Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)
……………..………………..

(печатка громади)

Звіт з реалізації Стратегії розвитку Покровської об’єднаної територіальної громади Дніпропетровської області
Станом на: 30.04.2020 року

1. Аналіз заходів, передбачених до реалізації в Стратегії(всі позиції, зазначені в детальному плані заходів Стратегії):
Операційна ціль 1.1. Створення організаційних передумов для розвитку економічного потенціалу громади та залучення
інвестицій

Діяльність / захід

1. 1.1.1. Розробка Карти
інвестиційних
можливостей в громаді

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)
До кінця
2019 року

Стан реалізації:
реалізовано повністю
/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/
не реалізовано

Виявлені проблеми та
способи їх вирішення

Перебуває в стадії
завершення реалізації

Відсутність співпраці
з боку
держгеокадастру
щодо надання
вихідних даних

1

Додаткова інформація та зауваження

Сформовано 13 земельних ділянок для
інвестиційних проектів. Розроблено
інвестиційний паспорт громади, який
оприлюднено та оновлюється по мірі
необхідості
6 ділянок розміщені на порталі
інвестиційних громад України –
«GromІnvest», на сайті громади, на
інвестиційній карті Дніпропетровського
інвестиційного агентства на сайті
Дніпропетровської ОДА.
До Покровської ОТГ надійшли звернення
від інвесторів на 3 земельні ділянки для
розміщення сонячних та вітрових
електростанцій. Селищною радою надано
дозволи на розроблення проектів
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землеустрою щодо відведення даних
земельних ділянок в оренду
В рамках проекту USAID «Підтримка
аграрного і сільського розвитку»
встановлено програмне забезпечення
ArcGis та розробляється геопортал з
просторового планування території
громади
2. 1.1.2. Просторове
(генеральне)
планування території
громади

До кінця 2020
року

Початок
3. 1.1.3. Запровадження
експлуатації місцевої GIS
2018 рік
(геоінформаційної
системи) як
інструменту управління
просторовим та

На етапі реалізації

Зібрані вихідні дані для створення
геопорталу. Після нанесення на нього
перспектив та планів на найближчі 5 років,
будуть проведені громадські обговорення.
Створений геопортал громади дасть
можливість бачити всі перспективи та
можливості на території громади. А це в
свою чергу – приязна атмосфера для
інвесторів.
Подана заявка до програмиSPACESспільно
з чотирма управлінськими командами
сусідніх ОТГ, які спільно з експертами з
просторового планування будуть навчатися
розробляти неформальну просторову
документацію і створять платформу для
запуску спільних проєктів з фокусом на
економічний розвиток та доступність
соціальних послуг

Виконано

Діє GIS. Відпроектовано 6580 земельних
ділянки
Видано 2318 довідок
Прийнято 629 рішень
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економічним розвитком
громади
До кінця 2019
4. 1.1.4. Спрощення
року
адміністративного
обслуговування
підприємців у сфері
реєстрації та
дозвільних процедур

Виконано.

У смт Покровське створений та працює
сучасний інтегрований офіс ЦНАП з
пунктами обслуговування мешканців у
Андріївському та Олександрівському (с.
Коломійці) старостинських округах.
Затверджено Перелік на 158
адміністративних послуг, в тому числі у
сфері державної реєстрації бізнесу. Даний
перелік послуг розміщений на офіційному
веб-сайті та на інформаційних стендах в
приміщенні ЦНАП.
На всі послуги затверджені інформаційна
та технологічні картки. З метою
забезпечення та наближення жителів
громади до надання послуг у сфері
державної реєстрації нерухомого майна та
у сфері державної реєстрації юридичних,
фізичних осіб-підприємців у відділі ЦНАП
введена та діє посада державного
реєстратора.
Опанований повний набір карт
адміністративних послуг ЦНАП з
обслуговування підприємництва.
Всього за період роботи реєстратора
здійснено 97 реєстраційних дій у даній
сфері. Середні затрати часу на прийняття
адміністративного рішення стосовно
підприємців не перевищує встановленого
законодавством.
Чисельність підприємців, які висловлюють
позитивні оцінки діяльності ЦНАП
збільшується
3
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Операційна ціль 1.2. Підвищення доданої вартості сільськогосподарської продукції, розширення виробництва екологічно-чистих
продуктів харчування

Діяльність / захід

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

Стан реалізації:
реалізовано повністю
/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/
не реалізовано

1. 1.2.1. Сприяння різним
формам самоорганізації
сільськогосподарських
товаровиробникі в,
зокрема, розвитку
кооперативного руху

До 2020 року

2. 1.2.2. Створення
об’єднання дрібних
сільськогосподарських
виробників

До середини
2018 року

3. 1.2.3. Розвиток
потужностей з
переробки місцевої
сільськогосподарсь кої
сировини до кінцевого
продукту

До кінця 2019 Реалізується
року —
готовий
реєстр, до
2020 року
активізація

Виявлені проблеми
та способи їх
вирішення

Реалізовано частково

Ресурсний центр
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів на даний час
не створений в зв’язку з
вузько направленою
діяльністю СОКів

Реалізовано повністю
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Додаткова інформація та зауваження

Покровською селищною радою прийнята
Програма підтримки
сільськогосподарського товаровиробника
на 2018-2022 рр., що забезпечує вже
другий рік фінансову підтримку
сільськогосподарських кооперативів
місцевим бюджетом. Наявні три СОКи які
розширюють свою діяльність, створюють
нові спеціалізовані робочі місця
Створена Асоціація бджолярів
Покровщини, куди ввійшли 120 членів
асоціації, які утримують у підсобних
господарствах бджолосім’ї. Залучено грант
для започаткування нових форм
економічної діяльності в сфері
бджільництва та налагоджено контакти із
зовнішніми партнерами Програми USAID
DOBRE
На сайті Покровської ОТГ оприлюднений
реєстр вільних приміщень та земельних
ділянок придатних для організації
переробки сільськогосподарської
сировини.
Розроблено порядок надання приміщень в
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оренду
Розпочато будівництво лінії з переробки та
фасування меду потужністю 18,0 т за добу
для збільшення обсягу продажу та
розширення виробництва продукції
дрібних сільськогосподарських
товаровиробників та закладів переробки

нових
підприємств

4. 1.2.4. Підтримка збуту
продукції дрібних
сільськогосподарсь ких
товаровиробників та
закладів переробки
5. 1.2.5. Заходи для
створення та промоції
спільної торгової марки
продуктів Покровської
громади
6. 1.2.6. Підтримка участі
місцевих
товаровиробників у
виставковоярмаркових
заходах та інших
заходах промоційного
характеру

Частково

Ведеться робота по збору інформації для
створення та наповнення інтернет сторінки

До 2020 року

Реалізується

Від 2017 р.
систематично
до 2020 р.

Реалізується

Консультантами програми DOBRE спільно
із робочою групою Покровської ОТГ у
березні 2020 року розпочато перший етап
брендування території –формування
основних аспектів анкети для опитування
мешканців.
Інформація щодо можливостей участі у
ярмаркових заходах оновлюється на
інтернет сторінці сайту громади.
Виробники громади брали участь у
ярмаркових заходах до Дня Покрови, свята
Масляної, Дня молоді (смт Покровське)
«Петриківський дивоцвіт» (смт
Петриківка). Самозайняті мешканці
громади у сфері квітникового бізнесу
беруть участь у ярмаркових виставках у
«квітникових» країнах Європи (Голландія)

До кінця
2020 року

Операційна ціль 1.3. Урізноманітнений розвиток агропромислового комплексу на засадах сучасних агротехнологій та екологічної
відповідальності
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Діяльність / захід

1. 1.3.1. Забезпечення
заходів зі збереження
родючості ґрунтів,
оптимальних структур
посівів та посадок,
уникнення
монокультурності
2. 1.3.2. Підтримка
збільшення долі
тваринництва в
загальному обсязі
сільськогосподарсь
кого
товаровиробництва

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)
До кінця 2019
року

Стан реалізації:
реалізовано повністю
/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/
не реалізовано

Виявлені проблеми
та способи їх
вирішення

Додаткова інформація та зауваження

Не виконано

Пункт Стратегії планується виключити

Від кінця 2017 Реалізується
систематично
до
2020 року

На демонстраційній фермі «Молочарське»
проводяться навчальні заходи для
потенційних організаторів сімейних ферм з
числа зайнятого населення в особистих
селянських господарствах (навчено 40
родин).
Діє на території громади 14 сімейних ферм.
Облаштовано 10 молоко збиральних
пунктів.
Діє Програма підтримки
сільськогосподарського товаровиробника
Покровської селищної ради на 2018-2022
роки, в рамках якої придбано лабораторне
обладнання для сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу «Добробут
Андріївки». У 2020 році заплановано
виділення коштів для придбання
обладнання СОК «Медок».
Сільськогосподарські товаровиробники
6
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мають можливість отримувати якісні
сервісні послуги на місці, збільшуючи
обсяги виробництва та доходи

Операційна ціль 1.4. Підтримка неаграрних видів економічної діяльності, в тому числі багатоаспектного туризму, який
спирається на місцевий потенціал.

