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1. Методологія підготовки Плану реалізації Стратегії
Стратегія розвитку Гребінківської об’єднаної територіальної громади на період до 2028 року
спрямована на вирішення спільних проблем і реалізації спільних завдань щодо
вдосконалення територіальної організації суспільства, раціонального використання
ресурсного потенціалу, ефективного розвитку продуктивних сил громади, створення
комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки. Реалізація завдань
планується через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу.
Стратегією визначено стратегічні, оперативні цілі та завдання щодо соціально-економічного
розвитку громади до 2028 року, спрямовані на досягнення стратегічного бачення громади в
майбутньому.
Стратегією передбачається досягнення збалансованого економічного розвитку громади.
Вона ґрунтується на принципах забезпечення рівних прав та можливостей для мешканців і
мешканок громади. Економічний розвиток як процес стратегічного партнерства допомагає
прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій у
нові й існуючі підприємства з високим потенціалом до зростання та створення умов для
цього розвитку на тривалий період.
Реалізація Стратегії ґрунтуватиметься на переході до системного та збалансованого
планування на основі проектного підходу. Проектний підхід передбачає співпрацю
представництв територіальних підрозділів центральних органів влади, органів місцевого
самоврядування, бізнесу та громадськості для уникнення дублювання або надмірної уваги до
тих чи інших проблем та напрямів розвитку територіальної громади.
Реалізація Стратегії розвитку передбачає чотири етапи, які визначатимуться відповідними
Планами реалізації:
• Перший етап – 2019-2021 роки;
• Другий етап – 2022-2024 роки;
• Третій етап – 2025-2028 роки;
План заходів з реалізації Стратегії розвитку потребує забезпечення наявними фінансовими
ресурсами в межах реальних можливостей місцевого бюджету та залучення додаткових
ресурсів через Державний фонд регіонального розвитку.
Програми Плану реалізації Стратегії повністю співпадають зі стратегічними напрямами
розвитку громади:
 Програма 1 відповідає напряму розвитку громади А. Економічний розвиток та сприятливі
умови для інвестування
 Програма 2 відповідає напряму розвитку громади В. Комфортна і безпечна громада з
ефективним управлінням та якісними послугами для населення
 Програма 3 відповідає напряму розвитку громади С. Культурно-просвітницький центр,
місце для активного спортивного життя
На операційному рівні кожна з трьох Програм складається зі стратегічних і оперативних цілей.
Стратегічні цілі розвитку громади передбачають тривалий період реалізації, ґрунтуються на
визначенні шляхів подолання ключових проблем, тому залишатимуться актуальними після
завершення першого програмного циклу, визначеного цим Планом реалізації.

Схема напрями/Стратегічні цілі

До Плану реалізації Стратегії увійшли проектні пропозиції, які мають першочергове значення
для розвитку громади. План реалізації Стратегії є результатом консенсусу між потребами
громади та її реальними можливостями.
Загальний обсяг фінансування Плану реалізації Стратегії на 2019-2021 р.р.
за стратегічними напрямами розвитку
Напрями
А
В
С
Всього, тис. грн

2019

2020

2021

Разом

2420,0
14975,0
9510,0
26905,0

2525,0
21943,0
9350,0
33818,0

2325,0
9020,0
9350,0
20695,0

45938,0
28210,0

7270,0

81418,0

2. Програма 1. Економічний розвиток та сприятливі умови
інвестування
Загальна характеристика Програми 1 Економічний розвиток та сприятливі умови
інвестування.

для
для

Мета реалізації Програми 1 – вироблення сильної місцевої політики, спрямованої на
створення сприятливого бізнес-середовища та умов для залучення інвестицій та розвитку
підприємливості населення.
Завдання програми:
 Формування прозорої інформації про ресурсний потенціал території та промоція
інвестиційних можливостей для залучення інвестицій.
 Інформаційна та ресурсна підтримка розвитку бізнесу, якісні послуги для бізнесу.
 Підтримка сільськогоспвиробників та сприяння переробці сільгосппродукції.
 Підтримка підприємницьких ініціатив та розвиток підприємливості населення.
Схема Програми 1.

Стратегічна ціль А.1.
Підвищення
економічної
спроможності
громади

Стратегічна ціль А.2.
Підтримка малого
і середнього бізнесу

Оперативна ціль А.1.1. Формування позитивного іміджу та
пізнаваності Гребінківської громади.
Оперативна ціль А.1.2. Створення нормативної бази та
організаційних умов для залучення інвестицій.
Оперативна ціль А.1.3. Підтримка економічної активності
населення сільських територій.

Оперативна ціль А.2.1. Створення та оприлюднення баз
даних (реєстрів) нерухомості.
Оперативна ціль А.2.2. Створення Центру підтримки
бізнесу.
Оперативна ціль А.2.3. Розробка та реалізація Програми
підтримки розвитку малого та середнього бізнесу.

У запланований період планується реалізувати проекти та спрямувати зусилля на подолання
проблем, які перешкоджають розвитку малого та середнього бізнесу й підприємництва в
цілому, уповільнюють процеси інвестування в громаді, а саме:
 Створення умов для популяризації інвестиційних можливостей громади.


Проведення інвентаризації земельних ділянок Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади



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



Розробка інвестиційного паспорта Гребінківської міської ОТГ .



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



Проведення циклу навчальних семінарів для індивідуальних
сільськогосподарських виробників.



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



Інвентаризація та створення реєстру приміщень та будівель всіх форм
власності



Створення Центру підтримки бізнесу.

Розробка та реалізація Програми підтримки розвитку малого та середнього
бізнесу.
Планується реалізація 10 проектів за 2-ма стратегічними цілями.


Перелік проектів за стратегічним напрямом А. Економічний розвиток та сприятливі
умови для інвестування
Оперативні цілі
А.1.1. Формування позитивного іміджу та пізнаваності
Гребінківської громади
А.1.2. Створення нормативної
бази та організаційних умов
для залучення інвестицій.

Найменування проектів
А.1.1.1. Створення умов для
популяризації
інвестиційних
можливостей громади
А.1.2.1. Проведення інвентаризації
земельних ділянок Гребінківської
об’єднаної територіальної громади
А.1.2.2.Виготовлення
містобудівної
документації:
м.
Гребінка, с. Слободо-Петрівка, с.
Мар’янівка
А.1.2.3.Розробка
інвестиційного
паспорта Гребінківської ОТГ
А.1.3. Підтримка економічної
А.1.3.1.Проведення
циклу
активності населення сільських навчальних
семінарів
для
територій.
індивідуальних сільськогосподарських виробників
А.1.3.2.
Організація
участі
виробників
продукції
ОТГ
у
презентаціях, виставках-продажах
в межах області та України
Оперативні цілі
А.2.1. Створення та
оприлюднення баз даних
(реєстрів) нерухомості

А.2.2. Створення Центру
підтримки бізнесу

Найменування проектів
А.2.1.1. Створення бази даних
об’єктів нерухомого майна
комунальної власності
Гребінківської ОТГ
А.2.1.2. Інвентаризація та
створення реєстру приміщень та
будівель
А.2.2.1. Створення Центру
підтримки бізнесу

А.2.3. Розробка та реалізація
Програми підтримки розвитку
малого та середнього бізнесу

А.2.3.1. Розробка та реалізація
Програми підтримки розвитку
малого та середнього бізнесу

Відповідальні
Відділ соціально-економічного
розвитку
Відділ земельних відносин та
охорони навколишнього
середовища
Відділ містобудування,
архітектури та ЖКГ
Відділ містобудування,
архітектури та ЖКГ
Відділ соціально-економічного
розвитку та регуляторної
політики.
Відділ соціально-економічного
розвитку та регуляторної
політики.

Відділ містобудування,
архітектури та ЖКГ
Відділ містобудування,
архітектури та ЖКГ
Відділ інфраструктури,
муніципальних ініціатив,
інвестицій та
енергоменеджменту
Відділ соціальноекономічного розвитку

Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів Програми 1.
Проекти за стратегічними цілями

Термін
реалізації

Бюджет, тис. грн.
2020
2021

2019

Всього

А.1. Підвищення економічної спроможності громади та залучення інвестицій
2019А.1.1.1. Створення умов для
100,0
200,0
200,0
2021рр.
популяризації інвестиційних

можливостей громади
А.1.2.1. Проведення інвентаризації
земельних ділянок Гребінківської
об’єднаної територіальної громади
А.1.2.2. Виготовлення містобудівної
документації: м. Гребінка, с. СлободоПетрівка, с. Мар’янівка
А.1.2.3. Розробка інвестиційного
паспорта Гребінківської міської ОТГ
А.1.3.1. Проведення циклу навчальних
семінарів для індивідуальних
сільськогосподарських виробників
А.1.3.2. Організація участі виробників
продукції ОТГ у презентаціях, виставках
-продажах в межах області та України

20192021рр.

300,0

300,0

300,0

900,0

20192021рр.

750,0

750,0

750,0

2250,0

20202021рр.
20192021рр.

0

100,0

100,0

200,0

20,0

25,0

25,0

70,0

50,0

50,0

50,0

150,0

1425,0

4070,0

600,0

1200,0

300,0

600,0

0

1400,0

20192021рр.

Всього за стратегічною ціллю А.1.
1220,0
1425,0
А.2. Підтримка малого і середнього бізнесу
А.2.1.1. Створення бази даних об’єктів
20200
600,0
нерухомого майна комунальної власності
2021рр.
А.2.1.2. Інвентаризація та створення
20200
300,0
реєстру приміщень та будівель
2021рр.
А.2.2.1. Створення Центру підтримки
20191200,0
200,0
бізнесу
2020рр.
А.2.3.1. Розробка та реалізація Програми
підтримки розвитку малого та середнього
бізнесу
Всього за стратегічною ціллю А.2.
Всього за Програмою 1

500,0

20192021рр.

0

0

0

0

1200,0
2420,0

1100,0
2525,0

900,0
2325,0

3200,0
7270,0

Загальні обсяги фінансування проектів у розрізі стратегічних цілей
Стратегічна ціль
А.1. Підвищення економічної спроможності громади та залучення
інвестицій
А.2. Підтримка малого і середнього бізнесу

2019
1220,0

2020
1425,0

2021
1425,0

1200,0

1100,0

900,0

Всього, тис. грн

2420,0

2525,0

2325,0

Загальний обсяг фінансування 10 проектів за Програмою 1 протягом 2019-2021 років складає
7270,0 тис. грн.

Каталог проектів Програми 1. «Економічний
сприятливі умови для інвестування»

розвиток

А.1. Підвищення економічної спроможності громади та залучення інвестицій
Стратегічна ціль
А.1. Підвищення економічної спроможності громади та
залучення інвестицій

та

Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

А.1.1. Формування позитивного іміджу та пізнаваності
Гребінківської громади
Створення умов для популяризації інвестиційних
можливостей громади
Донесення інформації про інвестиційні можливості громади
до потенційних інвесторів
Гребінківська ОТГ
Населення Гребінківської громади близько 12500 осіб
Проект передбачає виготовлення та поширення
інформаційних матеріалів для потенційних інвесторів.
Створені у рамках проекту інструменти інформаційної
роботи будуть використовуватись при проведенні
тематичних зустрічей/заходів, спрямованих на
популяризацію інвестиційних можливостей громади.
Створення позитивних умов для популяризації громади.
Створення презентацій інвестиційних можливостей
громади та розміщення їх на сайті громади та на сторінці в
соцмережах.
Створеня маркетингових матеріалів (буклети) для промоції
інвестиційних можливостей громади.
Запровадження інформаційного бюлетеня Гребінківської
ОТГ.
Функціонування офіційного веб-сайту міської ради.
Створення сторінки Гребінківської ОТГ в соцмережах
Залучення теле- радіо компаній державного та обласного
значення для висвітлення подій в громаді.
Встановлення інформаційного бігборду «Музей братів
Гребінок. Могила Є.П. Гребінки – с. Мар’янівка»
2019-2021
2019
2020
2021
Разом
100
200
200
500
Міжнародні донори, бюджет Гребінківської ОТГ, кошти
фізичних осіб-підприємців
Гребінківська міська рада, представники малого та
середнього бізнесу, громадські організації.
А.1. Підвищення економічної спроможності громади та
залучення інвестицій
А.1.2. Створення нормативної бази та організаційних умов
для залучення інвестицій
Проведення інвентаризації земельних ділянок
Гребінківської об’єднаної територіальної громади
Спрощення процедури реалізації інвестиційних проектів.
Підвищення інвестиційної привабливості громади
Гребінківська ОТГ
Населення громади 12500 осіб
Громада має ряд земельних ділянок, які можуть бути
запропоновані інвесторам. Одним із важливих напрямів

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту

Територія впливу

планування є дослідження та можливості використання
земельних ділянок, які не використовуються. Адже при
правильному використанні таких ділянок можливо досягти
позитивних як економічних, так і соціальних та культурних
ефектів.
Промоція наявних вільних ділянок допоможе інвестору
визначити потенційні об'єкти для інвестування.
Необхідно створити базу даних земельних ділянок.
Визначені ділянки розміщуються на айті громади, який
постійно оновлюється та доповнюється.
Досліджено можливості використання земельних ділянок,
які не використовуються.
Створено реєстр земельних вільних ділянок.
Реєстр розміщено на офіційному сайті міської ради та
постійно оновлюється.
Визначено потенційні ділянки для інвестування.
Створений реєстр інвестиційно привабливих земельних
ділянок.
Обсяг інвестицій, залучених в реальний сектор економіки
громади (млн. грн.)
Проведення інвентаризації земельних ділянок.
Внесення даних на публічну кадастрову карту України.
Визначення земельних ділянок, які можуть становити
інвестиційний інтерес.
Формування реєстру інвестиційно привабливих земельних
ділянок.
Постійно оновлення реєстру ділянок.
2019-2021
2019
2020
2021
Разом
300
300
300
900
Міжнародні донори, бюджет Гребінківської ОТГ, кошти
фізичних осіб-підприємців
Гребінківська міська рада, представники малого та
середнього бізнесу.
А.1. Підвищення економічної спроможності громади та
залучення інвестицій
А.1.2. Створення нормативної бази та організаційних умов
для залучення інвестицій
Виготовлення містобудівної документації: м. Гребінка,
с. Слободо-Петрівка, с. Марянівка
Визначення чітких меж адміністративно- територіальної
одиниці.
Прогнозування розвитку території громади.
Взаємоузгодження державних, громадських та
приватних інтересів під час планування і забудови
території.
Визначення і раціональне взаємне розташування зон
житлової та громадської забудови, виробничих,
рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історикокультурних та інших зон і об'єктів.
Встановлення режиму забудови територій, на яких
передбачено провадження містобудівної діяльності.
Гребінківська ОТГ

проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає

Населення громади 12500 осіб
Планування території - це визначення передумов
використання території, які створюють сприятливі умови
для її соціально-економічного розвитку.
У процесі об’єднання громади відбулася зміна меж
Гребінківської міської ради. Для забезпечення сталого
розвитку територіальної громади необхідно розробити
містобудівну документацію – виготовити генеральний план
території - як інструмент регулювання планування
території, вимоги якої будуть враховані при складанні
програм розвитку громади. Виготовлення генерального
плану міста Гребінка та сільських населених пунктів
забезпечить всебічний аналіз стану використання території
громади, визначить стратегічні напрями її розвитку.
Затверджені текстові та графічні матеріали з питань
регулювання планування, забудови та іншого використання
території Гребінківської ОТГ.
Створено підстави для сталого розвитку території громади.
Наявна містобудівна документація.
Розроблені і затверджені правила регулювання забудови
населених пунктів ОТГ.
Затверджені текстові та графічні матеріали з питань
регулювання планування, забудови та іншого використання
території громади.
Визначення розробника містобудівної документації.
Складання та затвердження проекту завдання на
розроблення містобудівної документації;
Надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо
розміщення об'єктів державного й регіонального значення,
або доручення щодо їх збирання.
Узгодження проекту містобудівної документації з органами
місцевого самоврядування, що представляють інтереси
суміжних територіальних громад, в частині врегулювання
питань щодо територій спільних інтересів;
Громадські слухання щодо врахування громадських
інтересів в містобудівній документації на місцевому рівні;
Розгляд проекту містобудівної документації архітектурномістобудівною радою при департаменті містобудування,
архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства облдержадміністрації;
Проведення експертизи містобудівної документації;
Подання на затвердження завершеного проекту
містобудівної документації
2019-2021 роки
2019
2020
2021
Разом
750
750
750
2250
бюджет Гребінківської ОТГ
Гребінківська міська рада, представники малого та
середнього бізнесу, жителі громади
А.1. Підвищення економічної спроможності громади та
залучення інвестицій
А.1.2. Створення нормативної бази та організаційних умов
для залучення інвестицій

проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Розробка інвестиційного паспорта Гребінківської
міської ОТГ
Поширення інформації про інвестиційний клімат та
інвестиційної можливості ОТГ.
Представлення Гребінківської ОТГ як потенційно
економічно привабливої території Полтавщини із
сприятливим інвестиційним кліматом та можливостями.
Залучення місцевих та закордонних інвесторів до
Гребінківської ОТГ для реалізації проектів на території
об’єднаної громади.
Збільшення кількості робочих місць та рівня зайнятості
населення.
Використання незадіяних земель та об’єктів нерухомості і
комунальної власності.
Будівництво нових та реконструкція існуючих
промислових об’єктів.
Розвиток бізнесу.
Створення нових підприємств та інших суб'єктів
підприємницької діяльності.
Збільшення надходжень до бюджету громади за рахунок
надходжень податків від розвитку промислових та
сільськогосподарських об'єктів виробництва.
Гребінківська міська об’єднана територіальна громада
12500 жителів Гребінківської міської ОТГ;
представники бізнесу ОТГ, України та інших країн
безробітні.
При зростанні рівня конкуренції за залучення зовнішніх
інвестицій в конкурентній боротьбі виграють ті суб'єкти, які
створять найкращі умови для діяльності інвесторів та
вестимуть активну PR-компанію з інформування
потенційних інвесторів про переваги ведення бізнесу в
громаді.
Універсальним інструментом для вирішення вказаного
завдання може стати інвестиційний паспорт Гребінківської
об’єднаної територіальної громади, де буде інформація про
інвестиційний клімат та інвестиційні можливості громади.
Громаді потрібно залучити інвесторів, які зуміють по
господарськи використати потенціал об’єктів, які можуть
становити інвестиційний інтерес, з користю для
територіальної громади. Це забезпечить створення нових
робочих місць, збільшення надходжень до бюджету
громади, зростання добробуту жителів громади.
Зібрано інформацію та надруковано 100 примірників
інвестиційного паспорту Гребінківської громади,
Покращено інвестиційний клімат в громаді
Збільшено доходи бюджету ОТГ.
Створено нові робочі місця, зменшено рівень безробіття.
Забезпечено зростання економічного потенціалу ОТГ.
Налагоджено міжнародні економічні та торговельні зв’язки
Гребінківської ОТГ.
Створено електронну і паперову версію інвестиційного
паспорта громади. PDF – версію інвестиційного паспорта
громади розміщено на сайті Гребінківської міської ради.
Моніторинг запропонованих та зайнятих вільних земельних

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту
Територія впливу
проекту
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

ділянок, об’єктів нерухомого майна.
Кількість створених робочих місць.
Збільшення надходжень до бюджету ОТГ
Збирання, аналіз та узагальнення статистичної інформації
та відомостей про ОТГ (територіальний розвиток, систему
управління ОТГ, населення та трудовий потенціал,
промисловість, будівництво, внутрішня та зовнішня
торгівля, інвестиційні процеси, земельні ресурси,
комунальне майно, ЖКГ, транспорт, екологічний стан,
освіта, охорона здоров’я, культура, доходи та видатки
бюджету тощо).
Систематизація даних про інвентаризацію земель та майна
територіальної громади.
Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів
(земельних ділянок, майнових комплексів, будівель тощо)
Гребінківської ОТГ з їх детальним описом
Залучення громадськості до розробки обговорення
проекту інвестиційного паспорту;
Розроблення дизайну та друк інвестиційного паспорта
Гребінківської міської ОТГ у паперовій та електронній
формі.
Розміщення інформації інвестиційного паспорту на сайті
міської ради.
2019-2021 роки
2019
2020
2021
Разом
0
100
100
200
Бюджет Гребінківської міської об’єднаної територіальної
громади
Гребінківська міська рада;
Інвестори, суб’єкти підприємницької діяльності.
А.1. Підвищення економічної спроможності громади та
залучення інвестицій
А.1.3. Підтримка економічної активності населення сільських
територій
Організація участі виробників продукції ОТГ у
презентаціях, виставках-продаж в межах області та
України
Популяризація продукції, виробленої в громаді
Гребінківська ОТГ
Населення громади 12500 осіб
Велику роль у формуванні позитивного сприйняття
комерційної організації, її товарів або послуг відіграє
виставково-ярмаркова діяльність. Саме вона дозволяє
використовувати всі можливі способи для захоплення ринку і
досягнення оптимального результату комунікаційної роботи.
Виставки і ярмарки є потужним засобом популяризації нових
товарів (послуг) і підвищення престижу підприємств.
Презентації, виставки і ярмарки займають особливе місце в
арсеналі засобів комунікаційного впливу, так як надають дуже
широкі можливості демонстрації рекламованих послуг для
встановлення прямих ділових контактів з безпосередніми

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

покупцями, а також з підприємствами оптової і роздрібної
торгівлі. Реалізація даного проекту допоможе місцевим
товаровиробникам продукції збільшити обсяги (можливо і
асортимент) та ринки збуту продукції, що в свою чергу
сприятиме збільшенню надходжень до бюджету ОТГ.
Популяризація продукції, виробленої в громаді в межах
області та України.
Створення умов місцевим виробникам для збільшення
обсягів та ринків збуту виробленої продукції, що в свою чергу
сприятиме збільшенню обсягів виробництва та розвитку
місцевих підприємств.
Кількість відвіданих виставок, ярмарок- продаж.
Кількість проведених круглів столів.
Збільшення ринку збуту продукції.
Моніторинг часу та місць проведення виставок-ярмарків,
асортименту продукції, що пропонується для участі в них.
Організація участі представників ОТГ та/або їхньої продукції у
виставках-ярмарках, які цікаві місцевим виробникам
продукції.
Проведення зустрічей, круглих столів влади та бізнесу.
Встановлення зворотного зв’язку і коригування планів участі.
2019-2021 роки
2019
2020
2021
Разом
50
50
50
150
Бюджет Гребінківської ОТГ, кошти зацікавлених підприємств.
Гребінківська міська рада, представники малого та
середнього бізнесу, жителі громади
А.1. Підвищення економічної спроможності громади та
залучення інвестицій
А.1.3. Підтримка економічної активності населення сільських
територій
Проведення циклу навчальних семінарів для
індивідуальних сільськогосподарських виробників.
Підвищення освітнього рівня с¥г виробників;
Розвиток малого підприємництва у сільській місцевості
Гребінківська об’єднана територіальна громада
Населення ОТГ близько 2000 осіб.
На території громади сільське населення, яке могло б
вирощувати екологічно чисту продукцію. Успішне ведення
власного господарства в умовах ринкової економіки,
розширення умов для самозайнятості працездатних людей в
селах, значною мірою залежить від наявних знань, умінь,
навичок, досвіду населення. При реалізації проекту спочатку
необхідно проаналізувати кращі практики. Для підтримки
економічної активності населення необхідно проводити
семінари та тренінги: 1) вирощування плодово-ягідної
продукції, 2) молочне скотарство; 3) зберігання вирощеної та
отриманої продукції. Потрібно провести популяризацію
навчальної програми для заохочення населення взяти участь
у семінарі (тренінгу),допомогти в підготовці бізнес-планів. Для
учнів старших класів сільських шкіл можливо б було ввести
факультативний курс «Ведення бізнесу в сільській

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

місцевості». Для навчання жителів громади новим
технологіям та новітнім формам вирощування с/г продукції
можливо було б залучити фахівців з Уманського університету
садівництва, місцевих підприємців, які займаються такими ж
видами діяльності, що сприятиме економічній активності
населення. Доречно було б підготувати спеціальну
літературу. Подання інформації, проведення семінарів чи
тренінгів, забезпечать слухачів сучасними знаннями, що
сприятиме розвитку підприємництва в сільських громадах, а
відповідно і поступовому економічному зростанню сільських
територій.
Підвищено зацікавленість населення у вирощуванні
екологічно чистої продукції
Підвищено економічну активність населення
Підвищено рівень доходів населення громади.
Створено базу для створення переробних підприємств с/г
продукції
Створено пакет навчально-методичних матеріалів
Створення сільськогосподарських кооперативів.
Цей проект може досягти ефекту з іншими ініціативами
підтримки розвитку сільських територій, такими як:
мікрокредитування.
Аналіз кращих практик;
Розробка навчальних програм;
Інформування населення про час та проведення семінарів,
тренінгів, співпраця зі ЗМІ;
Проведення навчальних семінарів (3 семінари);
Популяризація прикладу успішного ведення власного
господарства, започаткування бізнесу.
2019-2021 роки
2019
2020
2021
Разом
20
25
25
70
Бюджет ОТГ, програми та проекти міжнародної технічної
допомоги.
Гребінківська міська рада, представники малого та
середнього бізнесу, фермерські господарства, жителі
громади

А.2. Підтримка малого і середнього бізнесу

А.2. Підтримка малого і середнього бізнесу
А.2.1. Створення та оприлюднення баз даних (реєстрів)
нерухомості
Створення бази даних об’єктів нерухомого майна
комунальної власності Гребінківської об’єднаної
територіальної
Цілі проекту:
Провести
обстеження,
сформулювати
реєстр
об’єктів
нерухомого майна комунальної власності та визначити об’єкти
для залучення інвестицій
Територія впливу проекту: Гребінківська ОТГ
Орієнтовна кількість
Населення Гребінківської територіальної громади – близько 13
отримувачів вигоди:
тис. осіб.
Стислий опис проекту:
Гребінківська громада має ряд об’єктів, які можуть бути
запропоновані інвесторам – приміщення різного призначення.
Необхідно здійснити облік наявної у власності громади
нерухомості та її оцінку, а також – визначити найкращі варіанти
її подальшого використання. Щоб інформація про ці об’єкти
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

стала повною та доступною для потенційних інвесторів
(вітчизняних та іноземних), необхідно, провести інвентаризацію
та паспортизацію таких об’єктів.
Розмістити базу даних об’єктів на сайті громади двома мовами
(українською і англійською) та постійно її оновлювати.
Перелік об’єктів нерухомості, їхня ринкова вартість, варіанти
їхнього подальшого використання.
База даних об’єктів для залучення інвестицій розміщена на
сайті громади двома мовами (українською і англійською) та
постійно оновлюється.
1.Обсяг інвестицій, залучених в реальний сектор економіки громади
(млн.грн.)
2.Створений реєстр нерухомості (будівлі).
3. Створено реєстр нерухомості комунальної власності громади.

