОТГ 

Розроблена концепція 
альтернативних засобів 

транспортного 
сполучення 

Покращення якості 
транспортного 

сполучення в ОТГ 

Кількість 
створених 

транспортних 
сполучень 

Звіт з 
виконання 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ 2020 - 2021 

3.1.18. Ремонт дороги 
в с.Новопричепилівка 

Покращена 
інфраструктура , 

забезпечений доступ до 
об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
капітальний 

ремонт 
дороги 

вс.Новоприче
пилівка 

Петропавлівс
ького району 
Дніпропетров
ської області 

Акти 
виконаних 

робіт 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Залучені кошти з 
проектів та програм 
обласного бюджету 
, Державний фонд 

регіонального 
розвитку 

2020 - 2024 

3.1.19. Ремонт доріг  
по селу Сидоренко: 
вул.. Садова (1,2 км), 
вул..Шевченка (від 
зупинки до 
кладовища – 800 м). 

Покращена 
інфраструктура , 

забезпечений доступ до 
об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
капітальний 

ремонт 
дороги в с. 
Сидоренко 

Петропавлівс
ького району 
Дніпропетров
ської області 

Акти 
виконаних 

робіт 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Залучені кошти з 
проектів та програм 
обласного бюджету 
, Державний фонд 

регіонального 
розвитку 

2020 - 2024 

3.1.20.Ремонт доріг  в 
селі Кунінова: вул. 
Українська (1,2 км), 

Покращена 
інфраструктура , 

забезпечений доступ до 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
капітальний 

Акти 
виконаних 

робіт 

Комуналь
не 

підприємс

Залучені кошти з 
проектів та програм 
обласного бюджету 

2020 - 2024 



 

вул. Українська (1,2 
км), вул..Калинова-
вул.Дружби (1,8 км і 
500 м). 

об’єктів соціальної 
інфраструктури 

ремонт 
дороги в с. 
Кунінова 

Петропавлівс
ького району 
Дніпропетров
ської області 

тво , Державний фонд 
регіонального 

розвитку 

3.1.21. Ремонт 
цегляної зупинки  в 
с.Русакове, 
перенесення  
металевої зупинки 
до шахто дільниці 
«Ювілейна». 

Відремонтована цегляна 
зупинка, 

перенесена  металева 
зупинка 

Покращення якості 
транспортного 

сполучення 

Кількість 
відремонтова

них і 
перенесених 

зупинок 

Акти 
виконаних 

робіт 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Бюджет ОТГ, 
зовнішнє 

фінансування 
2019 - 2024 

3.1.22. Капітальний 
ремонт дороги по 
вул. Робоча в с. 
Миколаївка 

Покращена 
інфраструктура , 

забезпечений доступ до 
об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
капітальний 

ремонт 
дороги в с. 
Миколаївка 

Петропавлівс
ького району 
Дніпропетров
ської області 

Акти 
виконаних 

робіт 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Залучені кошти з 
проектів та програм 
обласного бюджету 
, Державний фонд 

регіонального 
розвитку 

2020 - 2024 

3.1.23. Ремонт 
дороги по вул. 
Самарська (від 
центру до пляжу) в с. 
Миколаївка 

Покращена 
інфраструктура , 

забезпечений доступ до 
об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Виконані роботи 
відповідно до ПКД 

Здійснено 
капітальний 

ремонт 
дороги в с. 
Миколаївка 

Петропавлівс
ького району 
Дніпропетров
ської області 

Акти 
виконаних 

робіт 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Залучені кошти з 
проектів та програм 
обласного бюджету 
, Державний фонд 

регіонального 
розвитку 

2020 - 2024 

 
Операційна ціль 3.2. Вдосконалення систем водопостачання і водовідведення та покращення якості води 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідаль
ний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 



 

3.2.1.Будівництво 
водопровідної 
мережі сіл:  Петрівка, 
Катеринівка,  Мар’їна 
Роща, Миколаївка,  
Маломиколаївка, 
Васильківка, 
Русакове 
Петропавлівського 
району 

Протяжність водогону, 
кількість мешканців, які 

отримали доступ до 
системи водопостачання 

Виконані роботи 
відповідно до 

проектно- 
кошторисної 
документації, 

мешканці 
отримали доступ 

до системи 
централізованого 
водо-постачання 

Завершено 
будівництво 

водопровідно
ї мережі сіл: 

Петрівка, 
Катеринівка,  

Мар’їна 
Роща, 

Миколаївка, 
Васильківське

, Русакове 
Петропавлівс
ького району 

Звіти та проектні 
документи 

Комунальне 
підприємств

о 

Власні кошти та 
Залучені кошти з 

проектів та 
програм обласного 

бюджету , 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку 

2019 - 2027 

3.2.2.Реконструкція 
системи  каналізації 
стічних вод  на 
території  селища 
Васильківське 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської 
області 

Розроблена проектно- 
кошторисна 

документація 
реконструкції системи  
каналізації стічних вод  
на території  селища 

Васильківське 
Петропавлівського 

району 
Дніпропетровської 

області 

Покращена 
екологічна 

ситуація в громаді 

Протяжність 
каналізаційно

ї мережі 

Звіти про 
виконання, акти 
виконаних робіт 

Комунальне 
підприємств

о 

Бюджет ОТГ, 
обласні програми, 

міжнародна 
технічна допомога, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку 

2021 - 2027 

3.2.3.Створення 
бюветів з чистою 
питною водою 

Розроблена проектно- 
кошторисна 

документація та 
збудовані бювети з 

чистою, питною водою 

Покращені 
послуги з водо-
постачання для 

населення 
громади 

Кількість 
збудованих 

бюветів 

Робоча 
документація, 

звіти 

Комунальне 
підприємств

о, 
виконавчий 

комітет 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти . 

2021 - 2026 

3.2.4.Стврення 
резервних водойм 
питної води  

Розроблена ПКД та 
збудовані резервні 

водойми питної води 

Покращені 
послуги з водо-
постачання для 

населення 
громади 

Кількість 
збудованих 
резервних 

водойм 
питної води 

Робоча 
документація, 

звіти 

Комунальне 
підприємств

о, 
виконавчий 

комітет 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти . 

2021 - 2026 

3.2.5.Встановлення 
системи доочистки 
питної води в 
навчальних закладах 

Розроблена ПКД та 
встановлення систем 

доочистки води в 
навчальних закладах 

Покращені 
послуги з 

водопостачання в 
навчальних 

закладах громади 

Кількість 
встановлених 

систем 
доочистки 

води в 

Робоча 
документація, 

звіти 

Комунальне 
підприємств

о, 
виконавчий 

комітет 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти . 

2019 - 2020 



 

навчальних 
закладах 

3.2.6. Забезпечення 
населення якісною 
питною водою  та  
створення мапи 
забруднення 
підземних вод 

Розроблена мапа 
забруднення підземних 
вод, визначені джерела 

чистої води 

Покращені 
послуги з водо-
постачання для 

мешканців 
громади 

Кількість 
чистих 

джерел 
водопостачан

ня 

Мапа 
забруднених 

вод. 

Комунальне 
підприємств

о, 
виконавчий 

комітет 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти . 

2019 - 2027 

3.2.7. Будівництво 
підвідного водогону 
та підвищувальної 
насосної станції для 
водопостачання 
селища 
Васильківське, сіл 
Запоріжжя, 
Сидоренко, Кунінова 
та Русакове 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської 
області ( 

Розробка ПКД та  
будівництво підвідного 

водогону та 
підвищувальної насосної 

станції 

Покращені 
послуги з 

водопостачання 
для населення 

громади 

Кількість  
збудованих 
підвідних 

водогонів та 
підвищувальн

их насосних 
станцій 

Робоча 
документація, 

звіти 

Комунальне 
підприємств

о, 
виконавчий 

комітет 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти . 

2020 - 2021 

3.2.8. Впровадження  
проектів 
водовідведення за 
кошти екологічного 
податку в усіх 
населених пунктах  
Миколаївської ОТГ 

Вивчені потреби 
населення та готовність 
до  спів-фінансування. 
Розроблена проектно- 

кошторисна 
документація, виконані 
роботи з будівництва  у 
всіх населених пунктах 

Миколаївської ОТГ. 

Покращені 
послуги з 

водопостачання 
для всіх населених 

пунктів 
Миколаївської ОТГ 

Км 
прокладених 
водогінних 

мереж, 
кількість 

підключених 
до водогону 
домогоспода

рств 

Звіт 
комунального 
підприємства 

Комунальне 
підприємств

о, відділ 
житлово- 

комунально
го 

господарств
а. 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку, бюджет 
громади, залучені 

інвестиції від 
громадян 

2020 - 2026 

3.2.9. Організація 
водовідведення  в 
с.Маломиколаївка 

Протяжність водогону, 
кількість мешканців, які 

отримали доступ до 
системи водопостачання 

Виконані роботи 
відповідно до 

проектно- 
кошторисної 
документації, 

мешканці 
отримали доступ 

до системи 

Кількість 
збудованих 

мереж 
водовідведен

ня 

Звіти та проектні 
документи 

Комунальне 
підприємств

о 

Власні кошти та 
Залучені кошти з 

проектів та 
програм обласного 

бюджету , 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку 

2019 - 2027 



 

 
Операційна ціль 3.3. Просторове планування та створення інвестиційної пропозиції 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.3.1.Формування Розроблений Створені умов для Кількість Інвестиційни Відділ Бюджет ОТГ 2020 - 2021 

централізованого 
водо-постачання 

3.2.10. Реконструкція 
водовідведення  в 
селі 
Новопричепилівка 

Реконструйована мережа  
водовідведення  в селі 

Новопричепилівка 

Виконані роботи 
відповідно до 

проектно- 
кошторисної 
документації, 

мешканці 
отримали доступ 

до системи 
централізованого 
водо-постачання 

Кількість 
збудованих 

мереж 
водовідведен

ня 

Звіти та проектні 
документи 

Комунальне 
підприємств

о 

Власні кошти та 
Залучені кошти з 

проектів та 
програм обласного 

бюджету , 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку 

2019 - 2027 

3.2.11. Розроблення  
програми системних 
геодезичних 
вишукувань в ОТГ. 