Діяльність / захід

1. 1.4.1. Підвищення
кваліфікації
потенційних
організаторів
туристичної діяльності
на селі.

Заплановани
й термін
реалізації
(в стратегії)

До кінця 2019
року

Стан реалізації:
реалізовано повністю
/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/
не реалізовано

Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

Реалізовано

Додаткова інформація та
зауваження
У приміщенні Покровської
бібліотеки
облаштовано
та
працює
туристичноінформаційний
центр
(закуплено
комп’ютерне
обладнання
з програмним
забезпеченням,
відеокамера,
меблі),
де
зібрано
весь
інформаційний та довідковий
матеріал
для
потенційних
туристів
Навчена в різних програмах
група ініціативних мешканців
( 15 осіб) володіє
кваліфікаціями для ініціювання,
реалізації та підтримки різних
ініціатив у сфері
багатоаспектного туризму
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2. 1.4.2.Створення
концепції розвитку
«зеленого» та інших
видів багатоаспектного
туризму

До 2019 року

Реалізовано

3. 1.4.3. Створення нових
пропозицій туризму та
відпочинку в
Покровській громаді

До 2020 року

Реалізується

4. 1.4.4. Розвиток
інфраструктури
гостинності

До кінця 2020
року

Затверджена Програма розвитку
туристичної діяльності в
Покровській ОТГ та
затверджено фінансування на
сприяння інтеграції суб’єктів
діяльності, які пропонують різні
туристичні продукти.
У 2019 році на території
громади в рамках програми
DOBRE активізовано реалізацію
проекту
туристична
Покровщина.
Мета
даного
проекту - економічне зростання
громади, розвиток малого та
середнього бізнесу, покращенню
соціальної активності мешканців,
залучення
нових
шляхів
розвитку підприємництва.
Розроблено 4 туристичні
маршрути:
буремна
Покровщина
кінця 19 початку 20 століття;
козацькими
стежками
Покровщини; кемпінговий;
велосипедний
В рамках проєкту придбано
туристичний інвентар та
обладнання, проведено
знакування та маркування
об’єктів туристичної
інфраструктури
Розпочав роботу ресторанноготельний
комплекс
«Покровський» в центрі смт

Виконано
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Покровське на 50 місць та
облаштовано 4 агро-садиби на
території
Андріївського
старостинського округу
Це сприятиме залученню нових
інвестицій, розвитку туризму та
налагодженню ефективних
контактів із зовнішніми
партнерами
Операційна ціль 2.1 Створення системи управління надання житлово-комунальних послуг, розвитком інженерної
інфраструктури таенергозбереженням

Діяльність / захід

1. 2.1.1. Створення
багатофункціональ ного
комунального
підприємства

Заплановани
й термін
реалізації
(в стратегії)

Стан реалізації:
реалізовано повністю
/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/
не реалізовано

Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

Додаткова інформація та
зауваження
До мережі водопостачання
приєднано 4443 абонентів, до
мережі водовідведення
підключено 626 абонентів смт
Покровське.

Створення у Реалізовано
2018,
розширення
функцій
до
2020 року

Сміття вивозиться із 4202
домогосподарств, з них 3212 в
смт Покровське, 524 в с.
Олександрівка, 203 в с.
Коломійці, 30 в с. Тихе, 106 в с.
Добропасове, 127 в с. Левадне
У 2020 році в рамках реалізації
Плану удосконалення послуги
поводження
з
твердими
9
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2. 2.1.2. Заходи з
енергозбереження в
організаціях, установах
та підприємствах
комунальної форми
власності

До 2020
року

побутовими
відходами,
за
рахунок
коштів
селищного
бюджету
придбано
60
контейнерів
для
твердих
побутових
відходів,
які
найближчим
часом
буде
встановлено
в
селах
Олександрівка, Коломійці та в
селищі Покровське.
У вересні 2019 року із обласної
комунальної власності до
комунальної власності
Покровської громади передано 3
одиниці спецтехніки (колісний
одноковшовий фронтальний мінінавантажувач у комплекті з
додатковим навісним
обладнанням; комбінована
дорожня машина зі змінним
обладнанням та комбінована
каналопромивочна машина) для
потреб комунального
підприємства «Покровське ВКГ».
Дана техніка вже в дії.
Реєстр комунальних будівель
створений та висвітлений на
офіційному сайті громади. В
рамках проєкту «Механізм
підтримки послуг з підвищення
енергоефективності в
громадських будівлях», що
фінансується за сприяння Уряду

Реалізується
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Німеччини, у квітні 2020
року кваліфікованими
спеціалістами проведено
енергоаудит будівель
комунальних закладів громади.
Результатом їхньої роботи будуть
енергетичні звіти щодо кожної з
будівель (класифікація
енергоефективності) з переліком
заходів із застосуванням
сучасних технологій, здатних
призвести до скорочення
споживання закладами
енергетичних ресурсів. З вересня
2019 року в рамках конкурсу
Агенції іноваційного сталого
розвитку та ресурсоефективності,
в селищній раді запроваджено
автоматизовану систему
енергомоніторингу «АІС
енергосервіс», яка фіксує
споживання енергоносіїв
комунальними закладами
Покровської ОТГ, аналізує та
розраховує базові рівні
споживання.
В рамках Європейської ініціативи
«Угода мерів-Схід», в рамках
якої ми добровільно взяли на
себе зобовязання до 2030 року
підвищити енергоефективність та
скоротити викиди СО2 на
підпорядкованій території на
11
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31%. Для інформування
населення громади стосовно
сучасних способів ощадного й
ефективного використання
енергії було проведено День
сталої енергії у День захисту
дітей. Під часзаходу малечі було
презентовано енергозберігаючі
технології та правила
поводження з побутовими
відходами та роздільного збору
сміття.
3. 2.1.3. Запровадження
нових форм управління
багатоквартирними
будинками, підтримка
ініціатив ОСББ

До 2020 року

Реалізується

Мешканці багатоквартирних
будинків поки що неохоче
відносяться до створення
ОСББ

12

Селищною радою проводиться
інформаційно-роз’яснювальна
робота по створенню ОСББ. У
2019 році спеціалістами
виконавчого комітету
Покровської селищної ради в
рамках проєкту ЄС/ПРООН
«Об’єднання співвласників
будинків для впровадження
сталих енергоефективних
рішень» HOUSES, проведено
навчальний тренінг-семінар для
мешканців багатоквартирних
будинків з метою надання
підтримки ініціативним групам зі
створення ОСББ та існуючим
ОСББ щодо зміцнення їхнього
потенціалу. Виготовлено та
розповсюджено серед мешканців
багатоквартирних будинків
буклет «Як за допомогою ОСББ
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4. 2.1.4. Використання
альтернативних джерел
енергії

До 2020 року

вирішити житлово-комунальні
проблеми, створити комфортні
умови проживання»
У 2019 році надійшли
звернення від інвесторів на 3
земельні ділянки придатні для
розміщення
обладнання
відновної
енергогенерації.
Селищною радою вже надано
дозвіл на розроблення проекту
землеустрою
ТОВ
«НЬЮ
ЕНЕРДЖІ
ВІНД»
для
розміщення
вітрової
електростанції
на
земельній
ділянці площею 92 га за межами
населеного пункту та
ТОВ
«Соларфілд-8» для розміщення
сонячної електростанції на площі
12,6 га та 8 га.

Реалізується

Операційна ціль 2.2. Захист водних ресурсів та забезпечення мешканців якісною питною водою.

