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Робоча група  

Документ стратегії створений партисипативним методом. Участь у створені даного 

документу взяли члени робочої групи, сформованої розпорядженням селищного голови 

Покровське Світлани Спажевої у складі:   

Представники влади громади  

1. СПАЖЕВА Світлана Анатоліївна   - селищний голова   

2. ШВИДЬ Інна Володимирівна           - заступник селищного голови   

3. ЄРМАК  Тетяна Миколаївна            - секретар селищної ради   

4. КРИМОВА Ольга Яковлівна            - спеціаліст І категорії відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, 

благоустрою та інфраструктури виконкому селищної 

ради   

5. МОРМУЛЬ Ніна  Федорівна            - виконуюча обов’язки старости Олександрівського 

старостинського округу  
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6. СЮРКО Наталія Андріївна              - виконуюча обов’язки старости Андріївського 

старостинського округу  

  

Представники адміністрації та мешканців   

№.  Прізвище, ім’я, по-батькові   
Місце 

проживання  
Посада/заняття  

1. Будь Олена Анатоліївна                           с. Братське                 пенсіонер  

2. Миленко Валентина Андріївна                 с. Коломійці     вчитель  

3. Никифоренко Людмила Михайлівна      с. Братське     фермер  

4. Приступа Антоніна Петрівна                 с. Андріївка    службовець виконавчого   

                                                                                                                        комітету 

5. Колісник Тетяна Федорівна               смт Покровське    начальник соціально-          

  гуманітарного відділу  

  виконкому селищної ради 

6. Бур Микола Олексійович                           смт Покровське    начальник відділу правового  

   забезпечення виконкому  

   селищної ради 

7. Булах Ольга Павлівна                           смт Покровське    фермер  

8. Чепурний Олександр Олександрович   смт Покровське   викладач Ордена знак 

пошани  

  ВПУ № 75 

9. Сілецька-Васильєва Яна Віталіївна    смт Покровське   кореспондент  

10. Олійник Володимир Іванович                смт Покровське   пенсіонер  

11. Василейко Віктор Володимирович       с.Братське   працівник сільсько- 

         господарської сфери  

12. Єфремушкіна Світлана                           смт Покровське   керівник СБК № 1 

 Олексіївна    

13. Лащонова Ольга Михайлівна                смт Покровське   завідувач ДНЗ „Орлятко”   

14. Кулібаба Валентина Ярославівна                 смт Покровське   завідувач ДНЗ „Теремок”   

15. Логвиненко Роман Олександрович      смт Покровське   підприємець  

16. Остроух Олена Іванівна                             с. Олександрівка   секретар сільської ради  

17. Цикало Ніна Василівна                             с. Олександрівка   вчитель  

18. Таращук Олег Олексійович                 смт Покровське   лікар  

19. Карліна Любов Михайлівна                 смт Покровське  вчитель  

20. Проценко Сергій Миколайович                 смт Покровське  провідний інженер  
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Покровської дільниці 

Павлоградського УГГ ВТВ 

ПАТ «Дніпропетровськгаз» 

21. Плахотіна Любов Іванівна                            с. Олександрівка    пенсіонер  

22. Корявець Микола Олексійович                смт Покровське   пенсіонер  

23. Бугай Тетяна Василівна                           с. Олександрівка  завідувач бібліотекою 

24. Кондратенко Вікторія Миколаївна  с. Коломійці              директор школи   

25. Мицик Петро Олексійович                          смт Покровське  керівник СБК №2  

26. Соловйова Валентина Михайлівна               смт Покровське  підприємець   

27. Зуєва Анна Андріївна                          смт Покровське  голова Молодіжної ради   

28. Дідович Наталія Олександрівна              смт Покровське  кореспондент районної  

      газети   

29. Дрогобецький Михайло                          смт Покровське  підприємець  

Михайлович 

30. Чорнобай Валентина Олександрівна  с. Андріївка              заступник директора школи  

  

1. Вступні зауваження  

«Стратегія сталого розвитку об’єднаної територіальної громади Покровське» була 

підготовлена з 10 березня по 31 липня 2017 року. Роботу над нею координувала польсько-

українська експертна група у складі: Пшемислав Фенрих (Фонд розвитку місцевої демократії, 

Польща), Оксана Колісник і Магдалена Братко (Інститут Демократії ім. Пилипа Орлика, Україна). 

В рамках спільного стратегічного процесу були реалізовані наступні заходи:   

• Діагностичний аналіз громади, проведений у грудні 2016 року та січні 2017 року –  

результатом став опис ситуації у громаді на початку об’єднання;  

• Перша зустріч робочої групи (15.03.2017), результатом якої стало створення та 

згуртування робочої групи зі стратегічного планування, планування стратегічного 

процесу та організація соціологічних досліджень;   

• У березні та квітні 2017 були проведені соціологічні дослідження на вибірці 364 

респондентів, обраних методом жеребкування серед мешканців всіх населених 

пунктів громади;  
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• Під час другої зустрічі робочої групи (24.04.2017) відбулася презентація результатів 

дослідження та була розпочата робота з визначення ключових потенціалів та 

проблем громади (SWOT - аналіз) та формулювання на їх основі бачення розвитку 

громади та стратегічних цілей;  

• Третя зустріч робочої групи (31.05.2017) – це остаточне узгодження бачення 

розвитку і стратегічних цілей, формулювання операційних цілей та завдань. Під час 

зустрічі були погоджені основні положення документу;  

• Під час четвертої зустрічі робочої групи (21.06.2017) узгоджено список завдань для 

досягнення операційних цілей. Після завершення зустрічі експертна група 

підготувала попередню версію стратегії для винесення на громадські консультації;  

• Громадські консультації відбулися у чотирьох населених пунктах: у Андріївці 

(06.07.), Коломійцях (07.07.), Олександрівці (08.07.) та Покровському (10.07.). 

Результати консультаційних зустрічей були передані експертній групі, яка врахувала 

їх у остаточній версії документу;  

• П’ята зустріч робочої групи (12.07.2017) була присвячена  плануванню управління і 

моніторингу реалізації стратегії, а також затвердженню остаточної версії документу 

робочою групою.   

Організатори партисипативного стратегічного процесу доклали зусиль для того, щоб у 

самому процесі планування брали участь жінки та особи, яким загрожує маргіналізація (особи 

похилого віку, неповносправні, внутрішньо переміщені особи, жертви воєнних дій), і щоб їх думки 

та інтереси були представлені формулюваннями цілей та завдань.   

2. Діагностика місцевого розвитку громади Покровське – найважливіші 

висновки  

Діагностика місцевого розвитку громади Покровське була проведена польсько-українською 

командою експертів. Мотивом створення такої команди було бажання об’єднати досвід 

польського самоврядування з українським знанням реальності невеликих, в тому числі, сільських 

громад та українського законодавства. Діагностична робота проводилася в три етапи. По-перше, 

відбувся  аналіз документів, наданих експертам Покровською селищною радою наприкінці 2016 – 
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початку 2017 років. Перелік досліджених документів міститься у додатку до «Звіту про стан 

громади Покровське» (Додаток 1). По-друге, була проведена серія зустрічей, розмов та інтерв’ю у 

грудні 2016 та січні 2017 року. Список зустрічей також міститься в додатку (Додаток 2). По-третє, 

у березні та квітні 2017 р.  відбулося соціологічне дослідження на вибірці 364 обраних 

комп’ютером домашніх господарств. Доповненням до цього аналітичного процесу стали  зустрічі 

та вивчення  матеріалів, отриманих під час роботи над документом стратегії. Результати всіх цих 

досліджень містяться у «Звіті про стан громади Покровське» (Додаток 2).  

Громада Покровське у її нинішньому вигляді існує перший рік. Рішення про об’єднання 

трьох громад було ухвалене 09 вересня 2016 року, а 18 грудня цього ж року були проведені 

вибори.                            23 грудня відбулася перша сесія ради утвореної громади і розпочався 

процес консолідації влади у об’єднаній громаді, створення нових структур, передачі завдань та 

комунальної власності від районних органів влади. 24 грудня ухвалено бюджет громади на 2017 

рік, штатний розпис та План соціально-економічного та культурного розвитку на 2017 рік. 

Завдання у сфері освіти громада приймала від району таким чином, щоб не порушувати перебіг 

навчального року, тому найважливіші питання були вирішені під час літніх канікул 2017 року. 

Тривають переговори з владою району про передачу установ і завдань, пов’язаних із охороною 

здоров’я, культурою та житлово-комунальним господарством. Проблема полягає в тому, що 

районні установи та заклади обслуговують  також інші громади, в тому числі ті, що не 

об’єдналися, відтак прийняття на себе завдань району вимагає узгоджень між громадою 

Покровське та сусідніми громадами у районі. Оскільки ситуація динамічна і конструкція 

самоврядування в громаді щойно формується, то базових даних для порівняльних оцінок не існує. 

Сума даних,  отриманих з трьох попередніх громад, не дає підстав для висновків щодо нової 

громади. Несхожість ситуації у навколишніх громадах (у своїй більшості не об’єднаних) не дає 

підстав для порівняння.  

Нижче представляємо найважливіші висновки, впорядковані за ключовими капіталами 

необхідними для розвитку громади. Повний текст діагностики міститься у «Звіті про стан громади 

Покровське» (Додаток 2).  

  

Природній та географічний капітал  
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Природний та географічний капітал – це клімат, рельєф території, якість грунтів, географічне 

розташування, відстань від важливих центрів, різноманіття флори та фауни, екологічна чистота 

навколишнього середовища.   

• Найбільшим багатством громади є чудова земля, чорнозем, який є і залишається 

основою економічної активності мешканців громади. Це багатство, на думку багатьох 

жителів, в даний час знаходиться під загрозою через вирощування культур, які 

забезпечують швидкий зиск, але виснажують ґрунт, та у зв’язку з відмовою багатьох 

господарів від менш рентабельного тваринництва.  

• Через територію громади протікає річка Вовча, яка разом із притоками може стати 

відправною точкою для розвитку туризму та відпочинку, пов’язаних із водою. На 

даний момент цей капітал практично не використовується, навіть більше – він під 

екологічною загрозою спричиненою забрудненнями з полів та сміттям, яке залишають 

після себе ті, хто відпочиває у прибережній зоні.  

• Громада має оптимальне розташування стосовно великих промислових центрів. 

Дніпро (127 км), Запоріжжя (95 км), Донецьк (140 км): достатньо близько (за умови 

проведення ремонтів на зараз жахливих дорогах та закінчення озброєного конфлікту 

на сході), щоб бажаючі могли доїхати навіть на нетривалий відпочинок, а виробники 

довезти до міст екологічно чисті продукти харчування, і достатньо далеко, щоб не 

відчувати екологічних наслідків великої промисловості.  

• На території громади присутні корисні копалини (пісок, гравій, глина, граніт). На 

жаль, невпорядкована законодавча база не дозволяє їх ефективно використовувати.   

Фізичний та матеріальний капітал   

Фізичним та матеріальним капіталом є все те, що було побудоване: дороги, будівлі, 

комунальна інфраструктура, електричні, газові, водопостачальні мережі тощо.  

• На думку жителів, найбільшою проблемою громади є якість доріг - 88,9% громадян 

скаржаться на стан дорожнього покриття. Дійсно, дороги знаходяться в 

катастрофічному стані - з 216 км доріг лише 1,5% в доброму стані, 25% – у стані, який 

називають «задовільним», понад 70% вимагають капітального ремонту, тротуарів, 

освітлення, встановлення дорожніх знаків та розміток. 56,6% респондентів, опитаних у 
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березні 2017 року визнали ремонти дорожньої інфраструктури першочерговим 

завданням – це абсолютний пріоритет у сфері очікувань громадян.  

• Найнагальнішою проблемою для громади є якість питної води. Водопроводи, навіть 

там, де вони є (Покровське, Андріївка та Коломійці), вже давно не гарантують якості 

води, до більшої частини сіл вода довозиться водовозами. Немає каналізації. 

Забезпечення якісною водою є найактуальнішим завданням нової громади – 39,8% 

згадувань у дослідженні.   

• У громаді, особливо в селах, є велика кількість громадських будівель (дитячі садки, 

школи, амбулаторії, ФАПи, будинки культури тощо) – здається їхня кількість та 

кубатура достатня, а може навіть зайва. Проблема в тому, що ці будинки були 

побудовані в той час, коли іншою була система фінансування та інші демографічні 

потреби. Більшість з них перебувають у дуже поганому стані, потребують ремонту, 

застосовування нових методів енергозбереження та адаптування до сучасних умов, 

потреб та можливостей. Існує також велика кількість покинутих будинків, які 

поступово руйнуються.   

• Громада фактично не має сміттєзвалища або достатньо ефективної системи збирання 

та утилізації відходів. Ефективне вирішення цієї проблеми гальмує закон, наслідком 

якого є те, що громада не є господарем своєї території за межами населених пунктів.  

У результаті немає можливості визначитися з місцем, де можна було б екологічно 

чистим способом утилізувати сміття.    

 

  

Людський капітал   

Людським капіталом є люди з їх освітою, знаннями, життєвим досвідом та ставленням, 

навичками, мотивацією.  

• Серед 18,1 тис. населення 60% становлять  жінки (можливо, тут треба шукати причини 

чому весь апарат управління складається з жінок), лише 55% людей працездатного 

віку, а прогнози погані: більше людей помирає, ніж народжуються, все більше 

молодих і творчих людей шукають щастя за межами громади. Виклик полягає в тому, 
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щоб знайти спосіб втримати їх у громаді та залучити їхні здібності задля місцевого 

розвитку.   

• У громаді є багатий людський капітал у багатьох сферах, починаючи з управлінських 

кадрів, що керують громадою, фахівців з сільського господарства, зокрема, у сфері 

племінного тваринництва, вчителів та спортсменів.  

• У контексті інформації про найбільше багатство громади – родючу землю – дивною 

здається новина, що лише 9,3% домогосподарств має основним джерелом доходів 

праця у сільському господарстві та 4,1% ведення власного бізнесу. Найбільша 

кількість домогосподарств (43,7%) вказала як основне джерело доходів пенсію, робота 

на ставці приносить найбільший дохід для 35,4% домогосподарств. Ця інформація 

потребує коментарю: респонденти, напевно, думали про фінансовий дохід, не 

враховуючи,  того, що більшість харчових продуктів мають з власного господарства, 

відтак їм не потрібно їх купувати.  

• 43,7% домогосподарств оцінили свою фінансову ситуацію як помірно добру, але така 

ж частка (43,4%) оцінила її погано (у тому числі 11,1% дуже погано). Задоволені своїм 

фінансовим становищем лише 7,5% (у тому числі лише 0,9% з них відчувають повну 

матеріальну свободу). І хоча більшість респондентів заявляє, що ця громада є хорошим 

місцем для проживання, значна частина населення (35,8%) заявила про більш чи менш 

рішуче бажання змінити місце проживання  

• У громаді практично відсутні переробні підприємства. Величезний голод робочих 

місць (89,2% громадян вважають, що безробіття – відкрите та приховане – це основний 

бар'єр для розвитку) не народжує креативних способів вирішення даного питання. 

Провину за такий стан справ мешканці покладають на зовнішні обставини: низько 

оцінюють зусилля, спрямовані на підтримку підприємництва з боку громадських 

організацій чи місцевого самоврядування, можливість започаткування власного 

бізнесу більшості респондентів здається нереальною через адміністративні перешкоди 

та жахливо дорогі кредити. Однак слід підкреслити, що в громаді існує людський 

потенціал для започаткування активності у у сфері переробки - велика кількість 

індивідуальних фермерів, функціонування сільськогосподарської школи (належить 
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змінити профіль її діяльності) та відносна  близькість до ринку збуту створюють 

можливість для розвитку у даній сфері.  

• Чи можна розраховувати на участь мешканців у впровадженні стратегії? Лише 5,6% 

домогосподарств повідомили про участь у житті громади всіх своїх членів (громадські 

заходи, вечірки, урочисті події, спільні ініціативи жителів), аж у 50,1% 

домогосподарств заявили про повну у цьому відношенні пасивність та ще 19,6% не 

дали чіткої відповіді (що, ймовірно, також означає відсутність активності). Мотивація 

співгромадян до участі у роботі задля розвитку громади постане тут серйозним 

викликом. Переважає пасивність – у цьому переконані і  активні люди.  

Суспільний капітал  

Суспільний капітал – це людський капітал, доповнений здатністю людей довіряти, 

спілкуватися, будувати відносини, налагоджувати стосунки та співпрацювати.  

• Викликом для громади є інтеграція – і не лише для трьох спільнот дотеперішніх 

сільрад, що стали однією громадою. Значна частина населення вважає, що між людьми 

у громаді «переважає недовіра, обережність та приватний інтерес» (36,8% таких 

відповідей у опитуванні), одночасно майже така ж кількість респондентів (37,1%) не 

дала чіткого визначення  відносинам, які панують у громаді, і лише 26,1% 

стверджують, що серед співмешканців переважає «відчуття солідарності та турбота 

про загальне благо».  

• На тлі інших громад  оптимістично оцінюються стосунки між владою громади та її 

спільнотою. Зацікавленість справами громади підтвердили 90,8% населення. Половина 

жителів вважає, що влада добре або навіть дуже добре інформує мешканців про свою 

діяльність. 47,3% мешканців вірить, що влада сприяє громадянській активності та 

готова підтримати ініціативи «знизу». У результаті селищний голова отримала високу 

середню оцінку своєї діяльності - 4,39 (за шкалою від 1 до 6, при чому переважали 

відмінні та добрі оцінки), а рада громади  - 4,05.  

• Низькою є готовність жителів до організованої спільної діяльності для загального 

блага. Це проявляється в основному в невеликій кількості активних громадських 

організацій та кооперативів. Лише у 11,5% домогосподарств проживають люди, які 

беруть участь у діяльності громадської організації.  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

  

  

  

13  

  

 

Культурний та інформаційний капітал   

Культурний капітал це все, що залишили після себе попередні покоління у матеріальній 

сфері (пам’ятки архітектури, парки, спосіб господарювання на місцевості, обладнання і одяг), 

інтелектуальній (книжки, фільми, художня творчість) та духовній (віра, звичаї, почуття зв'язку із 

місцевістю та місцевою культурою). Інформаційний капітал це сталі та доступні засоби знань та 

інформованість про те, як ці знання можна отримати та використовувати.  

• У Покровському є музей, який представляє історію та культуру району. Жителі 

пишаються тим, що це територія активної діяльності Нестора Махно в період після І 

світової війни. Бібліотеки пишаються великою кількістю читачів , але їм не вистачає 

грошей на придбання нових видань. Культурні об'єкти потребують реконструкції та 

адаптації до існуючих вимог та потреб.  

• Важливим бар'єром для економічного та соціального розвитку є проблеми з 

комунікацією. Дуже слабкий Інтернет, а також слабке покриття загальних мереж 

мобільних операторів. Працює хороша Інтернет-сторінка, але вона лише невеликою 

мірою інтерактивна. Занадто мало, особливо в селах, точок доступу до Інтернету.  

• Очевидним є пошук духовних цінностей, робиться спроба саме у християнстві 

віднайти  ідейну підтримку для нової діяльності. При церкві у Покровському створено 

сучасно обладнану недільну школу, в Коломійцях половина будинку культури 

переоблаштована під церкву, в кожному кабінеті на почесному місті знаходяться 

ікони. Варто додати, що Покровське має на своєму гербі  Матір Божу (Покров).  

Фінансовий капітал  

Фінансовий капітал – це можливі до використання грошові ресурси.   

• Бюджет, затверджений на 2017 рік, передбачає доходи в розмірі 88.557.870 гривень та 

таку ж суму у видатковій частині. Через включення до доходів податку на доходи 

фізичних осіб це бюджет, який значно перевищує суму доходу трьох громад, що 

створили ОТГ, у попередні роки. Однак, враховуючи об’єм задач громади та кількість 

накопичених проблем, бюджет недостатній для виконання нагальних завдань, 

особливо інвестиційних.   
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• Проблемою для громади є те, що значна частина доходів бюджету не є автономною, 

сума надходжень не залежить від об'єктивних алгоритмів та підприємницької 

активності та економності господарів громади, але від доброї волі політиків з області 

та центру.  

3. SWOT- аналіз громади Покровське  

SWOT-аналіз – це інструмент, який уможливлює цілісний погляд на громаду та 

дослідження впливу конкретних явищ на її розвиток. Дозволяє визначити сильні та слабкі сторони 

громади (внутрішні чинники – ті, на які громада має вплив, які є результатом її дій чи 

бездіяльності), а також можливості та загрози (зовнішні чинники, незалежні від внутрішніх дій, на 

які громада практично не впливає, але може використовувати їх або має долати їхні наслідки). 

Викладений нижче аналіз був проведений громадсько-експертним методом з використанням 

інтерактивних методик під час серії зустрічей з представниками різних груп мешканців.   

Сильні сторони  Слабкі сторони  

Особи, які керують громадою та ті, які працюють у 

підприємствах, організаціях та установах, що 

функціонують на території громади, є компетентними та 

мають відповідну освіту.  

Дефіцит кадрів у сфері медицини, освіти, управління.   

Точиться діалог, існує гарне порозуміння та співпраця між 

місцевою владою та власниками сільськогосподарських 

підприємств та іншими групами мешканців.  

Низька якість питної води, недостатня кількість 

водопроводів, відсутність каналізації, засмічене  

середовище, відсутність системи збору та утилізації 

відходів створюють загрозу для здоров'я мешканців.  

Зростає кількість активних та небайдужих людей, у тому 

числі креативної молоді, яка входить до складу 

Молодіжної ради.  

Пасивність більшості жителів, відсутність активності у 

поєднанні з низьким рівнем морального виховання.  

Є благодійні організації, а їх діяльність є хорошою 

відповіддю на бідність.  

Демографічні проблеми: перевага смертності над 

народжуваністю, міграція та еміграція найбільш 

активних громадян, відсутність мотивації до повернення 

молоді після закінчення навчання, високий рівень 

бідності, що змушує населення залишати громаду.  

Покровське має місцевий ринок, який запевняє  

можливість збуту товарів вироблених місцевими 

мешканцями.  

Відсутність місцевого підприємництва, зокрема 

переробки сільськогосподарської сировини та 

традиційно пов'язаної з селом, хоча в цій галузі 

потенційно існують інвестори.  

Культурна та мистецька діяльність в клубах та 

організаціях, заснована на багатстві культурно-історичної 

спадщини, дає можливість інтегрувати місцеву спільноту.  

Безробіття, нелегальна праця, допомога в 

працевлаштуванні надається лише безробітним 

пільгових категорій.  
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Існування об'єктів дозвілля та відпочинку (парків, ігрових 

майданчиків, спортивних залів, а також фахівців: тренерів 

та організаторів) та пов'язана з ними спортивна активність 

з успіхами не лише місцевих чи загальноукраїнських але й 

європейських масштабів.  

Відсутність підтримки для малого бізнесу. Відсутність 

можливості пройти навчання з ведення бізнесу.   

Сильні сторони  Слабкі сторони  

  

  

  

  

  

  

Низька якість медичних послуг у селах віддалених від 

центру громади, поганий стан приміщень медичних 

закладів, відсутність опалення.  

Поганий стан доріг, відсутність освітлення на більшості 

вулиць, недостатнє оснащення дорожніми знаками та 

розмітками.   

Незадовільна кількість маршрутів громадського 

транспорту між селами. Немає залізничного зв'язку для 

пасажирських перевезень, незважаючи на існуючу 

залізничну лінію.  

Застаріла інженерна інфраструктура.  