Проведення інвентаризації об’єктів.
Визначення, які можуть становити інвестиційний інтерес та
встановлення їхньої ринкової вартості;
Формування двомовної бази даних об’єктів для залучення
інвестицій.
Розміщення бази даних інвестиційних об’єктів на сайті громади.
Постійне оновлення бази даних інвестиційних об’єктів на сайті
громади.
2020-2021 роки
2019
2020
2021
0
600
600
Міжнародні донори, бюджет Гребінківської
підприємців
Підприємці ОТГ, Гребінківська міська рада

А.2. Підтримка малого і середнього бізнесу.
А.2.1. Створення та оприлюднення баз
нерухомості

Разом
1200
ОТГ, кошти

даних

(реєстрів)

Інвентаризація та створення реєстру приміщень та будівель
Інвентаризація та створення реєстру промислово-складських
територій, будівель і споруд, які не використовуються з метою
підтримки розвитку малого та середнього бізнесу
Гребінківська об’єднана територіальна громада
Населення Гребінківської ОТГ 12500 осіб
Одним із важливих напрямів планування є дослідження та
можливості використання промислово-складських територій,
будівель і споруд, які не використовуються. Адже при
правильному використанні таких приміщень можливо досягти
позитивних як економічних, так і соціальних та культурних
ефектів.
Промоція наявних вільних приміщень допоможе інвестору
визначити потенційні об'єкти для інвестування.
Необхідно дослідити та створити реєстр промислово-складських
територій та приміщень. Визначені об’єкти розміщуються на
сайті міської ради, який постійно оновлюється та доповнюється.

Очікувані результати:

Показники (індикатори):
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Досліджено промислово-складські території, будівлі і споруди,

які не використовуються
Визначено потенційні об'єкти для інвестування
Створено реєстр вільних приміщень та територій
Залучено інвестиції у реальний сектор економіки громади
Оприлюднення на сайті створених реєстрів
Обсяг інвестицій, залучених в реальний сектор економіки
громади (млн. грн.)
Створений реєстр нерухомості (будівлі)
Створення постійно діючої інвентаризаційної комісії з
визначення промислово-складських територій, будівель і споруд,
які не використовуються
Проведення інвентаризації промислово-складських територій,
будівель і споруд, які не використовуються
Створення реєстру промислово-складських територій, будівель і
споруд, які не використовуються
Оновлення реєстру
Промоція бази даних для залучення інвестицій
2019-2021
роки
2019
2020
2021
Разом
0
300
300
600
Бюджет Гребінківської ОТГ, міжнародні донори, кошти
підприємців.
Гребінківська міська рада, фізичні особи-підприємці
А.2. Підтримка малого і середнього бізнесу.
А.2.2. Створення центру підтримки бізнесу
Створення Центру підтримки бізнесу
Інфраструктура підтримки бізнесу – це сукупність державних,
приватних та громадських інститутів (організацій, установ і
об'єднань), які обслуговують інтереси суб'єктів підприємницької
діяльності й забезпечують їх господарську діяльність та
сприяють підвищенню її ефективності. Складність
інфраструктури як системи зумовлена різноманітністю функцій,
які виконують її складові елементи. Виходячи з потреб
Гребінківської громади, головними інструментами для
досягнення цього завдання у найближчій перспективі будуть:
Створення Центру підтримки бізнесу, визначення організаційноправової форми, затвердження регламенту роботи Центру та
пакету послуг.
Гребінківська об’єднана територіальна громада
Населення Гребінківської ОТГ 12500 осіб, фізичні особи –
підприємці, близько 400 осіб
Навчання основам підприємницької діяльності та маркетинговим
засобам розвитку підприємництва на території громади. Творча
подача інформації про самостійну підприємницьку діяльність, як
перспективну форму професійної самореалізації. Надання
практичної допомоги у відкритті власної справи, формування
навичок ведення бізнесу. Створення системи навчання
підприємців-початківців основам бізнесу та регулярне
консультування з розробки бізнес-планів, зокрема, соціальних
підприємств, низка семінарів за темами щодо основ бізнесу,

Очікувані результати:

Показники (індикатори):

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:

пошуку ідеї, розробки концепції бізнесу, маркетингу тощо з
наступним консультаційним супроводом розробки інвестиційних
проектів та бізнес-планів.
Темпи росту / скорочення кількості суб’єктів підприємницької
діяльності
Створення центру підтримки бізнесу.
Розвиток підприємництва і конкурентоспроможності місцевої
економіки.
Залучення інвестицій;
Збільшення обсягів виробництва.
Створення нових робочих місць, зменшення відпливу населення
з громади.
Зростання рівня заробітної плати відносно середньо обласних
показників.
Зростання рівня купівельної спроможності мешканців громади
Влаштування Центру підтримки бізнесу.
Кількість проведених семінарів, тренінгів.
Забезпечення підприємців нормативними актами Гребінківської
міської ради.
Облаштування приміщення для діяльності Центру (ремонт).
Закупка оргтехніки, меблів.
Навчання персоналу.
Рекламна кампанія про діяльність Центру та види послуг, які він
надає.
Організація навчання основам підприємницької діяльності.
Проведення семінарів, тренінгів для початкових підприємців.
Залучення підприємців до участі в підготовці громадських
проектів.
2019-2021 роки
2019
2020
2021
Разом
1200
200
0
1400
Бюджет Гребінківської ОТГ, міжнародні донори, кошти
підприємців.
Гребінківська міська рада, фізичні особи-підприємці
А.2. Підтримка малого і середнього бізнесу.
А.2.3. Розробка та реалізація Програми підтримки розвитку
малого та середнього
Реалізація заходів Програми підтримки розвитку малого та
середнього бізнесу
Підвищення професіоналізму представників малого і середнього
бізнесу.
Підвищення якості обслуговування суб’єктів підприємництва з
боку структурних підрозділів міської ради шляхом впровадження
Е –врядування.
Промоція місцевих товаровиробників на вітчизняних та
зовнішніх ринках.
Поглиблення діалогу між організаціями підприємців та міською
радою.
Гребінківська ОТГ
Населення ОТГ - 12500 осіб, підприємці ОТГ - 301 особа

Стислий опис проекту:

Проведення моніторингу та анкетування суб’єктів
підприємницької діяльності щодо бізнес-клімату в громаді,
потреби в підтримці та послугах.
Забезпечення повноти
та якості виконання
положень
державної регуляторної політики.
Ведення та постійне оновлення електронного реєстру чинних
регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету.
Наявність податкової стратегії по відношенню до інвесторів та
інших механізмів стимулювання бізнесу.
Проведення Дня підприємця (презентацією своєї справи,
ярмарок – продаж, та інше згідно програми проведення).
Просування місцевих підприємств на регіональних та зовнішніх
ринках шляхом видання та розповсюдження каталогу (у
друкованому вигляді або на електронних інформаційних носіях),
виготовлення відео продукту про інвестиційний потенціал міста,
тощо.
Створення на сайті міської ради єдиної інформаційної
платформи із кольоровими, графічними, фото-відео
матеріалами про наявні нежитлові приміщення комунальної
власності, вільні земельні ділянки та про умови користування
ними, оренди, придбання, тощо.
Надання в оренду та продаж вільних земельних ділянок міської
громади для здійснення господарської діяльності суб’єктами
малого та середнього підприємництва.

Очікувані результати:

Збільшення кількості інвесторів.
Покращення умов розвитку підприємництва на території
громади.
зміцнення міської інфраструктури підтримки підприємництва;
підвищення рівня обізнаності підприємців з питань господарської
діяльності, культури бізнес-стосунків залучення міжнародної
технічної допомоги;
просування товарів та послуг місцевих товаровиробників на
регіональному та міжнародному рівні;
сталого формування середнього класу мешканців міста.
Кількість малих підприємств
Кількість середніх підприємств
Кількість економічно активних фізичних осіб-підприємців
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими та
середніми підприємствами.
Чисельність зайнятих у сфері малого та середнього
підприємництва.
Надходження від діяльності суб'єктів малого та середнього
підприємництва до місцевого бюджету.
Проведення опитування підприємців щодо бізнес-клімату в
громаді.
Аналіз і оцінка стану та умов для розвитку малого та середнього
бізнесу в громаді.
Розробка програми підтримки розвитку малого та середнього
бізнесу.
Громадське обговорення проекту Програми.
Затвердження Програми.
Реалізація заходів.
Проведення моніторингу виконання заходів Програми.
2019 -2021 рр.
2019
2020
2021
Разом

Показники
(індикатори):

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість

проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

0
0
0
0
Бюджет ОТГ з урахуванням наявних фінансових ресурсів, кошти
співвиконавців заходів, кошти міжнародної технічної допомоги
(грантів)
Гребінківська міська рада, фізичні особи-підприємці

3. Програма 2. Комфортна і безпечна громада з ефективним
управлінням та якісними послугами для населення
Загальна характеристика Програми 2. В громаді мають бути створені всі умови для
комфортного життя на території громади. Програма стосується покращення
«інфраструктурних» умов життя на території громади, тобто до розвитку технічної
інфраструктури та забезпечення безпеки в громаді. Інвестиції в сфері технічної
інфраструктури означають покращення стану навколишнього середовища, а звідси –
життя в більш приязному та здоровому оточенні.
Мета реалізації Програми 2 Побудувати красиві, екологічно чисті, затишні, безпечні,
квітучі, зелені та охайні населені пункти громади з розвиненою інфраструктурою, з
європейськими дорогами, освітленими вулицями, чистими узбіччями, з парками та
алеями, зонами відпочинку.
Завдання програми:
•
будівництво та ремонт вулиць та доріг;
•
будівництво та ремонт мереж вуличного освітлення;
•
модернізація системи водопостачання та водовідведення;
•
організація системи поводження з твердими побутовими відходами;
•
створення гідних умов відпочинку мешканців громади.;
•
удосконалення системи надання адміністративних послуг;
•
впровадження сучасних демократичних інструментів управління;
•
розширення каналів інформування жителів сільських населених пунктів.

Схема Програми 2.

Стратегічна ціль В.1.
Енергоефективна
та комфортна для
проживання
громада

Стратегічна ціль В.2.
Безпечна громада,
чисте довкілля

Стратегічна ціль В.3.
Ефективне
врядування, активна
громада

Оперативна ціль В.1.1. Впровадження ефективного
енергоменеджменту та енергомоніторингу.
Оперативна ціль В.1.2. Поліпшення роботи з житловим
фондом (створення ОСББ / управляючих компаній).
Оперативна ціль В.1.3. Модернізація системи
водопостачання та водовідведення.
Оперативна ціль В.1.4. Реалізація локальних проектів з
благоустрою, організації відпочинку та дозвілля.
Оперативна ціль В.1.5. Поліпшення стану доріг та
транспортного сполучення в громаді.

Оперативна ціль В.2.1. Впровадження енергоефективного
зовнішнього освітлення.
Оперативна ціль В.2.2. Підвищення рівня екологічної та
санітарної культури населення.
Оперативна ціль В.2.3. Вдосконалення системи
поводження з побутовими, промисловими відходами.

Оперативна ціль В.3.1. Удосконалення системи надання
адміністративних послуг та розвиток електронного
урядування.
Оперативна ціль В.3.2. Впровадження сучасних
демократичних інструментів управління.
Оперативна ціль В.3.3. Розширення каналів
інформування для інтеграції сільських територій,
підвищення рівня активності населення ОТГ.

У
запланований період планується реалізувати проекти та спрямувати зусилля на
подолання проблем, які перешкоджають розвитку комунальної, соціальної інфраструктури,
підвищенню якості послуг для населення, залученню мешканців до управління та
самоврядування в громаді, а саме:


Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель комунальної власності
Гребінківської ОТГ;



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



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

закладу



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

закладу



Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Гребінківської гімназії;



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



Будівництво водогону по вулиці Раїси Кириченко м. Гребінка;



Будівництво водогону по вулиці Некрасова м. Гребінка;



Капітальний ремонт водогону по вулиці Світанковій с. Мар’янівка;



Забезпечення закладів освіти установками очищення води;



Облаштування Парку захисників України;



Встановлення дитячих майданчиків в місті та сільських населених пунктах;



Облаштування зони відпочинку біля ставка в м. Гребінка;



Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шмідта м. Гребінка;



Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Євгена Гребінки м. Гребінка;



Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ломоносова м. Гребінка;



Поточний ремонт дорожнього покриття в населених пунктах;



Реконструкція вуличного освітлення по вулицях м. Гребінка;



Встановлення вуличного освітлення по вулиці Городищенська в м. Гребінка;



Встановлення вуличного освітлення по Мар’янівському старостату;



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



Придбання спецтехніки (трактор-грейдер);



Встановлення сміттєвих баків в м. Гребінка;



Встановлення відео спостереження на вулицях міста Гребінка;



Створення центру надання адміністративних послуг;



Розробка і впровадження механізму Громадського бюджету в громаді;



Розробка та затвердження Статуту громади;



Забезпечення високошвидкісним Інтернет сільські населені пункти;



Сприяння діяльності громадських організацій.

Планується реалізація 29 проектів за 3-ма стратегічними цілями.

Перелік проектів за стратегічним напрямом В. Комфортна і безпечна громада з
ефективним управлінням та якісними послугами для населення
Оперативні цілі

Найменування проектів

Відповідальні

В.1.1.Впровадження
ефективного
енергоменеджменту та
енергомоніторингу

В.1.1.1. Проведення сертифікації
енергетичної ефективності будівель
комунальної власності Гребінківської
ОТГ
В.1.1.2. Реконструкція внутрішніх
електромереж закладу дошкільної
освіти «Веселка» з використанням
новітніх технологій енергозбереження
(сонячних батарей).
В.1.1.3. Технічне переоснащення
внутрішньої системи опалення
Опорного закладу Гребінківська
загальноосвітня школа I-III ступенів №
4 (нове приміщення).
В.1.1.4. Технічне переоснащення
внутрішньої системи опалення
Опорного закладу Гребінківська
загальноосвітня школа I-III ступенів №
4 (старе приміщення).
В.1.1.5. Технічне переоснащення
внутрішньої системи опалення
Гребінківської гімназії
Розробка та реалізація Програми
підтримки створення та
функціонування ОСББ, ЖБК.

В.1.2. Поліпшення роботи з
житловим фондом
(створення ОСББ /
управляючих компаній)
В.1.3. Модернізація системи В.1.3.1. Будівництво водогону по
водопостачання та
вулиці Раїси Кириченко м. Гребінка
водовідведення
В.1.3.2. Будівництво водогону по
вулиці Некрасова м. Гребінка

В.1.3.3. Капітальний ремонт водогону
по вулиці Світанковій с. Мар’янівка

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

В.1.5. Поліпшення стану
доріг та транспортного
сполучення в громаді

В.1.3.4. Забезпечення закладів освіти
установками очищення води
В.1.4.1.Облаштування Парку
захисників України.
В.1.4.2.
Встановлення
дитячих
майданчиків в місті та сільських
населених пунктах.
В.1.4.3. Облаштування зони
відпочинку біля ставка в м. Гребінка

Відділ містобудування,
архітектури та ЖКГ

Відділ містобудування,
архітектури та ЖКГ

Відділ
інфраструктури,муніципальних
ініціатив, інвестицій та
енергоменеджменту, відділ
містобудування, архітектури та
ЖКГ

В.1.5.1. Капітальний ремонт
дорожнього покриття по вулиці Шмідта
м. Гребінка
В.1.5.2. Капітальний ремонт
дорожнього покриття по вулиці Євгена
Гребінки м. Гребінка
В.1.5.3. Капітальний ремонт
дорожнього покриття по вулиці
Ломоносова м. Гребінка
В.1.5.4. Поточний ремонт дорожнього
покриття в населених пунктах

Оперативні цілі
В.2.1. Впровадження

Відділ інфраструктури,
муніципальних ініціатив, інвестицій
та енергоменеджменту, відділ
містобудування, архітектури та ЖКГ

Найменування проектів
В.2.1.1. Реконструкція вуличного
освітлення по вулицях м. Гребінка

Заступник міського голови,
Відділ містобудування,
архітектури та ЖКГ

Відповідальні
Відділ

енергоефективного
зовнішнього освітлення

В.2.1.2. Встановлення вуличного
освітлення по вулиці Городищенська
м. Гребінка

В.2.1.3. Встановлення вуличного
освітлення по Мар’янівському
старостату.
В.2.2. Підвищення рівня
В.2.2.1. Запровадження інформаційної
екологічної та санітарної
кампанії серед населення щодо
культури населення
роздільного збору сміття в
Гребінківській ОТГ з подальшим
впровадженням роздільного збору
сміття.
В.2.3. Вдосконалення
В.2.3.1. Придбання спецтехніки
системи поводження з
(трактор-грейдер).
побутовими, промисловими В.2.3.2. Встановлення сміттєвих баків в
відходами
м. Гребінка
В.2.4. Впровадження
В.2.4.1. Встановлення відео
вуличного відео
спостереження на вулицях міста
спостереження
Гребінка.
Оперативні цілі
В.3.1. Удосконалення
системи надання
адміністративних послуг та
розвиток електронного
урядування
В.3.2. Впровадження
сучасних демократичних
інструментів управління

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

інфраструктури,муніципальних
ініціатив, інвестицій та
енергоменеджменту,
Відділ містобудування,
архітектури та ЖКГ
Відділ містобудування,
архітектури та ЖКГ

Відділ містобудування,
архітектури та ЖКГ
Відділ містобудування,
архітектури та ЖКГ
Відділ інфраструктури,
муніципальних ініціатив,
інвестицій та енергоменеджменту

Найменування проектів
В.3.1.1. Створення центру надання
адміністративних послуг.

Відповідальні
Відділ інфраструктури,
муніципальних ініціатив,
інвестицій та енергоменеджменту

В.3.2.1. Розробка і впровадження
механізму Громадського бюджету в
громаді.
В.3.2.2. Розробка та затвердження
Статуту громади.

Секретар міської ради

В.3.3.1. Забезпечення високошвидкісним
Інтернет сільські населені пункти.
В.3.3.2. Сприяння діяльності громадських
організацій.

Секретар міської ради
Відділ інфраструктури,
муніципальних ініціатив,
інвестицій та енергоменеджменту
Відділ інфраструктури,
муніципальних ініціатив,
інвестицій та енергоменеджменту

Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів
Проекти за стратегічними цілями

Термін
реалізації

2019

Програми 2.

Бюджет, тис. грн.
2020
2021

В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада
В.1.1.1. Проведення сертифікації
20200
100,0
100,0
енергетичної ефективності будівель
2021рр.
комунальної власності Гребінківської ОТГ
В.1.1.2. Реконструкція внутрішніх
2019372,0
200,0
0
електромереж закладу дошкільної освіти
2020рр.
«Веселка» з використанням новітніх
технологій енергозбереження (сонячних
батарей).
В.1.1.3. Технічне переоснащення
2019350.0
100,0
0
внутрішньої системи опалення Опорного
2020рр.
закладу Гребінківська загальноосвітня
школа I-III ступенів № 4 (нове приміщення).
В.1.1.4. Технічне переоснащення
2019350.0
200,0
0

Всього
200,0
572,0

450,0

550,0

внутрішньої системи опалення Опорного
закладу Гребінківська загальноосвітня
школа I-III ступенів № 4 (старе
приміщення).
В.1.1.5. Технічне переоснащення
внутрішньої системи опалення
Гребінківської гімназії
В.1.2.1. Розробка та реалізація Програми
підтримки створення та функціонування
ОСББ, ЖБК.
В.1.3.1. Будівництво водогону по вулиці
Раїси Кириченко м. Гребінка
В.1.3.2. Будівництво водогону по вулиці
Некрасова м.Гребінка
В.1.3.3. Капітальний ремонт водогону по
вулиці Світанковій с. Мар’янівка
В.1.3.4. Забезпечення закладів освіти
установками очищення води
В.1.4.1.Облаштування Парку захисників
України.
В.1.4.2. Встановлення дитячих майданчиків
в місті та сільських населених пунктах.
В.1.4.3. Облаштування зони відпочинку біля
ставка в м. Гребінка
В.1.5.1. Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вулиці Шмідта м. Гребінка

2020рр.

20192020рр.

350.0

200,0

0

550,0

20192021рр.

50,0

100,0

100,0

250,0

20192021рр.

100,0

500,0

500,0

1100,0

20192021рр.
20202021рр.
20192021рр.
20202021рр.

100,0

500,0

500,0

1100,0

0

800,0

700,0

1500,0

90,0

100,0

100,0

290,0

0

500

500

1000,0

20192021рр.
20192021рр.
2019р.