Діяльність / захід

1. 2.2.1 Заходи із
відновлення та
будівництва водогонів та
каналізаційних мереж,
запровадження інших

Заплановани
й термін
реалізації
(в стратегії)

До 2020 року

Стан реалізації:
реалізовано повністю
/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/
не реалізовано

Реалізується

Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

Додаткова інформація та
зауваження

Згідно результатів обстеження
не виявлено водоносних
горизонтів у населених пунктах
Андріївського старостинського
округу

На території громади триває
реалізація
проекту
«Реконструкція
водопровідної
насосної станції смт. Покровське
та с. Олександрівка із заміною

13
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форм забезпечення
питною водою
мешканців громади

2. 2.2.2. Моніторинг стану
джерел питної води на
території громади

технологічного устаткування та
резервуарів питної води». У 2019
році придбано та встановлено
мережеві та глибинні насоси,
частотні перетворювачі тиску,
сталеві та полівенілхлоридові
(ПВХ) труби та розпочато
підготовчі роботи. Також у 2019
році проведено ремонт зрубу та
укріплення
основи
двох
громадських
колодязів
на
території с. Водяне і по вул.
Мужності смт Покровське. За
рахунок спонсорських коштів
упорядковано три колодязі на
території
Олександрівськогостаростинсько
го округу.
Початок у
2018,
реалізація до
2020 року

Реалізовано

КП «Покровське ВКГ» 2 рази на
рік проводиться планове
промивання та дезинфекція
існуючих резервуарів чистої води
на насосних станціях
Покровського,
Олександрівського та
Коломійцівського водозабору.
Також щорічно укладається
договір з акредитованою
лабораторією для здійснення
контролю якості та безпечності
питної води в джерелах
водопостачання, в існуючих
мережах та насосних станціях
14

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

3. 2.2.3. Заходи із захисту
штучних водойм
(ставків) на території
Покровської селищної
ради

До кінця
2020 року

перед подачею води споживачам.
Також 1 раз на 3 роки
здійснюється радіологічний
контроль якості за
бакхімпоказниками. У 2020 році
КП укладено договір на
обстеження 6 свердловин.
У 2019 році проведено
укріпленнядамби ставку в
с.Водяне
Проведено толоки з
очищенняприбережноїсмугивідпо
бутовихвідходів 7
штучнихводойм (ставків).
Встановленосміттєві баки на
узбережжі ставка за межами
смтПокровське
Постійно проводиться
інформування населення щодо
дотримання чистоти в місцях
відпочинку поряд з водоймами
До кінця 2020 року планується
затвердження Програми захисту
штучних водойм

Частково реалізовано

Операційнаціль 2.3. Вдосконалення процесу управління відходами, благоустрою в громаді.

Діяльність / захід

1 2.3.1. Актуалізація

Заплановани
й термін
реалізації
(в стратегії)

2018 рік

Стан реалізації:
реалізовано повністю
/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/
не реалізовано

Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

Реалізовано повністю.

Додаткова інформація та
зауваження
В селищній раді затверджені та

15
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системи управління
благоустроєм у громаді

2 2.3.2 Створення системи
та інфраструктури
збирання та утилізації
ТПВ

До 2020 року

Реалізовано частково

3 2.3.3. Громадська
підготовка до
впровадження нових
технологій поводження з
відходами, зокрема,
роздільного збирання
сміття

До 2020 року

Реалізовано

Відсутність паспорта на діюче
сміттєзвалище

діють Правила благоустрою
населених пунктів Покровської
ОТГ (рішенням Покровської
селищної ради від 26.11. 2018 р.
№ Р-656-28/7 ) , які оприлюднені
на офіційній сторінці громади в
інтернет мережі.
Послугою вивезення ТПВ
охоплено 6 населених пунктів
громади.
Всього охоплено 63%
домоволодінь по всій громаді.
Земельнаділянка для розміщення
та складуванняТПВ
єкомунальноювласністюПокровс
ькоїселищної ради та надана в
постійнекористуваннякомунальн
омупідприємствуПокровське
ВКГ. Схема санітарної очистки
населенихпунктів буде
оновленапісляпаспортизаціїземел
ьноїділянки для складування
ТПВ
В рамках проекту «Чисте селоздорова громада» бюджету участі
у Покровській ОТГ закуплено 10
контейнерів для сортування
сміття в селі Коломійці.
В школах громади започатковано
сортування ТПВ. В день
проведення Сталої енергії у
Покровській ОТГ проведено

16
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4 2.3.4. Покращення
естетичного вигляду
населених пунктів

З 2019 року

майстер класи для дітей по
сортуванню сміття та
вторинному його використанню.
Найближчим часом 14 тренерівз
числа працівників закладів освіти
громади проведуть згідно
затверджених графіків
навчально-практичні заходи
спрямовані на формування
культури поводження з ТПВ.
В рамках проєкту Бюджет участі
покращується естетичний вигляд
населених пунктів

Реалізується

Операційна ціль 2.4. Покращення дорожньої інфраструктури та транспортного сполучення в громаді

Діяльність / захід

1. 2.4.1. Інвентаризація та
паспортизація вулиць
та доріг
2. 2.4.2. Ремонти та
реконструкції
вулиць та
автошляхів із
урахуванням
сучасних вимог та
потреб мешканців,
впорядкування
придорожньої

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

До 2020 р.
До 2020 р

Стан реалізації:
реалізовано повністю
/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/
не реалізовано

Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

Реалізується

Додаткова інформація та
зауваження
Оформлені 41,8 % паспортів на
вулиці та дороги комунальної
власності громади
За рахунок коштів місцевого
бюджету проведено: поточний
ремонт ділянок 5 доріг в с.
Олександрівка та в смт
Покровське
За рахунок коштів обласного
бюджету виконано: поточний
ремонт
дороги
загального
користування
місцевого

Реалізується
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інфраструктури

значенняПокровськеКатеринівка протяжністю 0,6
км. та капітальний ремонт доріг
загального
користування
місцевого значення ВодянеНововодяне протяжністю 3,35
км. та до с. Андріївка
протяжністю 3,54 км.
У 2019 році придбано 71
дорожній знак. Придбано та
встановлено
3
автобусні
зупинки в селах Відрадне,
Чорненкове та смт Покровське.

До 2020 р
3. 2.4.3. Розвиток мережі
вуличного освітлення із
використанням
енергоощадних
технологій

Виконано
та
продовжується робота в
даному напрямку

4. 2.4.4. Сприяння
організації
пасажирських
перевезень на території

Реалізується

До 2020 р.

За рахунок коштів державного та
місцевого бюджетів здійснено
капітальний ремонт мережі
вуличного освітлення загальною
протяжністю 4,3 км та
встановлено 54 світодіодні
ліхтарі в селах Романки, Писанці
та Чорненкове. Замінено 916
ліхтарів на нові енергозберігаючі
світильники. Виготовлено
проектно-кошторисну
документацію на капітальний
ремонт вуличного освітлення в с.
Олександрівка та смт Покровське
Відсутність у перевізників
бажання здійснювати
перевезення через низьку
рентабельність.
18

Проведено конкурс на
визначення пасажирських
перевізників. Через відсутність
претендентів селищною радою з
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громади

березня 2020 року запроваджено
проект «Соціальний автобус» для
забезпечення потреби населення
пільгової категорії у
транспортній послузі. Соціальний
автобус працює поки що у
тестовому режимі та курсує лише
один раз на тиждень, щосереди
на території Олександрівського
старостинського округу.
Незабаром таку можливість
під’їзду матимуть мешканці
пільгових категорій
Андріївського старостинського
округу та інших населених
пунктів громади.

Операційна ціль 2.5. Охорона навколишнього природного середовища, розвиток рекреаційного потенціалу.

Діяльність / захід

1 2.5.1. Організація та
створення рекреаційної
інфраструктури на
територіях заказників
Андріївський ліс, річка
Гайчур та ін.
2 2.5.2. Створення нових
рекреаційних зон,
розвиток зелених

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

Стан реалізації:
реалізовано повністю
/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/
не реалізовано

До травня 2019
року

Реалізовано

До кінця 2020
р.

Не виконано

Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

Додаткова інформація та
зауваження
Розроблені туристичні маршрути
на територіях заказників
Андріївський ліс та Річка Гайчур

Відсутність співпраці з
Держгеокадастром
Дніпропетровської області.
19
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насаджень та
збереження існуючих

3 2.5.3. Сприяння новим
формам організації
відпочинку мешканців
та мешканок різних
груп населення

державній власності та не
передана у комунальну власність
селищної ради.
Планується перенесення терміну
виконання
До 2020 року

Реалізовується

У
2019
році
побудовано
спортивний майданчик
зі
штучним покриттям в с. Романки.
Також розпочато роботи по
будівництву
мультифункціонального майданчика для
занять ігровими видами спорту у
с. Левадне
За рахунок коштів місцевого
бюджету
придбано
та
встановлено
2
дитячих
майданчика в селах Відрадне та
Зелена Долина.
У 2019 році в рамках
ПрограмиDOBRE дизайнерами
розроблено макет паркової зони
за будівлею Покровського центру
дозвілля. Наразі за рахунок
коштів обласного бюджету
триває розробка проекту по
благоустрою даної території, яка
слугуватиме місцем для
відпочинку
всіхкатегорійнаселення
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4 2.5.4. Підвищення
екологічної свідомості
та участі мешканців в
природоохоронній
діяльності

З 2017 по 2020
рік

Реалізовано

Членами ГО «Молодь
Покровщини» в рамках проєкту
«Зелений патруль» систематично
проводяться тренінги, рейди,
профілактичні акції, толоки та
дні довкілля.
Покровська громада виділяє
кошти під районну програму
«Ліси Покровщини»

5 2.5.5. Участь у розвитку
лісових насаджень та
поширенні лісових
територій та лісосмуг

До 2020 року

Не виконано

Неврегульованість
законодавства щодо утримання
лісосмуг.

