
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення ____ сесії Гребінківської
міської ради VIII скликання
від ______2021 року № ____

Звіт
про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на період 2019-2021років
за 2020 рік

З метою майбутнього розвитку Гребінківської ОТГ, згідно плану заходів на 2019 – 2021 роки з реалізації Стратегії
розвитку Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади до 2028 року затвердженого рішенням сесії 19
сесії VII скликання № 671 від 23.04. 2019 року, в процесі опрацювання матеріалів діагностики стану громади, в
рамках обговорення спеціально створеної стратегічної групи та із врахуванням результатів соціологічного
дослідження думки мешканців, було визначено три стратегічні напрями розвитку:

- Економічний розвиток та сприятливі умови для інвестування.
- Комфортна і безпечна громада з ефективним управлінням та якісними послугами для населення.
- Просвітницький центр, місце для активного спортивного життя.

За період 2019 – 2021 роки планується реалізувати:
- по першому стратегічному напрямку 10 проектів;
- по другому стратегічному напрямку 29 проектів;
- по третьому стратегічному напрямку 23 проекти.

Сформульовані таким чином пріоритети становлять одночасно головні цілі Стратегії, в рамках яких громада
повинна сконцентрувати левову частку власних ресурсів: фінансових, трудових, часових. При цьому, кожен із
зазначених проектів містить поетапне досягнення оперативних цілей та є запорукою досягнення цілей стратегічного
рівня.

В 2020році згідно Плану реалізації Стратегії передбачено розпочати та продовжити виконання 66 проектів. За 2020
рік, повністю завершено виконання 7 проектів, а саме:



- Проведення капітального ремонту приміщень спортивної зали та їдальні Слободо-Петрівської загальноосвітньої
школи I-III ступенів за адресою: вул. Перемоги, буд. 85А, с. Слободо-Петрівка Гребінківського району Полтавської
області;

- Капітальний ремонт приміщення їдальні Гребінківської гімназії Гребінківської міської ради;
- Капітальний ремонт приміщення будівлі ЗДО «Струмочок» с. Слободо-Петрівка Гребінківської міської ради;
- Капітальний ремонт харчоблоку та пральні закладу дошкільної освіти «Теремок»;
- Створення бази даних об’єктів нерухомого майна комунальної власності Гребінківської об’єднаної територіальної;
- Інвентаризація та створення реєстру приміщень та будівель;
- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Євгена Гребінки м. Гребінка.

Виконано частково 43 проекти, термін виконання яких 2019 – 2021 роки. Не розпочато 6 проектів, в зв’язку з
поширенням на території України респіраторної хвороби COVID- 19.

У 2020 році до Плану соціально-економічного розвитку на 2020 рік були внесені зміни, а саме План доповнено
завданнями:

- Проведення капітального ремонту приміщень спортивної зали та їдальні Слободо-Петрівської загальноосвітньої
школи I-III ступенів за адресою: вул. Перемоги, буд. 85А, с. Слободо-Петрівка Гребінківського району Полтавської
області;

- Капітальний ремонт приміщення їдальні Гребінківської гімназії Гребінківської міської ради;
- Будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання мешканців м. Гребінка Полтавської

області;
- Капітальний ремонт приміщення будівлі ЗДО «Струмочок» с. Слободо-Петрівка Гребінківської міської ради.

За 2020 рік Гребінківською міською радою за рахунок бюджету об’єднаної територіальної громади та інших
залучених коштів проведено заходи по виконанню реалізації проектів, термін виконання яких 2019 – 2021 роки:



Операційна ціль: 1.1.Формування позитивного іміджу та пізнаваності Гребінківської громади

Назва проектів, що
включені до Плану
реалізації

Територіа
льна
спрямо-
ваність
проектів

Строк
реалізації
проекту

Понесені фінансові
витрати за 2020 рік,
тис.грн.

Очікуваний показник
оцінювання результату

Стан реалізації (отриманий
показник) проектів

Статус
реалізації
проектів
(завершені/
незавершені

Проблемні
питання,
що
виникали
під час
реалізації

План Факт

Створення умов для
популяризації
інвестиційних
можливостей
громади

Гребінків
ська ОТГ 2019-

2021рр
200,0 301,2

Кількість та
різноманітність
матеріалів та
інформаційних
акцій. Кількість
запитів щодо
можливостей
інвестування в
громаду. Кількість
економічних
партнерів;
Обсяг залучених
інвестицій

Створена сторінка
Гребінківської ОТГ в
соцмережах (Facebook,
Instagram та канал в YouTube).
Забезпечено функціонування
офіційного веб-сайту міської
ради. Залучаються друковані
засобів масової інформації та
телебачення для висвітлення
подій в громаді.
Започатковано щорічний
відкритий фестиваль культури
«На гостини до Гребінки»

Незавер-
шений

Ситуація з
поширення
на території
України
распіратор-
ної хвороби
COVID- 19

Операційна ціль: 1.2. Створення нормативної бази та організаційних умов для залучення інвестицій

Проведення
інвентаризації
земельних ділянок
Гребінківської
міської об’єднаної
територіальної
громади

ОТГ
2019 –
2021 рр. 300,0 0

Створений реєстр
інвестиційно
привабливих
земельних ділянок.
Обсяг інвестицій,
залучених в
реальний сектор
економіки громади
(млн. грн.)