Недостатній рівень знань та поінформованості 

мешканців стосовно того, що відбувається у об’єднаній 

громаді.     

Відсутність стабільного доступу до мережі Інтернет в 

поєднанні з відносно низьким рівнем використання 

Інтернету жителями.  

  

  

 

Шанси   Загрози  

Громада  має достатні для будівництва земельні та 

сировинні ресурси. Родючі чорноземи сприятливі для 

ведення сільського господарства і є основним фактором 

розвитку для громади. Можливий видобуток корисних 

копалин: піску, гравію, глини, граніту.  

Недосконалість державного законодавства. Особливо 

обтяжливими є:  

• Постійні зміни до Податкового кодексу, які  

найчастіше вносяться під кінець року, хоча вже до 

25 грудня повинні бути затверджені місцеві 

бюджети;   

• Відсутність механізмів (правових актів), що 

регулювали б виконання місцевим 

самоврядуванням повноважень, які описані у Законі 

про місцеве самоврядування.  

Вигідне розташування біля дороги H 15 між Запоріжжям та 

Донецьком, досить близько, щоб легко добратися та 

достатньо далеко, щоб не відчувати екологічних наслідків 

функціонування великої промисловості.  

Невдало прорахована та нестабільна система фінансів 

місцевого самоврядування спричиняє величезну 

диспропорцію між доходами громади та витратами на 

виконання взятих на себе повноважень.   
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Близькість до лісового заказника загальнодержавного 

значення «Дібрівський ліс», лісів у селах Коломійці, 

Добропасове, Левадне, Чорненкове та багатство місць, що 

нагадують давню історію, створюють можливість для 

організації сучасних форм агротуризму.  

Відповідно до українського законодавства, громада не 

має права розпоряджатися землями, розташованими за 

межами населених пунктів.  

Існування грантів та проектів допомоги в Європі та Україні, 

можливість використання фінансових ресурсів ДФРР - 

(Державний фонд регіонального розвитку).  

Недосконалі державні реформи в галузі поліції, охорони 

здоров'я, освіти, соціального забезпечення, культури 

ускладнюють або унеможливлюють ефективне та 

результативне управління у громаді.  

Потенційне відкриття європейського ринку для місцевих 

екологічно чистих та конкурентоздатних продуктів 

харчування.  

Банківські кредити для підприємців надаються під дуже 

високі відсотки, що обмежує можливості розвитку малого 

та середнього бізнесу.  

Шанси   Загрози  

Формування прозорого інформаційного простору в Україні, 

до якого можна приєднати спільноту кластера.  Високий рівень корупції у вищих органах влади.  

Існування в Європі інститутів, органів місцевого 

самоврядування та організацій, готових до співпраці з 

партнерами в Україні.  

Близькість до зони АТО, де йдуть бої, непевність 

пов’язана з  браком перспектив вирішення ситуації.   

  Постійне зростання цін на пальне.   

  

4. Бачення сталого розвитку Покровської громади  

Бачення описує стан OTГ Покровське в майбутньому, після завершення реалізації стратегії 

та завдяки їй. Реалізація стратегії планується на період 2017 - 2025, так що формулювання є 

синтетичним баченням бажаного стану громади в 2025 році.  

Бачення визначалось за участю громади, у співпраці експертів з владою та спільнотою 

Покровської ОТГ. В процесі роботи над баченням брали участь також діти та молодь, власне ті, в 

інтересах яких стратегія розробляється. Участь молодих людей це, з одного боку, десятки 

пропозицій, представлених на конкурсі малюнків, з іншого – активна робота на уроках, 

присвячених стратегічному плануванню для громади та опрацювання власного бачення місцевого 

розвитку. Ці роздуми, а також ідеї малюнків були враховані робочою групою зі стратегічного 

планування, яка працювала над концепцією бачення для стратегічного документу. Конкретні ідеї 

молодих людей  знайшли своє відображення в оперативних цілях та проектах, що стануть їх 

наповненням. Робота з молоддю та обговорення у ході засідань групи зі стратегічного планування 
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призвели до визначення таких пріоритетних факторів, які будуть характеризувати  Покровську 

ОТГ після втілення цієї стратегії:   

• У сфері екології та чистоти навколишнього середовища: громада екологічно чиста та 

доглянута, яка має ефективно організований процес збору та утилізації сміття, дбає про 

отримання електроенергії з альтернативних джерел, сприяє вирощуванню та переробці 

продуктів здорового харчування.   

• У сфері працевлаштування, економіки та матеріальних основ розвитку громади: сучасний 

та зразковий центр сільськогосподарського виробництва, що розвиває переробку харчових 

продуктів та туристичну пропозицію, яка спирається на принади річки Вовча та її степового 

оточення. Громада підтримує малий та середній бізнес, використовуючи економічну 

креативність мешканців та їхню готовність до співпраці.   

• У сфері цивілізації та якості життя: громада, у якій хочеться жити, до якої хочеться 

повертатися після навчання десь у світі, тут хочеться працювати створюючи достаток собі 

та своїй родині. Фундаментальні питання: гарні та освітлені дороги; чиста вода у кранах та 

справна каналізаційна система; заклади освіти, культури, спорту та охорони здоров’я на 

високому рівні.   

• У сфері суспільного капіталу, взаємин, що гуртують місцеву спільноту всієї громади та 

пов’язують її з іншими спільнотами та суб’єктами: громада, яка підтримує громадську 

активність мешканців, по-партнерські співпрацює з громадськими організаціями, дбає про 

ефективні інформаційні технології, у тому числі мережу Інтернет.   

З урахуванням всіх вище вказаних аргументів, які з’являлися під час дискусії над 

стратегією,  було визначене таке формулювання бачення розвитку  Покровської ОТГ:  

Покровська громада - сучасний степовий агрополіс,  

який створює можливості комфортного та безпечного життя для своїх мешканців  

завдяки  високотехнологічному сільському господарству, розвитку 

переробної промисловості та нових технологій,  гостинний край, який 

щедро ділиться своїми надбаннями  
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5. Стратегічні та операційні цілі стратегії сталого розвитку громади 

Покровське  

Стратегічна ціль 1: Впливовий центр розвитку сучасних агротехнологій, а також виробництва 

екологічно чистих харчових продуктів, іншої продукції та послуг сільського походження, 

відкритий до інвестицій та міжнародних зв’язків.  

Операційна ціль 1.1. Створення організаційних передумов для розвитку економічного 

потенціалу громади та залучення інвестицій.  

Операційна ціль 1.2. Підвищення доданої вартості сільськогосподарської продукції, 

розширення виробництва екологічно-чистих продуктів харчування.  

Операційна ціль 1.3. Урізноманітнений розвиток агропромислового комплексу на засадах 

сучасних агротехнологій та екологічної відповідальності.  

Операційна ціль 1.4. Підтримка неаграрних видів економічної діяльності, в тому числі 

багатоаспектного туризму, який спирається на місцевий потенціал.  

Стратегічна ціль 2: Громада із сучасною розвиненою комунальною інфраструктурою 

забезпечує мешканцям здорові умови життя в здоровому природному середовищі.  

Операційна ціль 2.1. Створення системи управління наданням житлово-комунальних 

послуг, розвитком інженерної інфраструктури та енергозбереженням.  

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

водою.   

Операційна ціль 2.3. Вдосконалення процесу управління відходами, благоустрою  в 

громаді.  

Операційна ціль 2.4. Покращення дорожньої інфраструктури та транспортного 

сполучення в громаді.  

Операційна ціль 2.5. Охорона навколишнього природного середовища,  розвиток 

рекреаційного потенціалу.  

Стратегічна ціль 3: Здорова, добре освічена, культурна, духовна, згуртована та активна 

спільнота почувається безпечно і здатна впливати на ситуацію в громаді.  

Операційна ціль 3.1. Організація ефективної системи надання медичних послуг та 

профілактичних заходів.  

Операційна ціль 3.2. Підвищення якості освіти, культури та розвиток креативного 

потенціалу мешканців.  

Операційна ціль 3.3 Розвиток спортивної інфраструктури, підтримка спортивних ініціатив 

та спортивної активності мешканців.  
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Операційна ціль 3.4. Підвищення відчуття соціальної захищеності.  

Операційна ціль 3.5. Організація цивільної оборони та покращення громадської безпеки 

населення.  

Операційна ціль 3.6.  Зростання прозорості діяльності органів місцевого самоврядування,  

розвиток кадрового та інституційного потенціалу, матеріальної бази ОМС  

Операційна ціль 3.7.  Інтеграція громади, зростання громадських та суспільних 

компетенцій. 

6. Показники впливу та результату впровадження стратегії 

Зазначені вище цілі до 2025 року будуть реалізовані шляхом виконання завдань, 

перерахованих в детальному плані дій (Додаток 1), та плані, який буде розроблений в 2020 році в 

ході актуалізації стратегії (процедура актуалізації описана в пункті 9 даного документу). На 

остаточні результати реалізації стратегії, звичайно, впливатимуть явища та зовнішні події, на які 

громада не має ніякого впливу. Беручи це до уваги вважаємо, що у громаді Покровське 

відбудуться ключові зміни, описані такими показниками:  

• Зросла підприємницька активність мешканців громади, яка вимірюється   числом 

зареєстрованих нових підприємств, створених у 2017-2025 роках та здійснюючих 

свою господарську діяльність, різноманітністю  продуктів та послуг, пропонованих у 

громаді, відсотком жителів, які ведуть власний бізнес або працюють у місцевих 

фірмах.   

• Переробка сільськогосподарської продукції, особливо екологічно чистих продуктів 

харчування, задовольняє місцеві потреби та під спільним брендом товарів громади 

Покровське набирає велику кількість  клієнтів поза межами громади. Реалізація 

продукції та послуг (у тому числі туристичних), що виробляються у громаді 

призводить до систематичного зростання доходів мешканців, моніторинг якого 

здійснюється виконкомом селищної ради за обсягами загальних надходжень з 

податку на доходи фізичних осіб.   

• Середовище виробників та постачальників послуг інтегроване, що виражається у 

активності асоціацій, ефективності кооперативів та представленні їх під спільним 

брендом в рекламних та торгівельних акціях.   
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• Сільське господарство у громаді розвивається на принципах сталого розвитку, що 

вимірюється кількістю впроваджених сучасних екологічних технологій, 

різноманітністю сільськогосподарської продукції (в тому числі тваринництва), 

високою рентабельністю в поєднанні з раціональними витратами для збереження 

природного багатства для майбутніх поколінь.   

• Новим сегментом економічної діяльності мешканців громади став  туризм, розвиток 

якого вимірюється кількістю туристів, що прибувають протягом року, кількістю 

пропонованих туристичних продуктів та кількістю заходів, спрямованих на туристів 

та місцевих жителів.   

• Покращення стану здоров’я мешканців (дані Центру первинної медико-санітарної 

допомоги) є результатом більшої доступності медичних послуг, профілактики, 

регулярного контролю якості питної води, модернізації та розширення системи 

водопроводів та інших форм постачання якісної води, збору та утилізації відходів, 

підвищення спортивної активності, діяльності для збереження чистого 

навколишнього середовища та облаштування  місць відпочинку.   

• Менша кількість дорожньо-транспортних пригод та підвищення безпеки і комфорту 

руху на дорогах – це індикатори поліпшення якості дорожньої інфраструктури, що 

включає якість дорожнього покриття та пішохідних доріжок, гарну систему 

дорожніх знаків  та освітлення.   

• Підвищення рівня освіченості мешканців, що вимірюється середніми результатами 

учнів, які проходять зовнішнє незалежне оцінювання. Ефективність позашкільної 

освіти школи і безперервної освіти дорослих виражаються у інноваційній бізнесовій 

активності, яка проявляється в розмаїтті нових продуктів та послуг, пропонованих у 

громаді.   

• Підвищився відсоток мешканців громади, які беруть участь у культурних, 

спортивних та інтеграційних заходах, зростає кількість  людей, які активно та творчо 

співпрацюють у поточній діяльності та під час особливих подій у цій сфері.   

• Підвищився рівень відчуття безпеки мешканців громади (в тому числі соціальної), 

що вимірюється соціологічним дослідженнями.   
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• Підвищилася ефективність, якість та швидкість обслуговування мешканців 

спеціалістами виконкому та співробітниками старостинських округів, що мешканці 

підтверджують у соціологічних дослідженнях та своєю активністю у дорадчих 

органах при раді та виконкомі, включаючи Раду у справах рівного трактування та 

запобігання різним видам дискримінації.   

• Зростаюча соціальна активність громадян виражається у кількості та креативності 

громадських організацій, вуличних комітетів, кількості та вартості проектів 

реалізованих у громаді та фінансованих за рахунок зовнішніх спонсорів.   

• Розширився спектр та якість співпраці громади (влади, бізнесу, громадських 

організацій) з зовнішніми партнерами, що відображається  у кількості та 

ефективності партнерської діяльності у різноманітних сферах.    

• Підвищився рівень комфорту та задоволеності життям у громаді, що  вимірюється у 

соціологічних дослідженнях та відношенням числа новоприбутих до кількості тих, 

хто залишає громаду назавжди,  та кількістю туристів.   

7. Відповідність стратегії розвитку громади іншим стратегічним 

документам  

«Стратегія сталого розвитку об’єднаної громади Покровське» враховує інші стратегічні 

документи, які на території громади втілює державна, обласна та районна адміністрація. 

Стратегічні, операційні цілі та завдання стратегії громади Покровське відповідають зокрема таким 

документам:   

• Стратегія сталого розвитку «Україна 2020» – ухвалена рішенням Президента 

України 12 січня 2015 р. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10);  

• Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року – прийнята 

Урядом України 6 серпня 2014 р. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-

%D0%BF);  

• Стратегія розвитку Дніпропетровської області до 2020 року – ухвалена 26 вересня 

2014 р. (http://212.3.96.115/decisions/43/1097);  

• Стратегія розвитку Покровського району до 2020 року.  
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Стратегія сталого розвитку „Україна 2020”  

Стратегія сталого розвитку «Україна 2020» – це керівний документ, що впорядковує 

здійснення реформ у всіх сферах державного, економічного та соціального життя. Він встановлює 

цілі та напрямки змін, формулює «дорожню карту» діяльності, визначає пріоритети оборонного, 

соціально-економічного, організаційного та правово-політичного розвитку України. Стратегія 

визначає чотири основні напрямки (вектори) розвитку України до 2020 року. Зокрема:  

• Вектор розвитку – це забезпечення сталого розвитку держави, проведення 

структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя. Україна має 

стати державою з сильною економікою, яка шанує засади екології, сприяє веденню 

господарської діяльності у прозорій податковій системі.   

• Вектор безпеки – це забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян, 

захищеності інвестицій і приватної власності. Це здатність захистити свої кордони 

та внутрішній порядок, чесне і неупереджене правосуддя, очищення всіх рівнів  

влади від корупції. Напрямок визначає також формування безпеки у сфері охорони 

здоров’я людини, соціальній сфері, забезпеченні чистоти довкілля, якісної питної 

води, безпечних харчових продуктів та промислових товарів;  

• Вектор відповідальності – це зобов’язання до рівного трактування всіх громадян, 

незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 

мовних або інших ознак. Напрямок визначає необхідність забезпечення доступу до 

високоякісної освіти, системи охорони здоров'я та інших послуг в державному та 

приватному секторах. Вектор підкреслює відповідальність територіальних громад 

за реалізацію цього напрямку.   

• Вектор гордості - це забезпечення взаємної поваги та толерантності в суспільстві, 

гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт. Це будування успіху 

України серед провідних держав світу, а також залучення найкращих світових 

надбань для розвитку власної держави та суспільства.  

До кожного напрямку приписаний детальний пакет реформ, які необхідного впровадити, 

щоб досягти поставлених цілей. Значна частина втілюватиметься на рівні місцевого 
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самоврядування, якась необхідна, щоб самоврядування могло виконувати свої обов’язки. Варто 

відзначити, що серед пріоритетних завдань у стратегії вказується децентралізація влади у 

відповідності до положень Європейської Хартії Місцевого Самоврядування та інші реформи, 

важливі з точки зору функціонування самоврядування.   

Наступна таблиця демонструє, яким чином «Стратегія сталого розвитку об’єднаної громади 

Могилів» реалізує на своєї території положення «Стратегії сталого розвитку «Україна 2020».   

  

 

 

 

 

Вектори розвитку  

«Стратегії сталого 

розвитку «Україна  

2020»»  

Стратегічні та операційні цілі «Стратегії сталого розвитку об’єднаної 

громади Покровське»  

Вектор розвитку  

Впливовий центр розвитку сучасних агротехнологій, а також виробництва 
екологічно чистих харчових продуктів та іншої продукції та послуг сільського 
походження, відкритий до інвестицій та міжнародних зв’язків (стратегічна ціль 1, а 
в ній всі операційні цілі).   

Громада із сучасною розвиненою комунальною інфраструктурою забезпечує 
мешканцям здорові умови життя в здоровому природному середовищі стратегічна 
ціль 2, a в ній зокрема такі операційні цілі:  

2.1. Створення системи управління наданням житлово-комунальних послуг, 
розвитком інженерної інфраструктури та енергозбереженням;  

2.2. Захист водних ресурсів та забезпечення мешканців якісною питною   

2.3. Вдосконалення процесу управління відходами, благоустрою  в громаді).  
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Вектор безпеки  

Громада із сучасною розвиненою комунальною інфраструктурою забезпечує 
мешканцям здорові умови життя в здоровому природному середовищі (стратегічна 
ціль 2, a в ній зокрема операційна ціль 2.4. Покращення дорожньої інфраструктури 
та транспортного сполучення в громаді).  

Здорова, добре освічена, культурна, духовна, згуртована та активна спільнота 
почувається безпечно і здатна впливати на ситуацію в громаді. (стратегічна ціль 3, у  

ній перш за все такі операційні цілі:  

3.1. Організація ефективної системи надання медичних послуг та 
профілактичних заходів;   

3.4. Підвищення відчуття соціальної захищеності;   

3.5. Організація цивільної оборони та покращення громадської безпеки 
населення;   

3.6. Зростання прозорості діяльності органів місцевого самоврядування,  

розвиток кадрового та інституційного потенціалу, матеріальної бази ОМС).   

Вектор 

відповідальності  

Здорова, добре освічена, культурна, духовна, згуртована та активна спільнота 
почувається безпечно і здатна впливати на ситуацію в громаді. (стратегічна ціль 3, у  
ній перш за все такі операційні цілі:  

3.1. Організація ефективної системи надання медичних послуг та 
профілактичних заходів.  

3.2. Підвищення якості освіти, культури та розвиток креативного потенціалу 
мешканців.  

3.3. Розвиток спортивної інфраструктури, підтримка спортивних ініціатив та 

спортивної активності мешканців.  

3.7. Інтеграція громади, зростання громадських та суспільних компетенцій).  

Вектори розвитку  

«Стратегії сталого 

розвитку «Україна  

2020»»  

Стратегічні та операційні цілі «Стратегії сталого розвитку об’єднаної 

громади Покровське»  

Вектор гордості  

Впливовий центр розвитку сучасних агротехнологій, а також виробництва 
екологічно чистих харчових продуктів та іншої продукції та послуг сільського 

походження, відкритий до інвестицій та міжнародних зв’язків (стратегічна ціль 1, а 
в ній зокрема такі операційні цілі:  

1.2. Підвищення доданої вартості сільськогосподарської продукції, розширення 
виробництва екологічно-чистих продуктів харчування;   

1.4. Підтримка неаграрних видів економічної діяльності, в тому числі 

багатоаспектного туризму, який спирається на місцевий потенціал).  

Здорова, добре освічена, культурна, духовна, згуртована та активна спільнота 

почувається безпечно і здатна впливати на ситуацію в громаді. (стратегічна ціль 3, у 

ній зокрема операційна ціль 3.7. Інтеграція громади, зростання громадських та 

суспільних компетенцій).  

  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

  

  

  

25  

  

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року  

«Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року» планує розвиток 

регіонів у трьох стратегічних сферах:   

• Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів – а у ній цілі важливі для розвитку 

громади Покровське, такі як: покращення транспортної доступності в регіоні; розвиток 

сільських територій; розвиток інтелектуального капіталу; підвищення рівня 

інноваційних та інвестиційних можливостей регіонів; раціональне використання 

природних ресурсів, збереження культурної спадщини та найцінніших природних 

територій.  

• Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток – тут, між 

іншим: створення умов для ефективної праці мешканців; забезпечення комфортного та 

безпечного життєвого середовища для людей, незалежно від місця проживання; 

підвищення стандартів життя у сільській місцевості; модернізація системи освіти; 

створення умов для формування здорового суспільства; соціально-культурний 

розвиток; надання комунальних послуг високої якості.  

• Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку – і насамперед – 

децентралізація влади, реформа місцевого самоврядування та адміністративно-

територіальнорго устрою.  

Всі ці цілі збігаються з потребами громади Покровське, а узгодженість обох стратегій 

показана в таблиці нижче:  

Цілі Державної 

стратегії  

регіонального  

розвитку на період до  

2020 року  

Стратегічні та операційні цілі у «Стратегії сталого розвитку об’єднаної 

громади Покровське»  
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Підвищення рівня 

конкурентоспроможності  
регіонів  

Впливовий центр розвитку сучасних агротехнологій, а також виробництва 
екологічно чистих харчових продуктів та іншої продукції та послуг сільського 

походження, відкритий до інвестицій та міжнародних зв’язків (стратегічна ціль 1, 
а в ній всі операційні цілі).   

Громада із сучасною розвиненою комунальною інфраструктурою забезпечує 
мешканцям здорові умови життя в здоровому природному середовищі стратегічна 
ціль 2, a в ній зокрема операційна ціль    

2.5. Охорона навколишнього природного середовища,  розвиток рекреаційного 

потенціалу.  

Територіальна соціально-

економічна інтеграція і 

просторовий розвиток  

Громада із сучасною розвиненою комунальною інфраструктурою забезпечує 
мешканцям здорові умови життя в здоровому природному середовищі стратегічна 

ціль 2, a в ній зокрема такі операційні цілі  

2.1. Створення системи управління наданням житлово-комунальних послуг, 
розвитком інженерної інфраструктури та енергозбереженням.   

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

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

Здорова, добре освічена, культурна, духовна, згуртована та активна спільнота 
почувається безпечно і здатна впливати на ситуацію в громаді (стратегічна ціль 3, 

а в ній перш за все такі операційні цілі):   

3.1. Організація ефективної системи надання медичних послуг та 

профілактичних заходів.  

3.2. Підвищення якості освіти, культури та розвиток креативного потенціалу 

мешканців.  

3.3 Розвиток спортивної інфраструктури, підтримка спортивних інфіціатив та 
спортивної активності мешканців.  

3.4. Підвищення відчуття соціальної захищеності.  

3.5. Організація цивільної оборони та покращення громадської безпеки 

населення  

3.7. Інтеграція громади, зростання громадських та суспільних компетенцій).  

Ефективне державне 

управління у сфері 

регіонального розвитку  

Здорова, добре освічена, культурна, духовна, згуртована та активна спільнота 

почувається безпечно і здатна впливати на ситуацію в громаді (стратегічна ціль 3, 

а в ній зокрема операційна ціль 3.6. Зростання прозорості діяльності органів 

місцевого самоврядування, розвиток кадрового та інституційного потенціалу, 

матеріальної бази ОМС).   

«Стратегія Дніпропетровської області до 2020 року» реалізує чотири стратегічні цілі:   

1. Зменшення економічних дисбалансів   

2. Розвиток сільських територій   

3. Екологічна те енергетична безпека   
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4. Розвиток людського капіталу   

Відповідність стратегії громади стратегії області настільки значна, що в таблиці нижче ми  

порівнюємо оперативні цілі обох документів.   