Розроблена програма  
геодезичних вишукувань 

в ОТГ 

Покращення 
доступності 

водних ресурсів 

Кількість 
розроблених 

програм 

Звіти та проектні 
документи 

Виконавчий 
комітет 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти 

2019 - 2021 

3.2.12. Реконструкція  
свердловини,  
будівництво  
водопровідної 
мережі від неї  в с. 
Русаково.   

Реконструйована  
свердловина, збудована 

водопровідна мережа   

Виконані роботи 
відповідно до 

проектно- 
кошторисної 
документації, 

мешканці 
отримали доступ 

до системи 
централізованого 
водо-постачання 

Кількість 
реконструйов

аних 
свердловин, 

кількість  
збудованих 

водопровідни
х мереж  

Звіти та проектні 
документи 

Комунальне 
підприємств

о 

Власні кошти та 
залучені кошти з 

проектів та 
програм обласного 

бюджету , 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку 

2019 - 2022 

3.2.13. 
Водопостачання в 
Петрівському СБК 

Розроблена ПКД та 
збудований водогін 

Покращені 
послуги з 

водопостачання 
для населення 

громади 

Кількість  
збудованих 
водогонів 

Робоча 
документація, 

звіти 

Комунальне 
підприємств

о, 
виконавчий 

комітет 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти . 

2020 - 2021 



 

інвестиційного 
паспорту ОТГ 

інвестиційний паспорт 
ОТГ 

залучення інвестицій об’єктів 
інфраструкту

ри, 
включених до 
інвестиційног

о паспорту, 
розроблених 

технічних 
умов для 
інвесторів 

й паспорт економіки 
та 

залучення 
інвестицій 

3.3.2. Інвентаризація 
землі 

Розроблена карта з 
межами громади 

Покращення 
інвестиційної 

привабливості ОТГ 

Вивчення 
потреби 

наявності 
інвестиційног

о паспорту 

Реєстр 
земель, 

розширення 
бази 

оподаткуван
ня  

Відділ 
земельних 
відносин, 
містобуду

вання і 
архітектур

и 

Бюджет ОТГ 2020-2022 

3.3.3. Проведення 
нормативно-
грошової оцінки 
земель населених 
пунктів 

Розроблена нормативно-
грошова оцінка земель 

населених пунктів 

Збільшення 
наповнення бюджету 

ОТГ 

Відсоток 
збільшення 
доходів до 

бюджету ОТГ 

Фінансові 
звіти 

Відділ 
земельних 
відносин, 
містобуду

вання і 
архітектур

и 

Бюджет ОТГ 2020-2021 

3.3.4. Розробка 
генеральних планів 
населених пунктів 

Розроблений 
генеральний план 

Можливість 
інвестицій та 
будівництва            

Наявність 
генерального 

плану як 
документу 

Документ  

Відділ 
земельних 
відносин, 
містобуду

вання і 
архітектур

и 

Бюджет ОТГ 2020-2021 

3.3.5. Розробка 
схеми планування 
території 
Миколаївської ОТГ 

Розроблена схема 
Можливість 
інвестицій 

Наявність 
схеми 

Документ 

Відділ 
земельних 
відносин, 
містобуду

вання і 
архітектур

и 

Бюджет ОТГ 2020-2021 

3.3.6. Встановлення Встановлені межі  Можливість Наявність Документ Відділ Бюджет ОТГ 2020-2021 



 

меж  
адміністративно-
територіальних 
утворень 

адміністративно-
територіальних утворень 

інвестицій меж земельних 
відносин, 
містобуду

вання і 
архітектур

и 

 
Операційна ціль 3.4. Створення культурної, спортивної та рекреаційно-відпочинкової інфраструктури 

Діяльність/ 
завдання 

Показник реалізації 
діяльності / завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.4.1. Створення зони 
відпочинку 
автомобілістів біля 
траси Знам’янка – 
Луганськ –Ізварине з 
розвинутою 
інфраструктурою 

Розроблена концепція 
cтворення зони  

відпочинку 
дляавтомобілістів біля 

траси Знам’янка – 
Луганськ – Ізварино 

Покращено 
інфраструктуру та 

створено робочі місця 

Кількість 
робочих 

місць, 
відкритих 
торгових 

точок 

Річний звіт 
соціально - 

економічного 
розвитку 

Виконавчи
й комітет, 

відділ 
економіки 

та 
інвестицій 

Інвестиційні кошти 2023 - 2027 

3.4.2. Облаштування 
пляжних зон 
відпочинку 

Облаштування зон 
відпочинку у громаді 

Облаштовано зони 
відпочинку 

Кількість 
облаштовани

х зон 
відпочинку 

Звіти, 
кошториси 

Виконавчи
й комітет 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку, гранти, 
Бюджет ОТГ, інші 

джерела 

2019 - 2026 

3.4.3. Створення 
матеріальної бази 
комунального 
закладу «Спортивний 
комплекс «Спорт для 
всіх» 

Закупівля обладнання, 
меблів та техніки для 

комунального закладу 
«Спортивний комплекс 

«Спорт для всіх» 

Покращення 
спортивної 

інфраструктури 

Кількість 
закуплених 

одиниць 
обладнання, 

меблів та 
техніки 

інвентарю 

Звіти , 
кошториси 

Виконавчи
й комітет 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку, гранти, 
Бюджет ОТГ, інші 

джерела 

2020-2024 

3.4.4. Будівництво  
сучасного стадіону в 
селі Миколаївка на 
2000 місць 

Збудовано сучасний 
стадіон у селі Миколаївка 

на 2000 місць 

Покращено спортивну 
інфраструктуру 

Збудований  
стадіон, 
кількість 
робочих 

місць 

Звіти , 
кошториси 

Виконавчи
й комітет 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку, гранти, 
Бюджет ОТГ, інші 

джерела 

2020 - 2024 

3.4.5. Реконструкція 
будівлі сільського 

Відкрито Народний дім у 
с. Катеринівка 

Створено 
громадський простір 

Кількість 
створених 

Звіти , 
кошториси 

Виконавчи
й комітет 

Державний фонд 
регіонального 

2021-2027 



 

клубу та відкриття 
Народного дому в 
с.Катеринівка 

для мешканців с. 
Катеринівка 

закладів розвитку, гранти, 
Бюджет ОТГ, інші 

джерела 

3.4.6. Реконструкція 
будівлі сільського 
клубу та відкриття 
Народного дому в 
с.Маломиколаївка 

Відкрито Народний дім у 
с. Маломиколаївка 

Створено 
громадський простір 

для мешканців с. 
Маломиколаївка 

Кількість 
створених 
закладів 

Звіти , 
кошториси 

Виконавчи
й комітет 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку, гранти, 
Бюджет ОТГ, інші 

джерела 

2021-2027 

3.4.7. Створення  
вільного  
архітектурно-
культурного  
простору  для 
розвитку та  
забезпечення 
змістовного  та  
активного дозвілля в 
об’єднаній громаді 
шляхом 
трансформації  
історичного  місця – 
старовинного центру 
села Миколаївка (до 
1917 року - Слобода 
Микільська, 
Микільське) 

Розробка концепції, 
дизайну адміністративно- 

культурного центру в 
громаді. Створено 

Громадський простір у 
центрі села Миколаївка 

Формування 
адміністративно- 

культурного центру.  
Забезпечення умов 

для активізації та 
комунікації в громаді. 

Створено 
робочу 

документаці
ю, ПКД та 

реалізовано 
проект 

Звіти про 
реалізацію 

Відділ 
культури 
та освіти 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти 

2019 - 2020 

3.4.8. Культурно-
економічний  простір 
Миколаївки - скіфська 
давнина, інвестована  
в  сучасний розвиток 

Розробка концепції, 
дизайну культурно-

економічного  простору 
Миколаївки - скіфська 

давнина, інвестована  в  
сучасний розвиток 

Формування 
Культурно-

економічного  
простору Миколаївки 

- скіфська давнина, 
інвестована  в  

сучасний розвиток 

Створено 
робочу 

документаці
ю, ПКД та 

реалізовано 
проект 

Звіти про 
реалізацію 

Відділ 
культури 
та освіти 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти 

2019 - 2021 

3.4.9. Реконструкція  і 
осучаснення   
волейбольного 
майданчику  імені 
тренера  Віктора 
Коробки, проведення   

Реконструйований 
волейбольний 

майданчик, проведений 
турнір 

Покращення доступу 
до спортивної 

інфраструктури для 
мешканців с.Мар’їна 

Роща 

Кількість 
реконструйов

аних 
майданчиків 

Звіт про 
виконання 
місцевого 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ, 
зовнішнє 

фінансування 
2019 - 2021 



 

турніру   в селі    
Мар’їна Роща 

3.4.10. Облаштування 
зали Петрівського 
СБК 

Облаштована зала 
будинку культури 

Покращення 
доступності 

інфраструктури в 
сфері культури для 

мешканців с. 
Петрівське 

Кількість 
облаштовани

х зал, 
кількість 
учасників 

заходів 

Звіт про 
виконання 
місцевого 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ, 
зовнішнє 

фінансування 
2019 - 2021 

3.4.11. Створення 
паркової зони для 
сімейного відпочинку 
на вулицях Лісова і 
Робоча  у селі  
Мар’їна Роща. 

Створена паркова зона у 
селі  Мар’їна Роща 

 
Покращення 

доступності для 
різних груп 

мешканців до 
інфраструктури 

відпочинку і рекреації 
 

Кількість 
створених 

паркових зон 

Звіт про 
виконання 
місцевого 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ, 
зовнішнє 

фінансування 

2019 - 2021 
 

  
Операційна ціль 3.5. Вдосконалення публічних послуг та обслуговування населення 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.5.1.  Організація 
регулярного 
транспортного  
сполучення  між 
населеними 
пунктами громади 

Розроблена та 
впроваджена схема 

логістичного сполучення, 
між населеними 

пунктами громади 

Забезпечено доступ 
до соціальної 

інфраструктури ОТГ 

Кількість 
нових 

маршрутів, 
рівень 

задоволеност
і населення 

Звіти 
соціологічног
о опитування 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ, 
залучені інвестиції 

2019 - 2020 

3.5.2.  Модернізація 
нічного освітлення 
вулиць сіл з 
використанням 
енерго ощадних 
технологій 

Розробка проектно- 
кошторисної 

документації  та 
проведення модернізації 

нічного освітлення 
вулиць сіл з 

використанням сучасних 
енергозаощаджуючих 

технологій 

Покращені послуги 
освітлення вулиць, 

покращення 
безпекового 
середовища 

Кількість  
замінених 

енерго 
ощадних 

освітлюючих 
приладів, 

змешення % 
витрат на 

освітлення з 
бюджету 

Робоча 
документація

, звіти 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти . 