Розпочата інвентаризація
земельних ділянок
Гребінківської міської
об’єднної територіальної
громади, а саме: рішення 33
сесії VII скликання №1129 від
10.04.2020 року «Про
затвердження технічної
документації щодо
інвентаризації земельних
ділянок колективної власності

Незаверше-
ний



колишнього КСП ім.
Кагамлика під об’єктами
нерухомості СФГ «УКРАЇНА»
в с. Слободо-Петрівка,
Гребінківського району,
Полтавської області», рішення
31 сесії VII скликання №1087
від 27.02.2020 року «Про
затвердження технічної
документації щодо
інвентаризації земельної
ділянки колективної власності
колишнього КСП ім.
Кагамлика під об’єктами
нерухомості СФГ «БІРЮЗА»
по вул. Польова, 35а, в с.
Польове, Гребінківського
району, Полтавської області»,
рішення 33 сесії VII скликання
№ 1004 від 30.01.2020 року
«Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельної
ділянки по вул. Миру, 19г, в с.
Слободо-Петрівка,
Гребінківського району,
Полтавської області»,
рішення 33 сесії VII
скликання № 1130 від
10.04.2020 року «Про
затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельної
ділянки межах Гребінківської
міської об’єднаної
територіальної громади, в с.



Слободо-Петрівка,
Гребінківського району,
Полтавської області», рішення
33 сесії VII скликання № 1131
від 10.04.2020 року «Про
затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельної
ділянки межах Гребінківської
міської об’єднаної
територіальної громади, в с.
Слободо-Петрівка,
Гребінківського району,
Полтавської області»,
рішення 33 сесії VII скликання
№ 1132 від 10.04.2020 року
«Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельної
ділянки межах Гребінківської
міської об’єднаної
територіальної громади, в с.
Слободо-Петрівка,
Гребінківського району,
Полтавської області»,

Виготовлення
містобудівної
документації:
м. Гребінка,
с. Слободо-Петрівка,
с. Мар’янівка

ОТГ
2019 –
2021 рр. 750,0 412,110

Затверджені текстові
та графічні
матеріали з питань
регулювання
планування,
забудови та іншого
використання
території
Гребінківської ОТГ.
Створено підстави
для сталого розвитку

На виконання рішення 31 сесії
Гребінківської міської ради
VII скликання від 27.02.2020
№1070 «Про надання дозволу
на розроблення містобудівної
документації: Генерального
плану населеного пункту м.
Гребінка Гребінківського
району Полтавської області»,
у 2020 році виконавчим
комітетом міської ради

Незаверше-
ний



території громади.
Наявна містобудівна
документація.

проведено тендер та розпочато
розроблення Генерального
плану та плану зонування
території міста Гребінка. У
2020 році розроблено проєкт
Генерального плану та плану
зонування міста Гребінка, а
також складено звіт про
стратегічну екологічну оцінку
проєкту. Продовжується
робота з розроблення розділу
«Інженерно-технічні заходи
цивільного захисту (цивільної
оборони)». Проєкт
містобудівної документації та
звіт про СЕО подані для
розгляду Департаменту
екології та природних ресурсів
та Департаменту охорони
здоров’я Полтавської
облдержадміністрації.

Розробка
інвестиційного
паспорта
Гребінківської
міської ОТГ

ОТГ
2020-
2021рр. 100,0 0

Моніторинг
запропонованих та
зайнятих вільних
земельних ділянок,
об’єктів нерухомого
майна. Кількість
створених робочих
місць. Збільшення
надходжень до
бюджету ОТГ

На сайті міської ради
розміщено «Інвестиційний
паспорт м. Гребінка» на
українській та англійській
мові, в якому зазначені три
інвестиційні пропозиції
(земельні ділянки). Про те
інвестиційний паспорт
потребує оновлення та
прийняття в новій редакції для
території ОТГ. Проводиться
збирання, аналіз та узагальне-
ння статистичної інформації
та відомостей про ОТГ. На
офіційному сайті міської ради

Незаверше
ний



розміщено перелік об’єктів
нерухомого майна
комунальної власності.

Операційна ціль: 1.3. Підтримка економічної активності населення сільських територій

Проведення циклу
навчальних
семінарів для
індивідуальних
сільськогосподарськ
их виробників

ОТГ
2019-
2021 рр. 20,0 0

Підвищення
зацікавленості
населення у
вирощуванні
екологічно чистої
продукції
Підвищення
економічної
активності
населення
Підвищення рівня
доходів населення
громади.

Відсутність ініціативи від
індивідуальних с/г виробників
щодо потреби в таких
семінарах. Спеціалісти міської
ради вивчають досвід, кращі
практики з питань діяльності
сільськогосподарських
кооперативів в ОТГ інших
областей.

Незаверше
ний

Ситуація
з
поширен-
ня на
території
України
распіра
торної
хвороби
COVID-
19

Організація участі
виробників
продукції ОТГ у
презентаціях
виставках-продаж в
межах області та
України

ОТГ
2019 -
2021 рр. 50,0 0

Кількість відвіданих
виставок, ярмарок-
продаж. Кількість
проведених круглів
столів. Збільшення
ринку збуту
продукції

Проводиться моніторинг часу
та місць проведення виставок-
ярмарків, асортименту
продукції, що пропонується
для участі в них. Але із-за
відсутністі ініціативи від
індивідуальних с/г виробників
щодо потреби участі в
виставках-ярмарках жодна
ярмарка не відвідувалася.

Незаверше-
ний

Ситуація
з
поширен-
ня на
території
України
распіра-
торної
хвороби
COVID-
19

Операційна ціль: 2.1. Створення та оприлюднення баз даних (реєстрів) нерухомості

Інвентаризація та
створення реєстру

ОТГ
2020 –
2021 рр. 300,0 0

Обсяг інвестицій,
залучених в
реальний сектор

Рішення 35-ї сесії VII
скликання Гребінківської
міської ради №1196 «Про

Завершено



приміщень та
будівель

економіки громади
(млн.грн.) Створення
реєстру нерухомості
(будівлі). Створення
реєстру нерухомості
комунальної
власності громади

затвердження Переліку
об’єктів нерухомого майна
комунальної власності
Гребінківської міської
об’єднаної територіальної
громади. На офіційному сайті
міської рад розміщено перелік
об’єктів нерухомого майна
комунальної власності та
перелік діючих договорів
оренди комунального майна.