Операційні цілі «Стратегії Дніпропетровської 

області до 2020 року»  

Операційні цілі у «Стратегії сталого розвитку 

об’єднаної громади Покровське»  

1.1. Диверсифікація економіки  

1.1. Створення організаційних передумов для розвитку 
економічного потенціалу громади та залучення 

інвестицій.  

1.3. Урізноманітнений розвиток агропромислового 

комплексу на засадах сучасних агротехнологій та 

екологічної відповідальності.  

1.2. Розвиток периферійних районів  

Громада Покровське розташована на периферії області 

та держави, є невеликою громадою, відтак всі цілі і 

завдання реалізують операційну ціль стратегії області.  

1.3. Інноваційний розвиток  

1.3. Урізноманітнений розвиток агропромислового 

комплексу на засадах сучасних агротехнологій та 

екологічної відповідальності.  

1.4. Розвиток закордонного та внутрішнього 

туризму  

1.4. Підтримка неаграрних видів економічної 

діяльності, в тому числі багатоаспектного туризму, 

який спирається на місцевий потенціал.  

2.1. Підвищення доданої вартості в аграрній 
сфері  

  

1.2. Підвищення доданої вартості  
сільськогосподарської продукції, розширення 
виробництва екологічно-чистих продуктів 
харчування.   

1.3. Урізноманітнений розвиток агропромислового 

комплексу на засадах сучасних агротехнологій та 

екологічної відповідальності.  

2.2. Підтримка зайнятості сільського 

населення  

1.4. Підтримка неаграрних видів економічної 

діяльності, в тому числі багатоаспектного 

туризму, який спирається на місцевий потенціал.  
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2.3. Розвиток інфраструктури сільських територій  

2.1. Створення системи управління наданням житлово-

комунальних послуг, розвитком інженерної 
інфраструктури та енергозбереженням.   

2.2. Захист водних ресурсів та забезпечення мешканців 

якісною питною водою.   

2.4. Покращення дорожньої інфраструктури та 

транспортного сполучення в громаді.  

3.1. Організація ефективної системи надання медичних 
послуг та профілактичних заходів.   

3.3. Розвиток спортивної інфраструктури, підтримка 

спортивних ініціатив та спортивної активності 
мешканців.   

3.4. Підвищення відчуття соціальної захищеності.   

3.1. Створення умов для поліпшення стану 

довкілля  

  

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

2.5. Охорона навколишнього природного середовища,  

розвиток рекреаційного потенціалу.  

3.2. Поліпшення системи управління 

відходами  

2.3. Вдосконалення процесу управління відходами, 

благоустрою  в громаді.  

3.3. Розвиток екомережі та рекреаційних зон  

2.2. Захист водних ресурсів та забезпечення мешканців 

якісною питною водою.   

2.5. Охорона навколишнього природного середовища,  

розвиток рекреаційного потенціалу.   

3.4. Енергоефективність та розвиток 

альтернативної енергетики  

2.1. Створення системи управління наданням житлово-

комунальних послуг, розвитком інженерної 

інфраструктури та енергозбереженням.  

4.1. Освіта для зайнятості  
3.2. Підвищення якості освіти, культури та розвиток 

креативного потенціалу мешканців.   

4.2. Підвищення громадської активності 

мешканців  
3.7. Інтеграція громади, зростання громадських та 

суспільних компетенцій..   

4.3. Розвиток громад  3.6. Зростання прозорості діяльності органів місцевого 

самоврядування,  розвиток кадрового та 

інституційного потенціалу, матеріальної бази ОМС  

Стратегія Покровського району до 2020 року ухвалена Радою району 28 квітня 2016 року 

«Стратегія  Покровського району до 2020» реалізує три стратегічні цілі:  

1. Розвиток сільських територій   

2. Екологічна та енергетична безпека  

3. Розвиток людського капіталу   
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Оперативні цілі стратегії збігаються з оперативними цілями стратегічних цілей 2-3 

«Стратегія розвитку Дніпропетровської області до 2020». Щоб повністю зрозуміти цю логіку, 

необхідно проаналізувати описи та показники в таблиці в додатку 1. Аналіз завдань в обох 

стратегіях показує, що оперативні цілі «Стратегії сталого розвитку об’єднаної громади 

Покровське» наступним чином сприяють реалізації на теренах громади Покровське стратегії 

району:  

Стратегічні цілі «Стратегії 

Покровського району до 2020”  

Операційні цілі у «Стратегії сталого розвитку об’єднаної 

громади Покровське»  

Розвиток сільських територій  

1.2. Підвищення доданої вартості сільськогосподарської продукції, 

розширення виробництва екологічно-чистих продуктів харчування.   

1.3. Урізноманітнений розвиток агропромислового комплексу на 

засадах сучасних агротехнологій та екологічної відповідальності.   

1.4. Підтримка неаграрних видів економічної діяльності, в тому 

числі багатоаспектного туризму, який спирається на місцевий 
потенціал.  

2.2. Захист водних ресурсів та забезпечення мешканців якісною 

питною водою.    

2.4. Вдосконалення процесу управління відходами, благоустрою  в 

громаді.   

3.1. Організація ефективної системи надання медичних послуг та 
профілактичних заходів.  

3.2. Підвищення якості освіти, культури та розвиток креативного 
потенціалу мешканців.  

3.3 Розвиток спортивної інфраструктури, підтримка спортивних 

ініціатив та спортивної активності мешканців. 3.4. Підвищення 

відчуття соціальної захищеності.  

3.6. Зростання прозорості діяльності органів місцевого 

самоврядування,  розвиток кадрового та інституційного потенціалу, 

матеріальної бази ОМС.  
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Екологічна та енергетична безпека  

1.3. Урізноманітнений розвиток агропромислового комплексу на 

засадах сучасних агротехнологій та екологічної відповідальності.   

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

потенціал.   

2.1. Створення системи управління наданням житловокомунальних 

послуг, розвитком інженерної інфраструктури та 
енергозбереженням.   

2.2. Захист водних ресурсів та забезпечення мешканців якісною 

питною водою.    

2.3. Вдосконалення процесу управління відходами, благоустрою  в 

громаді.   

2.4. Покращення дорожньої інфраструктури та транспортного 

сполучення в громаді.   

2.5. Охорона навколишнього природного середовища,  розвиток 

рекреаційного потенціалу.  

 3.2. Підвищення якості освіти, культури та розвиток креативного 
потенціалу мешканців.  

3.5. Організація цивільної оборони та покращення громадської 

безпеки населення.  

Розвиток людського капіталу  

1.2. Підвищення доданої вартості сільськогосподарської продукції, 
розширення виробництва екологічно-чистих продуктів харчування.   

1.3. Урізноманітнений розвиток агропромислового комплексу на 
засадах сучасних агротехнологій та екологічної відповідальності.   

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

2.3. Вдосконалення процесу управління відходами, благоустрою  в 
громаді.  

2.5. Охорона навколишнього природного середовища,  розвиток 
рекреаційного потенціалу.  

3.1. Організація ефективної системи надання медичних послуг та 

профілактичних заходів.  

3.2. Підвищення якості освіти, культури та розвиток креативного 

потенціалу мешканців.  

3.3 Розвиток спортивної інфраструктури, підтримка спортивних   

3.4. Підвищення відчуття соціальної захищеності.  

3.6.  Зростання прозорості діяльності органів місцевого 
самоврядування,  розвиток кадрового та інституційного потенціалу, 

матеріальної бази ОМС  

3.7.  Інтеграція громади, зростання громадських та суспільних 

компетенцій.   
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8. Джерела фінансування діяльності  

Основним джерелом фінансування діяльності у рамках Стратегії сталого розвитку 

Покровської ОТГ будуть внутрішні та зовнішні ресурси, можливі для органів самоврядування, 

неурядових організацій, а також  розвиток бізнесу.   

Одним з основних джерел фінансування Стратегії має стати власний бюджет громади. Це 

складно, принаймні з трьох причин. По-перше цей бюджет щойно формується – громада 

перебирає завдання разом з передбаченими на їх реалізацію фінансовими ресурсами, але процес 

передачі завдань розтягнутий у часі та пов'язаний з реформами, які впроваджуються у масштабах 

всієї держави, що створює ситуацію невпевненості та браку стабільності. По-друге, вже зараз 

відомо, що бюджет є занадто скромним, особливо в контексті величезної занедбаності в багатьох 

сферах, що накопичилася за останні десятиліття. Передбачається, що доходи громади 

збільшуватимуться по мірі реалізації стратегії (зокрема, у частині податків від фізичних осіб у 

зв'язку зі збільшенням їх доходів), але цей процес займає багато часу. Наразі бюджету ледь 

вистачає для фінансування поточних справ, для інвестицій лишаються дуже малі суми. По-третє, 

відповідно до чинного законодавства громада не є господарем на своїй території за межами 

населених пунктів, що ускладнює або навіть унеможливлює контроль за збиранням належних 

громаді податків. В результаті бюджет громади недостатній для реалізації стратегії та повинен 

бути доповнений зовнішніми ресурсами.  

До зовнішніх ресурсів (дотації, субвенції, гранти, субсидії, приватні інвестиції, 

спонсорство) належать кошти державного бюджету України, які в найближчі роки 

передбачаються для розвитку об'єднаних громад, згідно з заявами центральних органів влади 

України щодо пріоритету децентралізації в країні.  Реформа місцевого самоврядування та 

децентралізація є одним із пріоритетів усіх національних документів з планування (див. пункт 7 

цієї стратегії). Крім того, громади можуть подавати заявки на отримання грантів за програмами 

міжнародної технічної допомоги. При реалізації стратегії громада Покровське намагатиметься 

залучати ресурси з таких джерел:  

1. Державний  бюджет.  Статтею  97  Бюджетного  кодексу  України   

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page10) передбачені, зокрема, різновиди 

можливих субвенцій Державного  бюджету місцевим бюджетам. Конкретні умови 

надання таких субвенцій та порядок використання коштів визначається Кабінетом 

міністрів України.  
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2. Державні інфраструктурі субвенції. Важливим джерелом коштів для покращення  

інфраструктури об’єднаних територіальних громад є державна субвенція, яка надається  

відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 

“Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад” (зі змінами, внесеними 

Постановою КМУ від 07 червня 2017 року № 410 стосовно порядку використання та 

розподілу коштів субвенції у 2017 році). - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/410-2017-

%D0%BF). Політичні зобов’язання керівництва України стосовно підтримки об’єднаних 

територіальних громад дозволяють сподіватися, що подібні субвенції для об’єднаних 

територіальних громад будуть передбачатися і наступними роками.  

3. Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) є елементом державного бюджету 

України, обсяг коштів якого та принципи їх використання визначаються статтею 24  

Бюджетного кодексу України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page3). 

Головним принципом є відповідність проекту, що передбачається фінансувати, 

Державній стратегії регіонального розвитку та відповідним регіональним стратегіям. 

Таку відповідність показує п. 7 даної стратегії. Порядок підготовки, оцінки та відбору 

інвестиційних проектів для фінансування за рахунок коштів ДФРР визначається 

Кабінетом міністрів України. Інформація щодо профінансованих проектів та формуляр 

реєстрації проекту міститься на сайті ДФРР  http://dfrr.minregion.gov.ua/.  

4. Державні субвенції на соціально-економічний розвиток. Об’єднані територіальні 

громади на рівні з іншими адміністративно-територіальними одиницями можуть 

скористатися також і субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, які 

надаються, починаючи з 2012 року, відповідно до Постанови КМУ від 6 лютого 2012 

року №106 (з відповідними щорічними змінами).  

5. Обласні цільові програми. Джерелом фінансування заходів у рамках Стратегії  будуть 

регіональні цільові програми  (перелік діючих у 2017 році в Дніпропетровській області 

http://oblrada.dp.gov.ua/region-programmes/). Узгодженість даної стратегії зі стратегією 

області (http://212.3.96.115/decisions/43/1097) показуємо у п. 7 документу.  
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6. Міжнародна допомога. Окрім українських бюджетних ресурсів для фінансування 

проектів та заходів Стратегії можна залучати кошти іноземних донорських організацій 

та програм міжнародної технічної допомоги. Найбільші з цих програм, які на сьогодні 

діють в Україні в інтересах, зокрема, об’єднаних громад, представлені “Картою донорів” 

http://donors.decentralization.gov.ua/projects.  

7. Гранти для організацій громадянського суспільства. Організації громадянського 

суспільства, які беруть участь у реалізації стратегії Покровської ОТГ, можуть, за 

підтримки громади, подавати заявки на фінансування від системних донорів, та брати 

участь  у одноразових грантових конкурсах, проектні пропозиції до яких можуть бути 

складені на основі хронологічного плану впровадження стратегії. Поточна інформація 

про грантові конкурси для організацій громадянського суспільства в Україні знаходиться 

на порталі громадянського суспільства «Громадський простір» 

(https://www.prostir.ua/category/grants/)  

8. Інвестори та приватні спонсори. Стратегія передбачає дії, які фінансуються інвесторами 

з очевидною надією на отримання прибутку. Влада громади буде шукати зовнішніх 

інвесторів, заохочувати та підтримувати інвесторів з території громади. Ряд заходів, 

виписаних у стратегії, буде фінансуватися внутрішніми та зовнішніми спонсорами. З 

цією метою буде впорядкована система спонсорства у громаді, регламент визначить 

прозорі правила для угод, пожертвувань, спонсорства та бартеру.   

9. Мікрогранти та власні внески. Громада Покровське планує оголошувати конкурси на 

мікрогранти, у яких заявку на фінансування з бюджету громади матимуть можливість 

місцеві громадські організації, вуличні комітети та спільноти мешканців. Завдяки 

власній роботі виконавців мікрогрантів, вартість продуктів перевищуватиме суму 

фінансових витрат. Для того, щоб залучати кошти від зовнішніх донорів громада 

надаватиме організаціям, що подаватимуть заявки на зовнішні конкурси, кошти для 

покриття власного внеску.   
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9. Система впровадження та моніторингу реалізації стратегії; принципи 

актуалізації документу  

Стратегія сталого розвитку громади Покровське – це документ, розроблений за участю 

громадськості і таким же чином буде реалізовуватися. Реалізує його не лише влада громади, але 

також установи, організації та групи громадян. Необхідною умовою успішного виконання 

Стратегії є залучення всіх суб’єктів відповідальних за досягнення конкретних цілей та здійснення 

заходів, перелічених у детальному плані дій.  

Система управління впровадженням Стратегії складається з поточного управління, 

моніторингу, контролю, оцінки результатів та актуалізації документу. Відповідальність за 

впровадження завдань бере на себе влада громади, але партисипативний характер стратегії 

передбачає участь партнерів та місцевої спільноти також і в управлінні. Основою для співпраці у 

цьому плані є повна прозорість діяльності не лише у змістовній та методичній, але також і у 

організаційній та фінансовій сферах.  

Управління стратегією   

Координатором впровадження стратегії є заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради з такою сферою відповідальності:   

• Розробка та після затвердження перевірка реалізації детального (хронологічного та у 

розрізі виконавців) плану реалізації стратегії – план буде готовий до кінця вересня                    

2017 р;  

• Поточне управління впровадженням стратегії спільно з групою управління 

стратегією;   

• Поширення знань про стратегію та її реалізацію;   

• Аналіз потреб та координація процесу підвищення кваліфікації персоналу, що 

реалізує конкретні стратегічні заходи;   

• Постійне співробітництво з партнерами, що здійснюють конкретні стратегічні 

завдання;  

• У співпраці з фінансово-економічним відділом постійний моніторинг потенційних 

джерел фінансування стратегічних заходів;   
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• Координація процесу моніторингу та оцінки, включаючи організацію систематичних 

зустрічей групи моніторингу;   

• Збір детальних даних щодо реалізації стратегії та систематичне представлення їх 

керівництву громади.    

Для розповсюдження знань стосовно стратегії будуть виконані такі завдання:   

• Інформація про ухвалення стратегії та започаткування процесу її впровадження буде 

розміщена на Інтернет - сторінці (http://pokrovska-otg.pkrv-rn.dp.gov.ua), на дошках 

оголошень у Покровському, Андріївці та Олександрівці, у школах та комунальних 

закладах;  

• Розроблена версія стратегії буде скорочена та спрощена і опублікована у друкованій 

та електронній версіях;   

• Вкладка про стратегію на інтернет-сторінці громади (вкладка працюватиме з вересня 

2017) міститиме повний текст, скорочену версію та систематичну інформацію про 

реалізацію чергових завдань;   

• Окрема інформація, адаптована до потреб отримувачів, буде спрямована до 

особливо важливих цільових груп: службовців, підприємців, потенційних інвесторів 

та набувачів нерухомості, громадських організацій, органів влади області, району та 

сусідніх громад, молодих мешканців громади.   

Для ефективної та компетентної реалізації стратегії у виконкомі селищної ради буде 

створено групу управління стратегією, яку очолить координатор стратегії. До складу групи 

увійдуть представники всіх відділів, відповідальних за конкретні завдання. Систематично та 

залежно від потреб підвищуватимуться кваліфікації членів групи за рахунок участі у навчаннях 

(також у рамках завдання 3.6.1).   

Партисипативний характер управління стратегією означає дотримання на практиці таких 

засад:   

• Співучасть (інформування, консультування, спільне ухвалення рішень та спільна 

реалізація);   

• Активізація (залучення зацікавлених осіб впевненістю у спільно розроблених 

результатах);   
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• Партнерство (прозорість, відкритість, емпатія, зацікавленість у розвитку та 

отриманням вигоди партнером);   

• Інтеграція (одна, згуртована громада та багаті своєю самобутністю села та 

середовища).  

Моніторинг, контроль та оцінювання   

Моніторинг, стратегічний контроль та оцінку здійснюватиме група з моніторингу, 

призначена рішенням голови громади Покровське. Група з приблизно 30 членів складається з 

представників ради громади, виконавчого комітету, службовців, фермерів та підприємців, 

вчителів, журналістів та активістів громадських організацій. Група сформована таким чином, щоб 

реалізацію стратегії оцінювала молодь та люди похилого віку, жінки та чоловіки, люди здорові та 

з обмеженими можливостями.  

Моніторинг полягає у систематичному збиранні інформації про ступінь виконання 

запланованих завдань та досягнення цілей у ситуації, що динамічно змінюється. Збір даних та 

систематичний їх аналіз дозволяють оцінити, чи:  

• виконання заходів відповідає графіку,   

• якість та кількість продуктів відповідає запланованим;  

• виконання продукту приносить очікувані результати, а витрати  відповідають 

результатам;   

• зовнішні обставини не змінилися настільки, що вимагають змін у завданнях 

стратегії.  

Підставою для моніторингу та оцінки є таблиця «Детальний план дій» та розміщені у ній 

показники виконання завдань. Група зустрінеться чотири рази на рік (березень, червень, вересень 

та грудень). Основою для березневого засідання буде річний звіт з виконання стратегії, 

підготовлений координатором з реалізації стратегії на базі звітів, підготовлених установами, 

відповідальними за реалізацію завдань. Звіти будуть підготовлені з використанням 

стандартизованої форми звітування. Аналіз буде також ґрунтуватися на спостереженнях, які члени 

групи проведуть у власних середовищах.   

Процедура актуалізації стратегії   
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Стратегія повинна адаптуватися до зміни соціальної, економічної та правової ситуації. Для 

забезпечення її узгодженості та ефективності в мінливій ситуації процедура оновлення буде 

проводитися кожні три роки. Процедура буде ініційована головою громади та проводитися 

групою з моніторингу. Розпорядження щодо актуалізації головою громади буде видано не пізніше 

кінця червня. Найближча актуалізація відбудеться в 2020 році. Оновлення буде проведене, 

принаймні, на чотирьох засіданнях групи, до якої координатор запросить експертів у сферах, які 

потребуватимуть змін. Під час зустрічей команда моніторингу розробить детальний план дій на 

наступний період та представить його на ухвалення раді громади.  

У 2025 році група з моніторингу підготує заключний звіт з реалізації Стратегії..   
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Додаток 1. Детальний план дій (короткотермінова перспектива до 2020 року)  

Стратегічна ціль 1:  Впливовий центр розвитку сучасних агротехнологій, а також виробництва екологічно чистих харчових продуктів та іншої 

продукції та послуг сільського походження, відкритий до інвестицій та міжнародних зв’язків  

Операційна ціль 1.1. Створення організаційних передумов для розвитку економічного потенціалу громади та залучення інвестицій  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат реалізації 

діяльності / завдання  
Показник оцінювання 

результату діяльності  
Джерела верифікації 

показників  
Відповідальний за 

виконання діяльності 

чи завдання  

Джерела фінансування /  

  
кошти з бюджету  
ОТГ  

Термін реалізації  

1.1.1. Розробка 

Карти 

інвестиційних 

можливостей в 

громаді  

Розроблена  

затверджена, 
оприлюднена Карта 

інвестиційних 
можливостей в 

громаді, яка містить 
перелік та опис 

земельних ділянок  
та об’єктів 

комунального майна 

з вказанням їх 
цільового   

призначення для 
розміщення різних 

бізнесових проектів  

(1 документ з 

картою, 

опублікований у 

Якісно 

опрацьована 

інформація 

створює приязну 

для інвесторів 

атмосферу в 

громаді та 

заохочує їх до 

прийняття 

інвестиційних 

рішень  

Кількість запитів 

потенційних 

інвесторів;  

Кількість 

отриманих 

документів та 

входжень на 

інтернет-

сторінку;  

Кількість угод 

про інвестування  

Звітність 

відділу 

земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  

Відділ земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища   

Постійна комісія 

селищної ради з 

питань 

регулювання 

земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  

Бюджет ОТГ  До червня  

2018 року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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паперовій версії, а 

також розміщений на 

інтернет-сторінці 

громади)  

1.1.2. Просторове  

(генеральне) 

планування  

території громади  

Генеральні плани 3 
населених пунктів: 
Коломійців, 
Андріївки, 
Олександрівки.  

(3 документи)  

Спільна робота 

фахівців та 

мешканців 

підвищує 

громадську 

свідомість і 

спричиняє 

долучення до 

реалізації плану  

Кількість 

учасників 

консультацій;  

Кількість 

ініціатив, 

реалізованих 

згідно до планів  

Звітність 

відділу з 

питань 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури  

Відділ з питань 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального  

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури   

Бюджет ОТГ  До кінця 

2020 року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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1.1.3. 