2019 - 2027 



 

3.5.3.  Створення 
добровільних 
пожежно-
рятувальних дружин у 
всіх населених 
пунктах громади 

Розроблена та 
реалізована програма 

добровільних пожежно-
рятувальних дружин у 
всіх населених пунктах 

громади 

Покращено послугу 
утворення  

безпечного 
середовища у громаді 

Кількість 
мешканців, 

залучених до 
добровільних 

пожежно-
рятувальних 

дружин 

Робоча 
документація

, звіти 
виконком 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти 

2020 - 2022 

3.5.4.  Встановлення 
системи 
відеоспостереження 
в закладах освіти 

Розроблена проектно - 
кошторисна 

документація  та 
проведені роботи зі 

встановлення системи 
відеоспостереження в 

закладах освіти 

Покращено послуги 
створення безпечного 

середовища для 
проживання у 

Миколаївській ОТГ 

Кількість 
встановлених 
точок відео-
спостережен

ня. 

Робоча 
документація

, звіти 
виконком 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти 

2020-2027 

3.5.5.  Створення 
центру надання 
адміністративних 
послуг (ЦНАП) із 
широким 
застосуванням 
інформаційних 
технологій 

Розроблено проектно- 
кошторисну 

документацію центру 
надання 

адміністративних послуг 
із широким 

застосуванням 
інформаційних 

технологій виконано 
роботи по реконструкції 

приміщення  та 
наповнення якісними 

послугами 

Розширено реєстр 
послуг для населення, 

покращена якість 
надання 

адміністративних 
послуг 

Кількість 
послуг, які 

надаються у 
громаді. % 

задоволених 
мешканців. 

Результати 
опитування. 

Робоча 
документація

. Звіт 
директора 

центру 
надання 

адміністратив
них послуг 

центру 
надання 

адміністра
тивних 
послуг, 

виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти 

2019 - 2020 

3.5.6.  Створення 
електронного реєстру 
документів ради й 
виконкому, 
забезпечення 
інтерактивного 
доступу громадян до 
них 

Електронний реєстр 
документів ради й 

виконкому розташований 
на електронних носіях 

Покращено 
взаємодію громади та 

влади, забезпечено 
прозорість здійснення 

діяльності влади 

Кількість 
документів, 

рішень влади  
у публічному 

просторі 

Електронний 
реєстр на 

сайті, 
аналітичний 

звіт про 
перегляди 

виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ 2020-2021 

3.5.7.  Розробка 
Програми надання 
соціально-побутових 
послуг 

Програма надання 
соціально-побутових 

послуг 

Покращено 
соціально- побутові 
умови проживання  
мешканців громади 

Індикатори 
програми 

Звіти , 
кошториси , 

Виконавчи
й комітет 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку, гранти, 
Бюджет ОТГ, інші 

2020 - 2022 



 

джерела 

3.5.8. Створення  
Миколаївського 
центру безпеки 
Миколаївської 
сільської ради 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської 
області 

Розроблено ПКД 
Підвищено безпечне 

проживання в громаді 

Створено 
центр 

безпеки  

Робоча 
документація

, звіти 
виконком 

Покращено 
комунікаційні 

можливості для 
мешканців сіл 

Миколаївської ОТГ 

2021-2025 

3.5.9.  Вирішення 
проблеми небезпеки 
від бездомних та 
диких тварин 

Розроблена та 
реалізована програма 

поводження 
бездомними та дикими 

тваринами 

Покращено послугу 
захист населення від 
нападів бездомних та 

диких тварин 

Кількість 
інформаційни

х, 
роз’яснюваль

них 
матеріалів, 

кількість 
заходів , 

спрямованих 
на захист від 
бездомних та 
диких тварин 

Робоча 
документація

, звіти 
виконком 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти 

2022 - 2025 

3.5.10.  Створення 
притулку для 
покинутих тварин 

Розроблена концепція та 
план заходів її реалізації 

щодо створення притулку 
для покинутих тварин 

Забезпечено гуманне 
поводження з 
покинутими 
тваринами 

Кількість 
тварин, які 

утримуються 
та робочих 

місць по 
обслуговуван

ню 

Робоча 
документація

, звіти 

Виконавчи
й комітет 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку, гранти, 
Бюджет ОТГ, інші 

джерела 

2025 - 2026 

3.5.11.  Заміна 
системи каналізації в 
будівлі філії 
Петрівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів 

Розроблена проектно-
кошторисна 

документація заміни 
каналізації Петрівської 

ЗОШ 

Зменшені витрати на 
ремонті роботи по 

утриманню 
інфраструктури 

Петрівської ЗОШ 

Протяжність 
каналізаційно

ї мережі . 

Звіти про 
виконання, 

акти 
виконаних 

робіт 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Бюджет ОТГ, 
обласні програми, 

міжнародна 
технічна допомога, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку 

2019 - 2020 

3.5.12.  Капітальний  
ремонт  будівлі КЗ 
«Миколаївська ЗОШ I-

Розроблена проектно-
кошторисна 

документація  

Покращені умови 
навчання дітей 

Кількість м2 
оновленого 

приміщення, 

Звіти про 
виконання, 

акти 

Виконавчи
й комітет 

Обласні програми, 
Державний фонд 

регіонального 
2020 - 2021 



 

III ступенів” 
Миколаївської 
сільської ради 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської 
області 

кількість 
дітей 

виконаних 
робіт. 

розвитку, місцевий 
бюджет, 

міжнародна 
технічна допомога 

3.5.13.  Капітальний 
ремонт приміщень 
Петрівського 
дитячого садочка 
«Веселка» 

Розроблена проектно-
кошторисна 

документація 
капітального ремонту 
приміщень, оновлені 

меблі інвентар. 

Покращено умови 
для перебування 
дітей у дитячому 

садочку «Веселка», 
зменшено чергу. 

Кількість м2 
оновленого 

приміщення, 
кількість 

дітей . 

Звіти про 
виконання, 

акти 
виконаних 

робіт. 

Виконавчи
й комітет 

Обласні програми, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, місцевий 

бюджет, 
міжнародна 

технічна допомога 

2019 - 2020 

3.5.14.  Васильківська 
школа – 
енергоефективна» - 
заміна  вікон в 
освітньому закладі 

Розроблена проектно- 
кошторисна 

документація, проведено 
реконструкцію в частині 

заміни вікон у 
Васильківські школі 

Покращено освітні 
послуги та зменшено 
витрати бюджету на 
енерго-ефективність 

Кількість 
замінених 

вікон, % 
зменшення 

витрат 

Робоча 
документація

, звіти 

Комуналь
не 

підприємс
тво, 

виконком 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти . 

2020 - 2023 

3.5.15.  Розробка 
інженерного рішення 
щодо модернізації 
системи опалення 
комунальних закладів 
з переходом на 
використання 
альтернативних видів 
палива 

Розробка моделі та 
модернізація системи 

опалення комунальних 
закладів з переходом на 

використання 
альтернативних видів 

палива 

Організовано енерго-
менеджмент об’єктів 

комунальної 
інфраструктури . 

Зменшені витрати 
бюджету на 

теплопостачання 
комунальних закладів 

% зменшення 
витрат на 
опалення 

Звіт про 
розробку 
моделі та 

проведення 
робіт 

Комуналь
не 

підприємс
тво, відділ 
економіки 

Гранти. Бюджет ОТГ 2019 - 2024 

3.5.16.  Організація 
надання пересувних 
побутових послуг 

Перукар, манікюр, 
ремонт одягу та взуття 

Покращення надання 
побутових послуг 

мешканцям 
Миколаївської ОТГ 

Кількість 
жителів, що 

отримали 
послуги 

звіти 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

гранти 2020-2023 

3.5.17. Створення 
господарського 
комплексу з пральні, 
лазні, сауни, 
хімчистки 

Створений 
господарський комплекс 

Покращення надання 
побутових послуг 

мешканцям 
Миколаївської ОТГ 

Кількість 
жителів, що 

отримали 
послуги 

звіти 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Гранти 2020-2023 

3.5.18. Осучаснення Осучаснений Покращення доступу Кількість Звіт про Виконавчи Бюджет ОТГ 2019-2022 



 

Миколаївського 
дитсадочка №1 
Сонечко 

Миколаївській 
дитсадочок №1 Сонечко 

до освітньої 
інфрасруктури для 

дітей Миколаївської 
ОТГ, зокрема, дітей з 

інвалідністю 

осучаснених  
дитячіх 

садочків, 
кількість 
дітей в 

дитячому 
садочку 

виконання 
місцевого 
бюджету 

й комітет 

3.5.19. Будівництво 
нової сучасної будівлі 
адміністрації ОТГ 

Збудована сучасна 
будівля адміністрації ОТГ 

Покращення доступу 
до публічних послуг 

для мешканців 
Миколаївської ОТГ, 

зокрема, осіб з 
інвалідністю 

Кількість 
збудованих 

будівель 
адміністрації 

Звіт про 
виконання 
місцевого 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ 2019-2022 

3.5.20. Проведення 
регулярних анкетних 
досліджень умов 
життя та якості 
публічних послуг в 
ОТГ 

Проведені регулярні 
анкетування 

Підвищення якості та 
адресності надання 
публічних послуг в 

громаді 

Кількість 
регулярних 
анкетувань 

Звіт про 
виконання 
місцевого 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ 2019-2027 

3.5.21. Підвіз дітей до 
школи взимку 

Ораганізована система 
перевезень дітей до 

школи взимку 

Покращення 
доступності навчання 

для дітей з 
периферійних 

населених пунктів ОТГ 

Кількість 
організовани

х систем 
перевезень 

дітей 

Звіт про 
виконання 
місцевого 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ 2019-2027 

3.5.22. Установка 
відеокамер по 
вулицях сіл, 
відеонагляд 

Організована система 
вілеонагляду 

Покращення рівня 
безпеки в ОТГ 

Кількість 
організовани

х систем 
вілеонагляду 

Звіт про 
виконання 
місцевого 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ 2019-2020 

3.5.23. Створення 
мережі  пунктів 
надання побутових 
послуг у віддалених  
малих селах громади. 