Створення бази
даних об’єктів
нерухомого майна
комунальної
власності
Гребінківської
об’єднаної
територіальної

ОТГ
2020 –
2021 рр. 600,0 0

Створення реєстру
нерухомості
(будівлі). Створення
реєстру нерухомості
комунальної
власності громади

Проведення інвентаризації
приміщень комунальної
власності громади.Створено та
розміщено на офіційному
сайті міської ради перелік
об’єктів нерухомого майна
комунальної власності
Рішення 35-ї сесії VII
скликання Гребінківської
міської ради №1196 «Про
затвердження Переліку
об’єктів нерухомого майна
комунальної власності
Гребінківської міської
об’єднаної територіальної
громади»

Завершено

Операційна ціль: 2.2. Створення Центру підтримки бізнесу

Створення Центру
підтримки бізнесу

ОТГ
2019 –
2020 рр. 200,0 0

Влаштування
Центру підтримки
бізнесу. Кількість
проведених
семінарів, тренінгів.
Забезпечення
підприємців

Кошти в бюджеті ОТГ на 2020
рік не були заплановані, тому
що вивчався досвід як
працюють Центри в інших
містах України. Проект буде
продовжено.

Незаверше
ний



нормативними
актами
Гребінківської
міської ради

Операційна ціль: 2.3. Розробка та реалізація Програми підтримки розвитку малого та середнього

Реалізація заходів
Програми підтримки
розвитку малого та
середнього бізнесу

ОТГ
2019 –
2021 рр. 0 0

Кількість малих та
середніх
підприємств.
Кількість
економічно активних
фізичних осіб-
підприємців
Чисельність
зайнятих у сфері
малого та середнього
підприємництва.
Надходження від
діяльності суб'єктів
малого та середнього
підприємництва до
місцевого бюджету

Проводився моніторинг та
анкетування суб’єктів
підприємницької діяльності
щодо бізнес-клімату в громаді.
Анкети розміщені на
офіційному сайті
Гребінківської міської ради.

Незаверше-
ний

Операційна ціль: В.1.1. Впровадження ефективного енергоменеджменту та енергомоніторингу

Проведення
сертифікації
енергетичної
ефективності
будівель
комунальної
власності
Гребінківської ОТГ

ОТГ
2020 –
2021 рр. 100,0 0

Отримано
інформацію про стан
будівель та витрати в
них енергії та
рекомендації щодо
підвищення рівня
енергетичної
ефективності в них у
вигляді
енергетичних
сертифікатів згідно
вимог Закону

Представники Гребінківської
міської ради беруть участь у
семінарах та найкращих
практиках з
енергоменеджменту,
ознайомлення з успішними
прикладами реалізації
принципів ефективного
використання енергоресурсів в
об'єднаних громадах, які
проводяться за сприяння
Центрів розвитку місцевого

Незаверше
ний



України «Про
енергетичну
ефективність
будівель».

самоврядування.

Реконструкція
внутрішніх
електромереж
закладу дошкільної
освіти «Веселка» з
використанням
новітніх технологій
енергозбереження
(сонячних батарей).

ОТГ
2019 –
2020 рр. 200,0

Виготовлення
робочої документації
Зменшення витрат
на енергоносії (грн).
Заміна електропро-
водки (м)
Зменшення витрат
електроенергії

Виготовлено проектно-
кошторисну документацію.
Розпочати реконструкцію
планується в 2021 році

Незаверше
ний

Технічне
переоснащення
внутрішньої системи
опалення Опорного
закладу
Гребінківська
загальноосвітня
школа I-III ступенів
№ 4 (нове
приміщення

ОТГ
2019 –
2020 рр. 100,0 0

Скорочення
споживання теплової
енергії (Гкал).
Зменшення витрат
на енергоносії (грн)

Виготовлено проектно-
кошторисну документацію та
проведено експертизу.

Незаверше
ний

Технічне
переоснащення
внутрішньої системи
опалення Опорного
закладу
Гребінківська
загальноосвітня
школа I-III ступенів
№ 4 (старе
приміщення).

ОТГ
2019 –
2020 рр. 200,0 0

Скорочення
споживання теплової
енергії (Гкал).
Зменшення витрат
на енергоносії (грн)

Виготовлено проектно-
кошторисну документацію та
проведено експертизу.

Незаверше
ний

Технічне ОТГ
2019 –

200,0 0
Економія теплової Виготовлено проектно-

Незаверше



переоснащення
внутрішньої системи
опалення
Гребінківської
гімназії

2020 рр енергії (Гкал).
Економія коштів
бюджету ОТГ (грн)

кошторисну документацію та
проведено експертизу.

ний

Операційна ціль: В.1.2. Поліпшення роботи з житловим фондом (створення ОСББ / управляючих компаній

Розробка та
реалізація Програми
підтримки створення
та функціонування
ОСББ, ЖБК.

ОТГ
2019 –
2020 рр. 100,0 0

Можливість
створення власної
управлінської
структури для
вирішення проблеми
утримання будинків.
Покращання
фізичного стану
будинків та умов
проживання в них.
Контроль за якістю
ремонтних робіт у
будинках

Рішенням 15 сесії
Гребінківської міської ради
VII скликання від 21.12.2018
№ 513 затверджено Програму
капітального ремонту
житлового фонду
Гребінківської міської
об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік.
Програмою передбачено
фінансування 500000 грн. Але
від співвласників
багатоквартирних будинків до
Гребінківської міської ради не
надходили звернення щодо
капітального ремонту
багатоквартирних будинків на
умовах співфінансування,
заходи по Програмі не
фінансувалися.

Незаверше
ний

Операційна ціль: В.1.3. Модернізація системи водопостачання та водовідведення

Будівництво
водогону по вулиці
Раїси Кириченко м.
Гребінка

ОТГ
2019 –
2021 рр 500,0 0

Виготовлення
проектно-
кошторисної
документації.
Завершення
будівництво
водогону,
забезпечення його

Будівництво водогону в 2020
році призупинено, в зв’язку з
ненаданням технічних умов на
підключення вуличного
водогону до центрального
водогону міста ВСП
« Кременчуцьке територіальне
управління» філія «Центр

Незаверше
ний



стале
функціонування.
Кількість осель
підключених до
водогону.