170,0

100,0

100,0

370,0

900,0

900,0

900,0

2700,0

5693,0

0

0

5693,0

11643,0

0

11643,0

0

0

980,0

3000,0

3000,0

8000,0

18943,0

6500,0

36948,0

950,0

700,0

1850,0

2020р.
0
В.1.5.2. Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вулиці Євгена Гребінки
м.
Гребінка
В.1.5.3. Капітальний ремонт дорожнього
2019р.
980,0
покриття по вулиці Ломоносова м. Гребінка
В.1.5.4. Поточний ремонт дорожнього
20192000,0
покриття в населених пунктах
2021рр.
Всього за стратегічною ціллю В.1.
10455,0
В.2. Безпечна громада,чисте довкілля
В.2.1.1. Реконструкція вуличного освітлення 2019200,0
по вулицях м. Гребінка
2021рр.
В.2.1.2. Встановлення вуличного освітлення
по вулиці Городищенська м. Гребінка
В.2.1.3. Встановлення вуличного освітлення
по Мар’янівському старостату.

2019р.

250,0

0

0

250,0

2019р.

500,0

0

0

500,0

В.2.2.1. Запровадження інформаційної
кампанії серед населення щодо роздільного
збору сміття в Гребінківській ОТГ з
подальшим впровадженням роздільного
збору сміття

20192021рр.

20,0

50,0

20,0

90,0

В.2.3.1.Придбання спецтехніки (тракторгрейдер).

20192021рр.

900,0

1000,0

1000,0

2900,0

В.2.3.2. Встановлення сміттєвих баків в
м. Гребінка

20192021рр.

200,0

200,0

200,0

600,0

100,0

300,0

В.2.4.1.Встановлення відео спостереження
2019100,0
100,0
на вулицях м. Гребінка.
2021рр.
Всього за стратегічною ціллю В.2.
2170,0
2300,0
В.3. Ефективне врядування, активна громада
В.3.1.1. Створення центру надання
20191200,0
200,0
адміністративних послуг.
2020рр.
20200
200,0
В.3.2.1. Розробка і впровадження механізму

2020,0

6490,0

0

1400,0

200,0

400,0

Громадського бюджету в громаді.
В.3.2.2. Розробка та затвердження Статуту
громади.
В.3.3.1. Забезпечення високошвидкісним
інтернетом сільські населені пункти.
В.3.3.2. Сприяння діяльності громадських
організацій.
Всього за стратегічною ціллю В.3.
Всього за Програмою 2

2021рр.
20202021рр.
20202021рр.
20192021рр.

0

100,0

100,0

200,0

0

100,0

100,0

200,0

100,0

100,0

100,0

300,0

1300,0
14975,0

700,0
21943,0

500,0
9020,0

2500,0
45938,0

Загальні обсяги фінансування проектів у розрізі стратегічних цілей
Стратегічна ціль
В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада
В.2. Безпечна громада,чисте довкілля
В.3. Ефективне врядування, активна громада
Всього, тис. грн

2019
10455,0
2170,0
1300,0
14975,0

2020
18943,0
2300,0
700,0
21943,0

2021
6500,0
2020,0
500,0
9020,0

Загальний обсяг фінансування 29 проектів за Програмою 2 протягом 2019-2021 років складає
45938,0 тис. грн.

Каталог проектів Програми 2. Комфортна і безпечна громада з ефективним
управлінням та якісними послугами для населення
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада
В.1.1.Впровадження ефективного енергоменеджменту та
енергомоніторингу
Проведення сертифікації енергетичної ефективності
будівель комунальної власності Гребінківської ОТГ
Отримання правдивої інформації про стан будівель та витрат в
них енергії.
Визначення черговості проведення термомодернізації будівель
комунальної власності ОТГ та обсягу необхідних коштів на її
проведення.
Виявлення технічних особливостей окремих споруд і
планування усунення причин підвищеного енергоспоживання
ними.
Виконання вимог Закону України «Про енергетичну ефективність
будівель».
Гребінківська ОТГ
12500 осіб
У комунальній власності Гребінківської ОТГ перебуває 34будівлі
різного функціонального призначення, найновіша з яких 2000
року будівництва, найстаріша 1919 року будівництва. Технології
будівництва, які застосовувалися в ті роки, передбачали
економію будівельних матеріалів і не передбачали мінімізацію
енерговитрат в період експлуатації збудованих об’єктів. Через
зношеність фонду будівель бюджетної сфери, збільшення
витрат та брак бюджетного фінансування на покриття
комунальних витрат і значно більшу потребу в проведенні
заходів з енергозбереження та санації будівель питання аналізу
ефективного використання енергетичних ресурсів є актуальним.
Один з основних резервів енергозбереження лежить у сфері
удосконалення енерговитрат в будівлях, що експлуатуються, і

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

комунікаціях до них.
Реалізація даного проекту забезпечить отримання інформації
про стан будівель та витрат в них енергії, та дозволить прийняти
виважені рішення щодо впровадження комплексу
енергозберігаючих заходів в закладах комунальної власності
Гребінківської ОТГ.
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 України «Про енергетичну ефективність будівель».
Прийнято рішення про затвердження заходів по проведенню
термомодернізації будівель комунальної власності ОТГ.
Проведення енергетичного моніторингу в закладах комунальної
власності ОТГ.
Постійно проводиться оцінка ефективності використання
фінансових ресурсів на плату за спожиті енергоресурси
Прийняття рішення виконавчим комітетом про проведення
сертифікації енергетичної ефективності, визначення переліку
будівель, які підлягають такій сертифікації та затвердження
графіку її проведення.
Визначення енергоаудитора та заключення договору про
проведення сертифікації енергетичної ефективності.
Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель
комунальної власності ОТГ та отримання енергетичних
сертифікатів.
Аналіз інформації, наявної у енергетичних сертифікатах та
підготовка проекту рішення про затвердження заходів по
проведенню термомодернізації будівель комунальної власності.
2020-2021 роки
2019
2020
2021
Разом
0
100
100
200
Кошти бюджету гребінківської ОТГ, гранти
Виконавчий комітет міської ради, причетні установи та
організації.
В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада
В.1.1.Впровадження ефективного енергоменеджменту та
енергомоніторингу
Реконструкція внутрішніх електромереж закладу дошкільної
освіти «Веселка» з використанням новітніх технологій
енергозбереження (сонячних батарей)
Забезпечення безпечних умов для перебування дітей в ЗДО.
Заміна електропроводки в ЗДО «Веселка».
Встановлення сонячних батарей та засобів акумулювання
енергії на даху закладу дошкільної освіти «Веселка» та
підключення їх до системи енергопостачання будівель, та
обов’язкове встановлення необхідного обладнання та
лічильників для обчислення обсягу енергії, спожитої за
допомогою цієї системи
Гребінківська ОТГ
12500 осіб
До комунальної власності територіальної громади належать 4
заклади дошкільної освіти. В ЗДО «Веселка» перебуває 300

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи
проекту:

дітей. Підвищення тарифів на опалення та електроенергію
породжує проблему заощадження енергії та розумного її
використання. Тому і виникла ідея частково вирішити дане
питання шляхом впровадження використання відновлювальних
джерел енергії – а саме сонячної енергії. Мова не йде про
відключення від звичайної системи енергопостачання а
розглядається використання сонячної енергію як варіант
заощадження.
Проведено реконструкцію внутрішніх електромереж ЗДО
«Веселка».
Встановлено сонячних батарей на даху закладу дошкільної
освіти «Веселка» .
Отримано можливість економити бюджетні кошти за рахунок
використання відновлювальної енергії сонця.
Робоча документація
Зменшення витрат на енергоносії (грн).
Заміна електропроводки (м)
Зменшення витрат електроенергії.
Вибір проектної організації, укладення договору та розробка
технічного завдання.
Проведення ремонтних робіт ЗДО «Веселка».
Прийняття рішення про встановлення сонячних батарей.
Виготовлення проектної документації, проведення її експертизи
та затвердження.
Укладення договору з підрядником на виконання робіт.
Виконання робіт по встановленню сонячних батарей.
Прийняття об’єкта в експлуатацію.

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

2019-2020 роки
2019
2020
2021
Разом
372
200
0
972
Бюджет Гребінківської ОТГ, кошти ДФРР, кошти МТД
Виконавчий комітет міської ради, причетні установи та
організації

Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту

В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада
В.1.1.Впровадження ефективного енергоменеджменту та
енергомоніторингу

Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення
Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III
ступенів № 4 (нове приміщення).
Встановлення індивідуального теплового пункту для опорного
закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4.
дасть можливість здійснювати економію бюджетних коштів на
опалення приміщення школи, популяризацію культури
енергозбереження серед населення, покращення умов
навчального процесу в загальноосвітній школі.
Гребінківська ОТГ
12500 осіб
Опорний заклад Гребінківська загальноосвітня школа I-III
ступенів № 4 є споживачем теплопостачання від котельні по
вулиці Євгена Гребінки, 3 а. Система опалення не підлягає

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

реконструкції. Проект передбачає технічне переоснащення
існуючого вузла вводу теплових мереж з встановленням
автоматизованого ІТП з керуванням по погодо залежним
умовам. Система автоматичного управління ІТП призначена для
підтримання постійної температури та витрати теплоносія, що
подається з теплової мережі в будівлю, що опалюється. В
автоматизованого ІТП з обладнанням нового покоління
відсутній вплив на навколишнє середовище.
Технічне переоснащення існуючого вузла вводу теплових
мереж.
Встановлено автоматизований ІТП.
Економія бюджетних коштів на оплату послуг теплопостачання.
Підтримування постійної температури в будівлі.
Встановлено автоматизований ІТП з обладнанням нового
покоління.
Скорочення споживання теплової енергії (Гкал).
Зменшення витрат на енергоносії (грн)
Виготовлення проектно-кошторисної документації.
Проведення експертизи проектної документаці.ї
Укладання договору з підрядником на виконання робіт.
Проведення ремонтних робіт
Облаштування ІТП.
Здача об’єкта в експлуатацію
2019-2020 роки
2019
2020
2021
Разом
350
100
0
450
Бюджет Гребінківської ОТГ, кошти державного бюджету
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, причетні
установи та організації
В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада
В.1.1.Впровадження ефективного енергоменеджменту та
енергомоніторингу
Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення
Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III
ступенів № 4 (старе приміщення).
Проект передбачає технічне переоснащення існуючого вузла
вводу теплових мереж з встановленням автоматизованого
індивідуального теплового пункту з керуванням по погодо
залежним умовам для опорного закладу Гребінківська
загальноосвітня школа I-III ступенів № 4. дасть можливість
здійснювати економію бюджетних коштів на опалення
приміщення школи, популяризацію культури енергозбереження
серед населення, покращення умов навчального процесу в
загальноосвітній школі.
Гребінківська ОТГ
12500 осіб
Джерелом теплопостачання опорного закладу Гребінківська
загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 є котельня по вулиці
Євгена Гребінки, 3 а. Система опалення не підлягає
реконструкції. Проект передбачає технічне переоснащення
існуючого вузла вводу теплових мереж з встановленням

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

автоматизованого ІТП з керуванням по погодо залежним
умовам. Система автоматичного управління ІТП призначена для
підтримання постійної температури та витрати теплоносія, що
подається з теплової мережі в будівлю, що опалюється. В
автоматизованого ІТП з обладнанням нового покоління
відсутній вплив на навколишнє середовище.
Технічне переоснащення існуючого вузла вводу теплових
мереж.
Встановлено автоматизований ІТП.
Економія теплової енергії складає 20%.
Економія бюджетних коштів на оплату послуг теплопостачання.
Підтримування постійної температури в будівлі.
Встановлено автоматизований ІТП з керуванням по
погодозалежним умовам.
Скорочення споживання теплової енергії (Гкал).
Зменшення витрат на енергоносії (грн)
Виготовлення проектно-кошторисної документації.
Проведення експертизи проектної документаці.ї
Укладання договору з підрядником на виконання робіт.
Проведення ремонтних робіт
Облаштування ІТП.
Здача об’єкта в експлуатацію
2019-2020 роки
2019
2020
2021
Разом
350
200
0
450
Бюджет Гребінківської ОТГ, кошти державного бюджету
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, причетні
установи та організації

В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада
В.1.1.Впровадження ефективного енергоменеджменту та
енергомоніторингу
Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення
Гребінківської гімназії
Проект передбачає технічне переоснащення існуючого вузла
вводу теплових мереж з встановленням автоматизованого
індивідуального теплового пункту з керуванням по погодо
залежним умовам для закладу Гребінківської гімназії, що дасть
можливість здійснювати економію бюджетних коштів на
опалення приміщення гімназії, популяризацію культури
енергозбереження серед населення, покращення умов
навчального процесу в гімназії.
Гребінківська ОТГ
12500 осіб
Джерелом теплопостачання Гребінківської гімназії є котельня по
вулиці Євгена Гребінки, 3а. Проект передбачає технічне
переоснащення існуючого вузла вводу теплових мереж з
встановленням автоматизованого індивідуального теплового
пункту з керуванням по погодозалежним умовам для закладу
Гребінківської гімназії. Погодозалежне регулювання дає
можливість економити кількість спожитої теплової енергії.

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Система опалення не підлягає реконструкції.
Модернізація та збалансування системи опалення.
Економія теплової енергії складає 20%.
Зменшення витрат на теплоізоляційні матеріали.
Регулювання відпуску тепла в системі опалення в залежності від
зовнішньої температури повітря.
Встановлення індивідуального теплового пункту з керуванням
по погодозалежним умовам.
Економія теплової енергії (Гкал).
Економія коштів бюджету ОТГ (грн)
Отримання технічних умов на встановлення індивідуального
теплового пункту.
Розробка проектно-кошторисної документації. Експертиза
документації.
Встановлення індивідуального теплового пункту з керуванням
по погодозалежним умовам.
Погодження на встановлення ІТП здійснюється в процесі
виготовлення ПКД з теплопостачальною організацією.
2019-2020 роки
2019
2020
2021
Разом
350
200
0
550
Державний бюджет, бюджет Гребінківської ОТГ
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, причетні
установи та організації.
В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада
В.1.2.Поліпшення роботи з житловим фондом (створення ОСББ
/ управляючих компаній)
Розробка та реалізація Програми підтримки створення та
функціонування ОСББ, ЖБК.
Програма передбачає організацію виконання Законів України
«Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку» та «Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку».
Вдосконалення або докорінну зміну існуючих форм і методів
управління будинками.
Задоволення потреб усіх споживачів житлово-комунальними
послугами належної якості, яка відповідає вимогам державних
стандартів.
Підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами
ринку житловокомунальних послуг.
Забезпечення надійності та безпечної експлуатації житлового
фонду міста.
Гребінківська ОТГ
12500 осіб
На сьогодні склалася ситуація, коли значна частина квартир у
багатоквартирних будинках міста Гребінка є у приватній
власності, однак самі будинки, як цілісні майнові комплекси, все
ще перебувають на балансі Гребінківського комбінату
комунальних підприємств, а це більше 100 житлових будинків,
загальною площею більше 95 тис. кв. метрів, капітальні ремонти
яких фінансуються за рахунок міського бюджету. Власники

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи
проекту:

квартир не тільки не мають навичок самостійного управління
власним житлом, але навіть і не усвідомлюють себе
співвласниками багатоквартирних будинків, та, відповідно, не
визнають своїх обов’язків щодо утримання спільного майна в
належному стані. На сьогоднішній день у м. Гребінка
зареєстровано лише 5 об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків (надалі – ОСББ). Серед проблем, що
перешкоджали створенню ОСББ є відсутність зацікавленості
всіх мешканців будинку у створенні ОСББ, недостатнє
інформування мешканців про переваги ОСББ, відсутність
конкуренції на ринку. У зв’язку з відсутністю норм законодавства
про необхідність проведення ремонтів житлових будинків при
передачі їх ОСББ, Програмою слід передбачити фінансову
підтримку ОСББ для цих цілей.
Можливість створення власної управлінської структури для
вирішення проблеми утримання будинків.
Покращання фізичного стану будинків та умов проживання в
них.
Цільове та раціональне використання коштів мешканців на
утримання житлових будинків.
Контроль за якістю ремонтних робіт у будинках.
Можливість вибору найкращого варіанту у сервісному
обслуговуванні будинку.
Соціальна мобілізація мешканців.
Забезпечення умов безпечного проживання населення міста.
Реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у
сфері житлово-комунального господарства.
Поліпшений фізичний стан житлового фонду міста в цілому.
Створення прозорого механізму взаємодії міської влади з
об'єднаннями громадян, спрямованого на вирішення
проблемних питань у сфері житлово-комунального
господарства.
Створення сприятливих умов для залучення позабюджетних
коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства
та ефективного механізму подальшого його реформування із
залученням іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і
юридичних осіб.
Забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг
належної якості відповідно до вимог національних стандартів,
гармонізованих з міжнародними або регіональними, за умови їх
своєчасної оплати
Проведено відповідних тренінгів та семінарів.
Кількість виготовлених технічних паспортів будинків, які
передаються ОСББ.
Кількість виготовленої технічної документації з землеустрою на
земельні ділянки під будинками ОСББ.
Кількість виготовлених планів інженерних мереж.
Сприяння утворенню ОСББ, підтримка на всіх етапах їх
функціонування.
Проведення необхідної інформаційно-роз'яснювальної роботи
щодо підтримки ОСББ з метою надання мешканцям
багатоквартирних будинків необхідних знань щодо механізму
створення та діяльності ОСББ, проведення відповідних тренінгів
та семінарів.
Надання власникам квартир в багатоквартирних житлових
будинках практичної допомоги в процесі створення та діяльності

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи
проекту:

ОСББ (надання типових зразків установчих та реєстраційних
документів, участь працівників міської ради у проведенні
роз’яснювальної роботи щодо утворення ОСББ та залучення
працівників Гребінківського комбінату комунальних підприємств
до цієї роботи.
Фінансування робіт з капітального та поточного ремонтів
житлових будинків, внутрішніх систем тепло-, водо- та
електропостачання житлових будинків, у яких створено ОСББ,
створення аварійного запасу матеріалів.
Забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової
допомоги з міського бюджету.
2019-2020 роки
2019
2020
2021
Разом
50
100
100
250
Бюджет Гребінківської ОТГ, гранти, кошти ОСББ
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, причетні
установи та організації, мешканці багатоквартирних будинків.
В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада
В.1.2. Модернізація системи водопостачання та водовідведення
Будівництво водогону по вулиці Раїси Кириченко
м. Гребінка
Введення в експлуатацію водогону.

Соціальна мобілізація жителів для покращення якості життя.

Забезпечення потреб мешканців вулиці якісною питною водою.
Мешканці вулиці Раїси Кириченко
92 особи
Водогону на вулиці Раїси Кириченко немає. 5 домоволодінь
провели водогін з сусідньої вулиці, але на мережу
водопостачання відсутні право установчі документи, що спричиняє
певні труднощі в обслуговуванні та подальшому збереженні
водогону. На вулиці Раїси Кириченко розташовано 41
домоволодінь. Якщо проблема водогону не буде розв’язана, існує
загроза для мешканців вулиці залишитись без води, тому що в
колодязях рівень води з кожним роком падає. Будівництво водогону
забезпечить мешканців вулиці питною водою. Встановлення
засобів обліку води на вході в кожну оселю дасть ефективне
використання ресурсів.
Збудовано водопровід, забезпечено його стале функціонування.
Встановлено лічильники холодної води на вході в кожну оселю.
Застосування пластикових труб зменшить втрати води при її подачі
споживачам.

Виготовлено проектно-кошторисно документацію.
Завершено будівництво водогону, забезпечено його стале
функціонування.
Кількість осель підключено до водогону.
Провести збори мешканців вулиці з презентацією проекту та
створення робочої групи по реалізації проекту.

Виготовлення проектно-кошторисної документації

Затвердити проектно – кошторисну документацію виконавчим
комітетом міської ради.

Отримання дозвільних документів на початок будівельних робіт,
згідно чинного законодавства.
Визначення виконавця робіт, укладення договору на проведення
робіт.

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи
проекту:

Проведення будівельно-монтажних робіт по будівництву
водопроводу протяжністю 525 м по вулиці Раїси Кириченко.
Здати об’єкт в експлуатацію.
2019-2020 роки
2019
2020
2021
Разом
100
500
500
1100
Бюджет Гребінківської ОТГ, гранти, кошти мешканців вулиці
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, причетні
установи та організації, мешканці вулиці.

В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада
В.1.2. Модернізація системи водопостачання та водовідведення
Будівництво водогону по вулиці Некрасова м. Гребінка
Введення в експлуатацію водогону.
Соціальна мобілізація жителів для покращення якості життя.

Забезпечення потреб мешканців вулиці якісною питною водою.
Мешканці вулиці Некрасова
особи
Водогону на вулиці Некрасова немає. На вулиці Некрасова
розташовано 50 домоволодінь. Якщо проблема водогону не буде
розв’язана, існує загроза для мешканців вулиці залишитись без
води, тому що в колодязях рівень води з кожним роком падає.
Будівництво водогону забезпечить мешканців вулиці питною
водою. Встановлення засобів обліку води на вході в кожну оселю
дасть ефективне використання ресурсів.
Збудовано водопровід, забезпечено його стале функціонування.
Встановлено лічильники холодної води на вході в кожну оселю.
Застосування пластикових труб зменшить втрати води при її подачі
споживачам.

Виготовлено проектно-кошторисно документацію.
Завершено будівництво водогону, забезпечено його стале
функціонування.
Кількість осель підключено до водогону.
Провести збори мешканців вулиці з презентацією проекту та
створення робочої групи по реалізації проекту.

Виготовлення проектно-кошторисної документації

Затвердити проектно – кошторисну документацію виконавчим
комітетом міської ради.
Отримання дозвільних документів на початок будівельних робіт,
згідно чинного законодавства.
Визначення виконавця робіт, укладення договору на проведення
робіт.

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

Проведення будівельно-монтажних робіт по будівництву
водопроводу протяжністю 525 м по вулиці Некрасова.
Введення об’єкту в експлуатацію.
2019-2020 роки
2019
2020
2021
Разом
100
500
500
1100

Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

Бюджет Гребінківської ОТГ, гранти, кошти мешканців вулиці
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, причетні
установи та організації, мешканці вулиці.

Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту

В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада
В.1.2. Модернізація системи водопостачання та водовідведення

Цілі проекту:

Проведення капітального ремонту водопроводу.

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Капітальний ремонт водогону по вулиці Світанковій
с. Мар’янівка
Шляхом проведення капітального ремонту водогону
забезпечити якісною питною водою жителів с. Мар’янівка.
Гребінківська ОТГ, мешканці вулиці Світанкова, с. Мар’янівка
особи
Система централізованого водопостачання села потребує
заміни тому, що водогін у нинішньому стані не може
експлуатуватися. В першу чергу необхідно замінити 2,2 км
водогону. На вулиці Світанкова розташовано 50 домоволодінь.

Якщо проблема ремонту водогону не буде розв’язана, існує загроза
для мешканців вулиці залишитись без води. Води наразі

достатньо для задоволення потреб населення. Оскільки самі
водогони побудовані ще в 1985 році, тому від часу часто
виходять з ладу і вода не доходить до споживачів. Гостроти
проблемі додає той факт, що користуються водогоном найбільш
вразливі верстви села: малозабезпечені і багатодітні родини,
пенсіонери і літні люди, які не мають коштів, щоб пробити
свердловину. Капітальний ремонт водопроводу забезпечить
Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість

мешканців вулиці якісною питною водою.

З заміною водопроводу покращаться умови проживання
мешканців вулиці, стан забезпечення населення якісною питною
водою.
Зменшиться кількість аварійних ситуацій.
Реалізація даного проекту прискорить розпочату Гребінківською
міською радою роботу по розвитку сільської інфраструктури та
зніме соціальну напругу в селі, викликану нестачею води
особливо в літньо-осінній сезон, коли свердловини і криниці
міліють.
Використання нових технологій і матеріалів, встановлення
лічильників води кожному споживачеві забезпечить економне
використання ресурсів.
Виготовлено проектно-кошторисно документацію.
Замінено водопроводу (м), забезпечено його стале
функціонування.
Виготовлення проектно-кошторисної документації
Затвердити проектно – кошторисну документацію виконавчим
комітетом міської ради.