Створена мережа пунктів 
надання побутових 
послуг у віддалених  

малих селах громади 

Покращення надання 
побутових послуг 

мешканцям 
Миколаївської ОТГ 

Кількість 
жителів, що 

отримали 
послуги 

Звіти 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Гранти 2020-2023 

3.5.24. Придбання 
обладнання для 
надання публічних 
послуг у віддалених 
населених пунктах 
Миколаївської ОТГ 

Придбане обладнання 
для надання публічних 

послуг у віддалених 
населених пунктах 
Миколаївської ОТГ 

Покращення надання 
публічних послуг 

мешканцям 
Миколаївської ОТГ 

Кількість 
населених 

пунктів, для 
яких 

придбано 
обладнання 

Звіт про 
виконання 
місцевого 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Миколаївс
ької 

сільської 
ради 

Бюджет ОТГ 
Гранти 

2019 



 

 
Операційна ціль 3.6. Покращення діяльності комунального підприємства 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.6.1. Створення в 
громаді 
багатоцільового 
комунального 
підприємства 

Розроблена концепція 
створення в громаді 

багатоцільового 
комунального 

підприємства, здійснено 
реєстрацію, забезпечено 

інституційна 
спроможність 

Покращення надання 
послуг мешканцям 
Миколаївської ОТГ 

Реєстр послуг 
комунальног

о 
підприємства
( платних та 

безоплатних), 
кількість 

обладнання, 
кадрів, 

навчальних 
заходів. 

Статутні 
документи, 
положення, 

звіти 
комунальног

о 
підприємства 

Відділ 
економіки 

та 
залучення 
інвестицій 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2019 - 2027 

3.6.2. Створення 
ремонтно-
дорожнього 
підприємства 
повного циклу (на 
засадах 
міжмуніципального 
співробітництва) 

Створено підприємство з 
обслуговування 

дорожнього покриття на 
засадах 

міжмуніципального 
співробітництва 

Налагоджена 
ефективна система 

обслуговування 
дорожнього покриття 

на засадах  ММС. 

Ефективність  
витрачання 
ресурсу на  

покрашення 
послуг 

доступу до 
об’єктів 

соціальної 
інфраструкту

ри 

Угода про 
ММС, звіти 

про 
діяльність 

комунальног
о 

підприємства
. 

Робоча 
група 
ММС, 
відділ 

економіки 

Бюджет ОТГ, 
програма Добре, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку 

2019 - 2022 

3.6.3. Переробка 
зернових: 
будівництво 
комунального млина 

Розроблена концепція 
побудови комунального 

млина 

Створено комунальне 
підприємство для 

переробки зернових 

Спроможніст
ь КП( 

прибуток) 

Звіт 
виконкому 

Відділ 
економіки 

та 
залучення 
інвестицій 

Інвестиційні кошти , 
міжнародна 

технічна допомога 
2025 - 2027 

 
  



 

Стратегічна ціль 4. Створення екологічного оточення та розвиток екологічного туризму 
 
Операційна ціль 4.1. Створення системи збору, сортування і вивезення відходів та підвищення ефективності управління в цій сфері 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

4.1.1. Розробка схеми 
поводження з  
відходами в ОТГ 

Розроблена схема 
інтегрованого 

поводження з ТПВ 

Підготовлена робоча 
документація з 
поводження з 

відходами в ОТГ, 
проведені 

обговорення  
населенням, 

затверджена схема , 
покращення 

проживання якості 
життя  громаді 

Розроблена  
схема.  

Кількість 
мешканців 

залучених до 
обговорення 

схеми 
інтегрованого 
поводження  

ТПВ 

Схема 
інтегрованог

о 
поводження 

з ТПВ 

Відділ 
економіки, 

відділ 
благоустро

ю 

Бюджет  ОТГ, гранти 2019 - 2020 

4.1.2. Організація 
роздільного збирання 
сміття в 
Миколаївській  
громаді 

Реалізовано схему 
інтегрованого 

поводження з ТПВ  в 
частині роздільного 

збирання сміття в 
Миколаївській  громад 

Проведено роботу  
населенням щодо 

роздільного збирання 
сміття у 

Миколаївській 
громаді 

Кількість 
заходів , 

спрямованих 
на реалізацію 

системи 
інтегрованого 
поводження з 
ТПВ. Кількість 

мешканців, 
які сортують 

сміття 

Реєстраційні, 
фото, відео-

документація
, протоколи 

зустрічей 

Депутати, 
комунальн

е 
підприємс

тво 
виконком 

Бюджет  ОТГ, гранти 2019 - 2021 

4.1.3. Організація 
подворово-
поквартирного  
збирання сміття в 
Миколаївській  
громаді 

Реалізовано схему 
інтегрованого 

поводження з ТПВ  в 
частині поквартирного  

збирання сміття в 
Миколаївській  громад 

Проведено роботу  
населенням щодо 

поквартирного  
збирання сміття 

збирання сміття у 
Миколаївській 

громаді 

Кількість 
заходів , 

спрямованих 
на реалізацію 

системи 
інтегрованого 
поводження з 
ТПВ. Кількість 

мешканців, 

Реєстраційні, 
фото, відео 

документація
, протоколи 

зустрічей 

Депутати, 
комунальн

е 
підприємс

тво 

Бюджет  ОТГ, гранти 2019 - 2020 



 

які сортують 
сміття 

4.1.4. Будівництво  
«Станції сортування 
та переробки ТПВ», в 
тому числі на засадах 
ММС декількох 
громад 

Розробка концепції 
будівництва(придбання) 

станції сортування та 
переробки ТПВ на 

засадах міжмуніци-
пального співробітництва 

Ініційовано та 
укладено угоду з 

міжмуніципального 
співробітництва з 

сусідніми громадами 
на предмет 

переробки ТПВ. 
Реалізовано частину 
схеми інтегрованого 
поводження з ТПВ 

Розроблені 
технічні 

умови до 
угоди про 

співробітницт
во громад, 
укладена 

угода , 
розроблена 
проектно- 

кошторисна 
документація

, 
переробляєть

ся об’єм 
сміття. 

Угода про 
співробітницт
во, технічна  
та робоча 

документація
, акти 

прийому 
будівництва 

Виконавчи
й комітет 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку, грантові  
та інвестиційні 

кошти , бюджет ОТГ 

2020 - 2024 

4.1.5. Облаштування 
станції 
знешкодження ТПВ 
(ПВР)  в 
Миколаївській ОТГ з 
використанням 
промислового  
майданчика 
ліквідованої шахти 
«Першотравнева» 

Реалізовано частину 
схеми інтегрованого 
поводження з ТПВ в 

частині облаштування 
станції    знешкодження 

ТПВ (ПВР)  в 
Миколаївській ОТГ з 

використанням 
промислового  

майданчика ліквідованої 
шахти «Першотравнева» 

Покращено екологію 
в громаді, 

використано 
промислового  

майданчика 
ліквідованої шахти 
«Першотравнева» 

Облаштовано 
станцію    

знешкодженн
я ТПВ (ПВР)  в 
Миколаївські

й ОТГ з 
використання

м 
промисловог

о  
майданчика 
ліквідованої 

шахти 
«Першотравн

ева» 

Робоча 
документація 

Комуналь
не 

підприємс
тво, відділ 
економіки 

та 
інвестицій 

Грантові кошти, 
екологічний податок 

2023 - 2024 

4.1.6. Ліквідація 
несанкціонованих 
звалищ твердих 
побутових відходів 

Реалізовано частину 
схеми інтегрованого 
поводження з ТПВ в 

частині Ліквідація 
несанкціонованих 

звалищ твердих 

Покращено екологію 
в громаді, ліквідовано 

несанкціонованих 
звалищ твердих 

побутових відходів 

Кількість 
ліквідованих 
сміттєзвалищ 

ТПВ 

Звіти про 
реалізацію та 
запроваджен

ня схеми 
поводження 

з ТПВ 

Комуналь
не 

підприємс
тво, відділ 
економіки 

та 

Бюджет ОТГ 2019 - 2027 



 

побутових відходів інвестицій 

4.1.7. Придбання 
мобільної станції 
переробки сміття 

Придбана мобільна 
станція переробки сміття 

Покращеня екології та 
якості управління 

побутовими 
відходами 

Кількість 
придбаних 
мобільних 

станцій 
переробки 

сміття 

Звіт про 
виконання 
місцевого 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ 2019 - 2021 

 
Операційна ціль 4.2. Протидія деградації та відновлення навколишнього природного середовища 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

4.2.1. Впровадження 
альтернативної 
(сонячної) енергетики 
на території громади: 
«Сонячне коло» 

Розроблений  проект 
впровадження сонячної 

альтернативної 
енергетики «Сонячне 

коло», залучений 
інвестор для її реалізації 

Збільшені 
надходження до 

бюджету, створені 
робочі місця 

% 
надходжень 
до бюджету, 

кількість 
робочих 

місць 

Звіт про 
реалізацію 

проекту 
«Сонячне 

Коло» 

Відділ 
економіки 

та 
залучення 
інвестицій 

Інвестиції 2019 - 2026 

4.2.2. Впровадження 
альтернативної  
(вітрової) енергетики 
на території громади: 
«Вітер змін» 

Розроблений  проект 
впровадження вітрової 

альтернативної 
енергетики «Вітер змін», 
залучений інвестор для її 

реалізації 

Збільшені 
надходження до 

бюджету, створені 
робочі місця 

% 
надходжень 
до бюджету, 

кількість 
робочих 

місць 

Звіт про 
реалізацію 

проекту 
«Вітер змін» 

Відділ 
економіки 

та 
залучення 
інвестицій 

Інвестиції 2019 - 2026 

4.2.3. Дослідження 
рівня забруднення 
ґрунтів та ґрунтових 
вод на території 
об’єднаної громади 

Розроблена та 
реалізована програма  

щодо ефективного і 
раціонального 

використання грунтових і 
підземних  вод 

План заходів щодо 
ефективного і 
раціонального 
використання 

грунтових і підземних  
вод 

Кількість 
запланованих 

заходів, які 
спрямовані 

на реалізацію 
програми 

щодо 
ефективного і 
раціональног

о 
використання 

грунтових і 
підземних  

Програма 
щодо 

ефективного і 
раціональног

о 
використання 

грунтових і 
підземних  

вод 

Депутати, 
виконком 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти . 