будівельно-монтажних робіт
та експлуатації будівель і
споруд» АТ «Укрзалізниця»

Будівництво
водогону по вулиці
Некрасова м.
Гребінка

ОТГ
2019 –
2021 рр. 500,0 0

Виготовлення
проектно-
кошторисної
документації.
Завершення
будівництво
водогону,
забезпечення його
стале
функціонування.
Кількість осель
підключених до
водогону

Не виготовлена проектно-
кошторисна документація на
будівництво водогону та
технічні умови на
підключення до системи
централізованого
водопостачання

Незаверше
ний

Капітальний ремонт
водогону по вулиці
Світанковій с.
Мар’янівка

ОТГ
2020 –
2021 рр. 800,0 50,0

З заміною
водопроводу
покращаться умови
проживання
мешканців вулиці,
стан забезпечення
населення якісною
питною водою.
Зменшиться
кількість аварійних
ситуацій

Проведено поточний ремонт
водогону. Замінено 400
погонних метрів
водопровідної труби
діаметром 100 та
250 м діаметром 40
водопровідної труби

Незаверше
ний

Будівництво
артезіанської
свердловини для
питного
водопостачання
мешканців м.

ОТГ
2020-
2021 рр. 1498,0 1462,502 Забезпечення

населення якісною
питною водою

Проведено буріння та
облаштування артезіанської
свердловини по вул.
Молодіжна

Незаверше
ний



Гребінка
Полтавської області

Забезпечення
закладів освіти
установками
очищення води

ОТГ
2019 –
2021 рр. 100,0 0

Отримання якісної
питної води
(проведення аналізу
води). Кількість
встановлених
установок очищення
води.

Заходи будуть проводитися в
2021 році Незаверше

ний

Операційна ціль: В.1.4. Реалізація локальних проектів з благоустрою, організації відпочинку та дозвілля

Облаштування
Парку захисників
України

ОТГ
2020 –
2021 рр 500,0 0

Облаштування
території парку.
Встановлення
пам’ятного знаку
учасникам АТО.

Розпочато облаштування
парку. Проведено малярні
роботи, фарбування лавочок,
парканів, підніжжя стели в
парку.

Незаверше
ний

Встановлення
дитячих майданчиків
в місті та сільських
населених пунктах

ОТГ
2019 –
2021 рр 100,0 52,268

Кількість
встановлених
дитячих ігрових
майданчиків на
території

В 2020 році на території парку
міського будинку культури
відкрито сучасний дитячий
ігровий комплекс. Існуючий
дитячий майданчик доповнили
новими та сучасними гірками.
Для його облаштування з
бюджету об’єднаної громади
було виділено 52 тис. 268 грн.
В різних куточках
Гребінківської міської
об’єднаної територіальної
громади встановлено вже
більше 10 нових дитячих
майданчиків.

Незаверше
ний

Облаштування зони
відпочинку біля
ставка в м. Гребінка

ОТГ
2019 –
2021 рр. 900,0 0

Виготовлено
проектно-
кошторисну
документацію.
Облаштування зони

Виготовлена проектно-
кошторисна документація. Незаверше

ний



відпочинку біля
ставка.
Встановлення
освітлення.
Встановлення лавок.

Операційна ціль: В.1.5. Поліпшення стану доріг та транспортного сполучення в громаді

Капітальний ремонт
дорожнього
покриття по вулиці
Шмідта м. Гребінка

ОТГ 2019 р. 5693,0 0
Проведення ремонту
дороги (км).
Створення належні
умови для
безпечного та
комфортного
дорожнього руху
жителям вулиці та
міста

Виготовлена проектно-
кошторисна документація.
Роботи планується проводити
в 2021 році

Незаверше
ний

Капітальний ремонт
дорожнього
покриття по вулиці
Євгена Гребінки м.
Гребінка

ОТГ 2020 р. 0 879,117
Виготовлення
проектно-
кошторисної
документації.
Проведення
експертизи
проектної
документації.
Проведення
ремонтних робіт

Проведено капітальний
ремонт дорожнього покриття
проїзної частини на ділянці
від будинку № 31 до будинку
№ 45 на суму 879 тис.117 грн

Завершено

Капітальний ремонт
дорожнього
покриття по вулиці
Ломоносова м.
Гребінка

ОТГ 2019 р. 980,0 0
Створення належних
умов для безпечного
та комфортного
дорожнього руху
жителям вулиці та
міста. Проведення
ремонту дороги (км).

Виготовлена проектно-
кошторисна документація.
Роботи планується проводити
в 2021 році.

Незаверше
ний

Поточний ремонт
дорожнього

ОТГ
2019 –
2021 рр. 3000,0 4399,856 Поліпшення якості

доріг, створення

В 2020 році проведено поточні
ремонти твердого покриття
проїзної частини: по вулицях

Незаверше
ний



покриття в
населених пунктах

справді комфортних
дорожніх мереж.
Підвищення
комфорту руху.
Підвищення безпеки
руху (скорочення
кількості дорожньо –
транспортних пригод
та зменшення
тяжкості їх
наслідків)

Городищенська, Євгена
Гребінки, Паркова, Миру,
Пушкіна, Магістральна,
Незалежності; по провулках:
Пирятинський,
Першотравневий на суму
1млн 120 тис 290 грн
Проведено поточні ремонти
асфальтобетонного покриття:
в’їздів до житлових будинків
наступних вулиць:
Незалежності, 8-А, 10, 18,16, 5,
7, 3, 8, 6, 17, 1, 4, 2, 24,14;
Локомотивна, 18,16 та 16-А;
Героїв України 8-Б, 12-А,
12-Б, 6-А, 4, 10, 6,12, 24, 16;
Паркова, 14,15, 17,13, 21;
Миру, 33, 36; Полтавська, 3, 4,
2, 1, 6,7, 8; Магістральна, 124;
Пушкіна, 61-А, 61-Б; Чехова,
46, 44; Польова, 37, 30, 34;
Шевченка, 73;
Чернишевського, 65, 63, 69, 67;
Короленка, 2-А;
Котляревського, 2-А та
провулків: Спортивний, 15,
Кошового, 1, 7, 9; Піонерський,
5, 3 на суму 3 млн. 279 тис. 566
грн

Реконструкція
вуличного
освітлення по
вулицях м. Гребінка

ОТГ
2019 –
2021 рр 950,0 422,127

Проведення
реконструкцію
вуличного
освітлення зі
встановленням
вуличних
світильників.