Земельні роботи. Передбачено розробку траншей та котлованів.
Даний захід передбачає ремонт магістрального водогону із
заміною металевих труб на пластикові тощо.
Введення об’єкта в експлуатацію.
2020-2021 роки
2019
2020
2021
Разом

проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

0
800
700
1500
Бюджет Гребінківської ОТГ, гранти, кошти мешканців вулиці
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, причетні
установи та організації, жителі села. Староста с. Мар’янівка

Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:

В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада
В.1.2. Модернізація системи водопостачання та водовідведення

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:

Забезпечення закладів освіти установками очищення води
Забезпечення належних умов для забезпечення дітей та учнів
якісною питною водою та якісного харчування в закладах освіти
громади.
Гребінківська ОТГ
2254 учнів, 157 педагогічних працівників
На сьогоднішній день 6 загальноосвітніх навчальних закладів 3
заклади позашкільної освіти та Гребінківська музична школа не
в повній мірі забезпечені якісною питною водою сучасних
стандартів та вимог. В цих закладах перебуває 2254 дітей. Існує
нагальна потреба в покращенні питної води в школах та дитячих
садочках в рамках санітарних вимог
Можливість значно підвищити рівень навчання за рахунок
зниження епідеміологічних загроз та підвищення відвідування
занять.
Отримання учасниками проекту харчування та питної води
більш високого рівня якості.
Створення сприятливих умов для навчання учнів.
Зменшення пропусків відвідування занять.
Отримання якісної питної води (проведення аналізу води).
Кількість встановлених установок очищення води.
Вивчення пропозицій.
Придбання, монтування та встановлення нових установок питної
води.
Проведення оцінки результатів проекту та написання звіту.
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
90
100
100
290
Бюджет Гребінківської ОТГ, кошти грандів, обласний бюджет,
Виконавчий комітет міської ради, Полтавська обласна рада

В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада
В.1.4. Реалізація локальних проектів з благоустрою, організації
відпочинку та дозвілля
Облаштування Парку захисників України.
Вшанування пам’яті захисників України.
Встановлення меморіалу учасникам АТО та ООС
Покращення санітарно-екологічного стану в громаді.
Сприяння розвитку екологічної культури населення.
Сприяння згуртуванню жителів громади.
Гребінківська ОТГ

Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

12500
В м. Гребінка є пам’ятні знаки, встановлені воїнамінтернаціоналістам, воїнам другої світової війни, ліквідаторам
аварії на Чорнобильській АЕС, і тому виникла ідея встановити в
парку по вулиці Ярослава Мудрого пам’ятний знак учасникам
антитерористичної операції на сході нашої країни. Проектом
передбачається облаштування території парку з місцями для
відпочинку з лавочками, нове освітлення. Окрім цього буде
встановлений пам’ятний знак учасникам АТО.
Щоб батько чи мати ведучи дитя у парк, зупинилися і розповіли
про війну на Сході, про хлопців, що не повернулися до своїх
дітей, про те чому вони Герої України.! Адже формування
патріотичної свідомості є запорукою майбутнього миру в нашій
державі.
Облаштувано території парку.
Встановлено пам’ятного знаку учасникам АТО.
Покращено санітарно-екологічний стан.
Сприяння розвитку екологічної культури населення.
Сприяння згуртуванню жителів м. Гребінка.
Встановлено пам’ятний знак учасникам АТО
Встановлено лавок.
Встановлено світильників.
Проведення громадського обговорення по обранню кращого
ескізного проекту майбутнього пам’ятного знаку.
Виготовлення проектно-кошторисної документації.
Укладення договору з підрядником на виконання робіт.
Проведення робіт: прибирання території парку, вивіз сміття,
проведення освітлення, встановлення ліхтарів,
Урочисте відкриття відновленого парку та пам’ятного знаку
учасникам АТО.
2020-2021 роки
2019
2020
2021
Разом
0
500
500
1000
Бюджет Гребінківської ОТГ, кошти грандів, доброчинні
організації
Виконавчий комітет міської ради, волонтери, учасника АТО та
ООС, причетні установи та організації
В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада.
В.1.4. Реалізація локальних проектів з благоустрою, організації
відпочинку та дозвілля
Встановлення дитячих майданчиків в місті та сільських
населених пунктах
Забезпечити дітям та їхнім батькам можливість змістовного
дозвілля шляхом облаштування дитячих ігрових майданчиків у
місті та сільських населених пунктах
Гребінківська ОТГ
12500 осіб, в т.ч. діти дошкільного віку 915
Найголовнішим та найдостойнішим об'єктом турботи нашої
держави є діти. Вони заслуговують на захищене, здорове та
творче середовище, у якому могли б, граючись, повноцінно
розвиватися. Дітям необхідно створити якомога кращі умови на

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

початку життя, що дозволяли б їм бути фізично здоровими,
розумово розвиненими, емоційно врівноваженими, соціально
відповідальними та здатними набувати знання.
Проектом передбачається: облаштування дитячих ігрових
майданчиків у місті та сільській місцевості; створення
сприятливих умов, що дають можливість дітям поза межами
домівки чи школи гратися і спілкуватися один з одним, пізнавати
основні правила моральної та соціальної поведінки, які стануть у
пригоді в світі дорослих; підвищення престижу сім'ї та сімейного
відпочинку.
Забезпечити дітям та їхнім батькам можливість змістовного
дозвілля.
Підвищити престиж сім'ї та сімейного дозвілля.
Облаштувати дитячі ігрові майданчики в дошкільних навчальних
закладах, парках, скверах, інших визначених місцях населених
пунктів.
Поліпшити та зміцнити стан фізичного і психологічного здоров'я
дітей.
Кількість встановлених дитячих ігрових майданчиків на
території:
закладів дошкільної освіти;
місті Гребінка;
сільських населених пунктах
Визначення місць встановлення дитячих майданчиків.
Розробка проектно-кошторисної документації.
Закупівля необхідного обладнання.
Облаштування дитячих майданчиків
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
170
100
100
370
Кошти обласного бюджету та бюджету Гребінківської об’єднаної
територіальної громади, гранти.
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, Гребінківська
міська рада, Полтавська обласна рада, причетні установи та
організації.
В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада.
В.1.4. Реалізація локальних проектів з благоустрою, організації
відпочинку та дозвілля
Облаштування зони відпочинку біля ставка в м. Гребінка
Основною ціллю проекту є облаштування зони відпочинку біля
ставка. Очищення ставка та створення зони відпочинку для
жителів і гостей міста сприятиме:
відновленню біологічної рівноваги в екосистемі;
створенню естетично привабливого куточка для відпочинку
громадян;
утвердженню добрих практик місцевого самоврядування.
Гребінківська ОТГ, м. Гребінка
10800 осіб
На сьогоднішній день територія, на якій планується створення
зони відпочинку зовсім не облаштована. В рамках проекту
пропонується обладнати простір так, щоб було комфортно та

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:

затишно всім категоріям людей. Мешканці, що прийшли
відпочити на природі могли насолодитися комфортом
(прогулятися, посидіти на лавочках чи на траві), а ті Що прийшли
покупатися у водоймі могли це зробити зручно. А головне
безпечно. Зону відпочинку пропонується розчистити, вирубати
кущі, облаштувати вхід у водойму, засипати пісок, встановити
лавочки, навіси від сонця, встановити смітники. Всі ці заходи
дозволять сприяти охороні навколишнього середовища,
бережного ставлення до довкілля, покращити мережі
суспільного простору, покращити інфраструктуру прилеглої
території.
Мешканці міста зможуть проводити час на свіжому повітрі не
далеко від своїх домівок . Облаштування сучасного,
комфортного та безпечного місця відпочинку сприятиме
формуванню здорового способу життя та безпечному
відпочинку. Зона відпочинку стане справжньою окрасою
мікрорайону та тим місцем, де захочуть проводити час дорослі,
діти та люди похилого віку. Жителі та гостей села отримають
креативне і зручне місце відпочинку.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію.
Облаштувано зони відпочинку біля ставка.
Встановлено освітлення.
Встановлено лавок.
Облаштовано пляж.
Виготовлення проектно-кошторисної документації, відбір
підрядника, контроль за якістю виконаних робіт та прийом
об’єкта в експлуатацію.
Заходи з очищення ставка:
Очищення ставка від донного мулу.
Вирівнювання поверхні прибережної зони та її благоустрій.
Завезення піску для пляжної зони.
Облаштування місць для пікніків.
Встановлення сміттєвих баків.
Проведення інформаційної кампанії в громаді щодо зміни
відношення до природи.
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
900
900
900
2700
Кошти державного бюджету, бюджету Гребінківської ОТГ,
грантів, спонсорів
Гребінківська міська рада, Полтавська обласна рада, Мінрегіон,
причетні установи та організації.

В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада.
В.1.5. Поліпшення стану доріг та транспортного сполучення в
громаді
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шмідта
м. Гребінка
Приведення вулиць населеного пункту до належної якості та
зручності у їх використанні. Проведення капітального ремонту
вулиці.
Гребінківська ОТГ

Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

12500 осіб
Проектом передбачено вирішення питань по створенню
належних умов по забезпеченню безпечного руху
автотранспорту та пішоходів по вулиці Шмідта в м. Гребінка..
Вказану ділянку дороги покрито асфальтобетоном, яка
перебуває у вкрай незадовільному технічному стані.
Строк експлуатації дороги складає близько 40-ка років та за
останніх близько 20-ти років жодних капітальних ремонтних
робіт на дорозі не проводилось, що призвело до утворення
значної кількості ямок, внаслідок чого експлуатувати дорогу
майже неможливо і вкрай небезпечно.
На вулиці проживає 158 сімей. Стан дорожнього покриття
ускладнює швидкий доступ пожежно-рятувальної техніки та
машин швидкої допомоги, доступ громадян до закладів
соціальної сфери.
В результаті впровадження проекту буде
Капітально відремонтовано об’єкт комунальної власності
громади довжиною 2 км.
Створено належні умови для безпечного та комфортного
дорожнього руху жителям вулиці та міста.
Проведено ремонт дороги (км).
Створено швидкий доступ машин швидкої допомоги.
Виготовлення проектно-кошторисної документації.
Проведення експертизи проектної документації.
Укладення договору з підрядником на виконання робіт.
Проведення ремонтних робіт.
Прийняття дороги в експлуатацію.
2019 рік
2019
2020
2021
Разом
5693,0
0
0
5693,0
Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, кошти державного бюджету,
гранти
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, Мінрегіон,
причетні установи та організації.
В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада.
В.1.5. Поліпшення стану доріг та транспортного сполучення в
громаді.
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Євгена
Гребінки м. Гребінка
Забезпечення належного надання послуг з перевезення
мешканців ОТГ та району шляхом приведення у відповідність
транспортно-експлуатаційного стану дороги загального
користування, підвищення безпеки руху на дорозі по вул.Євгена
Гребінки та комфортності; забезпечення планомірного розвитку
мережі автомобільних доріг міста.
Гребінківська ОТГ
12500, учасники дорожнього руху.
На сьогодні у місті нагально постало питання щодо капітального
та поточних ремонтів доріг. Проектом передбачається
здійснення капітального ремонту дороги по вул.Євгена Гребінки
в м. Гребінка. Необхідність ремонту зумовлена незадовільним

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи
проекту:

покриттям дороги та його відсутністю на окремих ділянках,
ямами. На разі транспортно-експлуатаційний стан взагалі не
забезпечує комфортного та безпечного перевезення пасажирів
та вантажів, постає нагальна потреба у ліквідації ряду аварійнонебезпечних ділянок.
Капітально відремонтована ділянка дороги по вул. Євгена
Гребінки 1,2 км дозволить підвищити безпеку руху на дорозі та
комфортність перевезення пасажирів і вантажів; відбудеться
розвиток мережі автомобільних доріг міста.
Проведено ремонт дороги (км).
Виготовлення проектно-кошторисної документації.
Проведення експертизи проектної документації.
Укладення договору з підрядником на виконання робіт.
Проведення ремонтних робіт.
Прийняття дороги в експлуатацію.
2020 рік
2019
2020
2021
Разом
0
11643,0
0
11643,0
Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, кошти державного бюджету,
гранти
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, Мінрегіон,
причетні установи та організації.
В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада.
В.1.5. Поліпшення стану доріг та транспортного сполучення в
громаді
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці
Ломоносова м. Гребінка
Приведення вулиць населеного пункту до належної якості та
зручності у їх використанні. Проведення капітального ремонту
вулиці Ломоносова в м. Гребінка.
Гребінківська ОТГ
12500, учасники дорожнього руху.
Проектом передбачено вирішення питань по створенню
належних умов по забезпеченню безпечного руху
автотранспорту та пішоходів по вулиці Ломоносова в м.
Гребінка.. Вказану ділянку дороги покрито асфальтобетоном,
яка перебуває у вкрай незадовільному технічному стані.
Строк експлуатації дороги складає більше 40-ка років та за
останніх близько 20-ти років жодних капітальних ремонтних
робіт на дорозі не проводилось, що призвело до утворення
значної кількості ямок, внаслідок чого експлуатувати дорогу
майже неможливо і вкрай небезпечно.
Стан дорожнього покриття ускладнює швидкий доступ пожежнорятувальної техніки та машин швидкої допомоги, доступ
громадян до закладів соціальної сфери.
Капітально відремонтовано дорогу по вулиці Ломоносова
довжиною 220 м;
Створено належні умови для безпечного та комфортного
дорожнього руху жителям вулиці та міста.
Проведено ремонт дороги (км).
Виготовлення проектно-кошторисної документації.
Проведення експертизи проектної документації.

Ключові учасники
реалізації проекту:

Укладення договору з підрядником на виконання робіт.
Проведення ремонтних робіт.
Прийняття дороги в експлуатацію.
2019 рік
2019
2020
2021
Разом
980
0
0
980
Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, державного бюджету,
обласного бюджету, гранти,
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, Мінрегіон,
причетні установи та організації.

Стратегічна ціль

В.1. Енергоефективна та комфортна для проживання громада.

Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту

В.1.5. Поліпшення стану доріг та транспортного сполучення в
громаді

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:

Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Поточний ремонт дорожнього покриття в населених
пунктах
Проект передбачає проведення поточних ремонтів дорожнього
покриття автомобільних доріг на території Гребінківської
об’єднаної територіальної громади для покращення
транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, умов
безпеки руху автотранспорту.
Гребінківська ОТГ
12500 осіб
Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної
транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей
промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток
суспільства. Автомобільні дороги, як найважливіша складова
транспортної інфраструктури. Однак на сьогодні автомобільні
дороги за своїми параметрами не відповідають соціальноекономічним потребам населених пунктів громади. В результаті
на сьогодні, проїзна частина автомобільних доріг значно
пошкоджена ямковістю. Несвоєчасне проведення капітальних
ремонтів доріг призвело не тільки до їх руйнування, а й може
стати причиною скоєння дорожньо-транспортних пригод та
викликає масове невдоволення власників транспортних засобів і
жителів громади, створює соціальну напругу. Стан розвитку
дорожнього господарства Гребінківської ОТГ на сьогодні
свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім
фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з
нормативними потребами. Реалізація проекту забезпечить
відповідне сполучення між населеними пунктами ОТГ,
покращить умови руху транспортних засобів.
Поліпшення якості доріг, створення справді комфортних
дорожніх мереж.
Скорочення витрат особистого часу водіїв та пасажирі.
Підвищення комфорту руху.
Підвищення безпеки руху (скорочення кількості дорожньо –
транспортних пригод та зменшення тяжкості їх наслідків).
Проїзд відремонтованою автомобільною дорогою
характеризується більш високим рівнем комфорту. У стані
комфорту відсутні напруження психічних і фізіологічних функцій

Показники (індикатори)
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:

організму водія і пасажирів (дратівливість, утома тощо).
Проведено кількість поточних доріг (м).
Сума використаних коштів на проведення робіт (грн)
Укладення договору з підрядником на виконання робіт.
Влаштування верхнього шару покриття.
Ущільнення асфальтобетонного шару котками.
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
2000
3000
3000
8000
Кошти бюджету Гребінківської ОТГ
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

В.2. Безпечна громада, чисте довкілля
В.2.1. Впровадження енергоефективного зовнішнього освітлення
Реконструкція вуличного освітлення по вулицях м. Гребінка
Встановлення нової енергоефективної системи вуличного
освітлення на основі використання мало енергоємних
світильників і ламп з великим світловим потоком. Як наслідок, це
дасть можливість здійснювати економію бюджетних коштів,
виділених на оплату енергоносіїв. Підвищення привабливості
населеного пункту, популяризацію культури енергозбереження
серед населення, покращення умов життєдіяльності населення
міста Гребінка.
Гребінківська ОТГ, м. Гребінка
10800 осіб
Вулиці міста, де буде проводитись реконструкція вуличного
освітлення розташована на ділянці, яка з’єднує найвіддаленішу
частину з центральною частиною міста, де частково, або
повністю відсутнє вуличне освітлення, що дестабілізує
соціальну ситуацію в місті. Відсутність вуличного освітлення в
темну пору доби призводить до проблем збільшення соціальної
напруги і погіршення криміногенної ситуації, дорожньотранспортних пригод.
В результаті впровадження проекту буде
проведено реконструкцію вуличного освітлення зі
встановленням вуличних світильників.
Надано можливість для більш комфортного та безпечного
пересування пішоходів та автотранспорту, як місцевого, так і з
інших населених пунктів в вечірній та нічний період доби.
Кількість встановлених світильників (шт).
Кількість встановлених ліхтарів (шт).
Кількість замінено електромереж (м).
Виготовлення проектно-кошторисної документації.
Укладення договору з підрядником на виконання робіт,
Проведення робіт.
Прийняття вуличного освітлення в експлуатацію.
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
200
950
700
1850
Фінансування з бюджету ОТГ або за рахунок інфраструктурної

Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

субвенції з державного бюджету
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, виконавець
робіт.
В.2. Безпечна громада, чисте довкілля
В.2.1. Впровадження енергоефективного зовнішнього освітлення
Встановлення вуличного освітлення по вулиці
Городищенська м. Гребінка
Встановлення нової енергоефективної системи вуличного
освітлення на основі використання мало енергоємних
світильників і ламп з великим світловим потоком. Як наслідок, це
дасть можливість здійснювати економію бюджетних коштів,
виділених на оплату енергоносіїв. Підвищення привабливості
населеного пункту, популяризацію культури енергозбереження
серед населення, покращення умов життєдіяльності населення
міста.
м. Гребінка
10800 осіб

Ключові учасники
реалізації проекту:

Частина вулиці Городищенська, де буде проводитись
будівництво вуличного освітлення розташована на ділянці, яка
з’єднує віддалену частину міста з центральною частиною, що
дестабілізує соціальну ситуацію в місті. На даному відрізку
вулиці розміщено житловий масив приватної забудови в
кількості 38 дворів. Відсутність вуличного освітлення в темну
пору доби призводить до проблем збільшення соціальної
напруги і погіршення криміногенної ситуації, дорожньотранспортних пригод
Проведено будівництво вуличного освітлення протяжністю 2,0
км зі встановленням вуличних світильників.
Надано можливість для більш комфортного та безпечного
пересування пішоходів та автотранспорту, як місцевого, так і з
інших населених пунктів в вечірній та нічний період доби.
Кількість встановлених світильників (шт).
Кількість встановлених ліхтарів (шт).
Встановлене вуличне освітлення (м)
Виготовлення проектно-кошторисної документації.
Укладення договору з підрядником на виконання робіт.
Проведення робіт.
Прийняття вуличного освітлення в експлуатацію.
2019 рік
2019
2020
2021
Разом
250
0
0
250
Фінансування з бюджету ОТГ або за рахунок інфраструктурної
субвенції з державного бюджету
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, виконавець
робіт.

Стратегічна ціль
Оперативна ціль

В.2. Безпечна громада, чисте довкілля
В.2.1. Впровадження енергоефективного зовнішнього освітлення

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:

Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Встановлення вуличного освітлення по Мар’янівському
старостату
Встановлення нової енергоефективної системи вуличного
освітлення на основі використання мало енергоємних
світильників і ламп з великим світловим потоком. Як наслідок, це
дасть можливість здійснювати економію бюджетних коштів,
виділених на оплату енергоносіїв. Підвищення привабливості
населеного пункту, популяризацію культури енергозбереження
серед населення, покращення умов життєдіяльності населення.
Мар’янівський старостат
524 особи
Вулиці, де буде проводитись будівництво вуличного освітлення
розташовані на ділянці, яка з’єднує віддалену частину з
центральною частиною села, де повністю або частково відсутнє
вуличне освітлення, що дестабілізує соціальну ситуацію в селі.
Відсутність вуличного освітлення в темну пору доби призводить
до проблем збільшення соціальної напруги і погіршення
криміногенної ситуації, дорожньо-транспортних пригод.
В результаті впровадження проекту буде:
проведено будівництво вуличного освітлення протяжністю 2,2 км
зі встановленням вуличних світильників;
надано можливість для більш комфортного та безпечного
пересування пішоходів та автотранспорту, як місцевого. так і з
інших населених пунктів в вечірній та нічний період доби
Кількість встановлених світильників (шт).
Кількість встановлених ліхтарів (шт).
Встановлене вуличне освітлення (м)
Виготовлення проектно-кошторисної документації.
Проведення експертизи проектної документації.
Укладення договору з підрядником на виконання робіт.
Проведення будівельних робіт.
Прийняття вуличного освітлення в експлуатацію.
2019 рік
2019
2020
2021
Разом
500
0
0
500
Фінансування з бюджету ОТГ або за рахунок інфраструктурної
субвенції з державного бюджету
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, виконавець
робіт.
В.2. Безпечна громада, чисте довкілля
В.2.2. Підвищення рівня екологічної та санітарної культури
населення
Запровадження інформаційної кампанії серед населення
щодо роздільного збору сміття в Гребінківській ОТГ з
подальшим впроваджен-ням роздільного збору сміття.
Започаткувати інформаційно-просвітницьку екологічну роботу:
Організація та проведення тематичних лекторіїв, тренінгів з
питань поводження з ТПВ.
Організація та проведення в загальноосвітніх закладах щорічних

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи
проекту:

конкурсів, виставок з питань раціонального поводження з ТПВ та
дитячих свят.
Проведення щорічного моніторингу, опитування населення з
питань стану у сфері поводження з ТПВ.
Залучення громадськості до інформаційно-просвітницьких
кампаній щодо роздільного збору побутових відходів та
поводження з іншими видами відходів.
Підвищення екологічної культури населення, формування в
населення громади бажання сортувати сміття.
Впровадження роздільного збору сміття.
Впорядкування сміттєзвалищ громади.
Гребінківська об’єднана територіальна громада
12500 осіб
За даними обстеження на території ОТГ є 6 сміттєзвалищ, з яких
5 – стихійні. Збором та вивезенням сміття від населення в місті
займається КП «Гребінківський комбінат комунальних
підприємств», орендарі земельних ділянок с/г призначення
громади та самі фізичні особи. Відповідно до статті 32 Закону
України «Про відходи» з 01.01.2018 запроваджено роздільне
збирання сміття. Чинний Закон України "Про відходи" не має
переліку та послідовності операцій із сміттям. За таких умов
доданий 2012 року пункт до статті 32 цього Закону набуває
декларативного характеру. Разом з тим така ситуація не
зменшує актуальності питання роздільного збирання сміття.
Враховуючи вище викладене і виникла ідея провести
інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо
необхідності сортування сміття з метою прискорення
впровадження цього процесу в життя.
Організовано та проведено тематичні лекторії, тренінги з питань
поводження з ТПВ.
Проведено щорічний моніторинг, опитування населення з
питань стану у сфері поводження з ТПВ.
Запроваджено проведення в навчальних закладах громади
щорічних конкурсів, виставок на екологічну тематику.
Населення громади бажає та готове сортувати сміття.
Ліквідовано стихійних сміттєзвалищ (шт)
Проведено тематичних навчань, тренінгів (од)
Проведено виставок з питань раціонального поводження з ТПВ
(од).
Проведено конкурс на надавача послуг з вивезення побутових
відходів.
Аналіз кращих практик.
Створення карти стихійних сміттєзвалищ в громаді та
демонстрація її під час проведення лекторіїв та тренінгів.
Розробка навчальних програм.
Інформування населення про час та проведення тематичних
лекторіїв, тренінгів, співпраця зі ЗМІ;
Проведення тематичних лекторіїв, тренінгів.
Підготовка та проведення в загальноосвітніх навчальних
закладах щорічних конкурсів, виставок з питань раціонального
поводження з ТПВ та дитячих свят.
Популяризація прикладів успішного впровадження роздільного
збирання ТПВ.
Проведення щорічного моніторингу, опитування населення з