Правила утримання лісосмуг має
затвердити
КабінетМіністрівУкраїни (на разі
є лишепроєкт постанови, який,
однак, не прийнятий до цього
часу)
Не проведена
інвентарізація земель під
полезахисними лісосмугами.

Операційна ціль 3.1. Організація ефективної системи надання медичних послуг та профілактичних заходів
Діяльність / захід

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

Стан реалізації:
реалізовано повністю
/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/

Виявлені проблеми та способи
їх вирішення
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зауваження

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)
не реалізовано

1 3.1.1. Створення
оптимальної для
мешканців та мешканок
громади мережі
закладів загальної
практики сімейної
медицини

До 2019 року

Реалізовано частково

2 3.1.2. Розвиток
матеріальної бази
закладів Центру
первинної
медикосанітарної
допомоги (ЦПМСД)

До 2020 рік

Реалізується

3 3.1.3. Запровадження
нових форм підтримки
діяльності закладів
загальної практики
сімейної медицини

До 2020 року

Частково реалізовано

Центр ПМСД – є
некомерційним комунальним
закладом району

На території району
зареєстрований та діє
некомерційний комунальний
заклад охорони здоров’я.
Кількість закладів,
підпорядкованих Центру – 7 в
тому числі 4 АЗПСМ, 3 –ФАПи.
Кількість лікарів – 9. Кількість
пацієнтів в розрахунку на одного
сімейного лікаря – 1662 в
середньому . Рівень
задоволеності мешканців
наданням медичних послуг –
добре. Середня відстань від
пацієнта до найближчого закладу
медичної допомоги – до 7 км в
середньому
Розпочато будівництво
амбулаторії загальної практики
сімейної медицини з житлом для
лікаря в селі Коломійці.
Замовником будівництва є
управління капітального
будівництва
облдержадміністрації. Вже
проведено геодезичні та
розпочато проектувальні роботи .

Центр ПМСД – є
некомерційним комунальним
закладом району

З бюджету селищної ради
виділено кошти в сумі 34 тис.
938 грн. для активізації роботи
мобільних діагностичних
комплексів дистанційного
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(ЗПСМ) в громаді

обстеження пацієнта.

До 2020 року
4 3.1.4. Профілактика
шкідливих для здоров’я
звичок,
соціальнихзахворювань,
популяризація
здорового способу
життя та уваги до стану
здоров’я

Реалізовано

У 2019 році проведено
обстеження здоров’я 1839 дітей
шкільного віку Покровської ОТГ
на предмет розвитку дитини,
прослухано 6 лекцїй про
здоровий спосіб життя.
7175 осіб громади пройшли в
2019 році профілактичне
обстеження
Мобільні бригади періодично
працюють в с. Коломійці та с.
Андріївка

5 3.1.5. Запровадження
нових інформаційних
технологій в діяльність
медичних закладів

До 2020 року

Лікарями проведено
інформаційні кампанії на тему
"Про вільний вибір лікаря для
кожної сім"ї", "За здоровий
спосіб життя", "Збережи своє
серце"
З бюджету селищної ради
виділено кошти в сумі 34 тис.
938 грн. для активізації роботи
мобільних діагностичних
комплексів дистанційного
обстеження пацієнта.
Також комунальному закладу
«Покровська ЦРЛ» ДОР»на
придбання комп’ютерної техніки
та програмного забезпечення для
повноцінної роботи лікарів в

Реалізується
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зв’язку з нововведеннями в
рамках медреформи виділено
кошти в сумі 302 тис. 270 грн.
15405 мешканців ОТГ занесені до
електронного реєстру пацієнтів
Операційна ціль 3.2. Підвищення якості освіти, культури та розвиток креативного потенціалу мешканців

Діяльність / захід

1. 3.2.1. Створення із
залученням
громадськості
оптимальної для
громади мережі
загальноосвітніх
закладів та закладів
дошкільного виховання
2 3.2.2. Розвиток
матеріальнотехнічної
бази освітніх закладів,
підпорядкованих
громаді

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

Стан реалізації:
реалізовано повністю
/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/
не реалізовано

До 2020 року

Виконано

До 2020 року

Реалізується

Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

Додаткова інформація та
зауваження

-

24

У 2019 році виконано:
заміну системи опалення з
облаштуванням котельні
Братського НВК;
-капітальний ремонт харчоблоку
ДНЗ «Орлятко»;
-реконструкцію вузлів обліку
газу (Покровська ЗОШ І-ІІІ ст. №
2, Коломійцівська ЗОШ, філія №
2, ДНЗ «Барвінок»).
В рамках програми "Нова
українська школа" придбано 199
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До 2020 року
3 3.2.3. Створення у
бібліотеках умов для
індивідуального
навчання, роботи груп
за інтересами,
інформування громадян
про туристичний
потенціал ОТГ

комплектів парт та стільців,
ноутбуки для шкіл громади та
дидактичні матеріали. Для
опорного закладу придбано
комплекти навчального
обладнання для кабінету фізики
та географії, меблі для оснащення
кабінетів початкової школи та
шкільний автобус.
В трьох бібліотеках працюють
Інтернет-центри.В рамках
коворкінгу при центральній
бібліотеці пройшли навчання по
користуванню інформаційною
програмою «Helsi» 12 сімейних
лікарів. Працюють Вікі-гурток,
краєзнавчий клуб “Джерело”,
клуб поетів «Ліра».
В рамках проєкту «Розвиток
сільського туризму в
Покровській ОТГ» на базі
бібліотеки створений та діє
туристично-інформаційний центр
«ТІЦ», який забезпечує збір
даних і розповсюдження
інформації про туристичні
можливості Покровщини.
В рамках проєкту «Громада для
людини» на базі дитячої
бібліотеки з вересня 2019 року
діє культурно-дозвілевий центр
для дітей від 4 до 10 років
Бібліоняня.

Реалізовано повністю
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4 3.2.4. Забезпечення
можливостей для
творчого розвитку
дітей та учнівської
молоді, відповідно до
їхніх потреб

До 2020 року

Реалізується

5 3.2.5. Покращення
матеріальної бази
установ культури в
громаді

До 2020 року

Реалізується

6 3.2.6. Створення
матеріальної
інфраструктури
змістовного та
активного дозвілля і
спілкуваннядля людей
різних соціальнодемографічних груп

До 2020 року

Реалізовано

На базі ВТЦДЮ діють 33 групи,
які відвідують 495 дітей, в т.ч.
туристичний гурток, який
відвідують 15 осіб.
У 2020 році на базі ВЦДЮ
планується центр креативних
індустрій
Проводяться поточні ремонти в
закладах культури Покровської
ОТГ.
Проведено поточний ремонт даху
частково над глядацькою залою
КЗК «Покровський центр
дозвілля».
У 2020 році виділено кошти на
виготовлення ПКД на поточний
ремонт КЗ «Дитяча музична
школа»
Подано заявку на обласні та
міжнародні конкурси проектів по
ремонту глядацької зали в
Братському СБК, реконструкцію
Андріївського СБК та
Водянського СБК (під
туристичний об’єкт)
Проводиться робота в клубних
закладах для людей різних
соціально-демографічних груп
(гуртки, любительські
об"єднання).
В рамках Міжнародної
організації з міграції створено
культурно -дозвіллєвий простір
для учасників бойових дій, їх
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родин, внутрішньо-переміщених
осіб та осіб з інвалідністю в КЗК
"Покровський центр дозвілля".
Створений та діє культурнодозвілевий простір в рамках
проекту Бібліонянядля
проведення змістовного дозвілля
та творчого розвитку дітей віком
від 4 до 10 років.
В
рамках
проекту
«Розвиваємося без гаджетів»
протягом 2019 року члени
громадської організації «Молодь
Покровщини»
спільно
з
командою волонтерів провели
розважальні заходи в населених
пунктах громади, де всі бажаючі
мали змогу пограти в цікаві
розвиваючі ігри, покататися на
гіроскутерах та освоїти велокарти
та стрибки на батуті.
У
2019
році
відкрито
Молодіжний
простір
«POKROVSKE»
на
базі
комунального закладу культури
«Покровський
центр
дозвілля».Це улюблене місце
відпочинку для молоді громади,
де
вони
у
вільний
час
спілкуються, грають в настільні
та симуляційні ігри, проводять
тренінги, спільно переглядають
кінофільми, та мають можливість
власноруч виготовляти сувенірну
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продукцію з логотипами
спеціальному обладнанні.