Запровадження 

місцевої GIS  

(геоінформаційної 

системи) як 

інструменту 

управління 

просторовим та 

економічним 

розвитком громади  

Діюча GIS в частині 
інформації та 
управління 
земельними 
ділянками   

(Діюча програма з 

інтерфейсом, який 

уможливлює доступ 

до інформації 

широкому 

споживачу)  

Запровадження 

GIS покращує 

процес прийняття 

рішень в громаді  

Кількість рішень, 

прийнятих із 

використання GIS  

Звітність 

відділу 

земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  

Відділ земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  

Обласний бюджет 

(регіональна 

програма 

інформатизації - 

“Електронна  

Дніпропетровщина 

2017-2019”)  

Кошти програм 

міжнародної 

технічної 

допомоги (МТД)  

Початок 

експлуатації 

-  

2018 рік  

1.1.4. Спрощення  

адміністративного 

обслуговування 

підприємців   

у сфері реєстрації 

та дозвільних 

процедур  

Опанований повний 
набір карт 

адміністративних 
послуг ЦНАП з 

обслуговування 

підприємництва, в 
тому числі в 

електронному 
вигляді  

(Комплект карт 

послуг)  

Зменшення 

середніх затрат 

часу на прийняття 

адміністративних 

рішень стосовно 

підприємців 

позитивно 

впливає на думку 

підприємців щодо 

діяльності 

виконавчих 

органів ОТГ та 

активізує 

підприємництво в  

громаді   

Середні затрати 

часу на прийняття 

адміністративного 

рішення стосовно 

підприємців  

Чисельність 

підприємців, які 

висловлюють 

позитивні оцінки 

діяльності ЦНАП  

Звітність 

ЦНАП, в тому 

числі - відгуки  

підприємців-

клієнтів  

ЦНАП  

ЦНАП  

До часу 

утворення 

ЦНАП - відділ з 

питань надання  

адміністративних 

послуг – ЦНАП  

Бюджет ОТГ  

Кошти 

Державного  

Фонду 

Регіонального  

Розвитку (ДФРР)  

Кошти програм 

Міжнародної 

технічної 

допомоги (МТД)  

До кінця 

2019 року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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Операційна ціль 1.2. Підвищення доданої вартості сільськогосподарської продукції, розширення виробництва екологічно-чистих продуктів 

харчування  

1.2.1. Сприяння 

різним формам 

самоорганізації 

сільськогосподар

ських 

товаровиробникі

в, зокрема, 

розвитку 

кооперативного  

руху  

  

Ресурсний центр  

сільськогос
подарських 
обслуговую
чих 
кооперативі
в  

(Існуючий та діючий 

Ресурсний центр)  

Наявні 

кооперативи 

розширюють 

свою діяльність, 

створюються нові 

спеціалізовані та 

багатопрофільні 

сільські 

обслуговуючі 

кооперативи  

Кількість нових 

кооперативів та  

суб’єкті

в, які 

утворю

ють 

коопера

тиви  

Рівень доходів 

кооперативів  

Звітність 

відділу 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального  

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктур

и    

Відділ 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури    

Обласні програми 

підтримки 

кооперації . 

Кошти програм 

Міжнародної 

технічної 

допомоги. Бюджет 

ОТГ  

До 2020 

року  

1.2.2. Створення 

об’єднання дрібних  

сільськогосподарсь

ких виробників  

Об’єднання 

дрібних 

сільськогосподарсь

ких виробників  у 

формі громадської 

організації налічує 

не менше 15 
активних членів  

(Одне об’єднання)  

Об’єднання 

сприяє 

інноваційній 

діяльності 

сільськогосподарс

ьких 

товаровиробників

, залученню 

грантів для 

започаткування 

нових форм 

економічної 

діяльності та  

налагодження 

Кількість членів 

об’єднання  

Кількість заходів 

в  

напрямку 

запровадження 

інновацій  

Кількість поданих 

заявок на гранти  

Кількість 

створених 

партнерств  

Річна звітність 

об’єднання  

Постійна 

комісія 

селищної ради з 

питань 

регулювання  

земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

середовища  

  

Власні ресурси 

ініціаторів  

Грантові кошти  

До 

середини 

2018 року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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контактів із 

зовнішніми 

партнерами  

  

  

1.2.3. Розвиток 

потужностей з 

переробки місцевої 

сільськогосподарсь

кої сировини до 

кінцевого продукту  

Оприлюднений 

реєстр вільних 
приміщень та 

земельних ділянок 
на території всієї 

громади, придатних 
для організації 

переробки 
сільськогосподарськ

ої продукції  

Регламент, який 
спрощує процедури 
надання дозволів, 
узгоджений з 
суб’єктами 

Збільшення 

кількості закладів 

переробної 

промисловості, 

підприємці 

започатковують 

або розвивають 

діяльність у сфері 

переробки 

сільськогосподарс

ької  

сировини  

Кількість 

започаткованих 

виробничих 

одиниць в галузі 

переробки 

сільськогосподарс

ької сировини  

Кількість нових 

готових 

продуктів, що 

виготовляються в 

громаді  

Звітність 

відділу 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального  

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури    

Секретар 

селищної ради  

Старости   

Бюджет ОТГ  До кінця 

2017 року — 

готовий 

реєстр та 

регламент, 

до 2020 року 

активізація 

нових 

підприємств  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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дозвільної 
діяльності  

(Один реєстр, один 

регламент)  

1.2.4. Підтримка 

збуту продукції  

дрібних 

сільськогосподарсь

ких 

товаровиробників 

та закладів 

переробки  

Створена Інтернет-

сторінка  

Об’єднання яка 
організує допомогу 
у  встановленні 
контактів між 
виробниками та 
споживачами  

(1 Інтернет-

сторінка)  

Збільшується 

обсяг продажів, 

створюється шанс 

для розширення 

виробництва та 

збільшення 

переліку товарів, 

відповідно до 

потенційних 

запитів  

Кількість 

виробників, які 

розмістили свої 

пропозиції на 

сайті    

Кількість 

торгових операцій 

реалізованих за 

допомогою 

сторінки  

Річна звітність 

Об’єднання 

дрібних 

сільськогоспод

арських 

виробників  

Об'єднання 

дрібних 

сільськогосподарс

ьких виробників  

Кошти грантових 

програм  

Оплата за 

оголошення 

До кінця 

2020 року 

  

1.2.5. Заходи для 

створення та 

промоції спільної 

торгової марки 

продуктів 

Покровської 

Створена робоча 

група з 

опрацювання 

спільної торгової 

марки продуктів 

сільського 

господарства та 

Робота над 

місцевою 

торговою 

маркою інтегрує 

середовище  

виробників, 

Кількість членів 

робочої групи  

Кількість 

виробників, які 

висловлюють 

бажання 

Річна звітність 

Об’єднання 

дрібних 

сільськогоспод

арських 

виробників  

Об'єднання 

дрібних 

сільськогосподарс

ьких виробників  

Кошти програм 

Міжнародної 

технічної 

допомоги (МТД)   

Власні ресурси 

До 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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громади   переробки 

Покровської 

громади розробила 

проект торгової 

марки та 

обговорила його в 

середовищі 

виробників (Робоча 

група, проект 

торгової марки 

разом із попереднім 

маркетинговим 

планом)  

збільшуються 

продажі 

місцевих 

продуктів, які на 

ринку 

ототожнюються 

з Покровською 

громадою  

приєднатися до 

роботи під 

маркою  

Кількість заходів, 

які просувають 

марку 

ініціаторів   

1.2.6. Підтримка 

участі місцевих 

товаровиробників  

у виставково-

ярмаркових 

заходах та інших 

заходах 

промоційного 

характеру  

Оприлюднена 

інформація про 
пропозиції участі 

виробників у 
виставках, 

ярмарках, 
навчаннях та 

конференціях.  

Участь виробників з 
громади 
щонайменше у 
трьох подіях 
щорічно.  

(Систематично 

Поширення 

місцевої торгової 

марки та 

продуктів, які 

виробляються у 

Покровській 

громаді 

призводять до 

пожвавлення 

економічної 

активності в 

громаді та 

зростання доходів 

мешканців  

Кількість подій, в 

яких  

бере участь  

Покровська 

громада  

Кількість 

виробників, які 

беруть участь в 

конкретних 

подіях  

Рівень продажі 

покровських 

продуктів 

Звітність 

відділу 

загально-

організаційног

о забезпечення   

Річна звітність 

Об’єднання 

дрібних 

сільськогоспод

арських 

виробників  

Відділ загально-

організаційного 

забезпечення  

Кошти місцевих 

спонсорів   

Власні ресурси 

учасників  

Бюджет ОТГ  

Від 2017 р.  

систематич

но до 2020 

р.  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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Операційна ціль 1.3. Урізноманітнений розвиток агропромислового комплексу на засадах сучасних агротехнологій та екологічної відповідальності  

1.3.1. Забезпечення 

заходів зі 

збереження 

родючості ґрунтів, 

оптимальних 

структур посівів та 

посадок, уникнення 

монокультурності  

Налагоджені 
контакти з вищими 

навчальними 
закладами, 

громадами в Україні 

та за кордоном для 
спільного пошуку 

рішень стосовно 
сучасного ведення 

сільського 
господарства, участь 

представників 
громади у 

конференціях, 
навчаннях, семінарах 

Зростаюча 

екологічна  

свідомість  

сільськогосподарс

ьких виробників 

призводить до  

змін у системі  

користування 

ґрунтами, які 

несуть позитивні 

наслідки для 

здоров’я та 

природи, не менш 

важливі, ніж 

Кількість 

налагоджених 

контактів  

Кількість 

учасників 

конференцій, 

навчань, семінарів  

Кількість 

учасників 

конференції у 

Вищому  

професійному 

училищі № 75 

Звітність 

відділу 

земельних 

відносин і 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища   

Звітність 

Вищого 

професійного 

училища  

№ 75  

Відділ земельних  

відносин і охорони  

навколишнього 

природного 

середовища   

Кошти програм 

Міжнародної 

технічної 

допомоги (МТД) 

Бюджет ОТГ  

До кінця 

2019 року  

обновлювана 
інформація на 
сторінці громади, 
участь мінімум у 3 
подіях щорічно)  

споживачам поза 

громадою  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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та стажуваннях за 
тематикою захисту 

ґрунтів.   

(Налагоджена 

співпраця мінімум з 

одним вищим 

навчальним 

закладом, громадами 

Покровського 

району і 

щонайменше однією 

з-за кордону; одна 

конференція, 

організована на  

базі Вищого 

професійного 

училища № 75)  

доходи від 

виробництва  

 

1.3.2. Підтримка 

збільшення долі 

тваринництва в 

загальному обсязі 

сільськогосподарсь

кого 

товаровиробництва 

Навчальні заходи 
для  потенційних 
організаторів 
сімейних ферм з 
числа незайнятого 
сільського населення  

(Навчені не менше 

50 родин)  

  

Збільшується 

чисельність  

поголів’я  

сільськогосподарс

ьких тварин, 

родини 

отримують 

джерело доходів  

Кількість 

навчених родин  

Кількість нового 

поголів’я тварин, 

утримуваних в 

громаді  

Кількість родин, 

які  

започаткували 

сімейні ферми  

Звітність 

Ресурсного 

центру 

сільськогоспод

арських 

обслуговуючих 

кооперативів  

Ресурсний центр 

сільсько-

господарських 

обслуговуючих 

кооперативів  

Кошти обласних 

програм  

Кошти 

кооперативів   

Кошти програм 

Міжнародної 

технічної 

допомоги (МТД)  

Від кінця 

2017 

систематич

но до  

2020 року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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1.3.3. Розвиток 

різноманітних 

видів сервісу для 

обслуговування 

діяльності 

фермерів та 

одноосібних 

сільськогосподарсь

ких 

товаровиробників   

Угода з Вищим 

професійним 
училищем № 75 про 

створення 
сервісного центру 

для фермерських  
господарств та 

дрібних 
сільськогосподарськ

их товаровиробників  

(1 угода, яка містить 

перелік послуг, які 

надаються силами 

училища)  

Сільськогосподар

ські виробники 

мають 

можливість 

отримувати якісні 

сервісні послуги 

на місці, 

збільшуючи 

обсяги 

виробництва та  

доходи 

Кількість  

сільськогосподарс

ьких  

виробників, які 

користуються 

послугами 

Центру.  

Кількість 

спеціалізованих 

послуг, які 

надаються  

Центром  

Звіт Постійної 

комісії з 

питань 

регулювання 

земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

про роботу над 

Угодою  

Річний звіт про 

діяльність 

Центру  

Постійна комісія 

з питань 

регулювання 

земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  

Ресурси 

партнерів угоди  

До 2020 

року  

  

 

 

 

 

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

потенціал.  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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1.4.1. Підвищення 

кваліфікації 

потенційних   

організаторів 

туристичної 

діяльності на селі.  

Навчена в різних 

програмах група 

мешканців володіє 

кваліфікаціями для 

ініціювання, 

реалізації та 

підтримки різних 

ініціатив у сфері 

багатоаспектного 

туризму  

(Група навчених осіб 

чисельністю 15 осіб)  

Кваліфікована 

група 

започатковує 

діяльність в 

напрямку 

розвитку 

багатоаспектного 

туризму, 

створюючи нові 

форми 

господарської 

діяльності на 

основі потенціалу 

громади  

Кількість 

мешканців, які 

пройшли 

навчання і готові 

до діяльності в 

напрямку 

розвитку туризму  

Кількість 

туристичних 

пропозицій та 

продуктів  

Річний звіт 

Об’єднання 

дрібних  

сільськогоспод

арських 

виробників  

Відгуки 

учасників 

навчальних 

заходів  

Об’єднання 

дрібних сільсько-

господарських 

товаровиробників  

Кошти 

вітчизняних та 

закордонних 

грантів  

До кінця 

2018 року  

1.4.2.Створення 

концепції 

розвитку  

«зеленого» та 

інших видів  

багатоаспектного 

туризму   

Концепція, як 

результат спільної 
діяльності осіб, 

навчених у завданні 

1.4.1., та постійної 
комісії з питань 

регулювання 
земельних відносин 

та охорони 
навколишнього 

природного 
середовища  

(1 документ — 

Розроблена 

Концепція 

сприяє інтеграції 

суб’єктів 

діяльності, які 

пропонують 

різноманітні 

туристичні 

продукти,  

активізація 

мешканців села  

Кількість осіб, 

залучених до 

розробки 

Концепції  

Кількість 

ініціатив, які 

започатковуються 

у відповідності до 

Концепції.  

  

Звіт постійної 

комісії  з 

питань 

регулювання 

земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  

Постійна комісія 

з питань 

регулювання 

земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  

Кошти програм 

Міжнародної 

технічної 

допомоги (МТД)  

Власні ресурси 

розробників 

Концепції  

До 2019 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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Концепція розвитку 

багатоаспектного 

туризму в   

Покровській громаді)  

1.4.3. Створення 

нових пропозицій 

туризму та 

відпочинку в 

Покровській 

громаді  

Розроблені нові 

туристичні продукти 

(описи піших, 

велосипедних та 

водних маршрутів, 

програми 

туристичних подій, 

концепції занять для 

різних вікових груп  

та родин) створене 

перше 

агротуристичне 

господарство  

(Мінімум 3 

туристичні продукти, 

одне агротуристичне 

господарство)  

Діяльність в 

напрямку 

розвитку туризму 

створює нові 

джерела доходів, 

гуртує громаду, 

активізує 

мешканців, сприяє 

поглибленню 

почуття 

ідентичності 

мешканців сіл та 

всієї громади  

Кількість 

туристичних 

пропозицій  

Кількість 

учасників 

туристичних 

подій  

Кількість гостей 

агротуристичного 

господарства  

Звітність 

відділу освіти, 

молоді та 

спорту  

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

Соціально-

гуманітарний 

відділ   

Кошти 

вітчизняних та 

закордонних 

грантів  

Бюджет ОТГ  

До 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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1.4.4. Розвиток 

інфраструктури 

гостинності  

Створення готелю в 

центрі Покровського  

(1 готель 50 місць)  

Робота першого 

готелю в громаді 

сприяє 

залученню нових 

інвестицій, 

розвитку туризму  

та налагодженню 

ефективних 

контактів із 

зовнішніми 

партнерами  

Чисельність 

гостей в готелі  

Повідомлення 

місцевих ЗМІ  

Інформація на 

сайті громади   

Інформація від 

менеджменту 

готелю  

Приватний бізнес  Інвестиційні 

кошти  

До кінця 

2020 року  

 

 

  Стратегічна ціль 2: Громада із сучасною розвиненою інженерною інфраструктурою забезпечує мешканцям здорові умови життя в здоровому 

природному середовищі  

Операційна ціль 2.1 Створення системи управління надання житлово-комунальних послуг, розвитком інженерної інфраструктури та 

енергозбереженням  

2.1.1. Створення 

багатофункціональ

ного комунального 

підприємства  

Створене 
підприємство, яке 

забезпечує 

водопостачання, 
водовідведення, 

вивіз сміття та 
впорядкування 

території  

Мешканці  

використовують 

чисту воду, 

стоки та сміття 

не загрожують 

природному 

середовищу, 

чистота 

Кількість 

функцій, які 

виконує 

підприємство   

Відсоток 

(кількість) 

домогосподарств

, під’єднаних до 

Звіт  

виконком

у в 

частині 

утворення 

підприємс

тва  

Виконком 

селищної ради  

Бюджет ОТГ  Створення 

у 2018, 

розширення 

функцій до 

2020 року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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(Утворене та 

ефективно працює 

комунальне 

підприємство)  

підвищує 

комфортність 

життя в громаді  

водогону та 

каналізації в 

розрізі населених 

пунктів громади  

Відсоток 

(кількість) 

домогосподарст

в, з яких 

систематично 

вивозиться 

сміття — в 

розрізі 

населених 

пунктів  

Кількість 

публічних 

контейнерів 

(місткостей) для 

сміття та частота 

їх спорожнення  

Звіт 

підприємства  

про роботу  

2.1.2. Заходи з 

енергозбереження 

в організаціях, 

установах та 

підприємствах 

комунальної 

форми власності  

Система 

енергоменеджмент

у -  

Реєстр будівель із 

класифікацією 

енергоефективност

Розроблена 

система 

енергоменеджме

нту та  

створений реєстр 

відкривають 

можливості для 

Відсоток 

заощаджених 

енергоресурсів  

в будівлях 

комунальної 

форми 

власності (в 

Інформація 

від 

безпосередніх 

користувачів  

Річні бюджети 

ОТГ   

Заступник 

селищного 

голови з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів ради 

Бюджет ОТГ  До 2018 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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і  

(1 документ – 
система, 1 
документ — 
реєстр)  

  

ефективного 

управління 

енергоресурсами 

громади та 

сприяють 

заощадженню 

бюджетних 

коштів  

кВт)  

Відсоток 

бюджетних 

коштів, 

призначених на 

оплату 

енергоресурсів 

в кожному 

наступному 

році  

Кількість 

будівель, які 

містяться в 

реєстрі  

Звіти відділу з 

питань  

комунальної 

власності, 

житловокому

нального 

господарства, 

благоустрою 

та 

інфраструкту

ри  

Відділ з питань 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального  

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури  

2.1.3. 

Запровадження 

нових форм 

управління 

багатоквартирними 

будинками, 

підтримка ініціатив 

ОСББ  

Програма, 

сприяння 

створенню ОСББ  

у поєднанні зі 
створенням 
щонайменше 2 
ОСББ  

(Програма — 1 

документ, 2 

діючих  

ОСББ)  

Діяльність 

ОСББ сприяє 

покращенню 

стану 

багатоквартирн

ого житла, 

перші 

ефективно діючі 

ОСББ стають 

стимулом для 

створення 

наступних   

Кількість 

утворених  

ОСББ  

Відсоток 

багатоквартирни

х будинків 

охоплених 

діяльністю ОСББ 

та кількість їхніх 

членів  

Звітність 

відділу з 

питань 

комунальної 

власності, 

житловокомун

ального 

господарства, 

благоустрою 

та 

інфраструктур

и  

Відділ з питань 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального  

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури  

Кошти членів 

ОСББ,  

Бюджет ОТГ   

Обласний 

бюджет   

До 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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2.1.4. 

Використання  

альтернативних 

джерел  

енергії   

Перелік 

земельних ділянок 

та майна, 

придатних для 

розміщення 

обладнання 

відновної 

енергогенерації як 

складова Карти 

інвестиційних 

можливостей 

(завдання 1.1.1.),   

Створення 

суб’єкту 

виробництва  

палива з відходів 

сільськогосподарсь
кого виробництва  

(1 список, 1 

підприємство)   

Використання 

альтернативної 

енергії створює 

шанс на 

отримання 

дешевшого  

пального для 

мешканців, 

виробництво 

альтернативної 

енергії дає 

дохід 

виробникам, 

забезпечує 

збільшення 

надходжень до 

бюджету   

Кількість 

об’єктів 

нерухомості, 

придатних для 

виробництва 

відновлювальної 

електроенергії  

Кількість 

виготовленого 

палива з відходів  

Сільгоспвиробн

и-цтва  

Кількість 

робочих місць, 

створених на 

підприємстві з 

виробництва 

палива  

Звітність 

відділу з 

питань 

комунальної 

власності, 

житловокомун

ального 

господарства, 

благоустрою 

та 

інфраструктур

и  

Відділ з питань 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального  

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури  

Бюджет ОТГ 

(Перелік)  

Інвестиційні 

кошти 

(започаткування 

виробництва)  

До 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

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

2.2.1 Заходи із 

відновлення та 

будівництва 

водогонів та 

каналізаційних 

мереж, 

запровадження 

інших форм 

забезпечення 

питною водою 

мешканців громади  

Програма «Питна 

вода» як план 

реконструкції та 

розбудови мережі 

водогонів, а також 

якісного 

водопостачання в 

усіх місцевостях 

громади виконується 

багатофункційним 

комунальним 

підприємством 

(2.1.2).  

Охоплює:  

пошук водоносних 
горизонтів, буріння 
артезіанських 
свердловин;  

реконструкцію та 
ремонт 
водопровідних 
мереж;  

будівництво 

об’єктів 

водопровідної 

інфраструктури та 

об’єктів, які 

дозволяють 

Модернізована 

мережа водогонів 

постачає 

мешканцям 

якісну воду  

Кількість 

домогосподарств, 

приєднаних до 

нової мережі 

водогонів та 

охоплених 

новими 

способами 

водопостачання  

Протяжність в км. 

нових  

водогінної та 

каналізаційної 

мереж  

Кількість 

населених 

пунктів, в яких 

модернізовані 

способи 

водопостачання   

Звітність 

відділу з 

питань 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального  

господарства, 

благоустрою та 

інфраструк-

тури  

Відділ з питань 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального  

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури  

Бюджет ОТГ,  

Програма DOBRE  

Кошти програм 

Міжнародної 

технічної 

допомоги (МТД)  

Спонсорські 

кошти  

До 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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постачати воду 

мешканцям там, де 

не існує 

центрального 

водопостачання 

(водонапірні башти,  
резервуари тощо- 
детальний план у 
проекті)   

(“Програма” - 1 

документ,  10,1 км. 

мережі водогонів, 9   

збудованих об’єктів 

у населених пунктах  

Покровське, 

Олександрівка, 

Відрадне,  

Андріївка та 

Братське)  

  

2.2.2. Моніторинг 

стану джерел 

питної води на 

території громади  

Підписана угода з 
суб’єктом, який 
спеціалізується на 
проведенні аналізів 
якості питної води.  