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Показники (індикатори)
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій
відповідає проект
Назва проекту
Цілі проекту:

питань стану у сфері поводження з ТПВ.
Визначення згідно чинного законодавства СПД, який буде
здійснювати збір сміття від населення на території ОТГ
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
разом
20
50
20
90
Бюджет Гребінківської ОТГ, програми та проекти міжнародної
технічної допомоги.
Виконавчий комітет міської ради, представники малого та
середнього бізнесу, громадські організації, загальноосвітні
навчальні заклади.
В.2. Безпечна громада, чисте довкілля
В.2.3. Вдосконалення системи поводження з побутовими,
промисловими відходами
Придбання спецтехніки (трактор-грейдер).
Покращення якості утримання вулиць та доріг Гребінківської
об’єднаної територіальної громади, зменшення скарг на якість
розчищення транспортних артерій від снігу, зниження
навантаження на місцевий бюджет.
Гребінківська об’єднана територіальна громада
12500 осіб
На даний час у комунальній службі громади недостатньо
потужностей по розчистці вулиць і доріг від снігу та виконання
інших робіт по наданню комунальних послуг.
З метою забезпечення належного рівня якості комунальних
послуг пропонується придбання спецтехніки, а саме тракторагрейдера
Обслуговування вулиць і доріг громади.
Усунення наслідків стихійного лиха та аварійних ситуацій.
Обслуговування доріг, узбіч комунальної власності.
Придбання трактора-грейдера.
Звернення до потенційних постачальників навісного обладнання
та розгляд їх цінових пропозицій.
Проведення тендерної процедури
Обрання постачальника трактора-грейдера – переможця
тендеру та укладання угоди з ним.
Поставка трактора та проведення оплати за нього
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
900
1000
1000
2900
Кошти бюджету громади, обласного бюджету, ДФРР, гранти
Виконавчий комітет міської ради, Мінрегіон України,
причетні підприємства та організації
В.2. Безпечна громада, чисте довкілля
В.2.3. Вдосконалення системи поводження з побутовими,
промисловими відходами
Встановлення сміттєвих баків в м. Гребінка

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

Гребінківська ОТГ
12500 осіб
Загальною проблемою для більшості населених пунктів
Гребінківської ОТГ є відсутність чіткої та дієвої схеми
поводження з твердими та рідкими побутовими відходами. По
сільських населених пунктах відсутні схеми санітарної очистки.
По місту ці проблеми вирішуються через роботу комунального
підприємства «Гребінківський комбінат комунальних
підприємств». На сьогодні постало актуальне питання про
облаштування майданчиків та встановлення сміттєвих баків
відповідно до державних будівельних норм (національний
стандарт ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування
контейнерних майданчиків»), підтримання санітарного стану
вулиць у літній та зимовий періоди, продовження впровадження
в сільських населених пунктах роздільного збору сміття.
Проектом передбачається облаштування майданчиків для
встановлення сміттєвих баків на території міста Гребінка.
Надання послуг з вивезення ТПВ та РПВ у зимовий час є
проблемним, так як снігові замети та ожеледиця створюють
аварійні умови руху для комунальної техніки. Це загрожує
безпеці життю і здоров’ю громадян. Отже, на сьогодні постало
актуальне питання придбання, встановлення та утримання
сміттєвих баків у належному санітарному стані, облаштування
майданчиків відповідно до державних санітарних норм та
продовження впровадження в сільських населених пунктах
роздільного збору сміття.
Покращення якості послуг комунальним підприємством в галузі
поводження з твердими побутовими відходами, зміцнення його
матеріально-технічної бази; забезпечення економічної
ефективності КП через розширення абонентської бази та
збільшення користувачів послуг; покращення стану благоустрою
населених пунктів
Кількість облаштованих майданчиків для встановлення
сміттєвих баків.
Кількість встановлених баків.
Визначення місць для розміщення сміттєвих баків.
Облаштування майданчиків для сміттєвих баків відповідно до
вимог ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування
контейнерних майданчиків».
Придбання сміттєвих баків.
Запровадження інформаційної кампанії серед населення щодо
роздільного збору сміття.
Роботи по благоустрою населених пунктів.
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
200
200
200
600
Кошти бюджету громади, обласного бюджету, ДФРР, гранти
Виконавчий комітет міської ради, Мінрегіонрозвитку України,
причетні підприємства та організації

Стратегічна ціль
В.2. Безпечна громада, чисте довкілля
Оперативна ціль
В.2.4. Впровадження вуличного відео спостереження
Стратегії, якій відповідає

проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Показники (індикатори)
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

Встановлення відеоспостереження на вулицях міста
Гребінка
Зменшити кількість злочинів проти мешканців міста і
забезпечити контроль над ситуацією на вулицях.
м. Гребінка
12500 осіб
Своєчасність встановлення вуличного відеоспостереження
обумовлена погіршенням криміногенної ситуації і відсутністю
відчуття захищеності у мешканців Гребінки. Для вивчення
можливостей такого проекту і визначення її придатності для
вирішення поставленої задачі необхідно на базі міста
встановити системи вуличного відеоспостереження і
проаналізувати через певний час результати по кількості
хуліганських злочинів. Встановити камери вуличного
відеоспостереження на стовпах та будинках у захищених від
вандалізму місцях.
В результаті впровадження даного проекту буде забезпечено
посилення громадського порядку, захист і безпеку громадян.
Кількість встановлених відеокамер (шт.)
Зменшення кількості злочинів на території міста (звіт
Гребінківського відділення поліції).
Визначити місця для розміщення камер зовнішнього
відеоспостереження.
Закупити камери зовнішнього відеоспостереження.
Закупити відео реєстратори для підключення камер
зовнішнього відеоспостереження.
Визначити варіант обслуговування камер зовнішнього
відеоспостереження.
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
100
100
100
300
Кошти бюджету громади, державного бюджету, гранти,
Виконавчий комітет міської ради, причетні підприємства та
організації.

Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту:

В.3. Ефективне врядування, активна громада
В.3.1. Удосконалення системи надання адміністративних
послуг та розвиток електронного урядування.

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість

Гребінківська ОТГ та Гребінківський район

Створення центру надання адміністративних послуг.
Забезпечення надання адміністративних
та дозвільних послуг при Гребінківській міській раді та її
виконавчому комітеті.
Реконструкція приміщення будівлі за адресою: м. гребінка, вул.
Ярослава Мудрого, 35 (приміщення РАЦС) та створення в
ньому Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП)

21000 осіб

отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

Центр надання адміністративних послуг буде створений у
адміністративній будівлі міської ради на першому поверсі,
після капітального ремонту приміщення. На Центр
покладаються такі основні завдання: організація надання
адміністративних та дозвільних послуг у найкоротший строк та
за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
спрощення процедури отримання адміністративних, дозвільних
послуг та поліпшення якості їх надання; забезпечення
інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок
надання адміністративних послуг, що надаються через
адміністратора; вжиття заходів щодо запровадження надання
адміністративних послуг в електронній формі;
використання сучасних інформаційних технологій з метою
доступності замовлення адміністративних та дозвільних послуг
в он-лайн режимі; ведення переліку адміністративних та
дозвільних послуг, які надаються у Центрі (внесення змін та
доповнень). Центром забезпечується надання
адміністративних послуг через адміністратора шляхом його
взаємодії із суб’єктами надання адміністративних
послуг.
Реалізація вказаного проекту дасть можливість повноцінно
забезпечити виконання основних вимог Закону України “Про
адміністративні послуги”, постанови КМУ від 01.08.2013 № 588
та розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523
Створення ЦНАПу.
Кількість надання адміністративних послуг.
Виготовлення проектно-кошторисної документації.
Проведення капітального ремонту приміщення ЦНАПу.
Встановлення обладнання ЦНАПу.
Навчання працівників ЦНАПу.
2019 – 2021 роки
2019
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2021
Разом
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Кошти Гребінківської ОТГ, державна субвенція
на розвиток інфраструктури ОТГ; кошти програм та проектів
міжнародної технічної допомоги
Виконавчий комітет Греінківської міської ради, органи
виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг);
Причетні установи та організації.

Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту

В.3. Ефективне врядування, активна громада
В.3.2. Впровадження сучасних демократичних інструментів
управління

Цілі проекту:

Залучити до співпраці жителів громади та громадські
організації.
Реалізація невеликих, але значущих проектів для громади за
рахунок коштів місцевого бюджету.
Гребінківська ОТГ

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:

Розробка і впровадження механізму Громадського
бюджету в громаді.

12500 осіб

Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Громадський бюджет, бюджет участі – це унікальна можливість
для мешканців громади самостійно визначити, на що саме
варто спрямувати бюджетні кошти. Адже у цьому випадку
рішення приймає кожен бажаючий (не залежно від віку, статі,
професії) мешканець громади. Кожен може реалізувати те, що
на його думку, необхідно громаді. Головне, щоб вашу ідею
підтримала громада.
Збільшено кількість активних громадських організацій,
активних представників громади.
Підвищення якості проектів поданих до Стратегії розвитку
громади.
Кількість проектів підтриманих громадою.
Кількість виділено коштів на фінансування проектів
громадського бюджету (грн).
Розробка та затвердження Положення про Громадський
бюджет
Розміщення на сайті Гребінківської міської ради розділі
«Громадський проект»
Виділення коштів на фінансування Громадського бюджету
Організація навчання з написання проектів Громадського
бюджету для жителів громади.
Популяризація Громадського бюджету серед населення:
інформація на сайті міської ради, соц. мережах, в ЗМІ.
2019 – 2021 роки
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Разом
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Кошти бюджету Гребінківської ОТГ
Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, жителі громади

В.3. Ефективне врядування, активна громада
В.3.2. Впровадження сучасних демократичних інструментів
управління
Розробка та затвердження Статуту громади.
Проект передбачає закріплення норм, встановлених
Конституцією, законами України, Європейською хартією
місцевого самоврядування, встановлення порядку їх
виконання, вираження особливостей, які властиві мешканцям
територіальної громади, шляхом затвердження Статуту
Гребінківська ОТГ
12500 осіб
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Європейською хартією місцевого самоврядування
передбачено право представницького органу місцевого
самоврядування на основі Конституції та законів України
прийняти Статут територіальної громади з метою врахування
історичних, національно-культурних, соціально-економічних та
інших особливостей здійснення місцевого самоврядування.
Члени територіальної громади, як основного суб’єкта місцевого
самоврядування, відповідно до законодавства мають права
щодо прийняття участі у діяльності та контролю за органами
місцевого самоврядування, однак на даний час практична

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи проекту:

реалізація даних прав знаходиться на низькому рівні. Так,
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
встановлено низку норм безпосередньої демократії, зокрема
скликання та врахування рішення загальних зборів громадян,
організація та проведення громадських слухань, електронних
петицій, місцевих ініціатив та ін., процедура здійснення яких
потребує визначення у Статуті територіальної громади. Крім
того, вказаним законом встановлено правила щодо здійснення
місцевого самоврядування для всіх територіальних громад.
Такий підхід не дозволяє враховувати історичні, національнокультурні, соціально-економічні особливості кожної
територіальної громади. Крім того, не в останню чергу слід
врахувати можливість Гребінківської міської ради залучати для
реалізації соціальних та інфраструктурних проектів коштів
міжнародних організацій через механізм т.зв. грантів. Однією із
основних вимог участі в конкурсі на здобуття таких грантів є
наявність прийнятого і зареєстрованого Статуту територіальної
громади. З врахуванням вищевикладеного, у Гребінківській
об’єднаній територіальній громаді виникла необхідність у
розробці і затвердженні Статуту територіальної громади.
визначає систему місцевого самоврядування Гребінківської
об’єднаної територіальної громади, форми та порядок
діяльності територіальної громади, її органів та посадових осіб,
гарантії прав жителів сіл, селищ та міст, які входять до складу
об’єднаної територіальної громади.
Одержання можливості активно впливати та брати участь у
вирішенні проблем, можливість отримати певні важелі щодо
рівноправної, партнерської ролі у місцевому самоврядуванні;
інструмент розвитку і формування власне самої громади,
застосування методу громадського бюджетування. Мінімізація
виникнення корупційної складової при започаткуванні та
здійсненні підприємницької діяльності при зверненнях до
органів влади за отриманням адміністративної послуги
Затвердження Статуту Гребінківської об’єднаної
територіальної громади
Створення робочої групи з підготовки і впровадження Статуту
Гребінківської об’єднаної територіальної громади.
Затвердити План організації процесу підготовки і
впровадження Статуту Гребінківської об’єднаної
територіальної громади.
Розробка проекту рішення Гребінківської міської ради щодо
ухвалення проекту Статуту та пояснювальної записки до цього
рішення.
Проведення заходів з презентації та публічного обговорення
проекту Статуту: розміщення на офіційному веб-сайті
Гребінківської міської ради.
Збір та узагальнення зауважень і пропозицій, які надійшли в
ході громадського обговорення, розгляд їх на засіданні Робочої
групи. Ухвалення проекту Статуту.
Внесення проекту Статуту разом із проектом рішення міської
ради та пояснювальною запискою на розгляд постійних комісій
міської ради
Розгляд на сесії міської ради проекту Статуту разом із
зауваженнями та пропозиціями. Ухвалення проекту Статуту (із
можливими змінами та доповненнями)
Доопрацювання проекту Статуту з урахуванням поправок,

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:

прийнятих міською радою. Підписання рішення міської ради і
Статуту міським головою
Реєстрація Статуту згідно чинного законодавства
2019 – 2021 роки
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Кошти бюджету Гребінківської ОТГ
Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, жителі громади
В.3. Ефективне врядування, активна громада
В.3.3. Розширення каналів інформування для інтеграції
сільських територій, підвищення рівня активності населення
ОТГ.
Забезпечення високошвидкісним інтернетом сільські
населені пункти.
Проект передбачає забезпечення потреб сільського населення
Гребінківської об’єднаної територіальної громади у якісному
інтернеті
Сільські населені пункти Гребінківської ОТГ
1829 осіб
Темпи розвитку суспільства, розробка нових інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ), перетворюють питання
доступу до Всесвітньої Мережі на одне з ключових у загальних
процесах модернізації та інноваційного розвитку. Інтернет стає
невід’ємним інструментом реалізації прав людини, боротьби з
нерівністю та розвитку прогресу. Сьогодні вже ні в кого не
викликає сумніву, що електронні цифрові технології у
поєднанні з Інтернетом (і технологіями наступного покоління
інформаційних мереж) визначають майбутнє комунікацій. І
саме тому більшість інформаційно розвинених держав світу
надають виняткової уваги інфраструктурним проектам,
пов’язаним із забезпеченням громадян доступним, якісним та
швидкісним інтернетом
Наявність якісного інтернету в громадах стає запорукою їх
сталого розвитку, нарощування кількості робочих місць,
виникнення нових сфер економіки, де зростає роль малого та
середнього бізнесу.
Кількість населених пунктів охоплених швидкісним інтернетом.
Кількість об’єктів підключених до мережі інтернет.
Проведення громадського обговорення щодо потреби
прокладання оптоволоконних ліній, облаштування базових
станцій для забезпечення високошвидкісним інтернетом.
Виготовлення проектно-кошторисної документації з побудови
мережі.
Визначення підрядника, проведення робіт із побудови
оптоволоконної мережі та налагодження бездротового
інтернет-сполучення.
2019 – 2021 роки
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Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, гранти.

Ключові учасники
реалізації проекту:

Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, жителі громади,
причетні підприємства та організації.

Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту:

В.3. Ефективне врядування, активна громада
В.3.3. Розширення каналів інформування для інтеграції
сільських територій, підвищення рівня активності населення
ОТГ.
Сприяння діяльності громадських організацій.
Проектом передбачено створення умов для співпраці міської
ради з місцевими громадськими організаціями. Визначення
принципів взаємозв´язку громадянського суспільства з
органами місцевого самоврядування, їх стану і перспектив
розвитку в Гребінківській об’єднаній територіальній громаді.
Залучення громадських організацій до участі у місцевому
самоврядуванні та виконання завдань міської ради щодо
розв'язання соціально-економічних проблем розвитку міста, а
також створення сприятливих передумов для розвитку
громадських організацій шляхом надання їм практичної,
методичної і фінансової підтримки.
Гребінківської ОТГ

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

12500 осіб
Даний проект є кроком міської влади у напрямку створення
умов для широкого залучення громадського сектору до
ефективного вирішення завдань розвитку міста, а також
спільного пошуку нетипових цікавих методів розв’язання
проблем, що стоять перед громадою та встановлення
партнерських
відносин
між
владою
і
громадськими
організаіями.
Основною метою проекту сприяння послідовності і
громадському порозумінню на території громади, залучення
громадських організацій до участі у місцевому самоврядуванні,
створення сприятливих передумов для розвитку громадських
організацій ветеранів шляхом надання їм практичної,
методичної і фінансової підтримки, створення сприятливих
передумов для розвитку громадських та інших неприбуткових
організацій, які виконують суспільно значимі для міста функції,
відповідно до їхньої статутної діяльності важливість та
актуальність для міста соціальних функцій, що здійснюються
організаціями.
Підтримка інститутів громадянського суспільства зі сторони
міської ради сприятиме ефективнішій роботі цих організацій та
відповідно вирішенню соціальних проблем у місті. Фінансова
підтримка інститутів громадянського суспільства
здійснюватиметься шляхом фінансування організацій міста
соціального спрямування.
Підвищення активності, рівня життя громадян.
Створення сприятливих умов для самореалізації представників
громадських організацій.
Залучення активних мешканців громади, молоді до заходів, що
пов’язані із реалізацією проектів соціально-економічного
розвитку громади.
Обсяги витрат на фінансову підтримку громадських організацій
громади соціального спрямування.

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

Кількість громадських організацій на території ОТГ.
Кількість Програм, прийнятих на підтримку громадських
організацій.
Підтримка програм і проектів громадських організацій.
Розробити механізм, що забезпечить місцевим громадським
організаціям, особливо дитячим та молодіжним, однаковий
доступ до фінансування.
Розробити навчальну програму з підвищення кваліфікації
керівників та членів громадських організацій із метою
підвищення їхнього професійного рівня.
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Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, гранти.
Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, жителі громади,
причетні підприємства та організації.

4. Програма 3. Культурно-просвітницький
активного спортивного життя

центр,

місце

для

Загальна характеристика Програми 3. Забезпечення умов доступу населення
громади до високоякісних медичних послуг, повноцінного фізичного розвитку, популяризацію
фізичної культури та спорту і здорового способу життя. Забезпечення високої якості
вітчизняної освіти. Ефективне впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій забезпечить подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність
освіти. Туризм – це також дуже конкурентний вид діяльності. Розвивати туризм можна лише
тоді, коли громада буде відрізнятися від інших, поєднуючи маркетингові технології зі
створенням нових туристичних продуктів
Мета реалізації Програми 3 Метою Програми є реалізація першочергових і
перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня
медичного обслуговування, надання освітніх послуг, розвитку культурної інфраструктури
громади, належного задоволення культурних потреб її жителів.
-

Завдання програми:
Створення медіа-центрів у ЗОШ ОТГ на базі шкільних бібліотек.

-

Оснащення шкільних предметних кабінетів обладнанням, меблями.

-

Реконструкція одного з приміщень ЗОШ №1 і переобладнання його у дитячий садок.

-

Реконструкція та оснащення Центру дитячої та юнацької творчості.

-

Підвищення кваліфікації та залучення нових висококваліфікованих кадрів.

-

Проведення внутрішніх капітальних ремонтних робіт у закладах освіти та проведення
енергоаудиту приміщень та підвищення енергоефективності.

-

Перенесення та розміщення краєзнавчого музею в новому приміщенні.

-

Проведення капітального ремонту приміщення. Оснащення сучасним мультимедійним
обладнанням. Створення окремих тематичних інтерактивних експозицій у т..ч..

«Захисники України», відео презентації Гребінківської ОТГ та друкованої продукції про
історико-культурні надбання громади.
-

Поповнення бібліотечних фондів всіх бібліотек ОТГ новою книжковою продукцією,
періодичними виданнями, забезпечення орг.- та мультимедійною технікою.

-

Капітальний ремонт приміщення бібліотеки в с. Оржиця.

-

Капітальний ремонт Слободо - Петрівського будинку культури.

-

Придбання сучасної звуко підсилюючої апаратури, сценічних костюмів для колективів
закладів культури ОТГ.

-

Організація швейної майстерні в міському БК для пошиття сценічних костюмів.

-

Розробка програми покращення медичних послуг та покращення медичного
обслуговування жителів громади.

-

Забезпечення роботи сільського ФАПу та сільської амбулаторії.

-

Пошук фірм, які готові розмістити свої медичні діагностичні філії на території
Гребінківської ОТГ.

-

Придбання діагностичного медичного обладнання.
нових професійних кадрів.

-

Розробка програми розвитку туризму. Опис туристично привабливих об’єктів. .
Маркетингова діяльність (вивчення попиту на відповідний туристичний продукт).
Популяризація туристичних об’єктів.

-

Створення центру туристичної інформації при міському краєзнавчому музеї.

-

Забезпечення кваліфікованими кадрами у сфері туризму.

-

Створення при спортивному комплексі кімнат відпочинку для туристів та гостей міста
(хостел).

-

Розробка екскурсійних маршрутів (вело, пішохідні, автобусні).
туристичних об’єктів (родина Марковичів).

-

Сприяння створенню садиб зеленого туризму: надання методичної допомоги,
організація навчальних поїздок супровід процесу створення садиб, розробка Програми
підтримки розвитку зеленого туризму.

-

Визначення приміщення, придбання меблів, оргтехніки мультимедійного оснащення
для ХАБу. Забезпечення та підтримка діяльності «ХАБ – Гребінка».

-

Проведення фестивалю культури на честь Є. Гребінки в с. Мар’янівка.

-

Ініціювання та проведення регіонального пісенного конкурсу «ЗОРЕПАД».

-

Розробка та проведення обласного літературного конкурсу читців творів Є.П. Гребінки.

-

Ініціювання та проведення обласного свята «Гребінчина світлиця».

Створення умов для залучення

Створення нових

-

Встановлення спортивних майданчиків в місті та сільських населених пунктах,
обладнання сучасними тренажерами.

-

Розробка спортивних веломаршутів та облаштування бігових доріжок

-

Реконструкція Спорткомплексу (бізнес-проект, залучення інвесторів).

-

Розробка Програми розвитку різних видів спорту та фізичної культури.

-

Утримання в належному стані наявних спортивних споруд Проведення
велопрогулянок та велоекскурсій по місту.

-

Проведення тематичних вечорів у парку міського будинку культури.

-

Реконструкція «ракушки» у парку міського будинку культури для організації літнього
кінозалу.

-

Створення концертного майданчику та облаштування зони для відпочинку біля
міського ставка.