на

Операційна ціль 3.3. Розвиток спортивної інфраструктури, підтримка спортивних ініціатив та спортивної активності
мешканців

Діяльність / захід

1. 3.3.1. Розвиток мережі
невеликих
загальнодоступни х
спортивних об’єктів в
різних населених
пунктах

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

До 2020 року

Стан реалізації:
реалізовано повністю
/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/
не реалізовано

Реалізується

Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

Додаткова інформація та
зауваження

Потрібно проведення
капітального ремонту за
рахунок коштів державного
бюджету. Відповідні звернення
було направлено на адресу
депутатів Верховної Ради
України

У
2019
році
побудовано
спортивний майданчик
зі
штучним покриттям в с. Романки.
Також розпочато роботи по
будівництву
мультифункціонального майданчика для
занять ігровими видами спорту у
с. Левадне
За рахунок коштів місцевого
бюджету
придбано
та
встановлено
2
дитячих
майданчика в селах Відрадне та
Зелена Долина.
Розпочав роботу великий та
малий басейн в приміщенні КЗ
«ДЮСШ». проведено поточний
ремонт системи опалення та
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приміщення в КЗ «ДЮСШ».
2. 3.3.2. Підтримка участі
провідних спортсменів
— мешканців громади
та місцевих спортивних
команд у змаганнях
різного рівня

До кінця 2017 Реалізовано
року
Програма,
підтримка від
2018 до 2020
року

3. 3.3.3. Розвиток нових
форм та різновидів
фізичної активності,
залучення мешканців
та мешканок всіх
вікових категорій до
занять фізичною

З 2017 по 2020
рік

Затверджена та діє Програма
підтримки і розвитку фізичної
культури і спорту на території
Покровської селищної ради. В
рамках програми у 2019 році на
відрядження
для
участі
у
змаганнях районного, обласного
та всеукраїнського рівня за
рахунок
коштів
місцевого
бюджету профінансовано 76 тис.
600 грн. Вихованці тренерів
ДЮСШ
є членами збірної
України з боксу. У 2019 році 3
вихованці тренера ДЮСШ по
футболу стали членами збірної
команди
Дніпропетровської
області та гідно представили
область (вибороли 3 місце) на
Всеукраїнських
змаганнях
з
футболу серед юніорів. Крім
того,
для
вихованців
КЗ
«ДЮСШ» придбано боксерські
перчатки та шоломи (тренувальні
та професійні)

Реалізовано

Змагання «Краще спортивне
село», велопробіг з нагоди Дня
молоді. Обласна серпнева
спартакіада серед ветеранів
спорту.
До дня фізкультури та спорту,
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культурою

Проведено щорічний футбольний
матч ім. Чердаклієва.

4. 3.3.4. Реконструкція
центрального стадіону

До 2020 року

Не реалізовано

5. 3.3.5. Створення
комунального закладу
селищної ради ДЮСШ

До кінця 2018
року

Реалізовано

Фінансування зазначеного
об’єкту за рахунок коштів
обласного бюджету можливо
при уточнені показників
бюджету у 2020 році за умови
необхідного фінансового
ресурсу, враховуючи
пріоритети розвитку регіону.
Відповідно до рішення
районної ради у квітні 2019
року в комунальну власність
Покровської територіальної
громади передано Покровську
дитячо-юнацьку спортивну
школу з кінно-спортивним
відділенням

Операційна ціль 3.4. Підвищення відчуття соціальної захищеності

Діяльність / захід

1 3.4.1. Створення
системи допомоги
одиноким,
непрацездатним, літнім
мешканцям

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

До 2020 року

Стан реалізації:
реалізовано повністю
/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/
не реалізовано

Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

Реалізовано

Додаткова інформація та
зауваження
Проводиться співфінансування
Покровського територіального
центру соціального
обслуговування, який обслуговує
129 одиноких непрацездатних
громадян, які проживають на
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2 3.4.2. Забезпечення
житлом молодих
професіоналів та їхніх
родин
3 3.4.3. Соціальна
допомога та соціальна
реабілітація учасників
бойових дій,
ліквідаторів аварії на
ЧАЕС, внутрішньо
переміщених осіб

До 2020 року

Не реалізовано

До 2020 року

Реалізовано

Гуртожиток по вул.Горького
згідно висновків є аварійним та
не підлягає реконструкції

території громади та отримують
послуги від 16 соціальних
робітників.
У квітні 2020 року проведена
благодійна акція в підтримку
одиноких та малозабезпечених
громадян в період карантину (182
продуктові набори).
Взято участь в двох міжнародних
конкурсах «Реконструкція
дитсадка в с. Олександрівка під
житло для ВПО»
На
виконання
Програми
соціального захисту окремих
категорій населення Покровської
ОТГ протягом 2019 року 330
особам
пільгової
категорії
(чорнобильці, учасники бойових
дій, ветерани війни) до знакових
подій
надано
матеріальну
грошову допомогу на загальну
суму 283 тис. 900 гривень. У І
кварталі2020 року вже надана
матеріальна допомога
до
знакових подій 147 особам (76
учасників бойових дій, 71 особі,
які постраждали внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС
В рамках Міжнародної
організації з міграції створено
культурно -дозвіллєвий простір
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До 2020 року
4 3.4.4. Системні заходи
допомоги родинам, які
знаходяться у кризових
ситуаціях,
профілактика сімейного
насильства

для учасників бойових дій, їх
родин, внутрішньо-переміщених
осіб та осіб з інвалідністю в КЗК
"Покровський центр
дозвілля".Тут працює осередок
психологічної допомоги для
даної категорії осіб
Сектором у справах дітей спільно
з соціально-гуманітарним
відділом, відділом освіти, молоді
та спорту виконкому селищної
ради та поліцейськими
офіцерами систематично
проводяться рейди «Урок» і
«Діти вулиці» та по перевірці
дозвілля молоді.
У 2019 за поданням Покровської
селищної ради двом дітям
позбавленим батьківського
піклування було перераховано
кошти з державного бюджету в
сумі 712 тис. 256 грн (по 356
тис. 128 грн) для придбання
житла.
У 2019 році за ініціативи
селищного голови та підтримки
підприємців, фермерів, депутатів
селищної ради, членів виконкому
та небайдужих жителів громади
були проведені соціальні акції з
нагоди пасхальних свят, Дня
пам’яті та примирення, Дня
захисту дітей, Дня матері, з
нагоди новорічних та різдвяних

Реалізовано частково
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5 3.4.5. Створення та
діяльність при
виконавчому комітеті
селищної ради
гендерної бюджетної
ради, діяльність якої
спрямована на
реалізацію рівних
можливостей чоловіків
і жінок в громаді

До 2018
року.

свят. В ході проведення акцій
продуктові набори отримали 121
особа, 10 дітей з інвалідністю
отримали грошову допомогу
Створене міжфракційне
об’єднання «Рівні можливості»,
до якого входять 9 учасниць та
учасників.
Селищний
голова
є
керівницею
платформи
Всеукраїнської Асоціації ОТГ з
питань гендерної рівності. 50%
працівників апарату виконавчого
комітету селищної ради (20 із 39
працюючих)
пройшли
навчальний електронний курс з
питань гендерної політики для
розвитку
місцевого
самоврядування та гендерно
орієнтованого бюджетування.
Затверджено План дій щодо
забезпеченнярівних
прав
та
можливостей жінок і чоловіківна
території Покровської селищної
ради на 2019-2020 роки та
Положення про уповноважену
особу (координатора).
У
2020
році
проведено
дослідження
з
врахуванням
гендерного аспекту з вивчення
потреб молоді, яка проживає на
території Покровської громади.
Також проведено анкетування
щодо визначення потреб жителів

Реалізовано повністю
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громади у сфері культури.
Операційна ціль 3.5. Організація системи цивільного захисту та покращення громадської безпеки населення

Діяльність / захід

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

Стан реалізації:
реалізовано повністю
/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/
не реалізовано

Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

1 3.5.1. Створення
системи цивільного
захисту населення

До кінця 2017
року

Реалізовано повністю

–

2 3.5.2. Забезпечення
безпеки мешканців
громади

До 2020 року

Реалізовано повністю

3 3.5.3.
Створеннямуніципальн
ого формування
«Громадської варти»

2020 рік

Реалізовано повністю

станом на початок 2020 року на
території відсутня місцева
пожежна охорона. але це
питання вирішується тим, що в
смт Покровське розміщена
державна пожежно-рятувальна
частина. Виконком постійно
надає даній установі
матеріальну підтримку.
«Громадська варта» може
функціонувати лише як
комунальне підприємство, дії
якого спрямовані на контроль
за дотриманням правил
34

Додаткова інформація та
зауваження
Систему цивільного захисту
створено. Утворено ланку
цивільного захисту відповідно до
вимог Кодексу цивільного
захисту України. Створено
комісію з питань евакуації при
виконкомі селищної ради,
комісію з питань техногенноекологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій
Створено мережу відеонагляду з
цілодобовим контролем. В
громаді працюють два
поліцейських офіцера громади,
які мають обладнану поліцейську
станцію, поліцейські автомобілі,
зрою тощо.
Питання щодо неможливості
створення «Муніципальної
варти» вирішено шляхом участі у
проекті «Поліцейський офіцер
громади». На території селищної
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благоустрою та не може
здійснювати діяльність у сфері
охорони громадського порядку

ради здійснюють роботу два
поліцейських офіцера громади.
До повноважень поліцейського
офіцера громади входить як
робота по охороні громадського
порядку так і контроль за
дотриманням правил
благоустрою.