2019 - 2020 



 

вод 

4.2.4. Створення 
паркових зон, 
збереження,  
упорядкування, 
підтримання,  
лісосмуг і 
лісонасаджень 

Вивчення потреб та 
розробка проектно- 

кошторисної 
документації  із 

створення паркових зон у 
громаді . Вивчення 

потреб та розробка плану 
, збереження,  

упорядкування, 
підтримання,  лісосмуг і 

лісонасаджень 

Створення 
громадських 

просторів у громаді. 
Збереження та 
упорядкування 

лісосмуг і 
лісонасаджень 

Кількість та 
м2 створених 
громадських 

просторів. 
Кількість та 

м2 лісосмуг і 
лісонасаджен

ь, які 
знаходяться в 

управлінні 
громади 

Робоча 
документація

, звіти 

Комуналь
не 

підприємс
тво, 

виконком 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти . 

2019 - 2027 

4.2.5. Створення 
паркових зон у с. 
Васильківське, 
Мар’їна Роща, 
Маломиколаївка 

Створено паркові  зони у 
с. Васильківське 

Розвиток громадських 
просторів 

Кількість 
паркових зон 

у с. 
Васильківське 

Звіти, робоча 
документація 

виконком 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку, гранти, 
Бюджет ОТГ, інші 

джерела 

2019 - 2026 

4.2.6. Розробка і 
реалізація заходів по 
запобіганню 
затоплення та 
заболочування 
земель 
сільгосппризначення 

Розроблена та 
реалізована програма  по 
запобіганню затоплення 
та заболочування земель 

сільгосп-призначення 

План заходів про 
запобіганню 

затоплення та 
заболочування 

земель сільгосп-
призначення 

Кількість 
запланованих 

заходів, які 
спрямовані 

на реалізацію 
програми по 
запобіганню 

затоплення та 
заболочуванн

я земель 
сільгосп-

призначення 

Програма по 
запобіганню 
затоплення 

та 
заболочуван

ня земель 
сільгосп-

призначення 

Депутати, 
виконком 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти . 

2019 - 2023 

4.2.7. Розробка фіто 
санітарної програми 
Миколаївської  ОТГ 

Розроблена та 
реалізована фіто 

санітарна програма 
Миколаївської  ОТГ 

План заходів фіто 
санітарної програми 
Миколаївської  ОТГ 

Кількість 
запланованих 

заходів, які 
спрямовані 

на реалізацію 
фіто 

санітарної 
програми 

Миколаївсько
ї  ОТГ 

Програма 
фіто 

санітарної 
програми 

Миколаївськ
ої  ОТГ 

Депутати, 
виконком 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти, 

гранти . 

2020 - 2021 



 

4.2.8. Збереження 
територій заповідних 
зон-заказників  
«Мар’їн Гай» і 
«Петропавлівські 
лимани» 

Розроблена та 
реалізована  програма 
збереження територій 

заповідних зон-
заказників  «Мар’їн Гай» і 

«Петропавлівські 
лимани» 

План заходів 
програми збереження 
територій заповідних 

зон-заказників  
«Мар’їн Гай» і 

«Петропавлівські 
лимани» 

Кількість 
запланованих 

заходів, які 
спрямовані 

на реалізацію 
програми 

збереження 
територій 

заповідних 
зон-

заказників  
«Мар’їн Гай» 

і 
«Петропавлів
ські лимани» 

Програма 
збереження 

територій 
заповідних 

зон-
заказників  

«Мар’їн Гай» 
і «Петропав-

лівські 
лимани 

Депутати, 
Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти . 

2019 - 2027 

4.2.9. Очищення річки 
Самара від замулення 

Розроблена програма 
очищення річки від 

замулення. Очищена 
частина ріки, яка протікає 

по території 

Покращені екологічні 
умови у громаді, 

збережена флора і 
фауна , створені 

умови для залучення 
бізнесу і відпочинку 

мешканців 

Км очищеної 
ріки та 

прибережної 
зони 

Програма 
очищення 

річки та звіт. 

Депутати, 
виконком 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти . 

2019 - 2026 

 

Операційна ціль 4.3. Екологічна просвіта та просування екологічної свідомості серед мешканців ОТГ 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

4.3.1. Інформаційна 
компанія «Сортуй 
сміття!» 

Розроблена концепція  та 
проведена інформаційної 
компанія «Сортуй сміття» 

Збільшення 
мешканців , які 
сортують сміття 

Кількість 
мешканців, 
які сортують 

сміття 

Угоди  з 
мешканцями 

Комуналь
не 

підприємс
тво 

Бюджет ОТГ 2019 - 2027 

4.3.2. Щорічна акція 
«День без пластику» 

Розроблення концепції та 
проведення щорічної 

акції «День без пластику» 

Підвищення 
екологічної свідомості 

мешканців 

Проведено 
акція, % 
свідомо 

налаштовани
х не вживати 

пластик 
мешканців 

Опитування, 
статистика, 

звіти 

Комуналь
не 

підприємс
тво, 

виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ 2019 - 2027 



 

збільшився 

4.3.3. Програма 
підтримки 
екологічних ініціатив 
(утеплення , заміна 
вікон, дахи, 
опалення) 

Розроблення програми 
підтримки екологічних 

ініціатив 

Підвищення 
екологічної свідомості 

мешканців 

Розроблена 
та 

реалізована 
програма 
підтримки 

екологічних 
ініціатив 

Опитування, 
статистика, 

звіти 

Комуналь
не 

підприємс
тво, 

виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ 2020 - 2027 

4.3.4. Проведення 
фестивалю Zero 
Waste Day 

Розробка концепції та 
започаткування 

фестивалю Zero Waste 
Day 

Підвищення 
екологічної свідомості 

мешканців 

Розроблена 
концепція  та 
започаткован
ий  фестиваль 

Zero Waste 
Day 

Опитування, 
статистика, 

звіти 

Комуналь
не 

підприємс
тво, 

виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ 2019 - 2027 

 

Операційна ціль 4.4. Розвиток туризму та вдосконалення туристичної пропозиції 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

4.4.1. Розробка та 
впровадження 
туристичних 
маршрутів для 
ознайомлення з 
історією краю 

Мапа туристичних 
маршрутів 

Створені умови для 
розвитку 

туристичного бізнесу 
та залучення туристів 

Кількість 
локацій для 

розвитку 
туристичного 

маршруту, 
кількість 

підприємців 
долучених до 

реалізації 
проекту 

Мапа 
туристичних 
маршрутів, 

кількість 
туристів, які 

відвідали 
локації 

впродовж 
року, 

кількість 
мешканців, 

які 
долучилися 
до розвитку 

туризму 

Відділ 
культури 
та освіти 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти 

2019 - 2021 

4.4.2. «Велорух єднає 
громаду» 

Розробка концепції та 
впровадження проекту 

«Велорух єднає громаду» 

Активовано 
населення для 

активного способу 
життя. Популяризація 

Кількість 
мешканців, 

які 
приєдналися 

Звіти про 
реалізацію 

проекту 

Відділ 
культури 
та освіти 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти 

2019 - 2022 



 

вело руху в громаді до реалізації 
проекту 

4.4.3. Створення 
велосипедних 
доріжок та місць 
паркування 
велосипедів 

Розроблено детальний 
план  побудови  

велосипедних доріжок та 
місць паркування 

велосипедів 

Створення 
інфраструктури для 

розвитку 
велосипедного руху 

Кількість 
створених 
паркувань 

велосипедів, 
протяжність 
збудованих 

велосипедни
х доріжок 

Акти, звіти 
про 

реалізацію 

Виконавчи
й комітет 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку, гранти, 
Бюджет ОТГ, інші 

джерела 

2020-2023 

4.4.4. Відкриття 
туристичного 
осередку «Герцівська 
садиба» у с. Петрівка 

Відкрито туристичний 
осередок «Герцівська 
садиба» у с. Петрівка 

Розвиток туризму на 
території громади 

Кількість 
відкритих 

туристичних 
осередків 

Акти, звіти 
про 

реалізацію 

Виконавчи
й комітет 

Державний фонд 
регіонального 

розвитку, гранти, 
Бюджет ОТГ, інші 

джерела 

2021-2027 

4.4.5. Організація 
діяльності еко 
поселення 

Розроблена концепція 
еко поселення  та 
детальний план 

діяльності екопоселення 

Створені умови для 
залучення нових 

мешканців, 
посилення людського 

капіталу 

Розроблена 
концепція та 

проект 

кількість 
мешканців, 

яким 
створені 

умови для 
проживання 
на території 
Миколаївськ

ої ОТГ 

Депутати, 
виконком 

Бюджет ОТГ, 
Державний фонд 

регіонального 
розвитку, гранти 

2022 - 2023 

4.4.6. Зелений туризм 
в Миколаївській ОТГ 

Програма розвитку 
зеленого туризму 

Створення робочих 
місць у сфері 

зеленого туризму 

Кількість 
садиб, 

залучених до 
реалізації 
програми 
зеленого 
туризму 

Звіт про 
реалізацію 
програми 
зеленого 
туризму 

Відділ 
економіки 

та 
залучення 
інвестицій 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2019 - 2027 

4.4.7. Промисловий 
туризм в 
Миколаївській ОТГ 

Програма розвитку 
промислового туризму в 

Миколаївській ОТГ 

Визначення об’єктів 
промислового 

туризму, визначення 
системи залучення 

туристів 

Кількість 
об’єктів 

промисловог
о туризму, 
кількість 
туристів 

залучених у 
громаду, 

Звіт про 
реалізацію 
програми 
розвитку 

промисловог
о туризму 

Відділ 
економіки 

та 
залучення 
інвестицій 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2020 - 2027 



 

 
 
 

доходи від 
розвитку 

промисловог
о туризму 

4.4.8. Організація 
човнової станції у 
с.Мар’їна Роща та 
пристаней по річках 
Самара, Чаплинка, 
Бик 

Організована човнова 
станція та пристані. 