Розроблений план та 

графік моніторингу  

Аналіз якості 

води та 

оприлюднення 

його результатів  

підвищує 

свідомість 

мешканців, 

сприяє діяльності 

Кількість 

оприлюднених 

результатів 

аналізу  

Звітність  

багатофункціо

нального 

комунального 

підприємства  

Багатофункціонал

ьне комунальне 

підприємство  

  

Кошти 

національних та  

міжнародних 

грантів   

Початок 

у 2018,  

реалізація 

до 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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(1 угода, 1 документ 

- план)  

зі створення 

сучасних  

мереж  

водопостачання  

та каналізації  

2.2.3. Заходи із 

захисту природних 

водойм, в тому 

числі рік Вовчої, 

Гайчур, Янчур, та 

ін. на території 

громади  

Розроблена,  
затверджена та 
опублікована 
«Програма захисту 
природних водойм 

на території 
громади»   

(Програма — 1 

документ)  

Програма 

створює 

можливість 

згуртування 

мешканців та  

інституцій, які 

працюють в 

інтересах  

збереження 

водних об’єктів,  

розташованих на 

території громади  

Кількість 

інституції, 

залучених до 

охорони водних 

об’єктів  

Кількість заходів, 

спрямованих на 

охорону водних 

об’єктів  

Звітність 

відділу 

земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  

Відділ земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  

Бюджет ОТГ  До 

березня  

2018 року  

 

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

2.3.1. Актуалізація 

системи 

управління 

благоустроєм у 

громаді  

Актуалізований 

документ - 

«Правила 
благоустрою 

території громади» - 
актуалізований 

Документ є 

підставою для 

діяльності 

комунального 

підприємства у 

Реалізація 

завдань 

комунального 

підприємства в 

сфері 

Звітність 

відділу з 

питань 

комунальної 

власності, 

Відділ з питань 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального  

Бюджет ОТГ  2017 рік  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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документ, 

затверджений 
селищною Радою  

(1 документ)  

сфері 

благоустрою в 

громаді та 

визначає 

обов’язки інших 

підприємств, 

установ та 

організацій, а 

також мешканців 

в дотриманні 

чистоти і 

порядку в своєму 

оточенні  

благоустрою в 

громаді  

житлово-

комунального  

господарства, 

благоустрою 

та 

інфраструктур

и   

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури  

2.3.2 Створення 

системи та 

інфраструктури 

збирання та 

утилізації ТПВ    

Розроблена, 

узгоджена з 

мешканцями та 

прийнята до 

реалізації схема  

санітарної очистки 

населених пунктів 
громади  

(1 документ)  

Тверді побутові 

відходи з 

населених 

пунктів громади 

вивозяться та 

утилізуються 

відповідно до 

схеми  

Кількість 

населених пунктів 

охоплених 

схемою, з яких 

систематично 

вивозяться тверді 

побутові відходи   

Кількість та  

номенклатура  

засобів, які задіяні  

в процесі 

вивезення та 

Звітність 

відділу з 

питань 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального  

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктур

и, звітність  

комунального 

підприємства  

Відділ з питань 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального  

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури   

Бюджет ОТГ  До 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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утилізації сміття  

Діюче 

сміттєзвалище  

Кількість угод 

укладених 

мешканцями та 

іншими 

суб’єктами  з 

комунальним 

підприємством на 

вивезення ТПВ  

2.3.3. Громадська 

підготовка до 

впровадження 

нових технологій 

поводження з 

відходами, 

зокрема, 

роздільного 

збирання сміття 

Систематичне 
проведення у 

закладах освіти 

просвітницьких та 
промоційних акцій, 

кампаній конкурсів 
тощо, які 

інформують про нові 
технології 

поводження з 
відходами та 

сприяють 

усвідомленню 
необхідності 

роздільного 

Зростання 

екологічної 

свідомості 

мешканців  

Кількість 

промоційних та 

навчальних 

заходів  

Кількість 

учасників 

промоційних та 

навчальних 

заходів 

Звітність 

відділу освіти, 

молоді та 

спорту  

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

Кошти учасників 

та організаторів 

заходів  

Бюджет ОТГ  

(заохочення)  

До 2020 

року 



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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збирання сміття.  

(Щонайменше  5 

заходів щорічно)  

 2.3.4. Покращення 

естетичного 

вигляду населених 

пунктів   

Щорічний конкурс 

мікро грантів на 

краще ландшафтне 

рішення щодо 

закріпленої 

території  

(Регламент 

конкурсу – 1 

документ, 

передбачені кошти 

на проведення 

конкурсу щорічно у 

бюджеті ОТГ)  

Покращення 

естетичного 

вигляду 

населених 

пунктів громади, 

поглиблюється 

почуття зв’язку з 

“малою 

батьківщиною”  

Кількість 

учасників 

конкурсів  

Обсяг коштів 

призначених для 

заохочення 

учасників  

Вартість окремих 

мікрогрантів  

Звітність 

соціально-

гуманітарного 

відділу  

Соціально-

гуманітарний 

відділ  

Бюджет ОТГ С  

Спонсорські 

кошти  

З 2018 року  

 Операційна ціль 2.4 Покращення дорожньої інфраструктури та транспортного сполучення в громаді  

2.4.1. 

Інвентаризація та  

паспортизація 

вулиць та доріг   

Оформлені паспорти 
80 відсотків вулиць 
та доріг комунальної 
власності (на даний 

Документація 

уможливлює 

ефективне 

управління 

Кількість 

паспортизова-них 

вулиць та доріг  

Звітність 

відділу 

комунальної 

власності, 

Відділ 

комунальної 

власності, 

житлово-

Бюджет ОТГ  До 2020 р.  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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момент є 41%)  

(Документи - 

паспорти вулиць та 

доріг)  

ремонтами, 

реконструкцію 

вулиць та доріг 

комунальної 

форми власності  

житлово-

комунально-го  

господарства, 

благоустрою 

та 

інфраструктур

и  

комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури  

2.4.2. Ремонти та 

реконструкції 

вулиць та 

автошляхів із 

урахуванням 

сучасних вимог та 

потреб мешканців, 

впорядкування 

придорожньої 

інфраструктури   

Відремонтовані 

(реконструйовані) 13 

вулиць, зокрема, в 

Покровському — 7, 

Коломійцях — 3,  

Остапівському – 1,   

Тихому – 1,  

Андріївці – 1,   

Олексанрівці — 1, 

Романках – 1,  

Відрядному – 1, 

Писанцях – 1, 

Водяному – 1, 
Братському – 1. 

Ремонти виконані 
відповідно до наявної 

проектноконструктор
ської документації.  

(19 відремонтованих 

вулиць)  

Підвищення 

безпеки та 

комфорту 

переміщення в 

місцевостях 

громади  

Кількість 

відремонтованих 

доріг і вулиць  

Загальна 

протяжність доріг  

Кількість 

дорожньотранспо

ртних пригод,  

спричинених 

якістю  

доріг на території 

громади  

Звітність 

відділу 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального  

господарства, 

благоустрою 

та 

інфраструктур

и  

Інформація 

поліції  

Відділ 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури  

Державний 

бюджет (кошти 

ДФРР)  

Обласний 

бюджет  

Бюджет ОТГ  

До 2020 р.  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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2.4.3. Розвиток 

мережі вуличного 

освітлення із 

використанням 

енергоощадних 

технологій  

Здійснені 

реконструкції та 

капітальні ремонти 

мережі вуличного 

освітлення у 

населених пунктах:  

Покровське — 15 

трансформаторів з 

мережею 

світлильників, 

Добропасове — 2, 

Богодарівка – 1, 

Відрадне – 1,  
Писанці – 1, 
Олексіївка – 1,  

Герасимівка — 1, 
Андріївка – 1, 

Нечаївка – 1, 
Олександрівка — 1. 

Заходи здійснюються 
у відповідності до 

наявної проектно-

конструкторської 
документації.  

(Побудоване або 

відремонтоване 

вуличне освітлення 

на вулицях 11 

населених пунктів).  

Покращення 

безпеки та 

комфорту в 

населених 

пунктах громади 

Покровське. 

Зменшення 

загроз, 

спричинених 

відсутністю 

освітлення на 

вулицях.  

Кількість вулиць 

із покращеним 

освітленням  

Кількість нових 

та  

полагоджених 

ліхтарів  

  

Звіт відділу 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунальног

о господарс-

тва, 

благоуст-

рою  та 

інфраструкту

ри  

Відділ 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури  

Державний 

бюджет (кошти 

ДФРР)  

Обласний 

бюджет  

Бюджет ОТГ  

До 2020 р.  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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2.4.4. Сприяння 

організації 

пасажирських 

перевезень на 

території 

громади  

Розроблені спільно 
з перевізниками та 
затверджені 
маршрути 
пасажирських 
перевезень в межах 
ОТГ  

(Опис маршрутів та 

розклади руху 

транспорту)   

Оптимальна 

схема та розклад 

пасажирських 

сполучень між 

населеними 

пунктами 

громади сприяє 

громадській та 

економічній 

інтеграції 

населення  

Кількість та опис 

маршрутів 

пасажирських 

перевезень на 

мапі громади  

Кількість 

пасажирів, які 

користуються 

перевезеннями  

Інформація від 

перевізників  

Звітність 

відділу 

комунальної 

власності, 

житлово-

комуналь-ного  

господарства, 

благоустрою 

та 

інфраструктур

и  

Відділ 

комунальної 

власності, 

житловокомуналь

ного 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури  

Бюджет ОТГ  До 2020 р.  

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

2.5.1. 

Організація та 

створення 

рекреаційної 

інфраструктури  

на територіях 

заказників 

Андріївський 

ліс, річка 

Гайчур та ін.  

Розроблено спільно 
з  Васильківським 

лісовим 

господарством 
громадськими 

організаціями та 
школами план 

(схему) розміщення 
об’єктів 

рекреаційної 
інфраструктури в 

заказниках та 

План уможливлює 

цивілізоване 

використання 

охоронюваних 

територій для 

туризму та 

відпочинку, 

уникаючи шкоди 

навколишньому 

природному 

середовищу  

Кількість  

маршрутів та 

об’єктів 

інфраструктури, 

кількість людей, 

які користуються 

підготовленими 

об’єктами та 

інфраструктурою  

(орієнтовно)  

Звіт відділу 

земельних 

відносин та 

охорони 

навколишньог

о природного 

середовища  

Відділ земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  

Бюджет ОТГ  До 2019 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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мережа 
туристичних 

маршрутів на цих 
територіях.  

(1 документ разом із 

промоційними 

матеріалами)  

2.5.2. Створення 

нових 

рекреаційних зон, 

розвиток зелених 

насаджень та 

збереження  

існуючих  

Впорядкований та 

облаштований парк 

в с. Олександрівці 

(17 га), як місце для 

різних форм 

рекреації.  

(Парк — 17 га, 

впорядкований і 

доступний для 

мешканців)  

Парк є місцем для 

індивідуального, 

родинного та 

масового 

відпочинку 

мешканців та 

гостей громади, 

сприяє інтеграції 

мешканців та 

допомагає 

відчуття 

спорідненості з 

громадою.  

Кількість осіб, які 

відвідують парк 

(орієнтовно)  

Кількість 

культурних, 

туристичних та 

розважальновідп

очинкових подій, 

які відбуваються 

на території 

парку  

Звітність 

відділу 

земельних 

ресурсів та 

охорони 

навколишньог

о природного 

середовища.  

Інформація 

ЗМІ  

Відділ земельних 

ресурсів та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  

Державний 

бюджет (кошти 

ДФРР)  

Обласний бюджет  

  

До кінця 

2020 р.  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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2.5.3. Сприяння 

новим формам 

організації 

відпочинку 

мешканців   

Створені 

щонайменше 5 
нових об’єктів для 

активного 
відпочинку 

мешканців 
(тренажерні 

майданчики під 

відкритим небом, 
скейт-парк тощо).  

Щорічний конкурс 
грантів  для 
визначення 
найкращої 
пропозиції 
спільного 
відпочинку 
мешканців.  

(5 об’єктів та 

щорічний конкурс)  

Збільшення 

рухової активності 

мешканців,  

поглиблення  

спорідненості з 

власним 

оточенням, 

використання 

рекреаційних 

принад громади в 

інтересах 

мешканців та 

гостей громади 

ззовні.  

Виконання 

завдання пов’язане 

із завданням 1.4.3.  

Опис нових 

рекреаційних 

об’єктів  

Кількість нових 

форм організації 

відпочинку  

Кількість 

учасників 

розважальновідп

очинкових подій 

(орієнтовно)  

Рівень 

задоволеності 

розширеною 

пропозицію 

відпочинко-вих 

можливостей  

Звітність 

соціально-

гуманітарного 

відділу  

Соціально-

гуманітарний 

відділ  

Спонсорські 

кошти та кошти 

інвесторів  

Кошти програм 

Міжнародної 

технічної 

допомоги (МТД)  

  

До 2020 

року  

2.5.4. Підвищення 

екологічної 

свідомості та 

участі мешканців в 

природоохоронній 

діяльності  

Щорічно 
відбуваються 
щонайменше 3 
громадські 
просвітницькі акції 
на екологічну 
тематику.  

Підвищення 

екологічної 

свідомості 

мешканців 

пов’язане зі 

збільшенням 

участі у 

Змістовні та 

логістичні описи 

проведених акцій  

Кількість 

учасників таких 

акцій  

Звітність 

відділу освіти, 

молоді та 

спорту  

Інформація 

ЗМІ в тому  

Відділ освіти, 

молоді та  

спорту у 

співпраці з 

державним  

підприємством 

лісового 

Спонсорські 

кошти  

Бюджет ОТГ  

З 2017 по 

2020  

рік  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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Створене у 
співпраці з 
лісництвом 
“Шкільне 
лісництво”.  

(3 екологічні акції 

та один гурток)  

конкретних 

заходах в інтересах 

захисту 

навколишнього 

природного 

середовища  

Кількість 

учасників та 

програми гуртка 

“Шкільне 

лісництво”  

числі в 

соціальних 

мережах  

господарства   

2.5.5. Участь у 

розвитку лісових 

насаджень та 

поширенні лісових 

територій та 

лісосмуг  

Розроблена у 

співпраці з 

лісництвом 

Програма 

розвитку лісових 

насаджень та 

насаджень у 

лісосмугах. 

(Програма — 1 

документ)  

Протидія  

негативним 

наслідкам 

кліматичних 

змін, 

підвищення 

екологічної 

безпеки 

мешканців. 

Кількість 

насаджених дерев  

Кількість 

мешканців, які 

беруть участь у 

посадках 

Звітність 

відділу з 

питань 

земельних 

ресурсів та 

охорони 

навколишньог

о природного 

середовища  

Відділ з питань 

земельних 

ресурсів та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  

Бюджет ОТГ  До 2020 

року  

 

 

 

  Стратегічна ціль 3: Здорова, добре освічена, культурна, духовна, згуртована та активна спільнота почувається безпечно і здатна впливати на 

ситуацію в громаді.  

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

3.1.1. Створення 

оптимальної для 

Працює «Центр 

первинної 

Мешканці мають 

почуття безпеки 

Кількість 

закладів, 

Звіт соціально-

гуманітарного 

Соціально-

гуманітарний 

Державний 

бюджет  

До 2019 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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мешканців громади  

мережі закладів 

загальної практики 

сімейної медицини  

медикосанітарної 

допомоги» 

(ЦПМСД), який 

охоплює всі 

медичні установи 

загальної практики 

сімейної медицини 

на території 

громади. (Діючий 

Центр)  

у сфері охорони 

здоров’я.  

підпорядкованих 

Центру.  

Кількість 

пацієнтів в 

розрахунку на 

одного сімейного 

лікаря  

Рівень 

задоволеності 

мешканців 

наданням 

медичних послуг  

Середня відстань 

від пацієнта до 

найближчого 

закладу медичної 

допомоги  

відділу  відділ   

Постійна комісія 

із соціальних 

питань, 

забезпечення 

законності та 

правопорядку, 

депутатської 

діяльності та 

етики, 

забезпечення 

державної 

регуляторної  

політики  

Бюджет ОТГ  

3.1.2. Розвиток 

матеріальної 

бази  закладів  

Центру 

первинної 

медикосанітар

ної допомоги  

(ЦПМСД)  

У двох амбулаторіях 

(с. Коломійці та смт. 

Покровське) 

проведений 

капітальний ремонт, 

вони оснащені 

діагностичним та 

лікувальним 

обладнанням.  

(2 відремонтовані та 

Зростання 

почуття 

безпеки у 

сфері 

охорони 

здоров’я.  

Кількість 

мешканців,  

охоплених 

послугами, що 

надаються 

відремонтованим

и та 

обладнаними 

закладами  

Звітність 

соціально-

гуманітарного 

відділу та  

головного 

лікаря Центру  

ЦПМСД  

  

Соціально-

гуманітарний 

відділ  

Відділ з питань 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального 

господарства, 

Державний 

бюджет  

Обласний 

бюджет  

Бюджет ОТГ  

Грантові кошти  

До 2020 рік  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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оснащені 

амбулаторії)  

Рівень 

медичного 

обслуговування 

у відновлених 

закладах  

благоустрою та 

інфраструктури  

3.1.3. 

Запровадження 

нових форм 

підтримки 

діяльності закладів  

загальної практики 

сімейної медицини 

(ЗПСМ) в громаді   

Створена як суб’єкт 
на теренах громади 

“Лікарняна каса” 

надає можливості 
добровільного 

медичного 
страхування 

мешканців.  

(Існує та діє новий 

суб’єкт)  

Зростання 

почуття безпеки 

у сфері охорони 

здоров’я, 

додаткові кошти 

для діяльності 

закладів охорони 

здоров’я.  

Кількість осіб 

— членів 

“Лікарняної 

каси”  

Обсяг коштів 

залучених 

Центром 

первинної 

медикосанітарної 

допомоги від 

“Лікарняної каси” 

для фінансування 

лікування членів 

каси  

Звітність 

головного 

лікаря  

ЦПМСД  

Звіт 

“Лікарняної 

каси”  

Головний лікар 

Центру  

ПМСД  

Бюджет ОТГ  

Національні та 

закордонні 

грантові кошти  

 Кошти членів  

“Лікарняної каси”  

До 2020 

року  

3.1.4. Профілактика 

шкідливих для 

здоров’я звичок, 

соціальних 

Діє система 
заохочення до 

щорічних медико-

профілактичних 
оглядів мешканців. 

Зростання 

свідомості 

мешканців щодо 

відповідальності 

Кількість осіб, які 

пройшли 

профілактичне 

обстеження  

Звітність 

соціально-

гуманітарного 

відділу, 

відділу освіти, 

Соціально-

гуманітарний 

відділ  

Обласний 

бюджет   

Бюджет ОТГ  

До 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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захворювань, 

популяризація 

здорового способу 

життя та уваги до 

стану здоров’я 

Організуються 

виїзди мобільних 
медичних бригад до 

віддалених 
населених пунктів 

громади.  
Щонайменше 2 рази 

на рік проводяться 

інформаційні 
кампанії для дітей 

та молоді стосовно 
профілактики 

шкідливих звичок та 
популяризації 

здорового способу 
життя.  

(Мобільна медична 
бригада 

щонайменше 1 раз 

на рік відвідує 
кожну місцевість, 2 

інформаційні 
кампанії щороку)  

за своє здоров’я.  Кількість  

місцевостей, в 

яких працювали 

мобільні медичні 

бригади  

Кількість 

учасників 

інформаційних 

кампаній  

молоді та 

спорту, 

головного 

лікаря  

ЦПМСД  

Відділ освіти  

Головний лікар 

ЦПМСД  

Кошти 

вітчизняних та 

закордонних 

грантів Кошти 

спонсорів  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  

 

69  

  

3.1.5. 

Запровадження 

нових 

інформаційних 

технологій в 

діяльність 

медичних закладів  

У ЦПМСД працює 

сучасна система 
електронного 

адміністрування  
(електронна картка 

пацієнта, 
електронна черга, 

електронний реєстр 

пацієнтів).  

(Система 

електронного 

обслуговування 

пацієнтів)  

Покращується 

швидкість 

адміністративног

о обслуговування 

пацієнтів;  

покращуються 

контакти лікаря з 

пацієнтом; 

підвищується 

комфортність 

обслуговування.  

Кількість 

пацієнтів, 

охоплених 

реєстром  

Час очікування на 

медичні послуги 

у закладах.  

Звітність 

головного 

лікаря  

ЦПМСД  

Соціально-

гуманітарний 

відділ  

Головний лікар 

ЦПМСД  

Кошти програм 

Міжнародної 

технічної 

допомоги (МТД)  

Державний 

бюджет  

Обласний 

бюджет   

Бюджет ОТГ  

До 2020 

року  

   

Операційна ціль 3.2 Підвищення якості освіти, культури та  розвиток креативного потенціалу мешканців  

3.2.1. Створення із 

залученням 

громадськості 

оптимальної для 

громади мережі 

загальноосвітніх   

закладів та закладів 

дошкільного 

виховання  

У процесі 

консультацій з 
мешканцями 

створена та 
ухвалена радою 

громади оптимальна 
мережа шкіл та 

дошкільних 
закладів, в тому 

числі опорна школа 

з філіями.  

(Рішення ради 

Мережа шкіл та 

дошкільних 

закладів 

пристосована до 

потреб та 

демографічних 

та економічних 

можливостей 

громади. 

Партисипативни

й метод роботи 

над мережею 

Кількість 

консультаційних  

зустрічей   

Кількість 

учасників 

обговорень щодо 

мережі шкіл  

Кількість учнів у 

конкретних 

школах  

Звітність 

відділу освіти, 

молоді та 

спорту  

Інформація від 

організаторів 

консультацій  

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

Бюджет ОТГ   

Кошти 

вітчизняних та 

закордонних 

грантів  

До 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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громади щодо 

мережі шкіл та 

дошкільних 

закладів)  

знижує соціальну 

напруженість.  

Середній час 

доїзду дитини до 

школи  

3.2.2. Розвиток 

матеріально-

технічної бази 

освітніх закладів, 

підпорядкованих 

громаді  

Виконані ремонтні 
роботи в трьох 
дошкільних 
установах:   

• ДНЗ “Теремок”;  

• ДНЗ “Казка”   

• ДНЗ “Орлятко”   

• Покровське –

НВК 

«Загальносвітня 

школа І-ІІІст. 

№1 – 

Покровський 

ліцей”  

• Покровське –

ЗОШІ-ІІІст. №1 

Вдосконалення 

умов для 

навчання, 

виховання та 

опіки над дітьми 

шкільного та 

дошкільного віку.  

Рівень 

задоволення 

дітей та їхніх 

батьків  

Стан здоров’я 

дітей  

  

Звітність 

відділів:  

освіти, 

молоді та 

спорту; з 

питань  

комунальної 

власності, 

житлово-

комунальног

о 

господарства, 

благоустрою 

та 

інфраструкту

ри 

  

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

Відділ з питань  

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Державний 

бюджет   

Обласний 

бюджет  

Бюджет ОТГ   

До 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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Покровське - 

НВК «ЗОШІ-

ІІст. №1  

«Покровська 

гімназія» 

Братський – 

НВК «Братська 

ЗОШ  

• Андріївка – 

початкова школа   

 (Відремонтованих 9 

об’єктів)  

 

3.2.3. Створення 

умов для 

безперервної 

освіти пере- та 

підвищення 

кваліфікації 

дорослих 

мешканців, 

запобігання 

цифровому 

виключенню  

Створені на базі 
потенціалу бібліотек 
в Покровському та 

Олександрівці два 
пункти 
дистанційного 
навчання.  

(2 пункти навчання 

on-line)  

  

Розвиток послуг, 

які  

надаються 

бібліотеками.  

Підтримка 

мешканців, які 

бажають 

підвищити свою 

кваліфікацію, 

перекваліфікуват

ися, або 

продовжувати 

навчання.  

Кількість 

комп’ютерів, 

доступних для 

користувачів  

Якість інтернет 

мережі  

Кількість людей, 

які користуються 

пропозиціями on-

line навчання  

Звітність  

відділу 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

соціально-

гуманітарног

о відділу  

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

Соціально-

гуманітарний 

відділ  

Кошти 

вітчизняних та 

закордонних 

грантів  

До 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  

 

72  

  

3.2.4. 

Забезпечення 

можливостей для 

творчого 

розвитку   дітей 

та учнівської 

молоді, 

відповідно до  

їхніх потреб   

Створені на базі 
шкіл у Коломійцях 
та Братське два нові 
заклади 
позашкільної освіти.  