Операційна ціль 3.6. Зростання прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, розвиток кадрового та інституційного
потенціалу, матеріальної бази ОМС

Діяльність / захід

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

До кінця 2018
1. 3.6.1. Створення
системи вдосконалення року
навичок та компетенцій
працівників виконавчих
органів місцевого
самоврядування

Стан реалізації:
реалізовано повністю
/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/
не реалізовано

Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

Реалізовано повністю

Додаткова інформація та
зауваження
Затверджено Положення про
систему та підготовки та
підвищення кваліфікації
посадових осіб згідно якого
періодичність підвищення
кваліфікації становить 1 раз у 3
роки. У 2019 на початку 2020
року підвищили кваліфікацію за
професійною програмою в
ДРІДУ НАДУ 5 посадових осіб.
Посадові особи у 2019 та І
кварталі 2020 року взяли участь
у 53 тренінгах та семінарах, які
проводилися за підтримки
іноземних партнерів. Окрім цього
пройшли онлайн підвищення
кваліфікації з отриманням
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відповідних сертифікатів більше
60 осіб.
2 3.6.2. Організація
ефективної та
двосторонньої
комунікації влади
громади з мешканцями

До кінця 2018
року

Реалізовано повністю

З липня 2018 року створений та
діє новий веб-сайт громади на
якому щоденно оновлюється
інформація про роботу ради та
новини. Інформація про
діяльність ради висвітлюється у
мережі фейсбук. Затверджено
Комунікаційну Стратегію. З
метою ефективного діалогу з
громадою розроблені та
висвітлені на сайті проекти
рішення Про затвердження
Положення про місцеві
ініціативи, Про затвердження
Положення про консультації з
громадськістю, Про електронні
петиції. Спільно з експертами за
прозорі місцеві бюджети
виготовлено буклет Бюджет для
громадян. Ефективно діє Бюджет
участі.Селищний голова І раз на
квартал проводить зустріч з
активом пенсіонерів Покровської
ОТГ із залученням спеціалістів
відповідних служб для вирішення
нагальних питань, які турбують
людей старшого покоління.
Окрім того проводяться зустрічі з
активом школярів та молоддю
громади.Видається
інформаційний вісник громади –
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на час проведення моніторингу
вийшло 10 випусків.

До кінця 2019
3 3.6.3. Створення
року
сучасного ЦНАП, та
віддалених пунктів
обслуговування
мешканців у
старостинських округах

Реалізовано повністю

4 3.6.4. Встановлення
партнерських зв’язків
іззакордонними
громадами
5 3.6.5. Розвиток
співробітництва із
сусідніми громадами

До 2020 року

Не реалізовано

До 2018 року

Реалізовано повністю

Інформація про діяльність
селищної ради висвітлюється в
районній газеті «Покровський
край»
У смт Покровське створений та
працює сучасний інтегрований
офіс ЦНАП з пунктами
обслуговування мешканців у
Андріївському та
Олександрівському (с.
Коломійці) старостинських
округах. Також обслуговування
мешканців здійснюється за
допомогою мобільного офісу
адміністратора.Адміністративні
послуги надаються ефективно та
прозоро.
Кількість послуг, які надаються
через ЦНАП - 158.
Середня кількість мешканців, які
обслуговуються впродовж 1
місяця - 700.
Рівень задоволеності клієнтів
ЦНАП постійно зростає.

Систематичні переговори з
громадами Маломихайлівською
та Великомихайлівською ОТГ
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для спільного
вирішення проблем.

призвели до укладення угоди з
міжмуніципального
співробітництва щодо спільного
утримання об’єкту комунальної
власності КЗК «Покровська
дитяча музична школа»
.Досягнуті домовленості стали
моделлю налагодження
співробітництва між громадами.
Також заключено меморандум
про співпрацю по обміну
досвідом з Дунаєвецькою
громадою Хмельницької області

Операційна ціль 3.7. Інтеграція громади, зростання громадських та суспільних компетенцій

Діяльність / захід

.

Запланований
термін
реалізації
(в стратегії)

До 2020 року
3.7.1. Збереження
самобутності населених
пунктів та окремих
територій громади

Стан реалізації:
реалізовано повністю
/частково;
на етапі реалізації;
не реалізується/
не реалізовано

Виявлені проблеми та способи
їх вирішення

Реалізується

Додаткова інформація та
зауваження
Консультантами програми
DOBRE спільно із робочою
групою Покровської ОТГ у
березні 2020 року розпочато
перший етап брендування
території –формування основних
аспектів анкети для опитування
мешканців. Це допоможе
визначити ідентичність нашої
громади, щоб бути пізнаваною
не тільки її мешканцями, а й
сусідніми громадами, містами та
іноземцями.
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.

.

.

3.7.2. Створення
органів самоорганізації
населення
3.7.3. Сприяння
створенню громадських
організацій та їх
інституційному
розвитку, а також
підвищенню
компетенцій у сфері
місцевого
самоврядування
3.7.4. Розвиток практик
самоврядування серед
різних верств
мешканців

До 2020 року

Реалізується

До 2020 року

Реалізовано повністю

На території громади
функціонують ГО «Молодь
Покровщини», «Фізкультурноспортивне товариство
Покровщини» та «Асоціація
ветеранів Покровщини»

Систематично з

Реалізовано повністю

Селищною радою з 2018 року
започаткованепроведення
конкурсу
проектів
Бюджет
участі.У 2019 році реалізовано 6
проектів переможців на загальну
суму 410 тис. 862 грн.У 2020
році
будуть
реалізовані
5
проектів переможців конкурсу
бюджет участі 2019 року на
загальну суму 397 тис. 479 грн.

2017 по 2020
рік

2. Стан реалізації стратегічних проектів(розроблених в формі карт стратегічних або ключових проектів):
Операційна ціль 2.2. Захист водних ресурсів та забезпечення мешканців якісною питною водою.
Запланований
Стан реалізації:
термін реалізації
реалізовано повністю
Виявлені проблеми та способи їх
Діяльність / захід
(в стратегії)
/частково;
вирішення
на етапі реалізації;
не реалізується/
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зауваження
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1.

1.

Стратегічний проект «Заходи
із відновлення,будівництва
водогонів
та запровадження інших форм
забезпеченняпитною водою
мешканців громади»

2020 рік

не реалізовано

Частково

Операційна ціль 3.1. Організація ефективної системи надання медичних послуг та профілактичних заходів
Запланований
Стан реалізації:
термін реалізації
реалізовано повністю
(в стратегії)
/частково;
Виявлені проблеми та способи їх
Діяльність / захід
на етапі реалізації;
вирішення
не реалізується/
не реалізовано
Стратегічний проект
«Реконструкція існуючої
будівлі в с. Коломійці
Покровського району під
амбулаторію загальної
практики сімейної медицини»

2020 рік

Проект втратив актуальність,
оскільки обласна влада
наполягає на іншому, ніж
передбаченийпроектом,
механізмі забезпечення умов
для надання медичних
послуг, а саме будівництві з
нуля модульних типових
амбулаторій замість ремонтів
наявних приміщень
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3. Заходи, заплановані на поточний рік (2020 р.):
Операційна ціль 1.1. Створення організаційних передумов для розвитку економічного потенціалу громади та залучення інвестицій
Стан реалізації:
Запланований
Повністю
Включено до
Очікувані або виявлені
Додаткова
термін
Джерело
реалізовано/частково
Діяльність / захід
бюджету:
проблеми
інформація та
реалізовано; реалізується;
реалізації
фінансування
(так/ні)
та способи їх вирішення
зауваження
не реалізовано/не
(в стратегії)
1.

1.1.2. Просторове
(генеральне) планування
території громади

До кінця 2022
року

реалізується

Реалізовано частково

Ні

-

Операційна ціль 1.2. Підвищення доданої вартості сільськогосподарської продукції, розширення виробництва екологічно-чистих продуктів
харчування
Стан реалізації:
Очікувані
Повністю
Запланований
Включено
або
виявлені
реалізовано/частково
термін
до
Джерело
Додаткова інформація та
Діяльність / захід
проблеми
реалізовано;
реалізації
бюджету: фінансування
зауваження
реалізується;
не
та способи їх
(в стратегії)
(так/ні)
реалізовано/не
вирішення
1.

1.2.3. Розвиток потужностей з
переробки місцевої
сільськогосподарської сировини
до кінцевого продукту

2.

1.2.4. Підтримка збуту продукції
дрібних сільськогосподарсь ких
товаровиробників та закладів
переробки
1.2.5. Заходи для
створення та
промоції спільної
торгової марки

3.

реалізується

До кінця 2019
року — готовий
реєстр, до 2020
року активізація
нових
підприємств
До кінця
2020 року

Реалізується

так

Кошти
підприємця

Частково

ні

-

До 2020 року

Розпочато

ні

Програма DOBRE
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4.