-

Доукомплектування дитячого майданчика у парку міського будинку культури
Організація та проведення новорічних та різдвяних ярмарківз залученням майстрів
різних напрямків.

-

Проведення виставки - ярмарку майстрів народного та ужиткового мистецтва до Дня
міста.

-

Проведення виставки - ярмарку на Фестивалі культури в с. Мар'янівка.

-

Розробка та проведення тематичних заходів до Дня міста та Дня села, Дня ОТГ.

Схема Програми 3.

Стратегічна ціль С.1.
Сучасний освітній та
культурний простір,
якісне медичне
обслуговування
населення

Оперативна ціль С.1.1. Сучасна школа – простір для
формування активної молоді.
Оперативна ціль С.1.2. Ревіталізація музею, бібліотек та
клубів – нове наповнення, нові завдання.
Оперативна ціль С.1.3. Переоснащення медичних установ,
залучення кваліфікованих кадрів.
Оперативна ціль С.1.4. Створення туристичного кластеру
«Гребінчин дім».

Стратегічна ціль С.2.
Молодіжні ініціативи –
новий погляд
на Гребінчин край

Оперативна ціль С.2.1. Підтримка молодіжних ініціатив,
створення креативного простору «ХАБ – Гребінка».
Оперативна ціль С.2.2. Проведення нових та культурно
мистецьких заходів.

Стратегічна ціль С.3.
Облаштування зон для
активного відпочинку
та дозвілля

Оперативна ціль С.3.1. Розвиток спорту та фізичної
культури.
Оперативна ціль С.3.2. Розробка та запровадження
сезонних програм дозвілля і відпочинку.
Оперативна ціль С.3.3. Запровадження проведення
тематичних виставок-ярмарків.

У запланований період планується реалізувати проекти та спрямувати зусилля на подолання
проблем, які перешкоджають розвитку сучасного культурного середовища, реалізації
спортивного потенціалу, потенціалу молоді, можливостей для розвитку всіх вікових груп
населення в громаді, а саме:
-

Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти - придбання кабінетів
фізики, хімії та біології для загальноосвітніх закладів.

-

Капітальний ремонт санвузла Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа IIII ступенів № 4.

-

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

-

Капітальний ремонт кабінету інклюзивно-ресурсного центру Гребінківської міської ради

-

Капітальний ремонт харчоблоку та пральні закладу дошкільної освіти «Теремок».

-

Придбання та оновлення обладнання для загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4.

-

Капітальний ремонт приміщення філії Марянівська загальноосвітня школа I-II ступенів
імені Є.П. Гребінки із заміни віконних блоків.

-

Капітальний ремонт приміщення їдальні та садочка філії Гребінківської ЗОШ I-II
ступенів № 1 опорного закладу Гребінківської ЗОШ I-III ступенів № 4.

-

Капітальний ремонт коридору 1-го поверху
загальноосвітня школа I-III ступенів № 4.

опорного

закладу

Гребінківська

-

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

-

Перенесення краєзнавчого музею в нове приміщення та розширення експозиції.

-

Розробка та реалізація програми покращення медичних послуг та медичного
обслуговування жителів громади.

-

Забезпечення роботи ФАПу с. Мар’янівка.

-

Стимулювання розвитку туризму в громаді.

-

Розвиток зеленого туризму Гребінківській об’єднаній територіальній громаді.

-

Створення креативного простору

-

Організація та проведення щорічного конкурсу читців творів Є.П. Гребінки.

-

Організація та проведення міжнародного фестивалю «Гребінчині вечорниці».

-

Придбання та встановлення спортивних тренажерних майданчи-ків в місті та сільських
населених пунктах громади.

-

Реконструкція спортивного комплексу в м. Гребінка.

-

Облаштування зони відпочинку в міському парку.

-

Розробка та проведення тематичних заходів до Дня ОТГ.

-

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

«ХАБ-Гребінка».

Планується реалізація 23 проектів за 3-ма стратегічними цілями.
Перелік проектів за стратегічним напрямом С. Культурно-просвітницький центр,
місце для активного спортивного життя
Оперативні цілі
С.1.1.Сучасна школа –
простір для формування
активної молоді

Найменування проектів

Відповідальні

С.1.1.1. Підвищення якості шкільної
природничо-математичної
освіти
придбання кабінетів фізики, хімії та
біології для загальноосвітніх закладів
С.1.1.2. Капітальний ремонт санвузла
Опорного
закладу
Гребінківська
загальноосвітня школа I-III ступенів № 4.
С.1.1.3. Капітальний ремонт із заміни
віконних і дверних блоків та покрівлі
будівлі початкової школи Гребінківської
гімназії.
С.1.1.4. Капітальний ремонт
інклюзивно-ресурсного
Гребінківської міської ради.

Відділ містобудування,
архітектури та ЖКГ

кабінету
центру

С.1.1.5. Капітальний ремонт харчоблоку та
пральні
закладу
дошкільної
освіти
«Теремок».

Заступник міського голови
Відділ містобудування,
архітектури та ЖКГ

С.1.1.6. Придбання та оновлення
обладнання для загальноосвітньої школи IIII ступенів № 4.
С.1.1.7. Капітальний ремонт приміщення
філії Марянівська загальноосвітня школа III ступенів імені Є.П. Гребінки із заміни
віконних блоків.

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

С.1.1.8. Капітальний ремонт приміщення
їдальні та садочка філії Гребінківської ЗОШ
I-II ступенів № 1 опорного закладу
Гребінківської ЗОШ I-III ступенів № 4.
С.1.1.9. Капітальний ремонт коридору 1-го
поверху опорного закладу Гребінківська
загальноосвітня школа I-III ступенів № 4.
С.1.2.1. Капітальний ремонт приміщення
сільського будинку культури в с. СлободоПетрівка
С.1.2.2. Перенесення краєзнавчого
музею в нове приміщення та розширення
експозиції.

С.1.3. Переоснащення
С.1.3.1. Розробка та реалізація програми
медичних установ, залучення покращення медичних послуг та
кваліфікованих кадрів
медичного обслуговування жителів
громади.
С.1.3.1. Забезпечення роботи ФАПу с.
Мар’янівка
С.1.4. Створення
С.1.4.1. Стимулювання розвитку туризму
туристичного кластеру
в громаді
«Гребінчин дім»
С.1.4.2. Розвиток зеленого туризму
Гребінківській об’єднаній територіальній
громаді.

Заступник міського голови
Відділ містобудування,
архітектури та ЖКГ

Відділ культури і туризму

Заступник міського голови
В.о. старости

Відділ культури і туризму

Оперативні цілі
Найменування проектів
С.2.1. Підтримка молодіжних С.2.1.1. Створення креативного простору
ініціатив, створення
«ХАБ-Гребінка»
креативного простору
«ХАБ – Гребінка»

Відповідальні
Відділ культури і туризму

С.2.2. Проведення нових
культурно мистецьких
заходів

Відділ культури і туризму

Оперативні цілі
С.3.1. Розвиток спорту та
фізичної культури

С.3.2. Розробка та
запровадження сезонних
програм дозвілля і
відпочинку

С.2.2.1. Організація та проведення
щорічного конкурсу читців творів Є.П.
Гребінки.
С.2.2.2. Організація та проведення
міжнародого фестивалю «Гребінчині
вечорниці»
Найменування проектів
С.3.1.1. Придбання та встановлення
спортивних тренажерних майданчи-ків в
місті та сільських населених пунктах
громади.
С.3.1.2. Реконструкція спортивного
комплексу в м. Гребінка
С.3.2.1. Облаштування зони відпочинку в
міському парку.

Відповідальні
Заступник міського голови,
Відділ містобудування,
архітектури та ЖКГ
Заступник міського голови,
Відділ містобудування,
архітектури та ЖКГ
Відділ містобудування,
архітектури та ЖКГ

С.3.3. Запровадження
проведення тематичних
виставок-ярмарків

С.3.3.1. Розробка та проведення
тематичних заходів до Дня ОТГ

Відділ культури і туризму

С.3.3.2. Організація та проведення
виставки-ярмарку майстрів народного та
ужиткового мистецтва до Дня міста.

Відділ культури і туризму

Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів Програми
3.
Проекти за стратегічними цілями

Термін
реалізації

2019

Бюджет, тис. грн.
2020
2021

С.1. Сучасний освітній та культурний простір, якісне медичне обслуговування
населення
2019100,0
100,0
100,0
С.1.1.1.
Підвищення
якості
шкільної
2021рр.
природничо-математичної
освіти
придбання кабінетів фізики, хімії та біології
для загальноосвітніх закладів
2019р.
250,0
0
0
С.1.1.2.
Капітальний
ремонт
санвузла
Опорного
закладу
Гребінківська
загальноосвітня школа I-III ступенів № 4.
2019р.
1080,0
0
0
С.1.1.3. Капітальний ремонт із заміни
віконних і дверних блоків та покрівлі будівлі
початкової школи Гребінківської гімназії.
2019р.
450,0
0
0
С.1.1.4.
Капітальний
ремонт
кабінету
інклюзивно-ресурсного центру Гребінківської
міської ради.
2019р.
400,0
0
0
С.1.1.5. Капітальний ремонт харчоблоку та
пральні
закладу
дошкільної
освіти
«Теремок».
2019р.
500,0
500,0
500,0
С.1.1.6. Придбання та оновлення обладнання
для загальноосвітньої школи I-III ступенів №
4.
2019р.
100,0
0
0
С.1.1.7. Капітальний ремонт приміщення філії
Марянівська загальноосвітня школа I-II
ступенів імені Є.П. Гребінки із заміни віконних
блоків.
2019р.
800,0
0
0
С.1.1.8. Капітальний ремонт приміщення
їдальні та садочка філії Гребінківської ЗОШ III ступенів № 1 опорного закладу
Гребінківської ЗОШ I-III ступенів № 4.
С.1.1.9. Капітальний ремонт коридору 1-го
2019р.
680,0
0
0
поверху опорного закладу Гребінківська
загальноосвітня
школа
I-III ступенів
№ 4.
С.1.2.1. Капітальний
ремонт
приміщення
20200
900,0
900,0
сільського будинку культури в с. Слободо2021рр.
Петрівка
С.1.2.2. Перенесення краєзнавчого музею в
201950,0
50,0
50,0
нове приміщення та розширення експозиції.
2021рр.
С.1.3.1. Розробка та реалізація програми
покращення медичних послуг та медичного
обслуговування жителів громади.
С.1.3.1. Забезпечення роботи ФАПу с.
Мар’янівка
С.1.4.1. Стимулювання розвитку туризму в
громаді

Всього
300,0

250,0
1080,0
450,0
400,0
1500,0
100,0

800,0

680,0
1800,0
150,0

20192021рр.

3000,0

3000,0

3000,0

9000,0

20192021рр.
20202021рр.

100,0

100,0

100,0

300,0

0

100,0

100,0

200,0

С.1.4.2. Розвиток зеленого туризму
2020100,0
100,0
0
Гребінківській об’єднаній територіальній
2021рр.
громаді.
Всього за стратегічною ціллю С.1.
7510,0
4850,0
4850,0
С.2. Молодіжні ініціативи – новий погляд на Гребінчин край
2020С.2.1.1. Створення креативного простору
0
400,0
400,0
2021рр.
«ХАБ-Гребінка»
С.2.2.1. Організація та проведення щорічного
конкурсу читців творів
Є.П.
Гребінки.

20192021рр.

100,0

100,0

100,0

С.2.2.2. Організація та проведення
201950,0
50,0
50,0
міжнародого фестивалю «Гребінчині
2021рр.
вечорниці».
Всього за стратегічною ціллю С.2.
150,0
550,0
550,0
С.3. Облаштування зон для активного відпочинку та дозвілля
2019500,0
500,0
500,0
С.3.1.1. Придбання та встановлення
2021рр.
спортивних тренажерних майданчиків в місті
та сільських населених пунктах громади.
С.3.1.2. Реконструкція спортивного
20191200,0
3000,0
3000,0
комплексу в м. Гребінка
2021рр.
2020С.3.2.1. Облаштування зони відпочинку в
0
300,0
300,0
2021рр.
міському парку.
С.3.3.1. Розробка та проведення тематичних 2019100,0
100,0
100,0
заходів до Дня ОТГ
2021рр.
С.3.3.2. Організація та проведення виставки- 201950,0
50,0
50,0
ярмарку майстрів народного та ужиткового
2021рр.
мистецтва до Дня міста.
Всього за стратегічною ціллю С.3.
1850,0
3950,0
3950,0
Всього за Програмою 3
9510,0
9350,0
9350,0

200,0
17210,0
800,0
300,0

150,0
1250,0
1500,0

7200,0
600,0
300,0
150,0
9750,0
28210,0

Загальні обсяги фінансування проектів у розрізі стратегічних цілей
Стратегічна ціль
С.1. Сучасний освітній та культурний простір, якісне медичне
обслуговування населення
С.2. Молодіжні ініціативи – новий погляд на Гребінчин край
С.3. Облаштування зон для активного відпочинку та дозвілля
Всього, тис. грн

2019
7510,0

2020
4850,0

2021
4850,0

150,0
1850,0

550,0
3950,0

550,0
3950,0

9510,0

9350,0

9350,0

Загальний обсяг фінансування 23 проектів за Програмою 3 протягом 2019-2021 років складає
28210,0 тис. грн.

Каталог проектів Програми 3. Культурно-просвітницький центр,
місце для активного спортивного життя
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту:

С.1. Культурно-просвітницький центр, місце для активного
спортивного життя
С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної
молоді
Підвищення якості шкільної природничо-математичної
освіти - придбання кабінетів фізики, хімії та біології для
загальноосвітніх закладів
Підвищення ефективності, доступності та якості освіти на
основі впровадження нових технологій в навчальний процесс.
Збереження, розвиток і ефективне використання інформаційно

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту:

-технологічного потенціалу школи для громади.
Створення умов для переходу до якісно нового рівня освіти на
основі використання нових технологій.

Гребінківська ОТГ

Учні загальноосвітніх навчальних закладів 1455 осіб, 139
учителів
На сьогоднішній день на території Гребінківької ОТГ
знаходяться 6 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких
навчається 1455 учнів та працює 139 педагогів. Учні шкіл
ставали переможцями районних, обласних предметних
олімпіад, творчих конкурсів. Матеріально-технічні бази шкіл
потребують удосконалення та оновлення. Одним із напрямків
інноваційного розвитку природничо-математичної освіти є
система навчання STEM, завдяки якій діти розвивають логічне
мислення та технічну грамотність, вчаться вирішувати
поставлені задачі, стають новаторами, винахідниками. А
вчителі повинні плекати в учнів бажання до дослідження та
озброїти їх методами науково-дослідної роботи. Саме з цією
метою проектом передбачається придбання обладнання для
кабінетів фізики, хімії. біології закладів загальної середньої
освіти Гребінківської ОТГ.
Сприяння розвитку особистості та підготовки учнів до
продовження навчання й успішного працевлаштування.
Можливість значно підвищити ефективність навчання.
Оволодіння учасниками проекту новими знаннями.
Оновлення змісту навчання шляхом підвищення рівня
ефективності.
Створення сприятливих умов для навчання учнів.
Кількість закуплено обладнання для кабінетів фізики.
Кількість закуплено обладнання для кабінетів хімії.
Кількість закуплено обладнання для кабінетів біології.
Кількість учнів-переможців предметних районних та обласних
олімпіад.
Придбання і монтування нової техніки.
Придбання меблів та обладнання;
Проведення оцінки результатів проекту та написання звіту.
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
100
100
100
300
Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, гранти.
Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, педагоги шкіл.

С.1. Культурно-просвітницький центр, місце для активного
спортивного життя
С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної
молоді
Капітальний ремонт санвузла Опорного закладу
Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4.
Капітальний ремонт санвузла Опорного закладу Гребінківська
загальноосвітня школа I-III ступенів № 4.
Створення належних умов для навчання та комфортного

перебування дітей в навчальному закладі, забезпечення якісного
функціонування навчального процесу та заміни
сантехобладнання, що значно покращить санітарно-технічний
стан приміщення санвузла..

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Гребінківська ОТГ
Учні школи – 553 особи, 53 особи педагогічні працівники,
батьки 1080 осіб
Потреба у реалізації проекту викликана необхідністю
створення належних умов для дітей та персоналу у школі.
Санвузол школи потребує капітального ремонту що негативно
відображається на здоров’ї учнів та працівників закладу. В
школі проводиться багато різних заходів пов’язаних з навчальновиховним процесом. Проте на даний час постало питання
санітарно-технічного стану санвузла школи. Майже тридцять
років, капітальний ремонт приміщень та санвузлів у навчальному
закладі не проводився, що призвело до значного зношення
санвузла та необхідності заміни сантехобладнання в ньому.
Проведення робіт згідно проекту дасть змогу привести в
задовільний санітарний стан приміщення туалету школи.

Створення належних умов для навчання та комфортного
перебування дітей в навчальному закладі.
Забезпечення якісного функціонування навчального процессу.
Заміна сантехобладнання, що значно покращить санітарнотехнічний стан приміщення санвузла.
.Проведено капітальний ремонт приміщення санвузла.
Заміна сантехобладнання туалету.
Виготовлення проектно-кошторисної документації.
Проведення нового опорядження стін та стелі.
Заміна існуючого покриття підлоги на нове.
Заміна дверних блоків.
Встановлення нових унітазів, клозетних чаш та зливних бачків,
а також вмивальниць.
Заміна світильників електроосвітлення.
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
250
0
0
250
Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, державного, обласного
гранти.
Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, причетні
установи та організації.
С.1. Культурно-просвітницький центр, місце для активного
спортивного життя.
С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної
молоді.
Капітальний ремонт із заміни віконних і дверних блоків та
покрівлі будівлі початкової школи Гребінківської гімназії
Створення комфортних умов для навчання та виховання учнів
школи , забезпечення збереження тепла в приміщенні та
економії бюджетних коштів шляхом впровадження
енергозберігаючих технологій.Ремонт збереже будівлю,
продовжить її експлуатацію, створить відповідні умови для

Територія впливу
проекту
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди
Стислий опис проекту

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту:

навчання та відпочинку школярів початкових класів.
Гребінківська ОТГ
Учні 431особа, працівники гімназії батьки
Приміщення початкової школи гімназії збудовано в 1938 році.
Капітального ремонту не було майже 40 років. Існуючі вікна в
приміщенні дерев’яні, великих розмірів, за час експлуатації
дерев’яні конструкції всохли і в них з’явились тріщини. Через
отвори, що виникли між стінами і віконними рамами,
втрачається тепло, що призводить до недотримання
температурного режиму в приміщеннях школи. Двері дерев’яні
потребують заміни. Потребує ремонту і утеплення дах будівлі.
Актуальність даного проекту полягає в забезпеченні належних
умов навчання та виховання дітей шкільного віку в
Гребінківській гімназії, покращення технічного стану будівлі
початкової школи та енергозбереження, а саме: заміна вікон на
металопластикові, заміна дверних блоків та заміна покрівлі.
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.
Економія бюджетних коштів на опалення.
Зменшено ризик багатьох простудних захворювань в учнів,
вчителів та обслуговуючого персоналу школи;
Перетворення будівлі школи в сучасний, естетично
привабливий освітній заклад.
Замінено віконних блоків (од)
Замінено покрівлю.
Замінено дверних блоків (од).
Виготовлення проектно – кошторисної документації.
Затвердження проектно-кошторисної документації.
Укладання договорів з підрядчиком на виконання робіт.
Проведення ремонтних робіт.
Прийняття об’єкта в експлуатацію.
2019 рік
2019
2020
2021
Разом
1080
0
0
1080
Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, державного, обласного
гранти.
Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, причетні
установи та організації.
С.1. Культурно-просвітницький центр, місце для активного
спортивного життя
С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної
молоді.
Капітальний ремонт кабінету інклюзивно-ресурсного
центру Гребінківської міської ради.
Підвищення якості, доступності та конкурентоспроможності
позашкільної та інклюзивної освіти в інтересах вихованців, їх
батьків, соціальних партнерів та суспільства в цілому.

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди
Стислий опис проекту:

Визнання прав дітей з особливими потребами та забезпечення
їх освітніми послугами на рівні з іншими дітьми.
Гребінківська ОТГ
Діти з особливими освітніми потребами, їх батьки
Одним із найважливіших чинників прогресивного розвитку
суспільства є гуманне, милосердне та дбайливе ставлення до
дітей, які не можуть вести повноцінне життя.Тому, реалізація
прав дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років
на здобуття освіти, надання психолого-педагогічної допомоги
та забезпечення системного кваліфікованого супроводження
шляхом створення інклюзивно-освітнього середовища.
розширення діапазону освітніх послуг відповідно до запитів
дітей і батьків. Інклюзивний центр в Гребінківській ОТГ був
створений в 2018 році. Він уже працю, але кабінет інклюзивноресурсного центру потребує капітального ремонту, щоб
забезпечити необхідних умов для особистісного розвитку,
зміцнення здоров'я, професійного самовизначення і творчої
праці дітей з особливими освітніми потребами.
Створення інклюзивно-ресурсного центру та забезпечення
умов для надання освітніх послуг дітям з особливими
потребам.
Проведення капітального ремонту кабінету інклюзивноресурсного центру
Проведено капітальний ремонт інклюзивно-ресурсного центру
Виготовлення проектно-кошторисної документації.
Затвердження проектно-кошторисної документації.
Визначення виконавця робіт.
Проведення капітального ремонту.
Прийняття об’єкта в експлуатацію.
2019 рік
2019
2020
2021
Разом
450
0
0
450
Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, державного, обласного
гранти.
Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, причетні
установи та організації.
С.1. Культурно-просвітницький центр, місце для активного
спортивного життя
С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної
молоді
Капітальний ремонт харчоблоку та пральні закладу
дошкільної освіти «Теремок».
Покращення перебування дітей в закладі дошкільної освіти
«Теремок».
Гребінківська ОТГ
110 дітей, батьки та працівники ЗДО «Теремок»
Капітального ремонту харчоблоку та пральні за час існування
ДНЗ, а це 38 років не було. Капітальний ремонт їдальні
забезпечить комфортні умови для перебування дітей у закладі

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

і забезпечить безперервний процес виховання.
Дотримання санітарно- гігієнічних норм утримання вихованців.
Економію коштів місцевого бюджету через скорочення витрат
на опалення.
Збільшення терміну експлуатації будівлі, покращення її
естетичного вигляду.
Проведено капітальний ремонт харчоблоку.
Проведено капітальний ремонт пральні.
Виготовлення проектно-кошторисної документації.
Затвердження проектно-кошторисної документації на
виконкомі.
Пошук підрядної організації.
Проведення капітального ремонту.
2019 рік
2019
2020
2021
Разом
400
0
0
400
Кошти державного, обласного та бюджету Гребінківської ОТГ
Виконавчий комітет міської ради, причетні установи та
організації.
С.1. Культурно-просвітницький центр, місце для активного
спортивного життя
С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної
молоді
Придбання та оновлення обладнання для
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4.
Покращення умов та якості проведення навчально-виховного
процесу.
Забезпечення можливості учнів використовувати інформаційні
технології та обладнання для отримання якісної освіти;
Підвищення інформаційної освіти та фахового рівня
педагогічних працівників;
Покращення рівня знань учнів по наслідках проведеного
зовнішнього незалежного опитування (ЗНО).
В рамках проекту планується придбання спеціалізованого
інтерактивного обладнання та навчальних класів для опорного
закладу, а саме для класів: біології, хімії, географії, фізики,
інформатики, математики, іноземної мови (лінгафонний
кабінет), історії, зарубіжної літератури, української мови та
літератури. Планується, що залучені спеціальні класи з
першого дня своєї роботи відчутно змінять умови навчання для
школярів та вчителів, оптимізує кількість учнів у навчальних
закладах.
Гребінківська ОТГ
Учні 553 особи, педагоги – 53 особи, батьки 1080 осіб
Для ефективної підготовки учнів у школах необхідна
оптимізація мережі освітніх закладів. Для цього рішенням
Гребінківської міської ради було утворено освітній округ,
визначено опорним закладом в громаді ЗОШ I-III ступенів № 4
з двома філіями ЗОШ І-ІІ ступенів № 1 та № 2. В громаді
існують проблеми щодо забезпечення для дітей доступу до
інноваційних та інтерактивних методів освіти у школі, тому що