(2 нових осередки 

позашкільної 

освіти)  

Розширена 

пропозиція для 

дітей та молоді, 

які прагнуть 

творчо 

розвиватися. В 

громаді 

створюється 

креативна та 

культурна 

спільнота 

молодих 

громадян.  

Кількість  

учнів, які 

відвідують 

заняття у філіях  

Тип та кількість 

напрямків 

навчання у 

пропозиціях 

осередків  

Досягнення учнів 

у різних сферах  

Звітність  

відділу 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

соціально-

гуманітарног

о відділу   

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

Соціально-

гуманітарний 

відділ  

  

Бюджет ОТГ  

Спонсорські 

кошти  

Грантові 

програми  

Кошти батьків  

До 2020 

року  

3.2.5. Покращення 

матеріальної бази 

установ культури в 

громаді  

Проведений 
капітальний ремонт 
об’єкту 
Андріївський 
сільський будинок 
культури.  

Оснащення 
будинків культури 

апаратурою для 
організації 
культурних подій.    

(Відремонтований 

будинок, придбаний 

Розширена 

пропозиція 

будинків 

культури 

реалізується в 

приміщеннях, які 

відповідають 

потребам.  

Опис стану 

будівель  

Кількість заходів, 

пропонованих 

будинками 

культури  

Кількість 

учасників 

постійно діючих 

клубних 

формувань та 

творчих 

Звітність 

соціально-

гуманітарного 

та відділу 

комунального 

майна, 

житлово-

комунального  

господарства, 

благоустрою 

та 

інфраструктур

и  

Соціально-

гуманітарний 

відділ  

Відділ 

комунального 

майна, житлово-

комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури  

Державний 

бюджет   

Грантові кошти  

Спонсорські 

кошти   

 Бюджет ОТГ  

До 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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та використовується 

обладнання)  

колективів та 

учасників 

разових заходів  

3.2.6. Створення 

матеріальної 

інфраструктури 

змістовного та 

активного дозвілля 

і спілкування  

Впорядковані за 
участю мешканців 

та облаштовані 
доступом до 

Інтернету (WiFi) в 
різних населених 

пунктах місця 

відпочинку та 
товариських 

зустрічей для 
мешканців різного 

віку, родинного 
відпочинку та 

дитячих розваг.  

(Щонайменше 5 

дитячих 

майданчиків чи 

місць родинного 

відпочинку)  

Місця 

товариських 

зустрічей 

сприяють 

розвитку 

різноманітних 

форм спільного 

відпочинку та 

спілкуванню 

мешканців 

громади.  

Кількість місць 

відпочинку  

Кількість 

населених 

пунктів, в яких 

створені 

облаштовані 

загальнодоступні 

місця відпочинку  

Рівень 

задоволеності 

мешканців та 

частота 

використання 

місць  

Звіти відділу 

освіти, молоді 

та спорту та 

відділу з 

питань  

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального 

господарства, 

благоустрою 

та 

інфраструктур

и 

Відділ освіти, 

молоді та спорту,   

Відділ з питань  

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Кошти 

вітчизняних та 

закордонних 

грантів  

Бюджет ОТГ  

До 2020 

року  

   



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

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

3.3.1. Розвиток 

мережі невеликих 

загальнодоступни

х спортивних 

об’єктів  в різних 

населених 

пунктах   

У різних населених 

пунктах 
функціонують 

невеликі 
загальнодоступні 

спортивні об’єкти, 

характер яких 
залежить від 

бажання мешканців 
(волейбольний, 

баскетбольний 
майданчики, 

стаціонарні столи 
для настільного 

тенісу, кошики для 
діск-гольфу тощо).  

(5 об’єктів)  

Покращення 

комфортності 

життя у 

населених 

пунктах, створена 

можливість 

спільної 

спортивної 

активності 

мешканців.  

Кількість нових 

спортивних 

об’єктів.  

Кількість 

організованих та 

спонтанних 

заходів на нових 

об’єктах  

Рівень 

задоволеності  

мешканців  

Звітність 

відділу освіти, 

молоді та 

спорту  

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

Старости  

Бюджет ОТГ  

Кошти 

вітчизняних та 

закордонних 

грантових 

програм  

До 2020 

року  

3.3.2. Підтримка 

участі  провідних 

спортсменів — 

мешканців громади 

та місцевих 

спортивних команд 

у змаганнях 

різного рівня  

Розроблений 

документ, який 

містить  

“Програму 

розвитку спорту в 
громаді 

Покровського”. У 

ньому йдеться, 
зокрема, про 

засади та методи 

Підтримка 

провідних 

спортсменів дає 

їм шанс 

досягати 

чергових 

успіхів, які не 

були б 

можливими без 

Кількість 

провідних 

спортсменів та 

спортивних 

команд, які 

досягають успіхів  

на понад 

районному  

рівні  

Звітність 

відділу освіти, 

молоді та 

спорту  

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

Кошти спонсорів  

Бюджет ОТГ  

До кінця 

2017 року 

- 

Програма, 

підтримка 

від 2018   

до 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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підтримки 

провідних 
спортсменів з 

громади.  
Передбачена 

також фінансова 
та організаційна 

підтримка участі 

провідних 
спортсменів та 

спортивних 
команд у 

змаганнях 
регіонального та 

загальноукраїнськ
ого рівня.  

(Програма — 1 

документ,  

підтримка мінімум 5 

поїздок на змагання)  

фінансової 

допомоги. 

Спортивні 

досягнення 

мешканців  

інтегрують 

громаду.  

3.3.3. Розвиток 

нових форм та 

різновидів 

фізичної 

активності,  

залучення 

мешканців всіх 

Організація  

щонайменше двох 

на рік масових 

громадських 

фізкультурних  

акцій, а також 

змагань, які 

Зростання 

спортивної та 

рухової 

активності 

мешканців, 

інтеграція 

мешканців різних 

Кількість 

масових 

спортивних 

заходів  

Відсоток 

мешканців сіл, 

які беруть участь 

Звітність 

відділу освіти, 

молоді та 

спорту  

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

Спонсорські 

кошти   

Бюджет ОТГ  

З 2017 по 

2020  

рік  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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вікових категорій 

до занять фізичною 

культурою  

популяризують 

фізкультуру в 

родинах, серед 

людей старшого 

покоління. 

(Мінімум 2 великі 

події на рік)  

населених 

пунктів громади 

та інтеграція 

поколінь.  

у змаганнях  

3.3.4. 

Реконструкція 

центрального 

стадіону  

Відновлений 
стадіон дозволяє 
організацію 
спортивних подій 
регіонального 
масштабу  

(Відновлений та 

оснащений стадіон)  

Зростання 

спортивної та 

рухової 

активності 

мешканців, 

інтеграція 

мешканців різних 

населених 

пунктів громади 

та інтеграція 

поколінь, 

зростання 

кількості 

спортивних 

контактів на 

понад 

регіональному 

рівні.   

Кількість 

місцевих та 

вищого рівня 

заходів, які 

відбуваються на 

стадіоні  

Кількість 

спортсменів, які 

беруть участь у 

змаганнях на 

стадіоні  

Кількість 

глядачів заходів  

Звітність 

відділу освіти, 

молоді та 

спорту.  

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

Державний 

бюджет 

Обласний 

бюджет,   

Бюджет ОТГ   

Кошти 

вітчизняних та 

закордонних 

грантів  

До 2020 

року  

3.3.5. Створення на 
Існуюча “Школа 
олімпійського 

Зростання Кількість учнів Звітність Відділ освіти, Державний До 2018 



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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базі  

спортивного 

комплексу ДЮСШ 

«Школи  

олімпійського 

резерву»  

резерву” діє і 
підтримує 
провідних молодих 
спортсменів з 
громади і району.  

(“Школа 

олімпійського 

резерву”)  

спортивної 

активності 

молодих 

мешканців 

громади, 

збільшення 

участі молоді 

громади у 

спортивних 

подіях високого 

рівня, 

збереження та 

розвиток наявної 

спортивної 

інфраструктури  

школи  

Кількість 

регіональних та 

вищого рівня 

спортивних 

подій, які 

організуються 

школою.  

відділу освіти, 

молоді та 

спорту  

молоді та спорту  бюджет  

Обласний 

бюджет,   

Бюджет ОТГ   

Спонсорські 

кошти  

року  

Операційна ціль 3.4.   Підвищення відчуття соціальної захищеності  

3.4.1. Створення 

системи допомоги 

одиноким, 

непрацездатним, 

літнім мешканцям   

Прийнятий від 

району осередок 
опікується 

самотніми та 
непрацездатними 

особами з території 
всього району на 

засадах співпраці 

громад, що містяться 
в чинному 

законодавстві.  

Зміни, які 

виникають під 

час 

децентралізації 

не залишають без 

опіки самотніх та 

таких осіб,  які 

опинилися в 

складних 

життєвих умовах. 

Запроваджена 

Кількість осіб, які 

користуються 

допомогою 

осередку  

Кількість угод, 

укладених з 

іншими 

громадами  

Кількість осіб з 

інших громад, які 

Звітність 

соціально-

гуманітарного 

відділу  

Соціально-

гуманітарний 

відділ  

Бюджет 

Покровської ОТГ  

Бюджети інших 

громад  

До 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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Укладені угоди з 

сусідніми 

громадами.  

(Діючий осередок, 

укладені угоди з  

іншими громадами)  

вдала модель 

співпраці між 

громадами  

придатна до 

використання в 

інших сферах  

користуються 

допомогою 

осередку  

3.4.2. Забезпечення 

житлом молодих 

професіоналів та 

їхніх родин  

На службове житло 

для молодих 

спеціалістів 

переобладнані вільні 

приміщення двох 

недіючих   

дошкільних  
закладів в с. 
Олександрівка та в 
Покровському.  

Відремонтовані 
приміщення у 
гуртожитку 
(Горького 59)  

(16 службових та 

соціальних квартир, 

відремонтований 

гуртожиток)  

До розвитку 

громади 

долучаються 

молоді фахівці, 

потрібні громаді  

Кількість квартир 

в переобладнаних 

помешканнях  

Кількість 

фахівців, які 

приїхали на 

роботу в громаду  

  

Звітність 

соціально-

гуманітарного 

відділу, відділу  

з питань  

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Соціально-

гуманітарний 

відділ  

Відділ  з 

питань  

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального 

господарства, 

благоустрою 

та 

інфраструктур

и 

Бюджет ОТГ  

 Державний  

бюджет  

Бюджет  

Дніпропетровсько

ї області  

Кошти 

вітчизняних та 

закордонних 

грантів  

До 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  

 

79  

  

3.4.3. Соціальна  

допомога та 

соціальна 

реабілітація 

учасників бойових 

дій, ліквідаторів 

аварії на ЧАЕС,  

внутрішньо 

переміщених осіб  

На базі Центру 
ПМСД функціонує 
осередок 
психологічної 
допомоги.  

(Осередок, в якому 

працює 

кваліфікований 

психолог)  

Особи, які 

потребують 

особливої опіки, 

отримують 

необхідну 

допомогу і 

повертаються до 

суспільства  

Кількість осіб, які 

користуються 

допомогою 

осередку  

  

Звітність 

головного 

лікаря  

ЦПМСД  

Соціально-

гуманітарний 

відділ  

Головний лікар 

ЦПМСД  

Державний 

бюджет  

Обласний бюджет  

Кошти 

вітчизняних та 

закордонних 

грантів  

До 2020 

року  

3.4.4. Системні 

заходи допомоги 

родинам, які 

знаходяться у 

кризових ситуаціях, 

профілактика 

сімейного 

насильства  

Реабілітаційний 
центр для 
проблемних родин 
працює на базі 
шкільних приміщень 
у с. Романки.  

(Діючий центр)  

Допомога 

проблемним 

родинам дає шанс 

нормального 

розвитку дітям з 

цих родин, сприяє 

громадському 

порядку  

Кількість родин, 

які користуються 

допомогою  

Кількість родин, 
які 

 
завдяки центру  

налагоджують 

своє життя  

Звітність 

відділу освіти, 

молоді та 

спорту; 

соціально-

гуманітарного 

відділу  

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

Соціально-

гуманітарний 

відділ  

  

Державний 

бюджет  

Обласний бюджет  

Кошти 

вітчизняних та 

закордонних 

грантів  

До 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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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 

 

 

Гендерна бюджетна 

рада при виконкомі 

селищної ради 

(Рада) створена.   

 

Положення про 

діяльність 

розроблено та 

затверджено 

 

План діяльності 

розроблений та 

затверджений 

(включаючи 

навчання для членів 

Ради) 

 

Врахування 

інтересів та 

потреб різних 

категорій 

населення при 

розробці, 

реалізації 

програм, 

бюджету, заходів  

в громаді. 

Забезпечення 

адресності 

надання послуги 

в громаді  

Підвищення 

ефективності 

використання 

бюджетних 

коштів 

Кількість членів 

Ради,(у тому 

числі жінок) 

 

 

 

 

 

 

Кількість 

гендерних 

бюджетних 

ініціатив, 

реалізованих 

Радою 

Розпорядженн

я  Голови 

 

 

 

Звіти 

виконкому 

ради громади, 

інформація у 

ЗМІ. 

Виконком ради 

громади 
Бюджет ОТГ 

 

Кошти  за 

рахунок грантів  

 

До 2018 

року. 

  

  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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Операційна ціль 3.5. Організація системи цивільного захисту та покращення громадської безпеки населення  

3.5.1. Створення 

системи цивільного 

захисту населення  

Комплексна 
програма цивільного 

захисту населення 

Покровської ОТГ 
ухвалена радою і 

оприлюднена та 
розповсюджена для 

мешканців громади.  

(Програма — 1 

документ з пакетом 

інформаційних 

матеріалів)  

Влада та 

спільнота громади 

підготовлені до 

надзвичайних 

ситуацій  

Обізнаність щодо 

програми серед 

мешканців  

Наявність  

інформації про 

поведінку в 

надзвичайних 

ситуаціях  

Звітність 

відділу  з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій, 

цивільного 

захисту 

населення та 

територій, 

мобілізаційної 

роботи  

Відділ з питань   

надзвичайних 

ситуацій, 

цивільного 

захисту 

населення та 

територій, 

мобілізаційної 

роботи  

Бюджет ОТГ  До кінця 

2017 року  

3.5.2. Забезпечення 

безпеки мешканців 

громади  

Утворення 
місцевої пожежної 
команди. 

Створення Центру 
безпеки громади.  

(Утворений центр)  

Зросла 

ефективність 

служб, швидкість 

та точність 

реагування.  

Швидкість реакції 

служб  

Звітність 

відділу  з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій, 

цивільного 

захисту 

населення та 

територій, 

мобілізаційної 

роботи  

Відділ  з питань 

надзвичайних 

ситуацій, 

цивільного 

захисту 

населення та 

територій, 

мобілізаційної 

роботи  

Державний 

бюджет   

Бюджет  

Дніпропетровської 

області   

Кошти 

вітчизняних та 

закордонних 

грантів   

Бюджет ОТГ  

До 2020 

року  

3.5.3. Створення Муніципальне Зростання Кількість членів  Звітність Відділ  з питань Державний 2020 рік  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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муніципального 

формування  

«Громадської 

варти»  

формування 

«Громадська  

варта» створене як  
комунальне 
підприємство.  

(Створене 

комунальне 

підприємство)  

безпеки, порядку 

та рівня 

благоустрою в 

громаді  

“Громадської 

варти”  

відділу   з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій, 

цивільного 

захисту 

населення та 

територій, 

мобілізаційної 

роботи  

надзвичайних 

ситуацій, 

цивільного 

захисту 

населення та 

територій, 

мобілізаційної 

роботи  

бюджет   

Бюджет  

Дніпропетровської 

області   

Кошти 

вітчизняних та 

закордонних 

грантів.   

Бюджет ОТГ  

  

 

 

 

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

матеріальної бази ОМС  

3.6.1. Створення 

системи 

вдосконалення 

навичок та 

компетенцій 

працівників 

виконавчих 

органів місцевого 

Розроблена та 
затверджена 

програма 
систематичного 

підвищення 
кваліфікації 

працівників 

виконкому  

Висококваліфіко

вані працівники 

виконкому 

селищної ради, 

комунальних 

підприємств та 

установ 

ефективно 

Кількість 

працівників, які 

навчаються.  

Ефективність 

системи 

підвищення  

кваліфікації   

Звітність 

відділу 

загально-

організаційног

о забезпечення  

Відділ загально-

організаційного 

забезпечення  

Бюджет ОТГ   

Кошти 

навчальних і 

грантових 

програм  

До кінця 

2017 року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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самоврядування  селищної ради 

громади 
Покровське, 

комунальних 

підприємств та 
установ. Програма 

охоплює принципи 
участі у навчаннях 

та обов’язки 
працівників, які 

беруть участь у 
навчаннях.  

(Затверджена 

програма)  

надають послуги 

мешканцям. 

Зростає 

авторитет 

посадових осіб 

громади  в 

громаді та поза її 

межами.  

3.6.2. Організація 

ефективної та  

двосторонньої 

комунікації влади 

громади з 

мешканцями  

Інтернет-сторінка 

громади 

розбудована  

таким чином, що 

уможливлює 
двосторонні 

контакти влади та 
мешканців 

(“кабінети 
депутатів”, “часи 

прийому селищного 
голови на сторінці”, 

сторінки для 

консультування 

Зростає 

обізнаність 

спільноти 

громади щодо 

діяльності влади 

громади, зокрема 

й готовність 

участі у заходах, 

організованих 

владою громади.  

Кількість 

користувачів 

інформації, яка 

розміщується на 

інтернет-сторінці 

громади  

Кількість осіб, 

які відповідають 

на сторінці на 

питання влади  

Кількість 

завантажених 

Звітність  

відділу 

загально-

організаційног

о забезпечення  

Відділ загально-

організаційного 

забезпечення  

Бюджет ОТГ  

Бюджет  

Дніпропетровськ

ої області   

Кошти 

вітчизняних та 

закордонних 

грантів  

До кінця 

2018 року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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щодо підготовлених 

проектів рішень, 
підготовка до 

створення е-
врядування тощо).  

(Працює та відома 

активним 

мешканцям сторінка 

з новими 

функціями)  

документів зі 

сторінки  

Кількість 

зустрічей  

on-line   

представників 

влади з 

мешканцями  

3.6.3. Створення 

сучасного ЦНАП, 

та віддалених 

пунктів 

обслуговування 

мешканців у  

старостинських 

округах  

У Покровському 

працює сучасний 
ЦНАП з  пунктами 

обслуговування 

мешканців у 
Андріївці та 

Олександрівці та 
мобільним пунктом 

обслуговування 
мешканців.  

(ЦНАП, 2 пункти 

обслуговування та 

мобільний пункт)  

Адміністративні 

послуги 

надаються 

ефективно та 

прозоро.  

Кількість послуг, 

які надаються 

ЦНАП  

Кількість 

мешканців, які 

обслуговуються 

впродовж 1 

місяця   

Рівень 

задоволеності 

клієнтів ЦНАП  

Звітність 

відділу з 

питань  

надання  

адміністративн

их послуг -  

ЦНАП  

Відділ з питань 

надання 

адміністративни

х послуг - ЦНАП  

Бюджет ОТГ  

Державний 

бюджет  

Бюджет 

програми DOBRE  

Кошти програм 

Міжнародної 

технічної 

допомоги  

(МТД)  

До кінця 

2018 року  

3.6.4. Встановлення   

партнерських 

зв’язків із 

Завдяки участі 

представників 
громади у 

Міжнародна 

співпраця сприяє 

підвищенню  

Кількість 

закордонних 

Звітність 

загально-

організаційног

Відділ загально-

організаційного 

забезпечення  

Бюджет ОТГ  

  

До 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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закордонними 

громадами  

міжнародних 
проектах 

налагоджена 

співпраця з 
місцевим 

самоврядуванням за 
кордонами України.  

(Одна партнерська 

угода з громадою в 

Європі)  

фаховості, 

молодіжному 

обміну, 

започаткуванню 

культурних та 

економічних 

ініціатив.  

зв’язків  

Кількість 

міжнародних 

проектів, у яких 

брали участь 

представник 

громади  

о відділу  Кошти 

вітчизняних та 

закордонних 

грантових 

програм  

3.6.5. Розвиток 

співробітництва із 

сусідніми 

громадами для 

спільного 

вирішення 

проблем.  

Систематичні 
переговори з 
сусідніми 
громадами призвели 
до укладення угод  
щодо трьох питань:   

 Функціонува

ння осередку для 

одиноких 

непрацездатних 

 Діяльності 

Методичного 

Інституції, 

прийняті від 

району можуть 

працювати без 

перебоїв, 

обслуговуючи 

мешканців 

кількох сусідніх 

громад  

Питання, 

охоплені 

двосторонніми 

та 

багатосторонн

іми угодами з 

іншими 

громадами  

Кількість 

укладених угод з 

громадами  

Звітність 

відділу освіти, 

молоді та 

спорту, відділ 

соціально-

гуманітарний  

Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

відділ соціально-

гуманітарний  

Бюжет ОТГ  

Бюджети інших 

громад  

До 2018 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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 Функціонува

ння ДЮСШ.   

Досягнуті 

домовленості стали 

моделлю 

налагодження 

співробітництва між 

громадами.  

(Укладені угоди з 

сусідніми 

громадами з трьох 

питань)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

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

3.7.1. Збереження 

самобутності 

населених пунктів 

та окремих 

територій громади 

Художньо 
оформлені таблиці і 

покажчики на 

в’їздах до населених 
пунктів засвідчують 

унікальність місця. 
Про неї свідчить 

також оформлення 
об’єктів загального 

користування, 
наприклад, зупинок 

транспорту. Місцеві 

та державні свята 
відзначаються у 

загально 
громадських 

масштабах щоразу в 
іншому населеному 

пункті.  

(Таблиці на в’їздах 

— мінімум 3, по 

одній в кожному 

старостві, дорожні 

покажчики та 

зупинки; щорічно 

Підтримується, з 

одного боку, 

ідентичність 

кожного села та, 

водночас, 

формується 

відчуття  

згуртованості всієї 

громади  

Кількість 

загально 

громадських 

подій, 

проведених у 

різних населених 

пунктах  

Кількість малих 

архітектурних 

форм, 

оформлених для 

підтримання 

місцевої 

ідентичності  

Інформація 

старостів  

Інформації 

ЗМІ, особливо 

соціальних 

мереж  

Старости  

Соціально-

гуманітарний 

відділ  

  

Бюджет ОТГ  

Спонсорські 

кошти  

До 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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організовані свята в 

різних місцевостях) 

3.7.2. Створення 

органів 

самоорганізації 

населення  

Діяльність 

органів 

самоорганізації 

населення  —  

вуличних 

комітетів та рад 

сіл  — ініціює та 

організує  

активність 

місцевих міні 

спільнот.  

(Працюють 

щонайменше 3 

вуличні комітети та  

2 Ради села)  

Громадська 

активність на 

найнижчому 

рівні дозволяє 

вирішення 

місцевих 

проблем, таким 

способом, який 

найкращим 

чином відповідає  

бажанням 

мешканців, 

збільшує участь 

громадян у 

розвитку 

громади, готує 

кадри до органів 

місцевого 

самоврядування.  