.

.

продуктів
Покровської
громади
1.2.6. Підтримка участі місцевих
товаровиробників у
виставковоярмаркових заходах
та інших заходах промоційного
характеру

Від 2017 р.
систематично до
2020 р

Систематично
реалізується

ні

ні

Операційна ціль 1.3. Урізноманітнений розвиток агропромислового комплексу на засадах сучасних агротехнологій та екологічної
відповідальності
Очікувані
Стан реалізації:
або
Повністю
Запланований
Включено
виявлені
реалізовано/частково
термін
до
Джерело
Додаткова інформація та
Діяльність / захід
проблеми
реалізовано;
реалізації
бюджету: фінансування
зауваження
реалізується;
не
та
(в стратегії)
(так/ні)
реалізовано/не
способи їх
реалізується
вирішення
1.3.2. Підтримка збільшення долі
тваринництва в загальному обсязі
сільськогосподарсь кого
товаровиробництва
1.3.3. Розвиток різноманітних видів
сервісу для обслуговування діяльності
фермерів та одноосібних
сільськогосподарсь ких
товаровиробників

Від кінця 2017
систематич но до
2020 року

реалізується

Так

МТД

До 2020 року

Не виконано

ні

-

Операційна ціль 1.4. Підтримка неаграрних видів економічної діяльності, в тому числі багатоаспектного туризму, який спирається на місцевий
потенціал.
Запланований
Стан реалізації:
Включено
Очікувані
Джерело
Додаткова інформація та
Діяльність / захід
термін
Повністю
до
або
фінансування
зауваження
реалізації
реалізовано/частково бюджету:
виявлені
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(в стратегії)

1.
2.

1.

2.

3.

4.

1.4.3. Створення нових пропозицій
туризму та відпочинку в Покровській
громаді
1.4.4. Розвиток інфраструктури
гостинності

реалізовано;
реалізується;
не
реалізовано/не
реалізується

(так/ні)

До 2020
року

Реалізується

так

До кінця 2020
року

Реалізовано

ні

Місцевий
бюджет

проблеми
та
способи їх
вирішення

Операційна ціль 2. Створення системи управління надання житлово-комунальних послуг, розвитком інженерної інфраструктури та
енергозбереженням
Стан реалізації:
Очікувані
Повністю
або
Запланований
Включено
реалізовано/частково
виявлені
термін
до
Джерело
Додаткова інформація та
Діяльність / захід
реалізовано;
проблеми
реалізації
бюджету: фінансування
зауваження
реалізується;
не
та способи
(в стратегії)
(так/ні)
реалізовано/не
їх
реалізується
вирішення
2.1.1. Створення багатофункціональ Створення у 2018, реалізується
так
Місцевий
ного комунального підприємства
розширення
бюджет
2.1.2. Заходи з енергозбереження в
організаціях, установах та
підприємствах комунальної форми
власності
2.1.3. Запровадження нових форм
управління багатоквартирними
будинками, підтримка ініціатив
ОСББ
2.1.4. Використання
альтернативних джерел енергії

функцій до 2020
року
До 2020 року

реалізується

так

До 2020 року

реалізується

ні

До 2020
року

реалізується

так

МТД
Місцевий
бюджет

МТД

Операційна ціль 2.2. Захист водних ресурсів та забезпечення мешканців якісною питною водою.
Запланований
Стан реалізації:
Включено
Джерело
Діяльність / захід
термін
Повністю
до
фінансування
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реалізації
(в стратегії)

1.

2.

3.

1.
2.

3.

реалізовано/частково бюджету:
реалізовано;
(так/ні)
реалізується;
не
реалізовано/не
реалізується
Реалізовано частково
так
Місцевий
бюджет

2.2.1 Заходи із відновлення та
будівництва водогонів та
каналізаційних мереж,
запровадження інших форм
забезпечення питною водою
мешканців громади
2.2.2. Моніторинг стану джерел
питної води на території громади

До 2020 року

Початок у 2018,
реалізація до
2020 року

реалізується

так

2.2.3. Заходи із захисту штучних
водойм (ставків) на території
Покровської селищної ради

До 2020 року

Частково реалізовано

ні

Кошти
комунального
підприємства

Операційнаціль 2.3. Вдосконалення процесу управління відходами, благоустрою в громаді.
Стан реалізації:
Повністю
Запланований
Включено
реалізовано/частково
термін
до
Джерело
Діяльність / захід
реалізовано;
реалізації
бюджету: фінансування
реалізується;
не
(в стратегії)
(так/ні)
реалізовано/не
реалізується
2.3.2 Створення системи та
До 2020 року
Частково реалізовано
так
Місцевий
інфраструктури збирання та
бюджет
утилізації ТПВ
2.3.3. Громадська підготовка до
впровадження нових технологій
поводження з відходами,
зокрема, роздільного збирання
сміття
2.3.4. Покращення естетичного
вигляду населених пунктів

До 2020 року

Реалізовано

ні

З 2019 року

Реалізується

так
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1.
2.

3.

4.

Операційна ціль 2.4. Покращення дорожньої інфраструктури та транспортного сполучення в громаді
Стан реалізації:
Повністю
Очікувані або
Заплановани
Включено
реалізовано/частко
виявлені
й термін
до
Джерело
Діяльність / захід
во реалізовано;
проблеми
реалізації
бюджету: фінансування
реалізується;
не
та способи їх
(в стратегії)
(так/ні)
реалізовано/не
вирішення
реалізується
2.4.1. Інвентаризація та
До 2020 р.
Реалізується
так
Місцевий
паспортизація вулиць та доріг
бюджет
2.4.2. Ремонти та реконструкції
До 2020 року
реалізується
так
Місцевий
вулиць та автошляхів із
бюджет
урахуванням сучасних вимог та
Обласний
потреб мешканців,
державний
впорядкування придорожньої
інфраструктури
2.4.3. Розвиток мережі вуличного
освітлення із використанням
енергоощадних технологій
2.4.4. Сприяння організації
пасажирських перевезень на
території громади

До 2020 року

Реалізовано
повністю

так

До 2020 року

Реалізується

так

Місцевий
бюджет
Державний
бюджет
Місцевий
бюджет

Операційна ціль 2.5. Охорона навколишнього природного середовища, розвиток рекреаційного потенціалу.
Стан реалізації:
Повністю
Запланований
Включено
Очікувані або
реалізовано/частково
термін
до
Джерело
виявлені проблеми
Діяльність / захід
реалізовано;
реалізації
бюджету: фінансування
та способи їх
реалізується;
не
(в стратегії)
(так/ні)
вирішення
реалізовано/не
реалізується
До травня
1 2.5.1. Організація та створення
Виконано
так
Місцевий
рекреаційної інфраструктури на
2019 року
бюджет
територіях заказників
Андріївський ліс, річка Гайчур та
ін.
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2. 2.5.2. Створення нових

рекреаційних зон, розвиток
зелених насаджень та
збереження існуючих
3. 2.5.3. Сприяння новим формам
організації відпочинку мешканців
та мешканок різних груп
населення

4 2.5.4. Підвищення екологічної

свідомості та участі мешканців в
природоохоронній діяльності
5 2.5.5. Участь урозвитку лісових
насаджень тапоширенні лісових
територій талісосмуг

1.

2.

3.

До кінця 2020 р.

Не виконано

До 2020 року

реалізовується

так

З 2017 по 2020
рік

реалізовано

ні

До 2020 року

Не виконано

Державний
бюджет
МТД

Заморожені кошти
держбюджету в
зв’язку з
карантином

Неврегульованість
законодавства
щодо утримання
лісосмуг.