Так по вулицях міста та
сільських населених пунктах
встановлено 56 сучасних
ліхтарів з енергозберігаючими
LED – лампами, замінено
згорівших ламп 272 штуки,
установлено нових ламп 328

Незаверше
ний



Надання можливості
для більш
комфортного та
безпечного
пересування
пішоходів та
автотранспорту, як
місцевого, так і з
інших населених
пунктів в вечірній та
нічний період доби

штук та прокладено 1300
метрів натяжних повітряних
ліній. Роботи будуть
проводитися і в 2021 році.

Встановлення
вуличного
освітлення по вулиці
Городищенська м.
Гребінка

ОТГ 2019 р. 250,0 12,953
Кількість
встановлених
світильників (шт).
Кількість
встановлених
ліхтарів (шт).
Встановлене
вуличне освітлення
(м)

Побудовано та введено в
експлуатацію 500 метрів
повітряних ліній
електромереж по вул.
Городищенській в м. Гребінка,
встановлено 10 сучасних
енергозберігаючих ліхтарів.

Завершено

Встановлення
вуличного
освітлення по
Мар’янівському
старостату.

ОТГ 2019 р. 500,0 8,210
Кількість
встановлених
ліхтарів (шт).
Встановлене
вуличне освітлення

Проведено технічне
обслуговування системи
вуличного освітлення та його
утримання.

Заверше
ний

Операційна ціль: В.2.2. Підвищення рівня екологічної та санітарної культури населення

Запровадження
інформаційної
кампанії серед
населення щодо
роздільного збору
сміття в
Гребінківській ОТГ з
подальшим

ОТГ
2019 –
2021 рр. 50,0 0

Проведення
щорічного
моніторингу,
опитування
населення з питань
стану у сфері
поводження з ТПВ.
Ліквідовано
стихійних

Проведено опитування
населення з питань стану у
сфері поводження з ТПВ.
Запроваджено проведення в
навчальних закладах громади
щорічних конкурсів на
екологічну тематику.
Ліквідовано 3 стихійні
сміттєзвалища

Незаверше
ний



впровадженням
роздільного збору
сміття

сміттєзвалищ (шт)

Операційна ціль: В.2.3. Вдосконалення системи поводження з побутовими, промисловими відходами

Придбання
спецтехніки
(трактор-грейдер)

ОТГ
2019 –
2021 рр. 1000,0 0

Обслуговування
вулиць і доріг
громади. Усунення
наслідків стихійного
лиха та аварійних
ситуацій.
Обслуговування
доріг, узбіч
комунальної
власності.

Придбання спецтехніки буде
продовжено і в 2021 році Незаверше

ний

Встановлення
сміттєвих баків в м.
Гребінка

ОТГ
2019 –
2021 рр. 200,0 0

Покращення якості
послуг комунальним
підприємством в
галузі поводження з
твердими
побутовими
відходами,
покращення стану
благоустрою
населених пунктів

Програмою благоустрою
передбачено облаштування
майданчиків для встановлення
сміттєвих баків та придбання
баків. На даний час вивчається
питання щодо розміщення
майданчиків для встановлення
сміттєвих баків та виділення
місць для цієї потреби. Роботи
будуть продовжені в 2021 році

Незаверше
ний

Операційна ціль: В.2.4. Впровадження вуличного відео спостереження

Встановлення відео
спостереження на
вулицях міста
Гребінка.

ОТГ
2019 –
2021 рр. 100,0 0

Забезпечення
посилення
громадського
порядку, захист і
безпеку громадян.
Кількість
встановлених
відеокамер ( ул.)

Роботи будуть продовжені в
2021 році Незаверше

ний

Операційна ціль: В.3.1. Удосконалення системи надання адміністративних послуг та розвиток електронного урядування



Створення центру
надання
адміністративних
послуг.

ОТГ та
Гребінків
ський
район

2019 –
2020 рр. 1200,0 1549,228

Створення ЦНАПу.
Кількість надання
адміністративних
послуг.

В листопаді 2019 році був
відкритий Центр надання
адміністративних послуг. Для
цього проводились ремонтні
роботи приміщення. Наша
громада ввійшла в перелік
громад, відібраних в
результаті конкурсу від
Програми «U-LEAD з
Європою», в рамаках якої
проведено навчання
працівників ЦНАПу,
встановлено меблі,
комп’ютерне обладнання та
програмне забезпечення,
ознакування.

Заверше-
ний

Операційна ціль: В.3.2. Впровадження сучасних демократичних інструментів управління

Розробка і
впровадження
механізму
Громадського
бюджету в громаді

ОТГ
2020 –
2021 рр. 300,0 0

Збільшення
активних
громадських
організацій,
активних
представників
громади.
Підвищення якості
проектів поданих до
Стратегії розвитку
громади

Проведено конкурс
ул. а в пропозицій

мешканців громади для участі
у конкурсі ул. а в
«Громадський бюджет».
Визначено переможця
конкурсу. Це проект «Єдність
поколінь». Впорядкування та
відновлення парково-
спортивного комплексу
«Юність», облаштування
місць відпочинку дітей,
молодих мам, людей
поважного віку і створення
міць для заняття спортом»,
розроблений ученицею філії
Гребінківської ЗОШ I-II ул.
№ 2 Опорного закладу

Незаверше
ний



Гребінківської ЗОШ I-III ул.
№ 4 Терещенко Анастасією.