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи проекту

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту:

на протязі багатьох років матеріально-технічна база шкіл не
оновлювалась.
Для реалізації заходів щодо забезпечення роботи опорного
навчального закладу залучення коштів на покращення його
матеріально-технічної бази та створення комфортних умов для
учнів надасть дієвий імпульс до розвитку громади.
Вирішення питань надання доступу до нових методів навчання
та оптимізація мережі навчальних закладів сприятиме
зменшенню соціальної напруги, підвищенню рівня освіти учнів..
Для цього необхідно забезпечити ефективну роботу опорного
закладу (ЗОШ I-III ступенів № 4) шляхом організації
комплексного інтерактивного навчання та створення
комфортних умов для учнів, а саме: придбати сучасне
спеціалізоване інтерактивне обладнання для класів. Проект
передбачає впровадження новітніх технологій та новітніх
підходів в викладанні предметів у опорному навчальному
закладі освітнього округу ОТГ. Використання інтерактивних
дошок, комп’ютерів, лінгафонного кабінету, класу фізики та
іншого сучасного обладнання допоможе дітям отримати більш
глибокі знання за предметами та якісно піднять рівень
викладання педагогів опорного закладу учням.
Збільшення рівня успішності учнів.
Якісно піднять рівень викладання педагогами навчальних
дисциплін. Придбання сучасних класів дозволить проводити
інтерактивне навчання з використанням медіа-ресурсів та
спеціалізованого обладнання, надасть доступ до інноваційних
навчальних програм, що матиме позитивний вплив на
успішність учнів і їх включення до навчального процесу.
Рівень успішності в опорному закладі (%).
Кількість встановлених інтерактивних дошок (од)
Підготовка та затвердження плану оновлення класів у
опорному навчальному закладі.
Закупівля спеціалізованого інтерактивного обладнання для
класів опорного закладу та закупівля спеціалізованого
інтерактивного обладнання для класів опорного закладу.
Виконання робіт з монтажу обладнання та класів у кабінетах
школи.
Звітування.
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
500
500
500
1500
Кошти державного, обласного та бюджету Гребінківської ОТГ
Виконавчий комітет міської ради, причетні установи та
організації
С.1. Культурно-просвітницький центр, місце для активного
спортивного життя
С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної
молоді.
Капітальний ремонт приміщення філії Марянівська
загальноосвітня школа I-II ступенів імені Є.П. Гребінки із
заміни віконних блоків.
Створення комфортних умов для навчання та виховання учнів
школи , забезпечення збереження тепла в приміщенні та

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту:

економії бюджетних коштів шляхом впровадження
енергозберігаючих технологій.
с. Мар’янівка, с. Новодар
524 особи
Приміщення школи в с. Мар’янівка опалюється від
електричного котла, якого було встановлено в січні місяці.
Після заміни опалювального котла у Мар’янівській ЗОШ значно
зменшилися витрати на електроенергію, а температура у
класах підвищилась до комфортних для навчання 18 градусів.
Але існуючі вікна в приміщенні школи дерев’яні, великих
розмірів, за час експлуатації дерев’яні конструкції всохли і в
них з’явились тріщини. Через отвори, що виникли між стінами і
віконними рамами, втрачається тепло, що призводить до
недотримання температурного режиму в приміщеннях школи.
Це негативно відображається на температурному режимі в
навчальних класах та коридорах, тому проектом пропонується
заміна віконних блоків на енергозберігаючі.
Заміна вікон на енергозберігаючі.
Зменшено втрати тепла та покращено температурний режим в
школі.
Покращено умови навчання учнів.
Економія бюджетних коштів на опалення.
Зменшено ризик багатьох простудних захворювань в учнів,
вчителів та обслуговуючого персоналу школи.
Перетворення будівлі школи в сучасний, естетично
привабливий освітній заклад.
Виготовлення проектно – кошторисної документації.
Проведення експертизи проектної документації.
Укладання договорів з підрядчиком на виконання робіт.
Проведення ремонтних робіт.
Прийняття об’єкта в експлуатацію.
2019 рік
2019
2020
2021
Разом
100
0
0
100
Кошти Бюджету Гребінківської ОТГ, державний бюджет
Виконавчий комітет міської ради, причетні установи та
організації.
С.1. Культурно-просвітницький центр, місце для активного
спортивного життя
С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної
молоді
Капітальний ремонт приміщення їдальні та садочка філії
Гребінківської ЗОШ I-II ступенів № 1 опорного закладу
Гребінківської ЗОШ I-III ступенів № 4.
Величезною проблемою для багатьох батьків м. Гребінки ‒ є
черги в дошкільні заклади. Міською радою прийнято рішення
про проведення капітального ремонту приміщення філії
Гребінківська ЗОШ І-ІІ ст. №1 з облаштуванням в ньому
дитячого садочку, щоб розв’язати проблему влаштування дітей
у заклади дошкільної освіти.

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Гребінківська ОТГ
12500 осіб
Потреба у реалізації проекту викликана необхідністю
створення належних умов для дітей та персоналу у школі.
Санвузол школи потребує капітального ремонту що негативно
відображається на здоров’ї учнів та працівників закладу. В
школі проводиться багато різних заходів пов’язаних з навчальновиховним процесом. Проте на даний час постало питання
санітарно-технічного стану санвузла школи. Майже тридцять
років, капітальний ремонт приміщень та санвузлів у навчальному
закладі не проводився, що призвело до значного зношення
санвузла та необхідності заміни сантехобладнання в ньому.
Проведення робіт згідно проекту дасть змогу привести в
задовільний санітарний стан приміщення туалету школи.

Очікувані результати:
Показники (індикатори)
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:

Капітального ремонту їдальні за час існування ДНЗ, а це 26
років не було. Капітальний ремонт їдальні забезпечить
комфортні умови для перебування дітей у закладі і
забезпечить безперервний процес виховання
Подолання черг до дитячих садочків.
Дотримання санітарно- гігієнічних норм утримання вихованців.
.Проведено капітальний ремонт приміщення.
Відкрито дві різновікові групи дошкільної освіти
Виготовлення проектно-кошторисної документації.
Проведення нового опорядження стін та стелі.
Заміна існуючого покриття підлоги на нове.
Заміна дверних блоків та вікон.
Заміна світильників електроосвітлення та електропроводки.
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
800
0
0
800
Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, державного, обласного
гранти.
Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, причетні
установи та організації.

С.1. Культурно-просвітницький центр, місце для активного
спортивного життя
С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної
молоді
Капітальний ремонт коридору 1-го поверху опорного
закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів
№ 4.
Створення безпечних та комфортних умов для учнів під час
навчально-виховного процессу.
Забезпечення естетичного вигляду навчального закладу, що
відповідає санітарним нормам.
Зміцненні матеріально-технічної бази закладу.
Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного
процесу та попередженні травматизму у закладі.

Гребінківська ОТГ

Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Показники (індикатори)
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Показники (індикатори)

12500 осіб
Опорний заклад Гребінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 4 була збудована у 1928 році. Добудова до школи зроблена в
1985 році. У навчальному закладі навчаються – 553 учні.
Невблаганний час поступово руйнував стіни, стелі, підлоги
в приміщенні школи, системи життєзабезпечення, туалети та
благоустрій території та інше. За рахунок державного та
місцевого бюджетів було виконано частково відбудовні роботи
(улаштування покрівлі та заміна вікон на енергозберігаючі
металопластикові та інше). Незважаючи на зусилля працівників
школи та громади, які під час ремонтних робіт роблять усе
можливе для підтримання задовільного стану приміщення
(косметичні ремонти), навчальний заклад потребує капітального
ремонту будівлі (ремонт коридорів, туалету).
Створення нормальних умов для навчання дітей та праці
педагогічних працівників.

Проведено капітальний ремонт коридору 1 поверху
приміщення.

Виготовлення проектно-кошторисної документації.
Визначення підрядної організації.
Ремонт коридору 1 поверху (улаштування стін, стелі, підлоги).
Здача об’єкта в експлуатацію.

2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
680
0
0
680
Кошти бюджету Гребінківської ОТГ, державного, обласного
гранти.
Гребінківська міська рада, виконавчий комітет, причетні
установи та організації.

С.1. Сучасний освітній та культурний простір, якісне
медичне обслуговування населення
С.1.2. Ревіталізація музею, бібліотек та клубів – нове
наповнення, нові завдання
Капітальний ремонт приміщення сільського будинку
культури в с. Слободо-Петрівка
Проект передбачає проведення капітального ремонту
Слободо-Петрівського сільського будинку культури.
Слободо-Петрівський старостинський округ
Населення Слободо-Петрівського старостату близько 1300
осіб
Слободо-Петрівський сільський будинок культури
побудований у 1958 році, капітальний ремонт не
проводився. Проект передбачає заміну даху, підлоги, вікон,
дверей, утеплення приміщення, внутрішні роботи (заміна
электропроводки, відновлення системи опалення).
Поліпшення рівня надання культурних послуг населенню.
Забезпечення повноцінного функціонування закладу,
надання якісних культурних послуг.
Проведений капітальний ремонт приміщення.
Якісні культурні послуги у сільській місцевості.

Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль

Виготовлення проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт приміщення.
Проведення ремонтних робіт.
2020-2021
2019
2020
2021
Разом
900
900
1800
Бюджет Гребінківської ОТГ.
Виконавчий комітет міської ради, причетні установи та
організації.

С.1. Сучасний освітній та культурний простір, якісне
медичне обслуговування населення
С.1.2. Ревіталізація музею, бібліотек та клубів – нове
наповнення, нові завдання
Перенесення краєзнавчого музею в нове приміщення
та розширення експозиції
Проект передбачає перенесення народного краєзнавчого
музею у нове приміщення, що дасть можливість надавати
якісні екскурсійні та туристичні послуги
Гребінківська ОТГ
Населення громади 12500 осіб
Капітальний ремонт приміщення, облаштування кімнат для
експозицій, створення нових експозицій.
Перенесення краєзнавчого музею в нове приміщення.
Організація цікавого, творчого, культурно-естетичного
дозвілля жителів та гостей громади.
Нові можливості більш ефективного використання
приміщення для задоволення культурних потреб жителів
та гостей громади.
Поліпшення надання якісних екскурсійних послуг.
Створення привабливого іміджу громади.
Облаштований сучасний музей в окремому приміщенні.
Покращена матеріально технічна база закладу.
Покращення культурно-естетичного дозвілля жителів та
гостей громади.
Виготовлення проектно-кошторисної документації.
Проведення капітального ремонту.
Перенесення експозицій.
Створення нових експозицій.
2019-2021
2019
2020
2021
Разом
50
50
50
150
Бюджет Гребінківської ОТГ
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради,
причетні установи та організації.
С.1. Сучасний освітній та культурний простір, якісне
медичне обслуговування населення.

Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

С.1.3. Переоснащення
кваліфікованих кадрів

медичних

установ,

залучення

Розробка та реалізація програми покращення
медичних послуг та медичного обслуговування
жителів громади
Проект передбачає об’єднання зусиль міської ради,
керівників підприємств, установ, організацій, що
здійснюють діяльність на території Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади, в напрямку
модернізації та зміцнення матеріально- технічної бази
закладів охорони здоров’я, оснащення їх необхідним
медичним обладнанням, комп′ютерною технікою,
автотранспортом, поліпшення умов праці медичних
працівників, що допоможе підвищити доступ населення до
якісної медичної допомоги, покращити якість
обслуговування та збільшити тривалість життя населення
Гребінківської ОТГ
Гребінківська ОТГ
Населення громади 12500 осіб
Медична допомога жителям об’єднаної територіальної
громади є доступною. Проте є проблеми, які
накопичувалися роками і потребують невідкладного
вирішення шляхом додаткового фінансування з місцевого
бюджету. Оптимальним варіантом розв’язання проблем є:
пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини; удосконалення
матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно до
світових стандартів, запровадження правових,
економічних, управлінських механізмів, забезпечення
конституційних прав громадян на охорону здоров’я;
залучення засобів масової інформації, навчальних закладів
та громадських організацій до більш широкого
інформування населення з питань профілактики, раннього
виявлення та ефективного лікування захворювань;
поліпшення медичної допомоги вразливим верствам
населення та жителям Гребінківської ОТГ; забезпечення
населення ефективними, безпечними і якісними
лікарськими засобами та виробами медичного
призначення; поліпшення стану здоров’я всіх верств
населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності,
смертності, продовження активного довголіття і тривалості
життя; підвищення ефективності використання наявних
кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів охорони
здоров’я; створення сучасної системи інформаційного
забезпечення у сфері охорони здоров’я; удосконалення
інноваційної політики в сфері охорони здоров’я;
впровадження системи персоніфікованого електронного
реєстру громадян та сучасних інформаційних і
телемедичних технологій в діяльності первинної медикосанітарної допомоги.
Створити цілісну систему надання первинної медичної
допомоги на засадах сімейної медицини, що в свою чергу
дасть змогу зменшити захворюваність та смертність

Показники (індикатори)

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту

населення Гребінківської ОТГ, підвищити народжуваність
та збільшити тривалість життя.
Збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається
лікарями загальної практики - сімейними лікарями.
Запровадити ефективну систему багатоканального
фінансування , збільшення бюджетних асигнувань на
первинну медико-санітарну допомогу.
Покращити матеріально - технічну базу лікувальнопрофілактичних підрозділів Центру.
Покращити якість надання медичних послуг соціальнонезахищеним верствам населення.
Збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається:
лікарями загальної практики – сімейними лікарями –
щороку на 7 – 10%.
Покращення забезпечення медичними працівниками (осіб).
Забезпечення збереження та подальше зміцнення
матеріально-технічної бази, її модернізація Одиниць
обладнання).
Забезпечення пільговими ліками населення Гребінківської
ОТГ (%)
Гарантована доступність і якість кваліфікованої медичної
допомоги.
Будівництво, реконструкція, проведення ремонту,
оснащення обладнанням, автотранспортом і засобами
зв’язку та створення умов для заохочення медичного
персоналу та випускників медичних освітніх закладів до
проживання та професійної діяльності на території
громади.
Удосконалення організації медичної допомоги,
пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної
допомоги.
Удосконалення механізмів фінансування закладів охорони
здоров'я.
Потребують впровадження енергозберігаючі заходи та
реконструкція опалювальної системи.
Забезпечення збереження та подальше зміцнення
матеріально-технічної бази, її модернізація.
Забезпечення оплати за медикаменти та перев’язувальні
матеріали для мешканців ОТГ.
Забезпечення населення Гребінківської ОТГ пільговими
медикаментами.
2020-2021 роки
2019
2020
2021
Разом
3000
3000
3000
9000
Бюджет Гребінківської ОТГ
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, міська рада
причетні установи та організації.
С.1. Сучасний освітній та культурний простір, якісне
медичне обслуговування населення.
С.1.3. Переоснащення медичних установ, залучення
кваліфікованих кадрів
Забезпечення роботи ФАПу с. Мар’янівка
Метою даного проекту є збереження та поліпшення

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

медичного обслуговування населення Мар’янівського
старостату.
Планується здійснити, закупівлю медичного та
невиробничого обладнання довготривалого використання і
меблів (комп’ютера).
Саме через закупівлю необхідно медичного
обладнання громада вбачає поліпшення якості медичного
обслуговування так як з’явиться можливість проводити
фізіотерапію та ряд інших профілактичних заходів для
оздоровлення , встановиться нормальний санітарногігієнічний режим/
Мар’янівський старостат
524 особи
Нестача фінансування первинної медичної ланки (ФАПів)
є проблемою. Так, фінансування первинної ланки
медицини проходить, але попри всі дії законодавчих,
державних, місцевих органів управління щодо її
збереження і розвитку коштів не достатньо. Із-за
постійного недофінансування стан медицини на селі
погіршується. А як відомо, що саме від медицини на селі
залежить рівень здоров’я жителів громади її добробут та
розвиток. Імідж кожного села визначається станом об’єктів
комунальної власності та благоустрою, якістю проживання,
тому в реалізації даного проекту вбачається проводити
заходи щодо профілактики, збереження та поліпшення
медичного обслуговування, об`єднавши для цієї мети всіх
жителів громади. Економічні негаразди, з якими час від
часу зіштовхуються наші села дуже суттєво вплинули на
збереження та розвиток медичної галузі, що призводить до
її занепаду і в свою чергу до деградації в першу чергу
молоді. В приміщенні проведений ремонт, але потребує
основного закупівлі медичного, невиробничого обладнання
та інвентаря довгострокового використання і меблів.
Реалізація даного проекту значно прискорить розпочату
міською радою роботу по наданню якісного медичного
обслуговування.
Мешканці старостату отримають якісне медичне
обладнання на якому будуть проводити лікування хвороби
на ранній стадії розвитку.
Міська рада та її виконавчий комітет – отримає інструмент,
який дозволить вдосконалити процес прийняття рішень про
інвестування в модернізацію об’єктів комунальної
інфраструктури сіл, дасть можливість ефективно
реалізувати свої зобов’язання щодо відповідальності за
забезпечення належної якості послуг, комфортності, а
головне те, що буде зроблено великий крок у збереженні
та розвитку медичної галузі на селі.
Медичні працівники ФАПу отримають робочі місця згідно
санітарно-гігієнічних вимог.
Систематичне проведення медичних оглядів з залученням
широкого спектру спеціалістів з ЦРЛ, що дасть змогу
виявити хворобу ще на початковій стадії.
Даний заклад буде забезпечений необхідним інвентарем
для своєї діяльності.

Показники (індикатори)
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Показники (індикатори)

Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники

Кількість осіб які будуть обслуговуватись
Закупівля медичного обладнання;
Закупівля невиробничого обладнання довготривалого
використання і меблів.
Забезпечення підвищення кваліфікації та проходження
відповідного навчання медичного працівника.
При потребі проведення поточних та косметичних
ремонтів в приміщенні ФАПу.
2020-2021 роки
2019
2020
2021
Разом
100
100
100
300
Бюджет Гребінківської ОТГ, обласний бюджет, державний
бюджет, гранти
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради, міська рада
причетні установи та організації.
С.1. Сучасний освітній та культурний простір, якісне
медичне обслуговування населення
С1.4.Створення туристичного кластеру «Гребінчин дім»
Стимулювання розвитку туризму в громаді
Розширення індустрії туризму на території громади, з
метою створення туристичного продукту.
Використання туристичних ресурсів, інфраструктури для
покращення надання якісних туристичних послуг.
Гребінківська ОТГ
Населення громади 12500 осіб
Гребінківська громада має багато історичних пам’яток, а
саме: Батьківщина відомого письменника – байкаря Є.П.
Гребінка (музеї, могила,каштан);
Пам’ятка архітектури періоду Київської Русі X ст. (частина
Зміїних Валів періоду князя Володимира).
Разом с цим більшість цих об’єктів є маловідомими для
широкого загалу туристів.
Популяризація туристичних можливостей громади може
стати першим кроком до активного залучення туристів.
Зростання туристичних потоків та створення можливостей
для збільшення доходів для мешканців громади від
надання туристичних послуг.
Створено на базі народного краєзнавчого музею
туристичний кластер «Гребінчин дім».
Розроблено три екскурсійні маршрути.
Проведено широке інформування потенційних споживачів
туристичних послуг.
Створення робочої групи.
Визначення маршрутів які мають найвищий потенціал з
точки зору зростання туристичних потоків.
2020-2021 роки
2019
2020
2021
Разом
100
100
200
бюджет Гребінківської ОТГ
Гребінківська міська рада, представники малого та

реалізації проекту:

середнього бізнесу, жителі громади

Стратегічна ціль

С.1. Сучасний освітній та культурний простір, якісне
медичне обслуговування населення
С1.4.Створення туристичного кластеру «Гребінчин дім»

Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи проекту:

Розвиток зеленого туризму Гребінківської міської
об'єднаної територіальної громади
Створення садиб зеленого туризму
Гребінківська ОТГ
Населення громади 12500 осіб
Гребінчин край – екологічно чиста територія, що дає
можливість мешканцям великих мегаполісів відпочити від
міської метушні, насолодитися красою мальовничої
природи Гребінчиного краю.
Зростання туристичних потоків.
Розвиток малого бізнесу.
Створення садиб зеленого туризму.
Створення позитивного іміджу громади.
Створені садиби зеленого туризму.
Підвищення рівня жителів у

Виявлення бажаючих створити садиби зеленого
туризму у сільській місцевості.
Облаштування садиб.
Поширення інформації про туристичний потенціал
громади через засоби масової інформації, в мережі
Інтернет, створення та просування туристичної
інформації на офіційному сайті міста.

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

2020-2021
2019
2020
2021
Разом
100
100
200
Бюджет Гребінківської ОТГ
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради,
причетні установи та організації.

Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту

С.2. Молодіжні ініціативи – новий погляд на гребінчин край
С.2.1.Підтримка молодіжних ініціатив, створення
креативного простору «ХАБ-Гребінка»

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:

Створення креативного простору «ХАБ-Гребінка»
Проект направлений на створення безпечного, креативного
та відкритого простору - «ХАБ-Гребінка». З метою умов
для спілкування, проведення змістовного дозвілля,
неформальної освіти та профорієнтаційної роботи, а також
залучення молоді до участі у громадському житті.
Гребінківська ОТГ
Населення громади 12500 осіб

Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Показники (індикатори)

Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:
Показники (індикатори)
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість

Проектом передбачено створення молодіжного публічного
простору «ХАБ-Гребінка», єдина платформа якого
передбачатиме організацію умов для:
- самоорганізація активної спільноти;
- проведення форумів, конференцій, лекцій, майстер
класів;
- розвитку культурних та соціальних проектів молоді міста;
- самоорганізації активних громадян та гуртування їх
навколо ідеї спільної праці направленої на розвиток
громади.
Створення альтернативного, вільного простору для
культурного та інтелектуального розвитку молоді.
Створено місце з сучасним обладнання та матеріальнотехнічною базою для культурного та інтелектуального
розвитку молоді.
Проведено широке інформування потенційних споживачів.
Створення робочої групи на базі міського будинку культури.
Придбання сучасного обладнання для забезпечення
функціонування «ХАБ-Гребінка».
2020-2021 роки
2019
2020
2021
Разом
400
400
800
бюджет Гребінківської ОТГ
Гребінківська міська рада, представники малого та
середнього бізнесу, жителі громади

С.2. Молодіжні ініціативи – новий погляд на гребінчик край
С.2.2. Проведення нових культурно-мистецьких заходів.
Організація та проведення щорічного конкурсу читців
творів Є.П. Гребінка
Популяризація творчості Є.Гребінки, збагачення та
поповнення репертуару читців кращими творами сучасних
авторів, підвищення виконавської майстерності читців.
Гребінківська ОТГ
Населення громади 12500 осіб
Конкурс читців присвячений річниці від дня народження
письменника, заснований Гребінківською міською радою
Популяризація творчості Є.П.Гребінки.
Підтримка і професійне зростання талановитої молоді у
жанрі художнього читання.
Щорічно проводиться конкурс читців творів Є.Гребінки.
Залучено максимальну кількість конкурсантів.
Затвердження положення конкурсу.
Створення організаційного комітету проведення конкурсу.
Визначення розмірів грошових винагород.
Проведення широкого інформування потенційних учасників
конкурсу.
2019-2021 роки
2019
2020
2021
Разом

проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

100
100
100
300
бюджет Гребінківської ОТГ
Гребінківська міська рада, представники малого та
середнього бізнесу, жителі громади

Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту

С.2. Молодіжні ініціативи – новий погляд на гребінчик край
С.2.2. Проведення нових культурно-мистецьких заходів.