Операційна ціль 3.1. Організація ефективної системи надання медичних послуг та профілактичних заходів.
Стан реалізації:
Запланован
Повністю
Очікувані або
Включено
ий термін
реалізовано/частков
виявлені
до
Джерело
Діяльність / захід
реалізації
о реалізовано;
проблеми
бюджету: фінансування
(в
реалізується;
не
та способи їх
(так/ні)
стратегії)
реалізовано/не
вирішення
реалізується
3.1.2. Розвиток матеріальної
До 2020 року
реалізується
так
Обласний
бази закладів Центру первинної
бюджет
медикосанітар ної допомоги
МТД
(ЦПМСД)
3.1.3. Запровадження нових
форм підтримки діяльності
закладівзагальної практики
сімейної медицини (ЗПСМ) в
громаді
3.1.4. Профілактика шкідливих
для здоров’я звичок, соціальних
захворювань, популяризація
здорового способу життя та
уваги до стану здоров’я

До 2020 року

Реалізується частково

До 2020 року

Реалізовано повністю

так

Місцевий
бюджет
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4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.1.5. Запровадження нових
інформаційних технологій в
діяльність медичних закладів

До 2020 року

реалізується

так

Місцевий
бюджет

Операційна ціль 3.2. Підвищення якості освіти, культури та розвиток креативного потенціалу мешканців
Стан реалізації:
Повністю
Очікувані або
Запланований
Включено
реалізовано/частково
виявлені
термін
до
Джерело
Діяльність / захід
реалізовано;
проблеми
реалізації
бюджету: фінансування
реалізується;
не
та способи їх
(в стратегії)
(так/ні)
реалізовано/не
вирішення
реалізується
3.2.1. Створення із залученням
До 2020 року
Повністю реалізовано
громадськості оптимальної для
громади мережі загальноосвітніх
закладів та закладів дошкільного
виховання
3.2.2. Розвиток
матеріальнотехнічної бази
освітніх закладів,
підпорядкованих громаді

До 2020 року

Реалізується

так

3.2.3. Створення у бібліотеках
умов для індивідуального
навчання, роботи груп за
інтересами, інформування
громадян про туристичний
потенціал ОТГ
3.2.4. Забезпечення можливостей
для творчого розвитку дітей та
учнівської молоді, відповідно до
їхніх потреб
3.2.5. Покращення матеріальної
бази установ культури в громаді

До 2020 року

Реалізовано повністю

так

До 2020 року

реалізується

так

Місцевий
Обласний
бюджет

До 2020 року

реалізується

так

3.2.6. Створення матеріальної
інфраструктури змістовного та

До 2020 року

Реалізовано повністю

так

Місцевий
бюджет
Обласний
бюджет
МТД
Державний
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Обласний
Місцевий
бюджет

активного дозвілля і спілкування
для людей різних соціальнодемографічних груп

Операційна ціль 3.3. Розвиток спортивної інфраструктури, підтримка спортивних ініціатив та спортивної активності мешканців
Стан реалізації:
Очікувані
Повністю
або
Запланований
реалізовано/частково
Включено до
виявлені
термін
Джерело
Додаткова інформація та
Діяльність / захід
реалізовано;
бюджету:
проблеми
реалізації
фінансування
зауваження
реалізується;
не
(так/ні)
та способи
(в стратегії)
реалізовано/не
їх
реалізується
вирішення
До 2020 року
1. 3.3.1. Розвиток мережі
Реалізується
так
Держбюджет
невеликих загальнодоступ них
Місцевий
спортивних об’єктів в різних
бюджет
населених пунктах
2. 3.3.2. Підтримка участі

До кінця 2017
року - Програма,
підтримка від
2018 до 2020 року

Реалізовано повністю

так

Місцевий
бюджет

3.

З 2017 по 2020 рік

Реалізовано повністю

так

Місцевий
бюджет
Спонсорські
кошти

До 2020 року

Не реалізовано

4.

провідних спортсменів —
мешканців громади та
місцевих спортивних команд у
змаганнях різного рівня
3.3.3. Розвиток нових форм та
різновидів фізичної активності,
залучення мешканців та
мешканок всіх вікових
категорій до занять фізичною
культурою
3.3.4. Реконструкція
центрального стадіону

Фінансування зазначеного
об’єкту за рахунок коштів
обласного бюджету можливо
при уточнені показників
бюджету у 2020 році за
умови необхідного
фінансового ресурсу,
враховуючи пріоритети
розвитку регіону.
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Операційна ціль 3.4. Підвищення відчуття соціальної захищеності
Стан реалізації:
Повністю
Запланований
реалізовано/частково
термін
Діяльність / захід
реалізовано;
реалізації
реалізується;
не
(в стратегії)
реалізовано/не
реалізується
До 2020 року
1. 3.4.1. Створення системи
Реалізовано повністю

Включено
до
Джерело
бюджету: фінансування
(так/ні)

допомоги одиноким,
непрацездатним, літнім
мешканцям

2. 3.4.2. Забезпечення житлом

До 2020 року

Не реалізовано

3.

До 2020 року

Реалізовано повністю

До 2020 року

Реалізовано частково

4.

1.
2.

молодих професіоналів та їхніх
родин
3.4.3. Соціальна допомога та
соціальна реабілітація учасників
бойових дій, ліквідаторів аварії
на ЧАЕС,внутрішньо переміщених
осіб
3.4.4. Системні заходи допомоги
родинам, які знаходяться у
кризових ситуаціях, профілактика
сімейного насильства

так

Спонсорські
кошти
Місцевий
бюджет

так

Місцевий
бюджет

Очікувані
або
виявлені
проблеми
та способи
їх
вирішення

Додаткова інформація та
зауваження

Операційна ціль 3.5. Організація системи цивільного захисту та покращення громадської безпеки населення
Стан реалізації:
Повністю
Очікувані або
Запланований
Включено
реалізовано/частково
виявлені
термін
до
Джерело
Діяльність / захід
реалізовано;
проблеми
реалізації
бюджету: фінансування
реалізується;
не
та способи їх
(в стратегії)
(так/ні)
реалізовано/не
вирішення
реалізується
3.5.2. Забезпечення безпеки
До 2020 року
Реалізовано повністю
мешканців громади
3.5.3. Створення
муніципального формування

2020 рік

Реалізовано повністю
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1.
2.

1.

2.
3.

Операційна ціль 3.6. Зростання прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, розвиток кадрового та інституційного потенціалу,
матеріальної бази ОМС
Стан реалізації:
Повністю
Очікувані або
Запланований
Включено
реалізовано/частково
виявлені
Додаткова
термін
до
Джерело
Діяльність / захід
реалізовано;
проблеми
інформація та
реалізації
бюджету: фінансування
реалізується;
не
та способи їх
зауваження
(в стратегії)
(так/ні)
реалізовано/не
вирішення
реалізується
3.6.4. Встановлення партнерських
До 2020 року
Не реалізовано
зв’язків із закордонними громадами
3.6.5. Розвиток співробітництва із
сусідніми громадами для спільного
вирішення проблем.

До 2018 року

Реалізовано повністю

так

Місцевий
бюджет
Бюджет
громад

Операційна ціль 3.7. Інтеграція громади, зростання громадських та суспільних компетенцій
Стан реалізації:
Повністю
Запланований
Включено
реалізовано/частково
термін
до
Джерело
Діяльність / захід
реалізовано;
реалізації
бюджету: фінансування
реалізується;
не
(в стратегії)
(так/ні)
реалізовано/не
реалізується
3.7.1. Збереження самобутності
До 2020 року
Реалізується
так
Місцевий
населених пунктів та окремих
бюджет
територій громади
Спонсорські
кошти
3.7.2. Створення органів
До 2020 року
реалізується
ні
самоорганізації населення
3.7.3. Сприяння створенню
громадських організацій та їх

До 2020 року

Реалізовано повністю

так
50

Місцевий
бюджет

Очікувані або
виявлені
проблеми
та способи їх
вирішення

Додаткова інформація
та зауваження
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4.

інституційному розвитку, а
також підвищенню компетенцій
у сфері місцевого
самоврядування
3.7.4. Розвиток практик
самоврядування серед різних
верств мешканців

Систематично з
2017 по 2020 рік

Реалізовано повністю

так

Місцевий
бюджет

4. Висновки щодо записів Стратегії розвитку громади та обґрунтування потреби їх актуалізації в документі Стратегії.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Інші
коментарі:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. Система впровадження, моніторингу і актуалізації Стратегії в громаді:
A) Чи була офіційно створена Групу з впровадження Стратегії?
Відповідь (так/ні): так
Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення/розпорядження. (є)
B) Якщо Група з впровадження Стратегії була створена, то чи був підготовлений та затверджений регламент її роботи?
Відповідь (так/ні):так, але регламент не був затверджений
Якщо «так», то просимо додати регламент і відповідні рішення/розпорядження.
C) Чи Група з впровадження Стратегії вже проводила якісь засідання?
Відповідь (так/ні): так
Якщо «так», то просимо повідомити дати засідань та коротко описати учасниківхоча б дати!)
https://bitly.su/sNTTM8Z9
Дата засідання 16.11.2018; Учасники: члени групи з управління стратегією
Дата засідання 17.03.2020; Учасники: члени групи з управління стратегією
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Дата засідання ……………; Учасники: …………………….
D) Чи засідання Групи з впровадження Стратегії були запротокольовані?
Відповідь (так/ні): ні
Якщо «так», то просимо додати протоколи засідання або інші документи, які є результатами роботи – наприклад, звіти, висновки і т.і.
E) Чи проводилася акуталізація документу Стратегії?
Відповідь (так/ні): так
Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення про внесення змін та актуальну версію документу Стратегії
(додане),але, якщо можна лінк
https://bitly.su/jlUZ
F) Чи були поінформовані мешканці громади про діяльність щодо моніторингу і реалізації Стратегії?
Відповідь (так/ні): так
Якщо «так», то просимо вказати, яким чином здійснювалося інформування мешканців громади.
Через веб-сайт, районну газету ТОВ «Редакція газети Покровський край» та Вісник громади
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