Кількість 

вуличних 

комітетів та рад 

сіл  

Типи та кількість 

місцевих 

ініціатив, 

започаткованих 

місцевими міні 

спільнотами  

Форми та 

результати 

співпраці органів 

самоорганізації 

населення з 

владою громади  

Інформації 

старостів  

Звіти 

постійних 

комісій ради  

Старости  

Секретар ради  

Постійні комісії 

ради  

Бюджет ОТГ  

Власні кошти 

ініціаторів  

До 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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 3.7.3. Сприяння 

створенню 

громадських 

організацій та їх 

інституційному 

розвитку, а також 

підвищенню 

компетенцій у 

сфері місцевого 

самоврядування  

Створений на базі 

Молодіжної ради 

громади (МРГ) 

“інкубатор”, який 

сприяє створенню та 

діяльності нових 

громадських 

організацій.  

Створені 

щонайменше три 

громадські 

організації з різними 

напрямками 

діяльності.  

Активісти МРГ та 

громадських 

організацій 

підвищують свої 

вміння, беручи 

участь у 

загальноукраїнських 

та міжнародних 

проектах з різної 

тематики.  

(Новий профіль 

діяльності МРГ, 3 

нові організації, 

участь мінімум 10 

осіб з різних 

Розвиток 

громадянської та 

суспільної 

активності, 

підготовка кадрів 

для 

самоврядування, 

ефективне 

задоволення 

місцевих та 

громадських 

потреб.  

Кількість та 

напрямки 

діяльності нових 

громадських 

організацій  

Тип, кількість та 

результати 

діяльності 

громадських 

організацій  

Кількість та 

тематика 

проектів, 

масштаби яких 

перевищують 

громаду, в яких 

брали участь 

активісти з 

громади та 

результати 

їхньої 

присутності у 

цих проектах  

Різноманіття 

типів 

активностей, 

Звіт 

Молодіжної 

ради громади  

Повідомлення 

в місцевих  

ЗМІ та 

соціальних 

мережах  

Річні звіти 

організацій  

Молодіжна рада 

громади  

Власні ресурси 

активістів   

Кошти з 

вітчизняних та 

міжнародних 

грантів  

До 2020 

року  



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  

 

90  

  

організацій в 

українських та/чи 

міжнародних 

проектах)  

через які 

громадські  

організації 

розвивають 

місцевий 

потенціал та 

беруть участь у 

вирішенні 

місцевих 

проблем  

  

3.7.4. Розвиток 

практик 

самоврядування 

серед різних 

верств мешканців    

Працює Клуб 
громадського 

діалогу (КГД), 

який свою 
активність 

започаткував 
проведенням 

делібераційних та 
консультаційних 

зустрічей на тему 
освіти в громаді.  

У громаді 
розпочалася 

робота над 

впровадженням 

Розвиток 

громадської 

активності 

мешканців,  

зростання довіри 

мешканців до 

влади громади.  

Тематика та 

кількість 

зустрічей КГД  

Кількість 

учасників 

зустрічей КГД  

Тип та 

результати  

ініціатив, 

започаткованих  

КГД  

Проект 

Звіти Клубу 

громадського 

діалогу   

Повідомлення 

ЗМІ  

Повідомлення 

соціальних 

мереж про 

заходи КГД  

Звіти 

постійної 

комісії з 

Загально-

організаційний 

відділ Постійні 

комісії ради   

Постійна комісія 

ради з питань 

бюджету, 

фінансів та 

соціальноекономі

чного розвитку,  

Молодіжна рада 

громади  

Власні кошти 

активістів  

Кошти 

вітчизняних та 

закордонних 

грантів  

Бюджет  ОТГ  

Система-

тично з  

2017 по 

2020 рік   



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

Діяльність/ завдання  Показник реалізації 

діяльності / завдання 

(продукт)  

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання  

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності  

Джерела 

верифікації 

показників  

Відповідальний за 

виконання 

діяльності чи 

завдання  

Джерела 

фінансування /  

 кошти з бюджету  

ОТГ  

Термін 

реалізації  
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громадського 
бюджету з 

урахуванням 
досвіду інших 

громад України.  

(Систематично 

діючий Клуб 

громадського 

діалогу, 

підготовлена до 

впровадження 

концепція 

Громадського 

бюджету — проект 

рішення ради)  

громадського 

бюджету  

питань 

бюджету, 

фінансів  та 

соціальноеко

номічного 

розвитку в 

частині 

роботи над  

Громадським 

бюджетом  
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Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

  

 

  

  

Додаток 2: Звіт про стан громади Покровське  

Введення – стисла характеристика громади  

Громада Покровського знаходиться в процесі становлення - рішення про об'єднання 

було прийнято 9 вересня, а вибори були проведені 18 грудня 2016 р. В результаті 

виборів селищним головою об'єднаної громади стала Світлана Спажева, колишній 

голова громади Покровського. 23 грудня відбулася сесія ради, в ході якої нова влада 

була узаконена, і почала процес консолідації влади в об’єднаній громаді, а також 

отримання комунального майна від районних органів влади. 24 грудня були прийняті 

Бюджет громади на 2017 рік, структура адміністрації, а також План соціально-

економічного та культурного розвитку на 2017 рік.  

Покровська ОТГ – це громада, яка створена з трьох попередніх громад: Покровське, а в ньому 11 

населених пунктів: Водяне, Гапоно-Мечетне, Зелена Долина, Отрішки, Петриків, Романки, 

Скотувате, Старокасянівське, Левадне i Чорненкове; Олександрівка, а в ній 11 населених пунктів:  

Богодарівка, Відрадне, Вовче, Гай, Коломійці, Новоскелювате, Олексіївка, Писанці, Тихе, 

Добропасове;  Андріївка  з  9 

 населеними пунктами:  Братське, 

 Вільне,  Герасимівка, 

Христофорівка, Нечаївка, Остапівське, Піщане i 

Радісне. Разом це становить 31 населений пункт 

з дуже різною кількістю мешканців (від 1 

людини в селі Вовче до близько 10000 в 

Покровському).   

Громада є однією з найбільш віддалених від 

центру області, розташована посередині між 

трьома центрами областей майже рівно 

віддалено до Запоріжжя і Донецька. Межує з 

Запорізькою областю, а Покровський район  

межує також з Донецькою областю, а також із 

промислово насиченим  і густонаселеним 

Західним Донбасом (відгалуження вугільних  

родовищ, розташовані в Дніпропетровській області з центром у Павлограді). Слід  додати, що 

громада знаходиться в декількох десятках кілометрів від зони ATO, де в даний час тривають бойові 

дії. Нова ОТГ має компактну територіальну організацію, адміністрація розташовується в центрі  – в 

селищі Покровському, і оскільки воно вже давно є районним центром, інші населенні пункти мають з 

ним налагоджені зв’язки. Мережа доріг дозволяє організувати ефективний рух громадського 

транспорту між населеними пунктами, кількість населення і очікувані доходи дають надію на 

розвиток.  
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Площа громади становить 43,9 тис. га, розташованих в степовій зоні, з гарною землею, однак 

наявністю ризиків, пов'язаних з кліматичними змінами. Внаслідок глобального потепління деякі 

сорти кукурудзи більше не вдається вирощувати, оскільки сонце випалює їх. Економічна активність 

населення ґрунтується на сільському господарстві, в якому домінують великі фермерські 

господарства. На території громади функціонують п'ять великих компаній (ТОВ - Товариство з 

обмеженою відповідальністю). Найбільша з них, "Обрій" веде діяльність на майже 9000 га, з яких на 

території громади Покровське знаходяться 4000 га. Це найбільший роботодавець, дає працю 250 

мешканцям громади. Унікальність "Обрію" полягає в тому, що підприємство спеціалізується на 

розведенні тварин (більшість робить ставку на рослинництво, яке дає більш швидкий і надійний 

прибуток), внаслідок чого дає роботу на постійній основі великій кількості працівників. Крім 

компаній, які займають більшість орних земель, на Покровській землі діють близько 50 фермерів з 

розмірами господарств до 100 га і близько 450 одноосібних господарств. Як і всюди, де господарство 

ведеться на після колгоспній землі, вхідною точкою для аналізу виступає "пай", ділянка, яку отримав 

у власність колишній колгоспник. Більшість з них відразу ж здали в оренду свою ділянку, часто 

колишньому директору колгоспу. Так виникли найбільші господарства, і власне, зазначені вище 

компанії. Частину "паїв" орендували дрібні сільськогосподарські підприємці – так утворилися 

фермерські господарства. І, нарешті, частина "пайщиків" (власників "паїв") веде господарство 

самостійно на своїй ділянці – це і є одноосібні господарства. Домінує рослинництво, розведенням 

худоби для репродуктивних потреб займається вищезгаданий "Обрій". Худоба в господарствах 

утримується більше як традиція і для власної потреби, ніж для отримання прибутку.  

На території громади відсутні будь-які промислові підприємства, навіть з переробки 

сільськогосподарської продукції. В невеликому обсязі, і скоріше додатково до своєї основної 

діяльності, переробкою займаються компанії "Обрій" і  "Родина".   

Важко оцінити рівень безробіття в громаді. В районному центрі зайнятості визначено його на рівні 

5,5%, відразу зазначаючи, що ці дані неточні з двох причин. По-перше, як безробітні не можуть себе 

зареєструвати сезонні робітники, оскільки між періодами їх сезонної зайнятості проходить занадто 

мало часу. В той же час існують насправді безробітні особи, а їх сезонна робота не приносить їм 

дохід, який дозволив би спокійно прожити зі своєю сім'єю цілий рік. Друге явище, яке спотворює 

картину, це так звана «тіньова зайнятість». Зокрема власники  теплиць охоче беруть на роботу без 

оформлення, щоб уникнути податків, поставивши самих працівників в безвихідне становище, 

спокушаючи також трохи більшими заробітками. Середня заробітна плата в жовтні склала 3061,9 

гривень (дані з району, ймовірно, дуже подібні до громади) і знаходиться нижче мінімального 

розміру оплати праці, встановленого в Україні з січня 2017 року.  

Громада нараховує 18,1 тис. жителів, з яких переважну більшість становлять жінки (60%), 39% з них 

це особи, які потребують особливої уваги (пенсіонери, інваліди, ветерани, переселенці) і близько 

55% працездатного віку. Демографічні прогнози негативні: людей помирає більше, ніж 

народжується, як і всюди – найбільш енергійні, творчі й освічені шукають вищого рівня життя в 

місті або за кордоном.  

Через територію громади в’ється гарна річка Вовча. Мабуть саме тут гетьман Іван Сірко розгромив 

татар, і оскільки це сталося під час свят Покрови Божої Матері, місцевість отримала таку назву. Під 

час громадянської війни в 1917-1922 роках в районі були активні підрозділи Нестора Махно. Значні 

культурні пам'ятки тут відсутні.   
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Процес об’єднання - генезис і перебіг  

Ініціатива об’єднання прийшла з середовища Покровського, із запрошених п'яти громад прийняли 

запрошення дві: Андріївка і Олександрівка. Три: Орли, Катеринівка і Вишневе відмовилися. Наші 

співрозмовники мабуть були більш обережні в поясненні того, які були причини відмови. У 

громадах, які висловили бажання об’єднатись авторитет ініціаторів було однозначний – про що 

свідчить те, що для селищного голови Покровського не було контркандидата. Явка виборців 18 

грудня малесенька, 26%, можливо тому, що був виставлений лише один кандидат. Виборці 

переконані, що питання вирішене, навіщо витрачати час. Був багато недійсних голосів – голосування 

без позначок вказувало на погане знання правил голосування, важко інтерпретувати це інакше. 

Більша явка виборців була в нових громадах, з чого можна припустити, що їх мешканці мають 

очікування, пов’язані з приєднанням до більшої, заможнішої громади.  

З формального боку об'єднавчий процес було проведено на професійному рівні. На сесії 23 грудня 

були підготовлені всі документи і проекти рішень, прийняття яких радою було необхідним для 

консолідації адміністрації в об'єднаній громаді. З інтерв'ю, проведених в рамках дослідження, 

випливає, що середовище, яке створює локальну еліту (керівники великих компаній, вчителі, 

представники закладів охорони здоров'я та службовці), виступає за об’єднання і пов'язує з новою 

ситуацією значні сподівання, особливо щодо впорядкування фінансових справ.  

На думку ініціаторів, для залагодження справ місцевого значення не існує іншої альтернативи, ніж 

об’єднання. Тільки таким чином можна накопичити достатні ресурси для фінансування розвитку - 

тим більше, що цьому сприяє політика центральної влади. Набагато більший наявний бюджет - це 

поєднання трьох попередніх і додавання 60% податку з доходів працюючих фізичних осіб, дає 

можливість зосередитися на необхідних інфраструктурних інвестиціях.  

Триває процес отримання комунального майна. Була зустріч з директорами шкіл. В даний час 

керівництво школами ще здійснює район. Процес передачі почнеться в травні на рівні шкіл і 

закінчиться до вересня – йдеться про те, щоб адміністративні дії не заважали навчальному процесу. 

Передача медичних закладів є більш складною справою. В даний момент це завдання району, який 

обслуговує також інші громади, в тому числі не об’єднані (наприклад Орли). Раптове отримання 

власних закладів могло б ускладнити і так непростий процес. Міністерство наполягає, щоб приймати 

заклади швидко, в той же час відсутні законодавчі акти, які дозволяли б розумно управляти 

охороною здоров’я.  

Процес соціальної інтеграції громад, напевне, триватиме довго. Територія громади значна, 

комунікація між населеними пунктами швидше погана, слабкий інтернет. Важко сказати, чи процес 

об’єднання в районі вже закінчився – громада сусідить з необ’єднаними...  

Громада Покровське – характеристика адміністрації і послуг, які надаються  

• Рада громади складається з 26 осіб, з яких 11 жінки. На сесії 23 грудня 2016 року створено 

чотири комісії: [1] бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку, [2] соціальних 

питань, права і порядку, діяльності і етики депутатів, реалізації державної політики, [3] 

комунальної власності, житлово-комунальних питань, будівництва і благоустрою, [4] 

земельних ресурсів і охорони навколишнього середовища.  

• Адміністрація громади знаходиться в стадії створення: 24 грудня 2016 року рада прийняла 

рішення про організаційну структуру адміністрації, вирішивши, що 66,5 ставок займатимуть 

співробітники 11 відділів (керівництво, фінансово-економічний відділ, організаційний відділ, 

відділ земельних ресурсів і охорони навколишнього середовища, комунальної власності, 
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житлового фонду, комунальних послуг та інфраструктури, відділ антикризового управління, 

цивільної оборони та мобілізації, відділ освіти, молоді та спорту, відділ  соціальних питань, 

сектор правової роботи, центр надання адміністративних послуг - ЦНАП, допоміжний 

персонал). Колишні  керівники громад, які увійшли до складу об’єднаної, будуть виконувати 

обов'язки старостів, імовірно, аж до наступних виборів (у зв'язку з тим, що вибори старостів 

будуть здійснюватися за рахунок громади, було вирішено не поспішати з ними). На підставі 

цього документу почалося створення адміністрації та пошук компетентних співробітників на 

заплановані посади - влада громади сподівається, що роботою в адміністрації зацікавляться 

колишні працівники адміністрації з району. Це нелегко - дивись нижче.  

• Завданням влади в найближчі місяці виступає об'єднання управлінських і адміністративних 

послуг в одній адміністрації замість попередніх трьох. Цей процес вже почався - в грудні було 

прийнято рішення, яке дозволить почати процес консолідації. У найближчі місяці громада 

візьме на себе відповідальність за управління наступними сферами: освіта (5 шкіл, в тому 

числі одна провідна школа з трьома філіалами – завданням громади буде створення нової 

мережі шкіл), первинна охорона здоров’я (9 об’єктів), спорт (1 об'єкт). Однією з проблем є 

вулиці і дороги місцевого значення. Громада готова прийняти їх за умови, що вони матимуть 

«паспорти», які дозволять раціонально ними управляти.  

• Затверджений на 2017 рік бюджет передбачає доходи 88 557 870 грн. і стільки ж у видатковій 

частині, на інвестиції заплановано 1 140 000. Вперше це бюджет, який інтегрує доходи трьох 

попередніх громад, в дохідній частині має важливу позицію – податок на доходи фізичних 

осіб. Варто підкреслити, що це 44% власних доходів громади. Грошей значно більше, ніж в 

попередні роки, але все ще занадто мало, щоб вирішити накопичені за роки проблеми. 

Викликає тривогу те, що значна частина бюджету не автономна, величина доходів не 

залежить від об'єктивних алгоритмів і підприємництва та хазяйновитості господарів громади, 

а від доброї волі політиків з області та центральних органів влади.  

• З якими проблемами стикається громада, створюючи нову адміністрацію, яка має 

забезпечувати вдале, ефективне управління? Які виклики стоять перед нею? З проведених 

розмов і аналізу виокремлюються наступні ключові проблеми:  

• Нестабільність законодавства, відсутність правових норм, що дозволяють місцевому 

самоврядуванню приймати довгострокові рішення. Занадто велика кількість питань місцевого 

значення, в яких ключові рішення приймаються на рівні району, області або навіть уряду. 

Реформа місцевого самоврядування тягнеться вже кілька років, але до сих пір не прийняті 

ключові рішення. Багато питань остаточно не вирішені, є й такі, які необхідно впроваджувати, 

хоч вони законодавчо не врегульовані. Запровадження  реформ (освіта, охорона здоров'я) 

здійснюються хаотично, часто в незрозумілий спосіб.  

• В громаді не вистачає кадрів, які мали б формальні кваліфікації і просто вміли б керувати 

справами місцевого самоврядування, особливо в складний період змін. Бракує спеціалістів з 

управління освітою, охороною здоров'я, земельними ресурсами, наданням адміністративних 

послуг, інвестиційними проектами. Проблема поглиблюється відсутністю змін в 

законодавстві про службу в органах місцевого самоврядування. Неналежним чином 

врегульоване питання заробітної плати чиновників, а також питання, хто може приймати 

рішення про її розмір. Актуальні з якоїсь причини давні рішення Кабінету Міністрів 

передбачають, що базова заробітна плата чиновника навіть у два рази менша, ніж поточний 

затверджений розмір мінімальної заробітної плати.  

• Нагальною потребою виступає необхідність впорядкування системи управління комунальним 

господарством і наданням базових послуг в цій сфері. Існує потреба в створенні комунального 

підприємства, яке візьме на себе відповідальність за водопостачання, відведення стічних вод, 
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вивезення сміття, управління комунальними будинками, систематичним прибиранням 

населеного пункту.  

• Важливими є завдання в галузі зв'язку та інформаційної політики громади - особливо з огляду 

на необхідність соціальної інтеграції громади. Невідкладним завданням буде оновлення 

вебсторінки в такий спосіб, щоб вона однозначно описувала всю територію громади. 

Необхідність розробки і реалізації цілісної системи промоції громади всередині місцевої 

спільноти і за її межами.  

• Цікавою є соціальна і громадянська активність (молодіжна рада, лідери громадської думки, 

неурядові організації, які об'єднують підприємців, ветеранів, пасічників тощо). Однак 

кількість неурядових організацій занадто мала, їх потенціал використовується недостатньо. 

Особливої уваги вимагає активізація місцевих спільнот в приєднаних громадах. Існує 

необхідність в діях, які ініціюють суспільну активність (школа лідерів? інкубатор 

громадських організацій?) і організації постійної і комплексної співпраці органу 

самоврядування з громадськими організаціями.  

Проблеми та потреби органу самоврядування  

Комунальна інфраструктура  

Комунальною інфраструктурою (вода, каналізація та сміття) досі керує районне підприємство. Що 

стосується водопостачання, то воно обслуговує лише три населених пункти в громаді, що стосується 

вивозу сміття – 4 населених пункти (з 31, що знаходиться в громаді). Нове керівництво громади вже 

створило комісію, яка має підготувати пропозиції комплексного вирішення питання управління 

комунальною інфраструктурою. Способи вирішення мають бути обговорені з місцевою спільнотою. 

На початок запланована анкета, яка стосуватиметься місцевого транспорту і водопостачання. Статті  

вже закладені в бюджет.  

• Найбільш важливим питанням громади у сфері інфраструктури виступає водопостачання та 

каналізація. Якість води вражаюче низька. Водогони є лише в самому Покровському, 

Андріївці і Коломійцях, але і там труби старі, термін їх експлуатації закінчився 10 років тому, 

без сумніву вони вимагають заміни. Каналізація практично відсутня, немає також жодної 

системи очищення стічних вод. У більшості сіл вода доставляється автоцистернами. На тлі 

цієї матеріальної ситуації повстають бар’єри ментальності людей: люди звикли, що так було 

завжди, не хочуть змін, оскільки бояться, що будуть змушені платити, а не мають на це 

грошей. Влада громади підкреслює, що це крайня бідність, а не скупість. В той же час, 

вартість доставки також висока, але ціна включена у розмір орендної плати за паї, про що 

люди часто не знають. Жителі одного села (Черненкове), єдиного, де вода має високу якість, 

зробили для себе бізнес з доставки води, щоправда нелегальний.  

• Вивезення сміття: відсутність легального та відповідного екологічним вимогам 

сміттєзвалища. Потенційна ділянка для  сміттєзвалища знаходиться за межами території, якою 

може розпоряджатись громада (згідно з українським законодавством, громада 

розпоряджається землею тільки в межах населеного пункту), з цієї причини немає шансів на 

те, щоб її облаштувати - сміття просто викидається на землю, незважаючи на екологічні 

наслідки. Не існує жодного сортування, переробки або інших форм утилізації відходів. 

Районне підприємство має тільки один сучасний сміттєвоз і один трактор з причепом. 

Домашні господарства не мають контейнерів для сміття. Мешканці будинків, з яких сміття 

вивозиться, виносять відходи перед будинками в різних поліетиленових пакетах (іноді 

вішають їх на дерева, що собаки не розтягли). В населених пунктах, де організовано 

вивезення (Покровське, Олександрівка, Коломійці, Добропасове), менше половини 
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домогосподарств мають укладені угоди на вивезення сміття, мешканці не хочуть укладати їх, 

а деякі навіть розривають існуючі угоди з фінансових причин.  

• На території Покровської ОТГ знаходиться 189 доріг загальною протяжністю 216,25 км, в 

тому числі 195 км доріг місцевого значення, 13,9 км доріг державного значення, 7,3 км 

національних доріг. На думку влади майже 25% доріг знаходяться в задовільному стані, 1,5% 

в хорошому стані, інші вимагають капітального ремонту, а в селах освітлення. Триває процес 

відділення доріг громади від доріг району. Селищний голова домагається того, щоб вулиця чи 

дорога, які передаються, мали врегульовані адміністративні питання, а також щоб був 

описаний їх стан. Цей процес відбувається повільно, оскільки в районі, який перед цим 

завідував дорогами, немає такої документації. Жителі звертають увагу на небезпеку, пов'язану 

з швидкісною дорогою державного значення. Великоваговий автотранспорт, в даний час 

також з військовою технікою, знищує  дорожнє покриття, і в той же час створює небезпеку 

для жителів. Старі плани будівництва об'їзної дороги на даний час існують лише в постаті 

планів.  

• Всередині громади практично не існує громадського транспорту між селами. З точки зору 

планів інтеграції громади і в повній мірі реалізації її людського потенціалу це виявляється 

великою проблемою.  

• В поганому стані знаходяться громадські будівлі, зокрема, закладів охорони здоров’я, які 

потребують ремонту, дообладнання та опалення в зимовий період. Ремонту також потребують 

школи, щоправда, тут ситуація є набагато кращою, оскільки школам відносно легко вдається 

знайти меценатів у вигляді великих сільськогосподарських підприємств.  