Цілі проекту

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:
Стратегічна ціль

Організація та проведення міжнародного фестивалю
культури «Гребінчині вечорниці»
Вшанування пам’яті класика української літератури Є.П.
Гребінки.
Поліпшення культурного обслуговування населення
громади.
Піднесення іміджу громади.
Залучення широкого кола громадськості та широкого кола
інтелігенції до збереження, примноження та популяризації
надбань національної культури.
Гребінківська ОТГ
Населення громади 12500 осіб
Фестиваль проводиться з метою вшанування пам’яті
класика української літератури Євгена Гребінки.
Налагодження ділових зв’язків у культурній та духовній
сферах з усіма регіонами України.
Стимулювання культурного обміну, підвищення ролі
української культури і мистецтва у формуванні світогляду
та естетичних смаків молодого покоління.
Залучення туристів.
Створення туристичного іміджу.
Популяризація творчості Є.П.Гребінки.
Підтримка і професійне зростання талановитої молоді.
Щорічно проводиться міжнародний фестиваль культури
«Гребінчині вечорниці».
Залучено максимальну кількість учасників фестивалю у
тому числі з закордону .
Затвердження положення конкурсу.
Створення організаційного комітету проведення конкурсу.
Визначення розмірів грошових винагород.
Проведення широкого інформування потенційних учасників
фестивалю.
2019-2021 роки
2019
2020
2021
Разом
50
50
50
150
бюджет Гребінківської ОТГ
Гребінківська міська рада, представники малого та
середнього бізнесу, жителі громади
С.3. Облаштування зон для активного відпочинку та
дозвілля

Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:

С.3.3. Запровадження проведення тематичних виставок –
ярмарок.
Розробка та проведення тематичних заходів до Дня
ОТГ
Проведення святкових заходів з нагоди Дня ОТГ
Гребінківська ОТГ
Населення громади 12500 осіб
Створення організаційного комітету
Розробка план заходів щодо проведення свята.
Залучення до участі інших громад, обмін досвідом.
Проведення змістовного дозвілля жителів громади.
Залучення туристів.
Змістовне дозвілля для жителів громади.

Показники (індикатори)

Щорічно проводяться заходи з нагоди Дня ОТГ.

Ключові заходи проекту:

Створення організаційного комітету проведення свята.
Поширення інформації про святкові заходи через засоби
масової інформації, в мережі Інтернет, створення та
просування інформації на офіційному сайті міста.
Проведення святкових заходів.
2019-2021 роки
2019
2020
2021
Разом
100
100
100
300
бюджет Гребінківської ОТГ
Гребінківська міська рада, представники малого та
середнього бізнесу, жителі громади

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

С.3. Облаштування зон для активного відпочинку та дозвілля
Стратегічна ціль

С.3. Облаштування зон для активного відпочинку та
дозвілля

Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту

С.3.1.Розвиток спорту та фізичної культури

Цілі проекту

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість

Придбання та встановлення спортивних тренажерних
майданчиків в місті та сільських населених пунктах
громади
Забезпечення змістовного учбового процесу, фізичного
виховання, спортивного розвитку учнів, дітей та дорослого
населення, пропаганда здорового способу життя
Створення додаткових умов для масових занять
фізичною культурою і спортом всіх верств населення
Гребінківська ОТГ
Населення громади 12500 осіб

отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

Низький рівень забезпечення населення Гребінківської
об’єднаної територіальної громади відкритими
спортивними майданчиками масового
використання, недостатність умов для збільшення обсягів
рухової активності населення. В минулому році
встановлено лише один майданчик на території опрного
закладу. Проект передбачає можливість значно підвищити
ефективність навчання фізичної культури.
Отримання учасниками проекту нових знань в розвитку
фізичного виховання та спорту.
Створення сприятливих умов для навчання учнів.
Задовольнити потреби населення у зміцненні
фізичного здоров'я.
Ширше залучати населення до занять фізичною
культурою і спортом.
Збільшити кількість дітей і всіх верств населення,
залучених до активного способу життя, змістовного
дозвілля та зростання обсягів їх рухової активності.
Кількість площадок з встановленими тренажерами в
м. Гребінка.
Кількість площадок з встановленими тренажерами в
сільських населених пунктах.
Вивчення пропозицій спортивного обладнання.
Придбання та встановлення обладнання на відкритих
спортивних майданчиках.
Проведення оцінки результатів проекту та написання звіту.
2019-2021 роки
2019
2020
2021
Разом
500
500
500
1500
бюджет Гребінківської ОТГ, державний бюджет, обласний
бюджет, гранти
Гребінківська міська рада, жителі громади, причетні
організації а установи

Стратегічна ціль

С.3. Облаштування зон для активного відпочинку та
дозвілля

Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту
Цілі проекту

С.3.1.Розвиток спорту та фізичної культури

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Реконструкція спортивного комплексу в м. Гребінка
Створення умов для проведення в області всеукраїнських
і міжнародних змагань, сприяння розвитку фізичної
культури та спорту, вищих спортивних досягнень.
Створення додаткових умов для підготовки спортивних
резервів і спортсменів вищих категорій та для цілорічних
занять населення фізичною культурою і спортом.
Гребінківська ОТГ
Населення громади 12500 осіб
Спортивний комплекс – це гордість нашої громади. Але
наряду з тим багато проблемних питань. Основне із них –

Очікувані результати:

Показники (індикатори)
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:

це відсутнє протягом попередніх десятьоліть належного
фінансування утримання спортивних споруд. В травні
минулого року відбулося аварійне руйнування частини
одного із приміщень Спорткомплексу. Дане приміщення
було визнане аварійний ще з 2012 році і не
експлуатувалось. Ще у 2013 році була замовлена та
виготовлена проектно-кошторисна документація на
реконструкцію Спорткомплексу. Але вартість робіт, згідно
документації, була більшою, ніж річний бюджет міської
ради. В 2014, 2015, 2016, а також в 2018 році міська рада
порушувала питання перед обласною владою та
урядом, щодо передачі Спорткомплексу на фінансування
або з обласного бюджету, або з державного. Особливо
гостро стало питання після руйнування однієї з будівель
Спорткомплексу. Міською радою в 2018 році було
замовлено проведення технічного обстеження та
виготовлення проектно-кошторисної документації
на реконструкцію Спорткомплексу. На території
Спортивного комплексу проводяться спортивні заходи всіх
рівнів та організація навчально-тренувальної роботи
дитячої юнацької спортивної школи, спортивних секцій і
клубів. Але є необхідність проведення капітального
ремонту та реконструкції Спортивного комплексу.
Реалізація проекту дасть можливість покращити умови
для:
- додаткового отримання якісних фізкультурно-спортивних
послуг;
- організації 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;
- підготовки резервів для збірних команд України та
спортсменів високого класу з традиційних для регіону
видів спорту;
- створення умов для розвитку інфраструктури
аматорського спорту, забезпечення потреб населення у
зміцненні фізичного здоров'я;
- збільшення кількості осіб, які мають можливість
займатися спортом в якісних умовах.
Закінчення
Проведення громадського обговорення стосовно вибору
проекту реконструкції Спортивного комплексу у м.Гребінка
Виготовлення проектно-кошторисної документації.
Затвердження проектно-кошторисної документації.
Визначення підрядника проведення робіт.
Реконструкція наявних спортивних споруд.
Здача об’єкта в експлуатацію.
2019-2021 роки
2019
2020
2021
Разом
1200
3000
3000
7200
бюджет Гребінківської ОТГ, державний бюджет, обласний
бюджет, гранти

Ключові учасники
реалізації проекту:

Гребінківська міська рада, працівники Спортивного
комплексу, причетні установи та організації

Стратегічна ціль

С.3. Облаштування зон для активного відпочинку та
дозвілля

Оперативна ціль
Стратегії, якій відповідає
проект
Назва проекту

С.3.3. Запровадження проведення тематичних виставок –
ярмарок.

Цілі проекту
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Показники (індикатори)

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові учасники
реалізації проекту:

Організація та проведення виставок-ярмарок майстрів
народного та ужиткового мистецтва до Дня міста
Залучення майстрів народного та ужиткового мистецтва до
участі у виставці- ярмарку з нагоди Дня міста.
Облаштування місць для проведення ярмарки.
Гребінківська ОТГ
Населення громади 12500 осіб
Метою проекту є популяризація народних ремесел,
гастрономічних особливостей України.
Створення сприятливих умов для розвитку туризму.
Сприяння розширенню господарських зв’язків та розвитку
підприємництва.
Сприяння розвитку української культури та мистецтва.
Популяризація туризму.
Естетичне та культурне виховання жителів громади та
гостей свята.
Можливість товаровиробника представити свою продукцію
на ярмарку.
Знайомство жителів громади та гостей з традиціями та
звичаями українського народу.
Щорічно проводяться виставки-ярмарки до Дня міста.
Залучені майстри народного та ужиткового мистецтва з
різних куточків України.
Підвищення позитивного іміджу громади.
Створення організаційного комітету проведення виставкиярмарки.
Розробка плану заходів проведення виставки-ярмарки.
Поширення інформації про святкові заходи через засоби
масової інформації, в мережі Інтернет, створення та
просування інформації на офіційному сайті міста.
Проведення заходів.
2019-2021 роки
2019
2020
2021
Разом
50
50
50
150
бюджет Гребінківської ОТГ
Гребінківська міська рада, представники малого та
середнього бізнесу, жителі громади

5. Моніторинг виконання Плану реалізації Стратегії
Моніторинг виконання Плану реалізації Стратегії здійснюватиметься Комітетом з управління
впровадження Стратегії, відповідно до Положення, затвердженого, на основі стандартних
макроекономічних показників, показників досягнення стратегічних, оперативних цілей та
показників виконання проектів.
Показники оцінки реалізації Стратегії
(індикатори досягнення результату за стратегічними напрямками)
Загальні показники
1.

Обсяги фактичних доходів ________бюджету на одного мешканця (розмежовані за статтю дані)

2.

Обсяги фактичних видатків _____________бюджету на одного мешканця (розмежовані за
статтю дані)

3.

Середня місячна заробітна плата (розмежовані за статтю дані)

4.

Обсяг інвестицій в основний капітал

5.

Загальний обсяг експорту

6.

Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки (розмежовані за статтю дані)

Стратегічний напрям А
1.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку громади на душу населення

2.

Обсяг реалізованої промислової продукції на душу населення

3.

Частка промислової продукції, виробленої малими підприємствами в загальному обсязі

4.

Кількість новостворених робочих місць на підприємствах громади на рік (розмежовані за статтю
дані)

5.

Кількість малих та середніх підприємств на 10 тис. осіб населення

6.

Кількість проведених заходів за участю визначеного кола виробників, кооперативів, фермерів

7.

Обсяг залучених коштів МТД в сферу економіки, МСП громади

Стратегічний напрям B
1.

Економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів

2.

Економія енергетичних ресурсів в результаті впровадження енергоефективних заходів

3.

Обсяги коштів МТД, кредитів, інвестиційних ресурсів фінансових установ в проекти
енергоефективності, залучені громадою

4.

Обсяги коштів залучених населенням в рамках «теплих кредитів»

5.

Зменшення / збільшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними та пересувними джерелами забруднення

6.

Обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища

7.

Кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти (розмежовані за статтю дані)

Стратегічний напрям C
8. Динаміка чисельності населення громади за рік
9.

Природний приріст/скорочення населення (розмежовані за статтю дані)

10. Рівень безробіття
11. Кількість учасників-призерів предметних олімпіад різних рівнів
12. Результат ЗНО в цілому у навчальних закладах громади
13. % вступу випускників шкіл громади до ВНЗ (розмежовані за статтю дані)
14. Кількість спортивних споруд та об'єктів введених в експлуатацію
15. Кількість громадян, охоплених спортивними секціями (розмежовані за статтю дані)

16. Кількість змагань усіх рівнів, в яких прийняли участь вихованці спортивних секцій громади
17. Кількість заходів з попередження злочинності серед неповнолітніх проведених у навчальних
закладах освіти
18. Відсоток безробітних жінок до загальної кількості безробітних в громаді
19. Кількість реалізованих бізнес-проектів ВПО
20. Кількість виявлених випадків гендерно-зумовленого насильства
21. Кількість реалізованих жіночих ініціатив
22. Кількість проектів громадських організацій, підтриманих в рамках МТД
23. Кількість учасників вразливих груп в публічних заходах громади

Секретар міської ради

Л. Цапенко

6. Додатки
Додаток 1

Положення
про Комітет з управління впровадженням
Стратегії розвитку Гребінківської об’єднаної територіальної громади до 2028
року

1. Загальні положення
1.1. Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади до 2028 року (надалі Комітет) є
консультативно дорадчим органом Гребінківської міської ради.
1.2. Комітет формується з представників органу місцевого самоврядування,
бізнесу та інших сфер економіки громади, громадськості. Створюється для
забезпечення моніторингу ефективності впровадження Стратегії розвитку
Гребінківської об’єднаної територіальної громади до 2028 року (далі - Стратегія
розвитку).
2. Комітет є правонаступником робочої комісії з розробки Стратегії розвитку
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади до 2028 року,
затвердженої розпорядженням міського голови від 21.06.2017 №173.
3. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією та законами України
"Про місцеве самоврядування в Україні", «Про стимулювання розвитку
регіонів», «Про засади державної регіональної політики», наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 31.03.2016 року №79 «Про затвердження Методики розроблення,
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних
стратегій розвитку та планів заходів їх реалізації», іншими законодавчими та
нормативно-правовими актами, Стратегією розвитку Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади до 2028 року, затвердженою рішенням 15
сесії Гребінківської міської ради YII скликання від 21.12.2018 № 493, Планом
заходів на 2019-2021 роки з реалізації Стратегії розвитку Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади до 2028 року, а також цим Положенням.
4. Комітет проводить свою діяльність на основі взаємодії з структурними
підрозділами Гребінківської міської ради та її виконавчого комітету, органами
виконавчої
влади,
громадськими
організаціями
та
громадськістю,
підприємствами,
установами
та
організаціями.
2. Мета діяльності
2.1. Метою діяльності Комітету є забезпечення реалізації та постійної
підтримки актуальності Стратегії розвитку Гребінківської ОТГ, затвердженої

рішенням Гребінківської міської ради від 21.12.2018 року № 493 (надалі
Стратегії розвитку), та моніторинг якості виконання завдань, визначених
Стратегією розвитку.
3. Основні завдання Комітету
3.1. Стимулювання реалізації та моніторинг виконання Стратегії розвитку в
цілому та окремих її цілей і завдань з відстеженням виконання кожного
завдання відповідної оперативної та стратегічної цілі.
3.2. Оцінка ступеня досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей
Стратегії розвитку, якості виконання цілей і завдань та дотримання терміну їх
виконання, а також оцінка виконання заходів проектів, дотримання строків їх
виконання.
3.3. Надання інформації і рекомендацій відповідальним виконавцям за
виконання заходів Стратегії розвитку для прийняття рішень про розподіл
ресурсів для досягнення цілей і завдань плану чи їх коригування.
3.4. Висвітлення процесу реалізації Стратегії розвитку у засобах масової
інформації та на офіційному веб-сайті Гребінківської ОТГ.
3.5. Збір та обговорення пропозицій з коригування та оновлення Стратегії
розвитку за стратегічними та оперативними цілями, завданнями та Плану
заходів з її реалізації
3.6. Підготовка аналітичних звітів та щорічного звіту (заслуховується на сесії
Гребінківської міської ради) щодо стану виконання Стратегії розвитку.
3.7. Проведення громадського обговорення з використанням різних форм з
метою інформування про досягнуті результати та ініціювання, у разі
необхідності, внесення змін до Стратегії розвитку.
4. Основні права та повноваження Комітету
4.1. Одержувати у встановленому законодавством порядку від суб’єктів всіх
форм власності, державних органів інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.2. Утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати
фахівців виконавчих органів Гребінківської міської ради, органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій, підприємців та громадських
організацій до розгляду питань, які пов’язані з підготовкою та проведенням
заходів, спрямованих на реалізацію Стратегії розвитку.
4.3. Одержувати від основних виконавців (зазначених у проектних листках,
картках) аналітичні звіти про моніторинг виконання оперативних цілей і
завдань Стратегії розвитку.
4.4. Ініціювати внесення змін до Стратегії розвитку шляхом винесення
пропозицій для розгляду на сесії Гребінківської міської ради (у відповідності до
її регламенту).

4.5. Забезпечити один раз на три роки розробку нового Плану реалізації
Стратегії на наступні три роки, який передбачає розробку проектних карток до
проектів з алгоритмом їх виконання, відповідальних осіб і виконавців, строків
та джерел ресурсів.
5. Організаційна структура і регламент роботи Комітету
5.1. Склад Комітету затверджується розпорядженням міського голови.
Керівництво роботою Комітету здійснює його голова, який призначається за
розпорядженням міського голови. У разі відсутності голови керівництво
здійснюють його заступники. На голову Комітету покладається
відповідальність за контроль над процесом реалізації і моніторинг виконання
Стратегії розвитку.
5.2. Організаційне забезпечення роботи Комітету покладається на відділ
соціально-економічного розвитку та регуляторної політики та відділ
інфраструктури, муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту.
Оформлення протоколів засідань покладається на секретаря Комітету.
5.3. Відповідальність за реалізацію і моніторинг виконання основних напрямків
Стратегії розвитку, а також підготовку піврічних і річних аналітичних звітів (за
відповідним напрямком) покладається на керівників відділів Гребінківської
міської ради та відповідальних координаторів, які обираються з числа членів
Комітету.
5.4. Основною формою роботи Комітету є відкриті засідання, які проводяться
не рідше, ніж один раз на півріччя, у разі необхідності частіше.
5.5. Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні більше
половини від загального складу Комітету.
5.6. Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням простою
більшістю голосів присутніх його членів та оформляються протоколом, який
підписують голова (у разі його відсутності – заступник) і секретар Комітету.
5.7. Рішення Комітету, прийняті в межах його повноважень і відповідним
чином оформлені, носять рекомендаційний характер, є обов'язковими для
розгляду Гребінківською міською радою, її виконавчими органами і
враховуються в їх діяльності.

Секретар міської ради

Л. Цапенко

Додаток 2
Положення
про моніторинг впровадження
Стратегії розвитку Гребінківської об’єднаної територіальної громади до 2028
року

Цілі моніторингу
Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної
підтримки актуальності Стратегії розвитку Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади, затвердженої рішенням 15 сесії Гребінківської міської
ради від 21.12.2018 року № 493 (надалі – Стратегії розвитку).
У ході моніторингу виконання Стратегії розвитку вирішуються наступні
завдання:
 стимулювати реалізацію Стратегії в цілому та в окремих цілях і
завданнях,
 оцінити ступінь досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей
Стратегії розвитку, надати інформацію для прийняття рішень про
розподіл ресурсів на досягнення цілей чи про їх коригування,
 оцінити ступінь реалізації цілей, надати інформацію для уточнення і
коригування цілей.
Концепція моніторингу
Моніторинг Стратегії розвитку включає два рівні:
1.
Моніторинг зовнішнього середовища розвитку Гребінківської ОТГ.
Базується на аналізі основних індикаторів, що характеризують ситуацію в
державі в цілому та в регіоні, які є стратегічно важливими для економічного
розвитку Гребінківської ОТГ. Підсумки підводяться один раз на рік та
доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.
2.
Моніторинг процесу реалізації Стратегії розвитку. Розподіляється на:
а) моніторинг досягнення бачення;
б) моніторинг просування за стратегічними напрямками;
в) моніторинг досягнення стратегічних цілей;
г) моніторинг досягнення оперативних цілей;
д) активність відповідальних координаторів та виконавських груп.
Базується на аналізі досягнення запланованих результатів, розгляді визначеного
переліку показників (індикаторів). Підсумки моніторингу підводяться два рази
на рік у вигляді піврічних оглядів реалізації, результати якого розміщуються в
засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Гребінківської міської
ради.

Форми здійснення моніторингу
Піврічні звіти відповідальних координаторів і відділу соціально-економічного
розвитку та регуляторної політики (окремо по відповідному напрямку)
розробляються на базі аналізу отриманої інформації і містять аналітичну
узагальнену інформацію про просування реалізації Стратегії розвитку за всіма
пріоритетними напрямками, стратегічними та оперативними цілями та містять:
а) виконані завдання, ступінь виконання кожної оперативної цілі, ступінь
досягнення кожної стратегічної цілі,
б) невиконані завдання, причини та пропозиції щодо подальшого виконання,
в) дані за основними індикаторами, що відображають положення із
стратегічних напрямків, надаються відповідальними координаторами за
підсумками року
г) рекомендації щодо усунення перешкод реалізації та пропозиції щодо
коригування Стратегії розвитку,
д) оцінка потреб у бюджетному фінансуванні (з кожної стратегічної цілі
визначається сума, яку слід включити до бюджету на стадії його формування –
ІІ півріччя, чи на стадії його коригування – І півріччя).
Піврічні звіти надаються для опрацювання обов’язково в електронному та
друкованому вигляді.
Результати піврічних звітів виносяться на обговорення Комітету з управління
впровадженням Стратегії розвитку громади (надалі – Комітет).
Зведений аналітичний моніторинговий звіт.
Один раз на рік відповідальні координатори та відділ соціально-економічного
розвитку та регуляторної політики та відділ інфраструктури, муніципальних
ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту готують зведений аналітичний звіт,
який вноситься на обговорення і затвердження Комітету та виноситься на
розгляд Гребінківської 5міської ради. Копії звіту надаються міському голові,
секретарю міської ради, заступникам міського голови, відповідальним
координаторам.
У звіті міститься:
а) аналіз зовнішнього оточення (міститься у річному звіті),
б) аналіз виконання планів дій,
в) пропозиції щодо коригування основного тексту Стратегії розвитку на
засідання сесії міської ради,
г) рекомендації щодо актуалізації цілей та планів дій,
д) оцінки потреб у фінансуванні, в тому числі із бюджету Гребінківської ОТГ та
внесення пропозицій щодо видатків з бюджету Гребінківської ОТГ наступного
року.

Розподіл відповідальності
Моніторинг процесу реалізації проводиться Комітетом, відділом соціальноекономічного розвитку та регуляторної політики, відповідальними
координаторами та виконавськими групами.
Розподіл відповідальності між уповноваженими здійснюється на засадах
найбільшої ефективності:
 піврічні
звіти (відповідальні координатори та відділ соціальноекономічного розвитку та регуляторної політики),
 зведений аналітичний моніторинговий звіт (відповідальні координатори
та відділ соціально-економічного розвитку та регуляторної політики),
 організація чергових та позачергових засідань Комітету (відділ соціальноекономічного розвитку та регуляторної політики).
Відповідальні координатори особисто відповідають за своєчасне та відповідне
вимогам, що їх поставлено у даному документі, надання піврічних звітів та
іншої інформації, з метою якісного проведення моніторингу та сприяння
реалізації Стратегії розвитку в цілому.
Відповідальність за контроль над моніторингом і процесом реалізації Стратегії
розвитку покладається на голову Комітету.
Коригування та оновлення Стратегії розвитку
Пропозиції з коригування та оновлення Стратегії розвитку за стратегічними та
оперативними цілями, завданням можуть вноситися:
 членами Комітету,
 відповідальними за виконання стратегічних та оперативних цілей,
завдань,
 відповідальними координаторами,
 депутатами Гребінківської міської ради,
 зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та
мешканцями Гребінківської ОТГ.
Пропозиції з коригування основного тексту Стратегії розвитку розглядаються і
обговорюються на чергових та позачергових засіданнях Комітету і виносяться
на розгляд Гребінківської міської ради один раз на рік (при необхідності два
рази на рік).
Секретар міської ради

Л. Цапенко