Розробка та
затвердження
Статуту громади.

ОТГ
2020 –
2021 рр. 100,0 0

Одержання можли-
вості активно впли-
вати та брати участь
у вирішенні проб-
лем, можливість
отримати певні
важелі щодо рівно-
правної, партнерсь-
кої ролі у місцевому
самоврядуванні.

Виконання плану заходів
планується на 2021 роки Незаверше

ний

Операційна ціль: В.3.3. Розширення каналів інформування для інтеграції сільських територій, підвищення рівня активності
населення ОТГ.

Забезпечення
високошвидкісним
Інтернет сільські
населені пункти.

ОТГ
2020
2021 рр. 100,0 0

Наявність якісного
інтернету в громадах
стає запорукою їх
сталого розвитку,
нарощування
кількості робочих
місць. Кількість
населених пунктів
охоплених
швидкісним
інтернетом.
Кількість об’єктів
підключених до
мережі інтернет

Покращено забезпечення
якісним оптичним Інтернетом
Укртелекому старостати
с. Мар’янівка та с. Слободо-
Петрівка

Незаверше
ний

Сприяння діяльності
громадських
організацій

ОТГ,
Гребінків
ського
району

2019 –
2021 рр. 100,0 40,0

Створення
сприятливих умов
для самореалізації
представників
громадських
організацій.
Обсяги витрат на
фінансову підтримку

Так 29 сесією Гребінківської
міської ради VII cкликання
затверджені та діяли програми
підтримки громадських
організацій: сприяння
діяльності громадської
організації «Інвалідів та
ветеранів Союз Чорнобильців

Незаверше
ний

Ситуація
з
поширен-
ня на
території
України
ул. а-



громадських
організацій громади
соціального
спрямування.
Кількість громадсь-
ких організацій на
території ОТГ.
Кількість Програм,
прийнятих на
підтримку
громадських
організацій

Гребінківщини» виконання
заходів програми; сприяння
діяльності Гребінківської
районної організації ветеранів;
соціального захисту воїнів –
інтернаціоналістів, які
приймали участь у військових
конфліктах за межами
України.

торної
хвороби
COVID-
19

Операційна ціль: С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної молод
Підвищення якості
шкільної
природничо-
математичної
освіти – придбання
кабінетів фізики,
хімії та біології для
загальноосвітніх
закладів

ОТГ
2019 –
2021 рр. 100,0 1130,798

Сприяння розвитку
особистості та
підготовки учнів до
продовження
навчання.
Можливість значно
підвищити
ефективність
навчання. Створення
сприятливих умов
для навчання учнів

Придбання меблів, засобів
навчання,придбання
обладнання для харчоблоків

Незаверше
ний

Капітальний ремонт
санвузла Опорного
закладу
Гребінківська ЗОШ
І-ІІІ ул. № 4

ОТГ 2019 р. 250,0 284,694
Створення належних
умов для навчання та
комфортного
перебування дітей в
навчальному закладі.
Забезпечення
якісного
функціонування
навчального
процесу. Заміна
сантехобладнання,

Зроблений капітальний
ремонт санвузла Заверше-

ний



що значно окращить
санітарно- технічний
стан приміщення
санвузла.

Капітальний ремонт
із заміни віконних і
дверних блоків та
покрівлі будівлі
початкової школи
Гребінківської
гімназії

ОТГ 2019 р. 1800,0 1407,203
Відремонтовано
приміщення
початкової школи
Гребінківської
гімназії, замінено
дерев’яні вікна на
енергозберігаючі
замінено покрівлю .
Зменшено втрати
тепла та покращено
температурний
режим в школі.
Покращено умови
навчання учнів.

Повністю замінено віконні та
дверні блоки, покрівля в
приміщення початкової школи
Гребінківської гімназії 1млн.
407 тис.203 грн

Заверше-
ний

Капітальний ремонт
кабінету
інклюзивно-
ресурсного центру
Гребінківської
міської ради

ОТГ
2019 р.

450,0 188,440
Створення
інклюзивно-
ресурсного центру та
забезпечення умов
для надання освітніх
послуг дітям з
особливими
потребам.
Проведення
капітального
ремонту кабінету
інклюзивно-
ресурсного центру

Зроблений капітальний
ремонт кабінету інклюзивно-
ресурсного центу

Заверше
ний

Капітальний ремонт
харчоблоку та
пральні закладу
дошкільної освіти

ОТГ
2019 р.

400,0 575,031
Дотримання
санітарно-
гігієнічних норм
утримання
вихованців.

Проведено капітальний
ремонт приміщення їдальні та
пральні ЗДО «Теремок» на
суму 575тис. 31 грн.

Завершено



«Теремок» Економію коштів
місцевого бюджету
через скорочення
витрат на опалення.

Капітальний ремонт
приміщення їдальні
Гребінківської
гімназії
Гребінківської
міської ради

ОТГ
2020 р.

1000,0 839,695
Дотримання
санітарно-
гігієнічних норм
утримання

Проведено капітальний
ремонт їдальні Гребінківської
гімназії

Завершено

Проведення
капітального
ремонту приміщень
спортивної зали та
їдальні Слободо-
Петрівської
загальноосвітньої
школи I-III ступенів
за адресою: ул..
Перемоги, буд. 85А,
с. Слободо-Петрівка
Гребінківського
району Полтавської
області

ОТГ
2020 р.

869,0 862,638
Дотримання
санітарно-
гігієнічних норм
утримання учнів

Проведено капітальний
ремонт приміщень спортивної
зали та їдальні Слободо-
Петрівської загальноосвітньої
школи I-III ступенів

Завершено

Капітальний ремонт
приміщення будівлі
ЗДО «Струмочок» с.
Слободо-Петрівка
Гребінківської
міської ради

ОТГ
2020 р.