Розроблений водний 
маршрут до 

Петропавлівки з 
зупинками Миколаївка, 

Маломиколаївка, Лугова 

Покращення 
доступності до водної 

інфраструктури для 
мешканців і туристів 

Кількість 
організовани

х човнових 
станцій, 
кількість 

користувачів, 
які 

скористались 
послугами 

станції (за рік) 

Звіт про 
виконання 
місцевого 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ, 
зовнішнє 

фінансування 
2019 - 2022 

4.4.9. Будівництво  
пристані на річці 
Самара в селі 
Маломиколаївка 

Збудована пристань на 
річці Самара в селі 
Маломиколаївка 

Покращення 
доступності до водної 

інфраструктури для 
мешканців і туристів 

Кількість 
збудованих 
пристаней, 

кількість 
користувачів, 

які 
скористались 

послугами 
пристані (за 

рік) 

Звіт про 
виконання 
місцевого 
бюджету 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ, 
зовнішнє 

фінансування 
2019 - 2022 
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12. ПРОЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

Пріоритетні проекти стратегічного характеру 

Nr Назва проекту 
Вартість 

UAH 

Термін реалізації проекту 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  1.1.4. Створення  молочного кооперативу в ОТГ 600 000 ● ●     

2.  1.1.5 Створення  кооперативу «Петрівська пасіка» 600 000 ● ●     

3.  1.1.9. Створення виробництва паливних пелет з відходів деревини та рослинництва 2 000 000  ● ● ● ● ● 

4.  1.2.1. Розробка Програми економічної зайнятості  в ОТГ 400 000  ● ●    

5.  1.3.2. Розробка Програми підтримки підприємництва  в ОТГ 200 000  ● ●    

6.  2.1.2. Створення кімнат (куточків) батьків та дітей в медичних закладах 130 000 ● ●     

7.  2.1.3. Будівництво малого групового будинку для терміново розміщення та тимчасового 
перебування дітей із сімей СЖО 

5 000 000 ● ● ● ● ●  

8.  2.3.3. Створення публічних місць для доступу до інтернету в кожному населеному пункті 500 000  ● ● ●   

9.  2.4.1. Створення Центру творчості молоді в с. Миколаївка 300 000 ● ●     

10.  2.6.1. Започаткування та реалізація бюджету участі 100 000 ● ● ● ● ● ● 

11.  2.6.5. Створення жіночих клубів в ОТГ 150 000 ● ●     

12.  3.2.1.Будівництво водопровідної мережі сіл:  Петрівка, Катеринівка,  Мар’їна Роща, Миколаївка,  
Маломиколаївка, Васильківка, Русакове Петропавлівського району 

27 000 000 ● ● ● ● ● ● 

13.  3.2.7. Будівництво підвідного водогону та підвищувальної насосної станції для водопостачання 
селища Васильківське, сіл Запоріжжя, Сидоренко, Кунінова та Русакове Петропавлівського 
району Дніпропетровської області (Стратегічний проект 1) 

23 541 100  ● ●    

14.  3.4.5. Реконструкція будівлі сільського клубу та відкриття Народного дому в с.Катеринівка 3 000 000   ● ● ● ● 

15.  3.4.6. Реконструкція будівлі сільського клубу та відкриття Народного дому в с.Маломиколаївка 3 000 000   ● ● ● ● 

16.  3.5.1.  Організація регулярного транспортного  сполучення  між населеними пунктами громади 1 000 000 ● ●     

17.  3.5.8. Створення  Миколаївського центру безпеки Миколаївської сільської ради 
Петропавлівського району Дніпропетровської області (Стратегічний проект 2) 

6 000 000   ●    

18.  3.5.9.  Вирішення проблеми небезпеки від бездомних та диких тварин 200 000   ● ● ● ● 

19.  3.5.12. Капітальний  ремонт  будівлі КЗ «Миколаївська ЗОШ I-III ступенів” Миколаївської 
сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області (Стратегічний проект 4) 

85 000 000  ● ●    

20.  3.5.14.  Васильківська школа – енергоефективна» - заміна  вікон в освітньому закладі 800 000  ● ● ● ●  

21.  3.5.15.  Розробка інженерного рішення щодо модернізації системи опалення комунальних 
закладів з переходом на використання альтернативних видів палива 

2 500 000 ● ● ● ● ● ● 
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22.  3.5.24. Придбання обладнання для надання публічних послуг у віддалених населених пунктах 
Миколаївської ОТГ (Стратегічний проект 3) 

535 750 ●      

23.  4.1.2. Організація роздільного збирання сміття в Миколаївській  громаді 600 000 ● ● ●    

24.  4.2.9. Очищення річки Самара від замулення 10 000 000 ● ● ● ● ● ● 

25.  4.4.3. Створення велосипедних доріжок та місць паркування велосипедів 4 000 000  ● ● ● ●  

26.  4.4.6. Зелений туризм в Миколаївській ОТГ 200 000 ● ● ● ● ● ● 

 Всього 177 365 850 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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Карти стратегічних проектів 
 

Таблиця 16. Стратегічний проект 1 

Картка стратегічного проекту 

Позначення, 
номер проекту   
(присвоює 
виконком громади) 

 

Назва установи, яка відповідає реалізацію  
Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для 
досягнення цілі) 

1 Виконком Миколаївської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області, адреса: с. 
Миколаївка,  вул. Першотравнева, 182, сільський голова Одоєвцев Віктор Миколайович, тел.050-143-98-
87, ел.адреса: mykolaivskasilrada@ukr.net 

1 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Будівництво підвідного водогону та підвищувальної насосної станції для 
водопостачання селища Васильківське, сіл Запоріжжя, Сидоренко, Кунінова та 
Русакове Петропавлівського району Дніпропетровської області 

 
Стратегічна ціль 3. Покращення якості життя та 

розвиток технічної інфраструктури 
Операційна ціль 3.2. Вдосконалення систем 

водопостачання і водовідведення та покращення 
якості води 

Тип проекту 
(інфраструктурни
й, 
неінфраструктурн
ий) 

Запланована дата початку проекту 
Запланована 

дата завершення 
проекту 

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

 

інфраструктурний 

2020 2021  

Керівник проекту, контактні дані 

Сільський голова Одоєвцев Віктор Миколайович, 0501439887 
odoevtsev.viktor@gmail.com 

1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими документами 
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     Реалізація проекту «Будівництво підвідного водогону та підвищувальної насосної станції для водопостачання селища Васильківське, сіл Запоріжжя, 
Сидоренко, Кунінова та Русакове Петропавлівського району Дніпропетровської області»  вирішує проблему  забезпечення  якісною водою Васильківського  
старостинського округу. 
      На даний  час водопостачання населення даних сіл здійснюється  від колодязів та привізною водою, що складає великі незручності та матеріальні витрати 
на доставку води. Вода в колодязях не є придатною для питного використання  у зв’язку з надмірною мінералізацією, використовується лише в господарських 
цілях.  
     Тому для стабільного господарсько-питного водопостачання селища  Васильківське, сіл Запоріжжя, Сидоренко, Кунінова та Русакове було прийнято  
рішення про будівництво системи водопостачання вищевказаних населених пунктів від магістрального водогону Ø600 мм від НС-8 до м. Першотравенськ ДМП 
ВКГ «Дніпро-Західний Донбас», яка включає в себе влаштування  в місці підключення до водогону Ø600 мм водомірного вузла, будівництво підвідного 
водогону від магістрального водогону Ø600 мм ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» до проектованої ПНС довжиною 2,823 км, будівництво підвищувальної 
насосної станції підвального (підземного) типу без наземної частини та будівництво підвідного водогону від проектованої ПНС до селища  Васильківське  
довжиною 14,550 км. 
 
 
 
 
 

2. Цілі проекту 

Метою Проекту є формування  соціально-економічної самодостатності  Миколаївської ОТГ через забезпечення  доступу населення селища 
Васильківське, сіл Запоріжжя, Сидоренко, Кунінова, Русакове до централізованої якісної питної води  шляхом будівництва підвідного водогону та 
підвищувальної насосної станції. 
Завдання, які будуть вирішуватись реалізацією проекту:  
- забезпечення комфортного проживання та стабільної подачі води для громадян на території 5 населених пунктів, поліпшення якості 
питної води в селищі  Васильківське,  селах Запоріжжя, Сидоренко, Кунінова та Русакове;  
- збільшення чисельності споживачів, які мають доступ до централізованого водопостачання та водовідведення;  
- поліпшення режиму водопостачання населених пунктів; 
- консолідація зусиль територіальної громади щодо управління власними водними ресурсами; 
- створення системи контролю за якістю питної води. 

3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які 
матимуть користь від виконання проекту) 
 Прямі вигоди  від успішної реалізації проекту отримають 516 домогосподарств  Васильківського старостинського округу з загальною  кількістю 
населення 1287  осіб.  Непрямі  бенефіціари проекту –  уся Миколаївська громада   кількістю  6787 осіб, оскільки її бюджет наповнюється  як за 
рахунок  сплати податків  підприємцями, у т.ч. сільгоспвиробниками, так  і за рахунок надходження  податку на доходи фізичних осіб,  які  тут 
проживають і працюють. 
Територіальне знаходження  селища і сіл, які потребують водозабезпечення, не дають можливості  побудувати систему від свердловини. 
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Активний видобуток вугілля в регіоні на протязі останніх 50 років  суттєво зменшив  водні запаси,  зробив непередбачуваними їх 
розвідування і експлуатацію. Зсуви ґрунтів, підсадка  підземних пластів змусили  змінити глибину й  напрями водяних подушок та резервуарів. 
Тому оптимальна схема водопостачання – під’єднання до  централізованої системи 
 

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

Індикатори продуктів: 
Очікується, що після реалізації Проекту для стабільного господарсько-
питного водопостачання селища  Васильківське, сіл Запоріжжя, 
Сидоренко, Кунінова та Русакове  буде побудовано  систему  
водопостачання вищевказаних населених пунктів від магістрального 
водогону Ø600 мм від НС-8 до м. Першотравенськ ДМП ВКГ «Дніпро-
Західний Донбас», яка включає в себе влаштування в місці підключення 
до водогону Ø600 мм водомірного вузла, будівництво підвідного водогону 
від магістрального водогону Ø600 мм ДМП ВКГ «Дніпро-Західний 
Донбас» до проектованої ПНС довжиною 2,823 км, будівництво 
підвищувальної насосної станції підвального (підземного) типу без 
наземної частини та будівництво підвідного водогону від проектованої 
ПНС до селища  Васильківське  довжиною 14,550 км. 
 

Індикатори результатів: 

Вирішення питання водопостачання в селищі й селах Васильківського 
старостинського округу послабить  рівень  соціальної напруги в  окрузі. 
Наявність водопостачання  буде сприяти  підвищенню рівня самозайнятості в 
ОТГ (присадибні господарства,  ФОП). 
 Наявність водопостачання надасть  можливість  реалізувати технологічні 
процеси  виробництв, які  розташовані  та будуть відкриті у  Васильківському 
окрузі (пелети, продукти харчування  тощо). 