Економічні проблеми  

В ініціюванні економічного розвитку самоврядні органи влади в громаді стикаються з серйозними 

перешкодами. Нижче найбільш важливі з них:  

• Органи влади громади не мають впливу на землю поза визначеними межами населених 

пунктів. Згідно з українським законодавством (уряд вже давно обіцяє, що змінить 

законодавство відповідно до логіки децентралізації, але на даний момент ситуація 

залишається такою) орган самоврядування може ефективно управляти територією тільки в 

межах населеного пункту, земля за його межами знаходиться в розпорядженні обласної влади. 

Це породжує ряд проблем. Про проблеми з будівництвом сміттєзвалища ми писали раніше, 

але питання стосується також території, яка не була розділена на ділянки після розпуску 

колгоспів, а належала державі. Орган самоврядування повинен отримувати з неї земельний 

податок, в той же час не в громаді зареєстровано ці землі, невідомо, де і як шукати платника 

податків.  

• Нещільність податкової системи - велика кількість людей, які працюють неофіційно (ми 

писали про це в описі безробіття) та ухиляються від податків за рахунок бюджету громади. 

Так відбувається, наприклад, тоді, коли орендар домовляється з "пайщиком" і приховує факт 

оренди. Податки для фермерів, які самостійно обробляють землю, значно нижчі, ніж для тих, 

хто здає свою землю в оренду.  

• Більшість робочих місць в сільському господарстві має сезонний характер в зв'язку з 

домінуванням рослинництва, а не тваринництва чи переробки. В результаті, величезна 

частина сільськогосподарських працівників частину року безробітні, одночасно не маючи 

можливості зареєструватися у центрі зайнятості з метою отримання допомоги. Це з одного 



  

Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності (DOBRE)  

  

  

  

98  

  

боку, є суспільною проблемою, з другого боку це проблема невикористаного потенціалу - 

найбільш активні в цій ситуації втікають в місто або за кордон.  

• Втікають, оскільки спроби почати свій власний бізнес, навіть в малому масштабі, стикаються 

з надмірною і необґрунтованою бюрократією: документація, необхідна для початку діяльності 

(особливо в сфері виробництва) вимагається на всіх рівнях регіональної і обласної влади. На 

тлі цих вимог існує, звичайно, корупція ... Окремою перешкодою для малого підприємництва 

виступають недавно прийняті закони про мінімальну заробітну плату і страхування. 

Бізнесмен-початківець не може дозволити собі витрати, які вимагає нове законодавство.  

• На території громади працює сільськогосподарська школа з величезними заслугами в 

попередню епоху – назву нагороди, яку отримали багато років тому, розмістили в офіційній 

назві школи. Школа,  підлегла обласній владі, представляє собою поєднання технікуму з 

училищем. Проблема полягає в тому, що навчання проходить на старому обладнанні, яке 

сьогодні вже не використовується, викладають вчителі, які колись готували до роботи 

колгоспників, лише в незначній мірі школа пробує допасувати програму і систему освіти до 

потреб та умов сучасного ринку праці.  

• Мале підприємництво присутнє в основному в сфері торгівлі та послуг. Практично немає 

малих фірм в сфері виробництва, хоча, здавалося, інтенсивне сільське господарство, в тому 

числі тваринництво, має створювати можливості для різних видів виробництва.  

• Можливо, причина невеликого числа ініціатив в сфері підприємництва полягає у відсутності 

локальної підтримки для малого підприємництва, орієнтованого на виробництво, а також 

великій відстані від потужних центрів бізнесової активності та  сучасного підприємництва, і, 

разом з тим, таких, які можуть забезпечити збут.  

• Суттєвою перешкодою для економічного і соціального розвитку виступають комунікаційні 

проблеми. Дуже слабкий інтернет, а також недостатнє покриття території мережами 

операторів мобільного зв’язку.   

• Існує іще один бар'єр, про який зазвичай не говориться. А якщо говориться, то пошепки... Це 

близькість до Донбасу, де тривають бойові дії з сепаратистами. Донбас, який для 

сільськогосподарського регіону був прекрасним ринком збуту – в даний час закритий, хіба що 

захочеться ризикнути з контрабандою. Близькість зони бойових дій, ймовірно, також стримує 

потенційних інвесторів.  

 Навколишнє середовище   

• Стан навколишнього середовища в громаді викликає стурбованість в основному в контексті 

питної води і кліматичних змін. Про частину проблем ми писали вище і коротко повторимо:  

• Відсутність системи утилізації сміття та очищення стічних вод – стихійні сміттєзвалища, 

вигрібні ями без жодної ізоляції. Це проблема, яка постійно збільшується, а її вирішення 

натрапляє на потужні формальні  (управління землею за межами населеного пункту), 

фінансові та ментальні бар'єри.  

• Інтенсивне ведення сільського господарства в результаті призводить до забруднення річки 

Вовчої добривами та засобами захисту рослин. Призводить до цього монокультура, яка, на 

думку багатьох фермерів, з якими ми говорили, викликає виснаження ґрунту.  
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• Кліматичні зміни створюють труднощі у вирощуванні рослин, які раніше традиційно тут 

вирощувались. Фермери розповідають про сорти рослин, які засихають ще до того, як 

почнуться жнива.  

• Екологічна свідомість людей дуже низька і пов'язана з рівнем бідності – важко сподіватись на 

згоду нести витрати на охорону навколишнього середовища.  

Соціальний розвиток   

Спільнота Покровської ОТГ налічує 18,1 тис. осіб, з яких майже дві третини живуть в селищі 

міського типу  ("селище" - велике село з міським типом забудови, яке не має міських прав) 

Покровсьому, яке являється центром громади. Приєднані громади набагато менші – громада 

Олександрівки має 1,6 тис. мешканців, Андріївки 3,7 тис. Спільноти приєднаних громад мають 

великі очікування, пов’язані зі зміною, однак, беручи до уваги силу виборців в окремих частинах 

громади, задоволення цих очікувань буде для влади громади великим викликом. Соціальних проблем 

багато, нижче ми перерахуємо найбільш важливі:  

• Демографія. Падіння народжуваності у сім'ях (протягом останніх років помирає більше 

людей, ніж народжується). Отже: в 2014 році померло 411 осіб, народилося 259, в 2015 році, 

відповідно, 454 і 283, в 2016 році – 461 і 304. Звертаємо увагу, що хоча баланс смертності та 

народжуваності несприятливий, проте, протягом останніх трьох років, щороку народжувалось 

трохи більше дітей. Дослідження потребує питання, чи є це останнім, уповільненим 

відображенням післявоєнних максимумів народжуваності, чи це явище, яке може стати 

тривалою тенденцією. Необхідний буде детальний аналіз цього явища, особливо в контексті 

нагального завдання створення нової мережі шкіл. Скільки дітей будемо мати в різних класах 

в наступні роки? Скільки потрібно буде приготувати місць в дошкільному закладі? В громаді, 

так само, як і в більшості українських сіл, спостерігається явище міграції в місто, а останнім 

часом за кордон. Питання не в цифрах, а в тому, що громаду найчастіше залишають люди 

молодші, енергійніші, більш творчі. Тобто саме ті, на кого ми хотіли б в першу чергу спертись 

в діяльності, спрямованій на розвиток. Бо, в цілому, чисельність населення в громаді 

незначно, але все ж зростає: в 2014 році в трьох громадах проживало в сукупності 17,8 тис. 

осіб, в 2015 році - 17,9, в 2016 - 18,1. Зростання невелике, протягом останніх трьох років на 

300 осіб, питання, в основному, звучить так: хто прибуває, хто вибуває? Всі проведені аналізи 

показують, що зменшується кількість осіб працездатного віку, місцева спільнота старіє.  

• Вода. Якість води викликає занепокоєння в першу чергу у фахівців в області охорони здоров'я 

та у осіб, відповідальних за її постачання. Здається, що жителі ще не відчувають цієї 

проблеми. Справа в тому, що – на думку лікарів – погана якість води в громаді – це 

об’єктивне питання, як і її вплив на здоров'я спільноти. Проблема вимагає реальних дій в 

сфері водопостачання і каналізації, а також освітніх заходів.  

• Здоров'я. Суттєвою проблемою є зміна організації служби охорони здоров'я. Система охорони 

здоров'я, організована ще в радянські часи, розпадається, впроваджувані реформи в цій сфері 

малозрозумілі. В доповнення, можливо такі дії зрозумілі і ефективні у великих містах, де 

закладів набагато більше, а збільшити їх можна за рахунок приватної пропозиції, але не 

підходять для сільських умов. Проблема, яка кидається в очі, це відсутність лікарів першого 

контакту. Непростим буде переведення системи первинної ланки  охорони здоров'я з 

районного рівня на рівень громади – також у зв'язку з тим, що навколо існують неприєднані 

громади, які не переводять до себе заклади, тому повинні будуть обслуговуватись в районі.  

• Робота. Офіційний показник безробіття 5,5% наданий службою зайнятості, на думку самих 

інформаторів не відображає ситуацію належним чином. В дійсності, з одного боку, 
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безробітних набагато більше, оскільки служба зайнятості не реєструє безробітних на короткий 

проміжку часу, а таких осіб найбільше для даної території, для якої характерна перевага 

сезонних робіт. Це велика проблема, оскільки некваліфікований сезонний працівник заробляє 

дуже мало (надано нам показник 1600 грн нетто в місяць), чого навряд чи достатньо для 

поточних витрат, і точно не дозволить заощадити на період часу без роботи. З іншого боку, 

багато осіб (точну кількість зі зрозумілих причин важко оцінити) працює неофіційно, щоб 

уникнути сплати податків. Здається, що до такої ситуації не пристосована системи освіти 

(зокрема місцева сільськогосподарська школа), також відсутня ефективна система 

започаткування і підтримки малого бізнесу.  

• Освіта. Шкільна мережа буде потребувати реформування, яке адаптувало би її до 

демографічної ситуації та потреб, пов'язаних з якістю освіти і фінансовими можливостями – 

це може породжувати конфлікти і тому потребує дій, які підтримували б систему освіти, і 

роз’яснювальних акцій. Процес створення нової мережі вже почався: три школи об'єднані в 

один організм як опорна школа з двома філіями, процес необхідно буде продовжувати. 

Підставою для оптимізму вважаємо наявність у громаді кваліфікованих вчительських кадрів, 

серед них є також ефективні директори шкіл, проблема полягає лише у відсутності в 

адміністрації особи, яка візьме на себе відповідальність за освіту (стан на 20.01.2017) – пошук 

компетентної особи триває.  

• Бідність. Рівень бідності в громаді тривожний. З даних, отриманих з обласної адміністрації в 

Дніпрі (громада на даний час не проводить своїх власних досліджень в цій сфері) випливає, 

що відсоток бідного населення становить 27,1%. Це багато, не тільки в контексті необхідної 

соціальної допомоги, яку слід надати бідним сім'ям, але і в контексті необхідних реформ у 

сфері інфраструктури, витратам на які неминуче доведеться впасти на мешканців, які 

користуються комунальними послугами. Багато сімей просто не зможуть собі це дозволити ... 

Соціальна допомога на даний час дуже незначна: матеріальна допомога особам, які живуть у 

важких умовах, особам які страждають від онкологічних захворювань, видача продуктів 

харчування з нагоди свят.  

• Соціальна активність. В громаді існує Молодіжна Рада, організовуються фермери і пасічники, 

існують організації ветеранів і козаків, діють організації, такі як "Сузір'я Покровщини" або 

Олександрівський фонд розвитку громади. Однак, в цілому, кількість громадських організацій 

невелика, а рівень громадянської активності потребує посилюючих і надихаючих дій з боку 

влади громади.    

Місцеві потенціали.  

Економічний потенціал  

• Гарні землі, підтримані високою сільськогосподарською культурою. Компанія "Обрій", в якій 

переважає племінне розведення худоби (корови, свині, вівці), співпрацює з партнерами з 

Центральної Азії і Європі. Великі сільськогосподарські підприємства обробляють землю, 

використовуючи найсучасніші методи і використовуючи найкраще обладнання. Сильною 

стороною також є різноманітність: великі господарства ("Обрій", "Родина") реалізують не 

тільки більш прибуткове рослинництво, а й розведення тварин, що дає в майбутньому 

можливість для ще більшої диверсифікації сільськогосподарського виробництва, наприклад, в 

напрямку садівництва або вирощування овочевих культур. Досвід великих господарств також 

може бути використаний в сільськогосподарському виробництві менших фермерів. Існують 

всі підстави для відновлення і розвитку переробки харчових продуктів.  

• Існує велика кількість громадських об’єктів, які можливо використовувати за умови більш 

високої креативності мешканців. Часто будинки вимагають ремонту, іноді завершення 
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будівництва (наприклад, кіно в Покровському) – тим не менш наявний потенціал, який може 

бути використаний як для потреб громади, так і для можливих ініціатив в більш широкому 

діапазоні.  

• Велика кількість індивідуальних фермерів (фермерів, які ведуть діяльність на одноосібних 

ділянках) дозволяє думати про започаткування нового підприємництва і створення 

різноманітних форм кооперації, як у виробництві, так і в переробці, маркетингу або продажах. 

Тим більше, що відносно близько є ринок збуту у вигляді сильно індустріалізованої території. 

Очевидно, що проблемою, яка обмежує можливість розвитку цього потенціалу є триваюча 

війна.  

• Як це не парадоксально, можливістю для місцевого малого бізнесу виступає відстань від 

великих осередків – існує більше можливостей впоратися з конкуренцією великих компаній 

шляхом організації власного дрібного виробництва з думкою про місцевого споживача.  

• Можливість для сучасної професійної освіти, в тому числі в галузі підприємництва, створює 

існування сільськогосподарської школи – однак вона вимагає модернізації і адаптації до 

реалій сучасної економічної діяльності.  

Потенціал мешканців  

• Громада має багатий людський капітал у багатьох сферах, починаючи від керівних кадрів, які 

змогли довести ситуацію до об’єднання трьох громад, і тепер професійно завершують 

консолідацію адміністрації і системи управління громадою.  

• Слід підкреслити людський потенціал в галузі сільського господарства – успіхи в галузі 

тваринництва кажуть самі за себе. Цей потенціал існує як серед великих господарств (які 

здатні залучити й утримати найкращих спеціалістів), так і серед менших фермерів.  

• Існує сильне середовище вчителів, компетентне не тільки в сфері дидактики і виховання, а й в 

сфері фандрейзингу (міжнародні проекти і підтримка місцевих меценатів) на цілі ремонту та 

переобладнання шкіл – в цій сфері попереду йде, здається, школа в селі Братському.  

• Існує сильне середовище спортивних діячів з успіхами європейського рівня.  

• Спільнота громади однорідна з точки зору походження, що полегшує процеси ідентифікації з 

місцевістю і спільнотою, сприяє інтеграції і дає основу для місцевого патріотизму.  

• Існує чисельна група молодих людей, зацікавлених в соціальній активності на користь 

громади. Ця група користується підтримкою і готовністю до співпраці (в тому числі в сфері 

суспільного і спільного вибудовування рішень) з боку влади громади.  

• Висока активність високоосвічених жінок. Досить сказати, що в об'єднаній громаді саме 

жінки представляють владу. Чоловіки беруть активну участь в управлінні економікою – це 

вони є власниками великих сільськогосподарських компаній.  

• Важливу роль у формуванні місцевої спільноти та подоланні проблем виконують власники 

сільськогосподарських підприємств. Їх активність і відданість допомагає у вирішенні питань, 

які при скромному бюджеті громад залишилися б невирішеними. Важливість такого 

меценатства підкреслюється в школах, дошкільних закладах, а також в управлінні 

громадською сферою (дороги, площі). Тут можна побачити, з одного боку, самопожертву, 

почуття місії і спільної відповідальності, а з іншого також спадщину колишньої функції 

колгоспу, спадкоємцями якого вони є в значній мірі.   

• Спостерігається пошук духовних цінностей, видно зусилля, щоб у християнстві віднайти 

ідеологічну підтримку для нових дій. При церкві в Покровському була заснована сучасно 

обладнана недільна школа, в Коломійцях половина будинку культури була перетворена в 
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церкву, в кожному кабінеті на почесному місті знаходяться ікони. Варто додати, що в гербі 

громади Покровського зображена Божа Мати (Покрова).  

Екологічний потенціал  

• Відміні землі, чорноземи, які багато років професійно обробляються. Степові землі, для їх 

захисту висаджені в 50-х роках лісосмуги.  

• Річка Вовча, яка мальовниче в’ється територією громади. Річка вимагає екологічної турботи – 

з одного боку вона забруднена через незаконне вивезення сміття і групи відпочинку на 

пляжах, з іншого боку, знаходиться під загрозою хімічних речовин, які використовують 

сільські господарства.  

• Турбота про красу громадського простору часто має добровільний характер (прибирання і 

впорядкування парку в центрі Покровського, центральна заквітчана площа в Адріївці).  

• Існують невеликі поклади гравію, піску і глини, які могли би бути використані у виробництві 

екологічних будівельних матеріалів.   

Додаток 3: доповнення до „Звіту про стан громади Покровське”  

Доповнення 1. Список найважливіших документів.  

1. Пакет рішень першої сесії ради Покровської ОТГ, проведеної 23 грудня 2016 року. Це була сесія, під 

час якої була узаконена влада після виборів, що відбулися 28 грудня в об’єднаній громаді. Пакет 

включає в себе, серед іншого:  

2. Рішення, яке затверджує вибори голови об’єднаної громади і обраних на тих же виборах депутатів;  

3. Рішення про призначення в раді постійних комісій, їх обов'язки та персональний склад;  

4. Рішення про затвердження складу органів виконавчої влади Покровської ОТГ;  

5. Рішення про структуру адміністрації Покровської ОТГ;  

6. Рішення про компетенції та обов'язки старостів;  

7. Рішення про початок процедури реорганізації селищних рад в Олександрівці і Андріївці - ці ради 

увійшли в склад Покровської об’єднаної громади;  

8. Рішення про початок процедури отримання у власність об’єднаної громади майна,  яке перебувало  у 

власності району.  

9. Пакет матеріалів сесії ради Покровської ОТГ, проведеної 24 грудня 2016 г. Це була сесія, на якій 

ухвалено бюджет на 2017 рік. Пакет включає в себе, серед іншого:  

10. Бюджетне рішення і всі необхідні додатки;  

11. Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2017 рік.  

12. Веб-сторінка Покровської ОТГ розміщена за адресою http://pokrss.com.ua. Веб-сторінка працює з 2015 

року, потребує оновлення відповідно до поточної ситуації. З одного боку, вона містить багато 

постійної інформації, яка стосується громади Покровського до об’єднання, з іншого – містить 

оновлену інформацію, яка розміщується регулярно, в тому числі актуальні постанови і рішення, 

прийняті радою і селищним головою після виборів 18 грудня 2016 року. Про актуальність веб-сторінки 

свідчить те, що сканкопії протоколів поіменного голосування від 01.30.2017 з'явилися на ній в той же 

день. Звичайно, на веб-сторінці розміщені всі рішення ради на чолі з бюджетом на 2017 рік.  

Доповнення 2. Список зустрічей і інтерв’ю:  

1. Інтерв'ю з Віталієм Головком, генеральним директором агропромислової компанії (ТОВ "Обрій") в 

селі Коломійці, одним з найбільших виробників сільськогосподарської продукції в громаді. Компанія є 

одним з небагатьох сільськогосподарських підприємств, яке працевлаштовує робітників на постійне 

місце праці (не на сезонну роботу), оскільки займається не тільки рослинництвом, а також має центр 

племінного тваринництва;  
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2. Зустріч в амбулаторії загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ – керівник Тетяна Горпинич) в 

селі Коломійці, в холодному, досить великому будинку. Опалювалась тільки одна кімната;  

3. Відвідування будинку культури в селі Коломійці – величезного будинку в маленькому селі. В одному 

крилі зараз знаходиться церква;  

4. Відвідування і розмова з персоналом дошкільного закладу в селі Коломійці ("Вишенька", керівник 

Наталя Шинкаренко);  

5. Відвідування і розмова з персоналом школи мистецького і естетичного профілю в селі Коломійці 

(Коломійцівська ЗОШ I - III, директор Вікторія Кондратенко);  

6. Відвідування музею, зустріч з краєзнавцями, розмова про історію регіону в контексті використання 

наявних ресурсів (Покровський районний народний історико-краєзнавчий музей, керівник Тетяна  

Перерва);  

7. Інтерв'ю з директором школи Станіславом Божком (Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів №1 - Покровська гімназія"), обговорення існуючої системи управління освітою, 

планів реорганізації мережі шкіл;  

8. Відвідування і коротка розмова в спортивній школі (Дитяча –юнацька спортивна школа, в.о. директора 

Дмитро Ментянник);  

9. Інтерв'ю з керівництвом комунального підприємства водопостачання і каналізації на тему доставки 

води та відведення стічних вод (Комунальне підприємство «Покровське водопровідно-каналізаційне 

господарство»,  керівник Леонід Нестор);  

10. Інтерв'ю з керівництвом комунального підприємства водопостачання і каналізації на тему вивезення 

сміття та прибирання міста (Комунальне підприємство «Покровське водопровідно-каналізаційне 

господарство»,  керівник Леонід Нестор);  

11. Візит до вищого професійного училища №75 (Вище професійне училище № 75, директор Олександр 

Чебанко);  

12. Зустріч в опорній  школі (Навчально-виховний комплекс "ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 - Покровський 

ліцей", директор Людмила Каліберда) і обговорення існуючої системи управління освітою, планів 

реорганізації мережі шкіл;  

13. Зустріч в дошкільній установі (Дошкільний навчальний заклад "Теремок", директор Валентина 

Кулібаба);  

14. Інтерв'ю з керівником установи первинної медико-санітарної допомоги – Галиною Каплею (Первинна 

медико-санітарна допомога), розмова про ситуацію в службі охорони здоров'я в громаді, можливу 

форму системи в найближчому майбутньому (складні питання реорганізації та поділу відповідальності 

в умовах матеріального і кадрового дефіциту);  

15. Зустріч з місцевим священником в церкві та церковній школі;  

16. Зустріч в амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Андріївка – громаді, приєднаній до 

Покровського (АЗПСМ - Андріївська амбулаторія Загальної практики сімейної медицини, головний 

лікар Богдан Бацвін) - розмова з персоналом про ситуацію в службі охорони здоров'я в регіоні;  

17. Інтерв'ю з сільським головою Андріївки Наталією Сюрко;  

18. Візит і розмова з персоналом школи в селі Братському (Братський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ» , директор Зоя Дубнюк), школа має цікавий досвід в 

сфері залученні коштів від міжнародних організацій;  

19. Інтерв'ю з директором великої агропромислової компанії (ТОВ "Маяк"), яка займається 

рослинництвом, а також розведенням великої рогатої худоби і свиней;  

20. Розмова в Покровському районному центрі зайнятості (Покровський районний центр зайнятості, 

керівник Вікторія Логвиненко) з заступником директора Олексієм Безрідним;  

21. Розмова в Покровському районному відділі поліції (Покровський районний відділ поліції, начальник 

Ігор Захаренко) з начальником сектору профілактики Андрієм Ізіменком;  
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22. Майстерні з представниками громади (чиновниками, депутатами, вчителями, учнями, фермерами, 

підприємцями – всього близько 40 осіб), в ході яких були обговорені можливості та пріоритетні 

проблеми, які необхідно вирішувати;  

23. Підсумкове інтерв'ю з Світланою Спажевою – підсумок візитів, визначення переліку необхідної 

додаткової інформації і документів;  

24. Майстерня з представниками громади, чиновниками, депутатами, вчителями, учнями, фермерами, 

підприємцями – всього близько 35 осіб), під час яких методом участі підготовлено SWOT-аналіз.  

  

 

 

 

 

 

 Секретар селищної ради        Т.М. ЄРМАК 