380,0 312,456
Дотримання
санітарно-
гігієнічних норм
утримання

Проведено капітальний
ремонт приміщення будівлі
ЗДО «Струмочок»

Завершено

Придбання та
оновлення
обладнання для

ОТГ 2019 р. 500,0 444,134
Збільшення рівня
успішності учнів.
Підняти рівень
викладання педагог-

Здійснено оновлення та
придбання обладнання

Заверше-
ний



Гребінківської ЗОШ
І-ІІІ ст № 4

гами навчальних
дисциплін.
Придбання сучасних
класів дозволить
проводити
інтерактивне
навчання з викори-
станням медіа-
ресурсів та
спеціалізованого
обладнання, надасть
доступ до
інноваційних
навчальних програм,
що матиме позитив-
ний вплив на
успішність учнів і їх
включення до
навчального
процесу.

Капітальний ремонт
приміщення філії
Мар’янівська ЗОШ І-
ІІ ст. ім.Є.П.Гребінки
Опорного закладу
Гребінківської ЗОШ
І-ІІІ ст. № 4

ОТГ 2019 р. 100,0 95,522
Заміна вікон на
енергозберігаючі.
Зменшення втрати
тепла та покращення
температурного
режиму в школі.
Покращення умов
навчання учнів

Здійснено заміна віконних
блоків (12 шт.)

Заверше
ний

Капітальний ремонт
приміщення їдальні
та садочка філії
Гребінківська ЗОШ
І-ІІ ст. № 1 Опорного
закладу
Гребінківської ЗОШ

ОТГ 2019 р. 800,0 1826,054 Подолання черг до
дитячих садочків.
Дотримання
санітарно-
гігієнічних норм
утримання
вихованців

Здійснено капітальний ремонт
приміщення їдальні та садочка
«Барвінок», ремонт
харчоблоку - придбання
кухонного обладнання,
побутової техніки, меблі.
Проведено поточні ремонти
фасаду та відмостки ЗДО

Заверше-
ний



І-ІІІ ст. № 4 «Барвінок».

Капітальний ремонт
коридору 1-го
поверху Опорного
закладу
Гребінківська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 4

ОТГ 2019 р. 680,0 80,271
Створення
нормальних умов
для навчання дітей
та праці
педагогічних
працівників.
Виготовлення
проектно-
кошторисної
документації.

Виготовлено проектно-
кошторисну документацію.
Проведення робіт по
документації
коштує1289920,00 грн.
Виконання даного проекту
плану буде продовжено в 2021
році.

Незаверше
ний

Операційна ціль: С.1.2. Ревіталізація музею, бібліотек та клубів – нове наповнення, нові завдання

Капітальний ремонт
приміщення
сільського будинку
культури в с.
Слободо-Петрівка

ОТГ
2020 –
2021 рр. 900,0 25,073

Поліпшення рівня
надання культурних
послуг населенню.
Забезпечення
повноцінного
функціонування
закладу.

Проведено ремонт даху
будинку культури та
проведено поточні ремонтні
роботи

Незаверше
ний

Перенесення
краєзнавчого музею
в нове приміщення
та розширення
експозиції

ОТГ
2019 –
2021 рр. 50,0 0

Облаштування
сучасного музею в
окремому
приміщенні.
Покращення
матеріально
технічної бази
закладу.
Покращення
культурно-
естетичного дозвілля
жителів та гостей
громади.

Приміщення, яке планувалося
під музей прийнято на баланс
Гребінківської міської ради.

Незаверше
ний

Операційна ціль: С. 1.3. Переоснащення медичних установ, залучення кваліфікованих кадрів
Розробка та

ОТГ
2019 –

3000,0 3571,3
Покращення Розроблено та затверджено:

Незаверше



реалізація програми
покращення
медичних послуг та
медичного
обслуговування
жителів громад

2021 рр. матеріально -
технічної бази
медичних закладів.
Покращення якості
надання медичних
послуг соціально-
незахищеним
верствам населення.
Забезпечення
пільговими ліками
населення
Гребінківської ОТГ

«Програму Гребінківської
міської об’єднаної
територіальної громади
розвитку та підтримки
комунального некомерційного
підприємства «Гребінківський
центр первинної медико-
санітарної допомоги та
покращення надання
населенню медичних послуг
на 2020 рік»; «Програму
Гребінківської міської
об’єднаної територіальної
громади розвитку та
підтримки комунального
некомерційного підприємства
«Гребінківська центральна
районна лікарня» та
покращення надання
населенню медичних послуг
на 2020 рік».

ний

Забезпечення роботи
ФАПу с. Мар’янівка

ОТГ
2019 –
2021 рр. 100,0 0

Мешканці
старостату
отримають якісне
медичне обладнання.
Медичні працівники
ФАПу отримають
робочі місця згідно
санітарно-гігієнічних
вимог

Сільські ФАПи належать до
закладів первинної ланки
медичної допомоги.

Завершено

Операційна ціль: С. 1.4. Створення туристичного кластеру «Гребінчин дім»

Стимулювання
розвитку туризму в
громаді

ОТГ
2020 –
2021 рр. 100,0 0

Зростання
туристичних потоків
та створення
можливостей для

Заплановано виконання
даного проекту Плану в 2021
рік, в зв’язку з поширенням на
території України

Незаверше
ний

Ситуація
з пошире-
ня на



збільшення доходів
для мешканців
громади від надання
туристичних послуг

респіраторної хвороби
COVID- 19

території
України
респіра-
торної
хвороби
COVID-
19

Розвиток зеленого
туризму
Гребінківської
міської об'єднаної
територіальної

ОТГ
2020 –
2021 рр. 100,0 0

Розвиток малого
бізнесу. Створення
садиб зеленого
туризму. Створення
позитивного іміджу
громади

Заплановано виконання
даного проекту Плану в 2021
році, в зв’язку з поширенням
на території України
респіраторної хвороби
COVID- 19

Незаверше
ний

Ситуація
з
поширен-
ня на
території
України
распіра-
торної
хвороби
COVID-
19

Операційна ціль: С.2.1.Підтримка молодіжних ініціатив, створення креативного простору «ХАБ-Гребінка»
Створення
креативного
простору «ХАБ-
Гребінка»

ОТГ 2020 –
2021 рр.