 Індикатори впливу: 
 
Налагодження водопостачання  буде сприяти підвищенню довіри людей до влади всіх рівнів..Наявність води зробить  умови проживання 
сільської громади більш комфортними. 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
 

Завдання для виконання: 

Виконком 
Миколаївської 
сільської ради 
Петропавлівськог
о району 
Дніпропетровсько
ї області 

Проведення зборів Виконавчого комітету  Миколаївської сільської ради  про стадійність  проектування по об’єкту.  

 Створення  моніторингової  групи  Проекту. 

Формування тендерної документації та проведення тендерних торгів з визначення підрядника виконання робіт з 

будівництва об’єкту. 

Інформаційне забезпечення заходів Проекту. 

      Поточний аналіз результатів Проекту, дотримання плану-графіку реалізації Проекту та цільового використання 



 

   

Децентpалізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 

бюджетних коштів, який  буде здійснювати моніторингова група Проекту. 

  

  

  

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Підрядні 
організації 

Будівництво підвідного водогону від магістрального водогону Ø600 мм ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» до 

проектованої ПНС довжиною 2,823 км. 

 Будівництво підвищувальної насосної станції продуктивністю 46 м3/годину для подачі води на селища  Васильківське, 

села Запоріжжя, Сидоренко, Кунінова та Русакове. 

Будівництво підвідного водогону від проектованої ПНС до селища  Васильківське  довжиною 7,0 км. 

Будівництво підвідного водогону від проектованої ПНС до селища  Васильківське  довжиною 7,550 км. 

Влаштування установки по знезаражуванню води гіпохлоритом натрію в ПНС. 

  

  

6. Пов’язані проекту   

Держава в особі Мінрегіонрозвитку та ДФРР  - Виконком Миколаївської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області – підрядні 
організації 

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

Проектно-кошторисна документація 
 
 

8. Фактори ризику:  
Політична нестабільність, форс-мажор 
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9. Прогнозований термін готовності до виконання 10. Джерела фінансування (гарантовані / не гарантовані) 

 2021 Державний бюджет, місцевий бюджет 

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

 Всього 23541,1 
тис.грн. 

2020 
13958,1 тис.грн. 

2021 
9583,0 тис.грн. 

 

 Бюджет та  кошторис в наявності  14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

Дата 
20.06.2019: 

 Підпис 
Звірькова М.В. 

дата:  підпис 
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Таблиця 17. Стратегічний проект 2 

Картка стратегічного проекту 

Позначення, 
номер проекту 
(присвоює 
виконком громади) 

 

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

важливість для 
досягнення цілі) 

2 Виконком Миколаївської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області, адреса: с. 
Миколаївка,  вул. Першотравнева, 182, сільський голова Одоєвцев Віктор Миколайович, тел.050-143-98-
87, ел.адреса: mykolaivskasilrada@ukr.net 

1 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Створення  Миколаївського центру безпеки Миколаївської сільської ради 
Петропавлівського району Дніпропетровської області 

Стратегічна ціль 3. Покращення якості життя та 
розвиток технічної інфраструктури 

Операційна ціль 3.5. Вдосконалення публічних 
послуг та обслуговування населення 

Тип проекту 
Запланована дата початку проекту 

Запланована 
дата завершення 

проекту 

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

 

інфраструктурний
  

2021 рік 2021 рік Виконком Миколаївської сільської ради 
Петропавлівського району Дніпропетровської області 

Керівник проекту, контактні дані 

Гарнатко Людмила Олексіївна - заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, тел. 099-0966-04-67, e-mail: 
garna721@gmail.com 

1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими документами 
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Необхідність проведення капітального ремонту будівлі для розміщення Миколаївського центру безпеки Миколаївської сільської ради Петропавлівського 
району Дніпропетровської області та його матеріально-технічне забезпезпечення. 
До складу Миколаївської ОТГ входять 11 населених пунктів, площа громади – 274 кв.км, більше 3000 домогосподарств, середня відстань до Петропавлівського 
РС ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області становить від 10 до 20 км,до найвіддаленішої точки громади понад 50 км, наявні ліси, лісосмуги, лимани, 
велика площа с/г угідь, річка Самара. Щороку виникають численні осередки пожеж,  є небезпека трагічних випадків на річці та інших водних об’єктах,  наявна 
потреба у забезпеченні населення громади пожежно-рятувальними послугами під час надзвичайних ситуацій та за їх наслідками. 
У с. Миколаївка є будівля старої школи по вул. Шкільна , 5К, що за площею може бути переобладнана під Центр безпеки. 
На даний час будівля знаходиться у незадовільному (передаварійному) стані, інших будівель для вказаних цілей немає. 
На майбутнє вказаний Центр буде працювати на основі міжмуніципального співробітництва і обслуговувати швидше та ефективніше населені пункти сусідніх 
громад.  
Проблема виникла  через недостатню матеріально-технічну базу Петропавлівського РС ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, почастішанням випадків 
пожеж, інших надзвичайних ситуацій у побуті та громадських місцях, відсутністю у Миколаївській ОТГ відповідного підрозділу та матеріально-технічної бази 
для його створення. 
Пропозиції щодо розв’язання проблеми у стратегічний період до 2027 року (з розбивкою за етапами 2021-2023 роки та 2024-2027 роки): проведення 
капітального ремонту будівлі для розміщення Миколаївського центру безпеки Миколаївської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської 
області, придбання необхідного обладнання та транспортних засобів. 

2. Цілі проекту 

Формування  якісного  та безпечного середовища  для проживання  мешканців  Миколаївської громади, надання гуманітарних послуг на рівні 
передових вітчизняних стандартів. 
Завдання, у рамках яких здійснюватиметься розв’язання проблеми, та можливі сфери реалізації проектів: 
1. Виготовлення проектної документації. 
2. Капітальний ремонт будівлі по вул. Шкільна, 5К у с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області. 
3. Придбання спеціальної пожежно - рятувальної техніки та обладнання. 

3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які 
матимуть користь від виконання проекту) 
 Центр безпеки  буде розташований  в с. Миколаївка в реконструйованій будівлі  по вул. Шкільна, 5К, але територіально буде обслуговувати всі 
11 сіл громади. Коло зацікавлених сторін – мешканці  Миколаївської ОТГ, 6787 осіб. 

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

Індикатори продуктів: 
Організація  безпечного середовища для проживання населення. 
 

Індикатори результатів: 

Економія бюджетних коштів,   зниження рівня соціальної напруги. 
Довготерміновий ефект від виконання проекту 
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 Індикатори впливу: 
Підвищення рівня довіри до органів державної влади та місцевого самоврядування. 
 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
 

Завдання для виконання: 

Виконком 
Миколаївської 
сільської ради 
Петропавлівськог
о району 
Дніпропетровсько
ї області 
 
Партнери проекту 

Виготовлення проектної документації. 

 

 

 

Придбання спеціальної пожежно - рятувальної техніки та обладнання. 

  

  

  

Підрядна 
організація 

Капітальний ремонт будівлі по вул. Шкільна, 5К у с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області. 

  

  

6. Пов’язані проекту   

Місцева влада – мешканці громади 

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

 
Умови  згідно з державним стандартом. Обов’язкова реєстрація  місцевої пожежної команди, щорічне страхування. Утримання за рахунок місцевого бюджету.  
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8. Фактори ризику:  
У разі невиконання даного проекту є загроза збільшення кількості травмування та смерті громадян під час надзвичайних 
ситуацій та від їх наслідків, збільшення рівня економічних втрат від наслідків надзвичайних ситуацій. 
 

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

 2021 рік Державний бюджет 
Місцевий бюджет 
Партнерські внески 
Грантові кошти 

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

 6000000 грн.    

  14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата: 
20.06.2019 

 Підпис 
Звірькова М.В. 

дата:  підпис 
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Таблиця 18. Стратегічний проект 3 

Картка стратегічного проекту 

Позначення, 
номер проекту 
(присвоює 
виконком громади) 

 

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

важливість для 
досягнення цілі) 

3 Виконком Миколаївської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області, адреса: с. 
Миколаївка,  вул. Першотравнева, 182, сільський голова Одоєвцев Віктор Миколайович, тел.050-143-98-
87, ел. адреса: mykolaivskasilrada@ukr.net 

1 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

 
Придбання обладнання для надання публічних послуг у віддалених населених пунктах 
Миколаївської ОТГ 

Стратегічна ціль 3. Покращення якості життя та 
розвиток технічної інфраструктури 
Операційна ціль 3.5. Вдосконалення публічних 
послуг та обслуговування населення 

Тип проекту 
Запланована дата початку проекту 

Запланована 
дата завершення 

проекту 

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

 

Не Інфраструктур 
ний   

2019 рік 2019 рік Виконком Миколаївської сільської ради 
Петропавлівського району Дніпропетровської області 

Керівник проекту, контактні дані 

Звірькова Марина Володимирівна,  спеціаліст з економічного розвитку та інвестиційної діяльності   виконавчого  комітету 
Миколаївської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області    
066 0816705,  pselitha@ukr.net 

1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими документами 
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До складу Миколаївської ОТГ входять 11 населених пунктів, площа громади – 274 кв.км, більше 3000 домогосподарств, середня відстань  становить від 10 до 
20 км, до найвіддаленішого пункту – 24 км. 
Адміністративний центр об’єднаної громади – с. Миколаївка – має вигідне географічне розташування в межах території громади. Так, відстані від адмінцентру 
громади до с. Катеринівка – 7 км, с. Маломиколаївка – 10 км, с. Мар’їна Роща – 10 км, с. Новопричепилівка – 10,5 км, с-ще Васильківське – 24 км, с. Запоріжжя 
– 17 км, с. Кунінова – 20 км, с. Русакове – 21 км, с. Сидоренко – 19 км. Але необхідно враховувати і логістичні компоненти: якість доріг, можливість  надання 
транспортних послуг, графіки  перевезень. 
Проблема, яку повинен вирішити даний Проект,  виникла  через недостатню матеріально-технічну базу закладів віддалених сіл, відсутність комфортних 
громадських місць, складнощі транспортного сполучення віддалених сіл з центром громади. 
В ході реалізації проекту кожен  з населених пунктів отримає комплект офісної техніки, який зробить можливим надання послуг на  безпосередньо в селі, 
комплект  для обладнання громадського місця (лави, столи з шаховою символікою,  альтанка). Також буде придбано  пересувну сцену  та  світлозвукову 
апаратуру до неї, що дасть можливість  проводити заходи якісного рівня в любій віддаленій точці громади.   
Пропозиції щодо розв’язання проблеми у стратегічний період до 2027 року  відображені у Меморандумі, який  був заключний  в процесі об’єднання громади. 
Виконання Проекту пов'язаний  з виконанням стратегій вищого рівня – Стратегією розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, Державною 
стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року та Стратегією сталого розвитку "Україна - 2020". 

2. Цілі проекту 

 
Формування  якісного   середовища  для проживання  мешканців Миколаївської громади шляхом  забезпечення надання публічних послуг у 
віддалених населених пунктах ОТГ, підтримки діяльності органів самоорганізації населення, залучення громадян до участі в  соціально важливій 
діяльності.   
  
Завдання, у рамках яких здійснюватиметься розв’язання проблеми: 

1. Придбання офісної техніки (комп’ютер, сканер,ксерокс,  принтер)  і розміщення  її для  надання послуг на  безпосередньо в селі.  

2. Придбання  обладнання для  громадських місць (лави, столи, альтанки), облаштування  їх. 
3.  Придбання  пересувної сцени  та  світлозвукової апаратури  до неї для  проведення заходів  

 в любій віддаленій точці громади.   

3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які 
матимуть користь від виконання проекту) 
 Проект буде реалізований  у 7 населених пунктах Миколаївської громади, виходячи з їх нагальних потреб, наступним чином: 
 село Запоріжжя  отримає  альтанку і лави для зібрань; 
с.Кунінова - альтанку і лави, багатофункціональний копіювальний апарат; 
с.Русакове - багатофункціональний копіювальний апарат;  ноутбук, Wi-Fi роутер, проектор; 
с.Сидоренко -  альтанку і лави, багатофункціональний копіювальний апарат; 
с.Катеринівка - багатофункціональний копіювальний апарат; ;  ноутбук 
с.Маломиколаївка  (охоплення Новопричепилівки) - багатофункціональний копіювальний апарат; Wi-Fi роутер; 
с. Мар'їна Роща - багатофункціональний копіювальний апарат;   ноутбук, проектор, екран, звукова колонка пересувна. 
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Зацікавленими  сторонами є  мешканці  цих сіл, особливо пенсіонери і люди похилого віку, які складають тут більшість. В реалізації проекту 
зацікавлені також  представники виконавчої влади, місцеві депутати та ініціативні групи активних мешканців. 
Прогнозовано, що проект буде корисний  1420 особам. 
 

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

Індикатори продуктів: 
Створення 7 пунктів  у віддалених селах громади для надання публічних 
послуг, обладнаних офісною технікою, 7 місць для громадського 
спілкування. 
Придбаний  мобільний  комплект для організації заходів, в який входить 
пересувна сцена та світлозвукова апаратура.   

Індикатори результатів: 

Організація   комфортного середовища для проживання населення. 
Зниження рівня соціальної напруги. 
Довготерміновий ефект  виконання проекту. 

 Індикатори впливу: 
Підвищення рівня довіри до органів державної влади та місцевого самоврядування. 
 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
 

Завдання для виконання: 

Виконком 
Миколаївської 
сільської ради 
Петропавлівського 
району 
Дніпропетровської 
області 
 
Партнери проекту 
Програма ДОБРЕ 

1. Розміщення  офісної техніки. 

2. Надання ділянок  для облаштування  громадських місць (лави та альтанки). 

3.  Благоустрій  громадських місць по селах. 

1. Придбання офісної техніки (комп’ютер, сканер,ксерокс,  принтер)  і розміщення  її для  надання послуг на  

безпосередньо в селі.  

2. Придбання  обладнання для  громадських місць (лави та альтанки), облаштування  їх. 

3.  Придбання  пересувної сцени  та  світлозвукової апаратури  до неї для  проведення заходів  

 в любій віддаленій точці громади.   

 

 

Ініціативні групи  
громадян 

Благоустрій  громадських місць по селах. 
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6. Пов’язані проекту   

Місцева влада – мешканці громади – програма ДОБРЕ 

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

 
 

8. Фактори ризику:  
У разі невиконання даного проекту  рівень  довіри до органів державної влади та місцевого самоврядування буде знижений, 
а соціальна напруга наростатиме.  

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

 2019 рік  
Місцевий бюджет 30% 
Грантові кошти – 70% 

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

  535750 грн.   Програма міжнародної технічної допомоги «Децентралізація 
приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) 

  14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 
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дата: 
22.07.2019 

 Підпис 
Звірькова М.В. 

дата:  підпис 
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Таблиця 19. Стратегічний проект 4 

Картка стратегічного проекту 

Позначення, 
номер проекту 
(присвоює 
виконком громади) 

 

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

важливість для 
досягнення цілі) 

4 Виконком Миколаївської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області, адреса: с. 
Миколаївка,  вул. Першотравнева, 182, сільський голова Одоєвцев Віктор Миколайович, тел.050-143-98-
87, ел.адреса: mykolaivskasilrada@ukr.net 

1 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Капітальний  ремонт  будівлі КЗ «Миколаївська ЗОШ I-III ступенів” Миколаївської 
сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області 

Стратегічна ціль 3. Покращення якості життя та 
розвиток технічної інфраструктури 

Операційна ціль 3.5. Вдосконалення публічних 
послуг та обслуговування населення 

Тип проекту 
(інфраструктурни
й, 
неінфраструктурн
ий) 

Запланована дата початку проекту 
Запланована 

дата завершення 
проекту 

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

 

інфраструктурний
  

2020 2021 Виконком Миколаївської сільської ради 
Петропавлівського району Дніпропетровської області 

Керівник проекту, контактні дані 

Сусоєва Наталя Миколаївна,  
начальник відділу освіти Миколаївської сільської ради, osvitamotg1@ukr.net, 099 3195805 

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

mailto:osvitamotg1@ukr.net
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Будівля опорної школи КЗ «Миколаївська ЗОШ I-III ступенів” Миколаївської ради збудована та здана в експлуатацію у 2000 році.  
На даний час будівля знаходиться у незадовільному стані, а саме: просіло вимощення навколо школи в результаті чого дощова вода потрапляє в підвальне 
приміщення, розмиваючи і руйнуючи  фундамент, що вже дав просадку  і у 2010 році на несучих стінах з’явилися тріщини, які збільшуються; віконні блоки 
прийшли в неприродний стан, кількість таких віконних блоків складає 169 шт; дах протікає; вийшли з ладу поля фільтрації, в результаті чого частина нечистот з 
каналізаційної системи школи не фільтрується, а випаровується в атмосферу. 
Під час будівництва школи дах був покритий металочерепицею з порушенням технології, відсутня система водовідведення води з даху школи. Система 
водовідведення збудована не ефективно. Під час здачі школи в експлуатацію  будівництво полів фільтрації не було завершено належним чином.  Про 
проблеми з будівлею школи на період з 2000 р. по 2018 р. повідомлявся районний відділ освіти, районна рада та райдержадміністрація. На всі усні та письмові 
клопотання були отримання негативні відповіді, в зв’язку з відсутністю бюджетних коштів. 

2. Цілі проекту 

Підвищення якості освітнього процесу через проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Миколаївська ЗОШ I-III ступенів” Миколаївської 
сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області. 
Завдання: 
1. Виготовлення проектної документації. 
2. Капітальний ремонт даху будівлі. 
3. Капітальний ремонт  системи каналізації та системи водовідведення. 
4. Капітальний ремонт полів фільтрації нечистот. 
5. Заміна віконних блоків та дверей. 
6. Капітальний ремонт приміщень школи. 
7.        Реконструкція шкільного стадіону 

3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які 
матимуть користь від виконання проекту) 
 У школі, під час освітнього процесу, одночасно перебувають 621 особа. Школа є опорною, тому в її функціонування зацікавлені учні 10-11 класів 
зі всіх 11 сел громади. Зацікавлені особи – батьківська спільнота. На базі школи функціонує КП «Спорт для всіх», футбольна команда. Діє  
дитячо-юнацький  клуб з рукопашного бою  «Оріон», який  вже виховав чемпіонку світу  та чемпіонів України. 

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

Індикатори продуктів: 
Організація  безпечного, комфортного сучасного  середовища для 
учасників освітнього процесу школи. Покращання  умов для заняття 
фізкультурою і спортом.  

Індикатори результатів: 

Довготерміновий ефект від виконання проекту, економія бюджетних коштів 
на щорічні ремонти,   зниження рівня соціальної напруги 

 Індикатори впливу: 
Підвищення рівня довіри до органів державної влади та місцевого самоврядування. 
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5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
 

Завдання для виконання: 

Виконком 
Миколаївської 
сільської ради 
Петропавлівськог
о району 
Дніпропетровсько
ї області 

Виготовлення проектної документації. 

 

  

  

  

Партнери проекту: 
 
Підрядна 
організація 
Підрядна 
організація 
Підрядна 
організація 
Підрядна 
організація 
Підрядна 
організація 

Завдання для виконання: 

 Капітальний ремонт даху будівлі. 

. Капітальний ремонт  системи каналізації та системи водовідведення. 

 Капітальний ремонт полів фільтрації нечистот. 

 Заміна віконних блоків та дверей. 

 Капітальний ремонт приміщень школи. 

      Реконструкція шкільного стадіону 

  

  

  

6. Пов’язані проекту   
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Виконком Миколаївської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області – Департамент освіти та науки ДніпроОДА - підрядні організації 

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

 
Проектно-кошторисна документація 
 

8. Фактори ризику:  
у разі не виконання даного проекту є загроза неочікуваного руйнування будівлі , в т.ч. під час знаходження у 
будівлі учасників освітнього процесу: учнів, педагогів, вихователів та обслуговуючого персоналу. 

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

 2021 Державний бюджет, місцевий бюджет 

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

 всього – 85 000,0 
тис.грн 

2020 рік – 
80000,0тис.грн. 

2021 – 5000,0 тис.грн  

Кошторис складений, бюджет в наявності  14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата: 
20.06.2019 

 Підпис 
Звірькова М.В. 

дата:  підпис 
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13. ДОДАТОК 1. РАПОРТ ПРО СТАН ГРОМАДИ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 Секретар сільської ради    Т.П. Лесюк 