400,0 0
Створення
альтернативного
вільного простору
для культурного та
інтелектуального
розвитку молоді.

Виконання проекту Плану
передбачено в 2021 роки, в
зв’язку з поширенням на
території України
респіраторної хвороби
COVID- 19

Незаверше
ний

Ситуація
з
поширен-
ня на
території
України
распіра-
торної
хвороби
COVID-
19

Операційна ціль: С.2.2. Проведення нових культурно-мистецьких заходів

Організація та ОТГ
2019 –
2021 рр. 100,0 13,292

Популяризація
творчості

З метою популяризація
творчості письменника Євгена Незаверше



проведення
щорічного конкурсу
читців творів Є.П.
Гребінки

Є.П.Гребінки.
Підтримка і
професійне
зростання
талановитої молоді у
жанрі художнього
читання.

Гребінки, збагачення та
поповнення репертуару читців
кращими творами
сучасних авторів, підвищення
виконавської майстерності
читців – аматорів сцени
проведено регіональний
літературний конкурс читців
творів Є. Гребінки.

ний

Проведення та
організація
міжнародного
фестивалю
«Гребінчині
вечорниці»

ОТГ
2019 –
2021 рр. 50,0 0

Залучення туристів.
Створення
туристичного
іміджу.
Популяризація
творчості
Є.П.Гребінки.
Підтримка і
професійне
зростання
талановитої молоді.

В 2020 році не фестиваль не
проводився, в зв’язку з
ситуацією, що склалася в
Україні з поширенням на
території України распіра-
торної хвороби COVID- 19

Незаверше
ний

Ситуація
з
поширен-
ня на
території
України
распіра-
торної
хвороби
COVID-
19

Операційна ціль: С.3.1. Розвиток спорту та фізичної культури
Придбання та
встановлення
спортивних
тренажерних
майданчиків в
місті та сільських
населених пунктах
громади

ОТГ
2019 –
2021 рр. 500,0 1057,267

Задоволення потреб
населення у
зміцненні фізичного
здоров'я. Залучення
населення до занять
фізичною культурою
і спортом.
Збільшення кількості
дітей і всіх верств
населення,
залучених до
активного способу
життя, змістовного

В 2020 році розпочато
будівництво
мультифункціонального
спортивного майданчика із
синтетичним покриттям
розміром 32х18 м на території
Гребінківської гімназії.
Виготовлено проектно-
кошторисну документацію та
розпочато будівництво на
суму 1 млн 23 тис. 526 грн

Незаверше
ний



дозвілля та
зростання обсягів їх
рухової активності

Реконструкція
спортивного
комплексу в м.
Гребінка

ОТГ
2019 –
2021 рр. 3000,0 0

Отримання якісних
фізкультурно-
спортивних послуг;
організація
змістовного дозвілля
дітей і молоді,
залучення їх до
занять фізичною
культурою та
спортом, активного
способу життя;
розширення
можливостей для
зміцнення здоров’я
та задоволення
потреб у руховій
активності всіх
верств населення;
проведення
спортивно-масових
заходів міського,
районного,
обласного та
Всеукраїнського
рівнів

Виготовлена та погоджена
проектно-кошторисна
документація на
реконструкцію Спортивного
комплексу. Вона знаходиться
в Полтавській ОДА. По
документації проект буде
коштувати більше 211 млн.
грн.

Незаверше
ний

Операційна ціль: С.3.2. Розробка та запровадження сезонних програм дозвілля і відпочинку

Облаштування зони
відпочинку в
міському парку

ОТГ 2020 –
2021 рр.

300,0 0
Проведення
змістовного дозвілля
жителів громади.

Виконання проекту Плану
передбачено на 2021 роки, в
зв’язку з поширенням на
території України
респіраторної хвороби
COVID- 19

Незаверше
ний

Ситуація
з
поширен-
ня на
території



України
распіра-
торної
хвороби
COVID-
19

Операційна ціль: С.3.3. Запровадження проведення тематичних виставок-ярмарків
Розробка та
проведення
тематичних заходів
до Дня ОТГ

ОТГ
2019 –
2021 рр. 100,0 28,199

Проведення
змістовного дозвілля
жителів громади.
Залучення туристів.
Змістовне дозвілля
для жителів громади.

Проведено до Дня міста
проведено творчі конкурси.
У фотоконкурсі «Гребінка –
найкраще місто» взяли участь
16 учасників:
У конкурсі відеороликів
«Гребінка – рідне місто 3
учасники.
Онлайн – квест «Гребінка – це
моє місто»

Незаверше
ний

Ситуація
з поши-
рення на
території
України
распіра-
торної
хвороби
COVID-
19

Організація та
проведення
виставки-ярмарку
майстрів народного
та ужиткового
мистецтва до Дня
міста

ОТГ
2019 –
2021 рр. 50,0 0

Естетичне та
культурне виховання
жителів громади та
гостей свята.
Знайомство жителів
громади та гостей з
традиціями та
звичаями
українського народу.
Залучені майстри
народного та
ужиткового
мистецтва з різних
куточків України

В 2020 році виставки-ярмарки
не проводилися, в зв’язку з
ситуацією, що склалася в
Україні з поширенням на
території України распіра-
торної хвороби COVID- 19

Незаверше
ний

Ситуація
з
поширен-
ня на
території
України
распіра-
торної
хвороби
COVID-
19

Міський голова В.І. Колісніченко


