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Стратегія розроблена в рамках про
проекту
"Підтримка
Підтримка реформи місцевого самоврядування - впровадження партисипативної моделі
стратегічного планування в громадах північної, центральної і західної України
України"
стратегічною командою, яка складається із лідерів і представників місцевої громади.
Роботу стратегічної команди координували експерти
Фонду Розвитку Місцевої Демократії (ФРМД)
- Олексій Пасічник і Роберт Жарковський на основі Партисипативної Моделі Стратегічного Планування ФРМД.

Документ опрацьовано в рамках проекту «Підтримка реформи місцевого самоврядування –
впровадження партисипативної моделі стратегічного планування в громадах Північної, Центральної та
Західної України», що співфінансується в рамках співпраці у сфері розвитку "Польська допомога"
Міністерства закордонних
рдонних справ Республіки Польщі. Проект реалізується Фондом Розвитку Місцевої
Демократії (Польща) і ГО “Європейський діалог” (Львів) за участі регіональних партнерів в Україні. Зміст
документу відображає точку Фонду Розвитку Місцевої Демократії і не може б
бути ідентифіковано з
офіційною позицією Міністерства закордонних справ Республіки Польща.
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Шановні пані та панове!
Зараз ми знаходимось на важливому етапі свого
розвитку, адже з грудня 2017 року існуємо вже не
просто як окремі населені пункти, а як об’єднана
громада.
Для того, щоб визначити шляхи розвитку для
новоствореної громади, врахувавши при цьому
інтереси сіл Переяславське, Студеники, Соснова,
Сомкова Долина, Соснівка та Козлів, які входять до
складу громади, існує велика потреба у створенні
Стратегії розвитку і визначенні ключових напрямків
для подальшого її розвитку. Саме тому
Студениківська сільська об’єднана
об’єднан територіальна
громада використала можливість створити цей стратегічний документ за підтримки проекту «Підтримка
реформи місцевого самоврядування
самоврядування-впровадження
впровадження партисипативної моделі стратегічного планування в
громадах північно-центральної
центральної і західної Украї
України»
ни» в рамках співпраці у сфері розвитку «Польська
допомога» Міністерства закордонних справ Республіки Польща.
При розробці Стратегії розвитку громади необхідно враховувати пропозиції, думки, бачення розвитку
всіх верств населення, тому була створена робоча група, в яку увійшли представники громадськості,
влади і місцевого бізнесу. Загалом, це соціально активні люди різних професій та вікових категорій.
Окрім того, у громаді провели опитування мешканців, які висловили свою думку щодо проблем
розвитку та бачення
ння того, якою має бути наша громада у майбутньому. Всі думки були враховані під час
підготовки цього документу.
Заходи, які передбачаються Стратегією, будуть щорічно розглядатись виконавчим комітетом під час
розробки щорічних Програм соціально
соціально-економічного
о та культурного розвитку громади.
Виконання заходів, які заплановані в Стратегії, передбачає швидкі темпи економічного розвитку і
вимагає значної мобілізації бюджетних коштів, тому виконавчий комітет бере на себе зобов'язання
створити необхідні передумови для виконання поставленої мети. Якісне виконання заходів можливе,
якщо всі або якомога більше членів територіальної громади, долучаться
ться до реалізації завдань,
визначених Стратегією, будуть сприяти їх виконанню.. В такому разі Стратегія принесе реальну користь
кори
нашій громаді і кожному її мешканцю.
Стратегія розвитку Студениківської об’єднаної територіальної громади прописана до 2026 року включно.
Основоположним принципом, який став фундаментом для написання стратегії, є принцип партисипації,
тобто залучення громадськості у даний процес. Його реалізація проходила через створення робочої
групи, в яку входили жителі громади, представники різних соціальних груп.
Розробка Стратегії та її реалізація враховує принципи сталого розвитку, тобто збереження наявних
можливостей
востей для наступних поколінь, аби вони також мали змогу задовольняти свої потреби та
прагнення, та забезпечує гармонізаці
гармонізацію економічних, екологічних та соціальних цілей розвитку.
Впровадження стратегії буде супроводжуватися проведенням моніторингу та оцінк
оцінки цього процесу.
Стратегія розвитку громади є живим документом, до якого можуть (і повинні) вноситися зміни, щоб
максимально скористатися усіма можливостями розвитку і мінімізації ризиків.
Бажаю всім наполегливості в зміцненні громади і наснаги в її соціа
соціально-економічному
економічному розвиткові.
розвитков І
пам’ятаймо, що разом ми зможемо все!!!

З повагою,
Голова Студениківської
Студениківс
сільської ради
Марія Лях
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1. ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЇ,
АТЕГІЇ, ПОПЕРЕДНІ КО
КОМЕНТАРІ
У методиці підготовки в рамках проекту DOBRE Стратегії сталого розвитку Студениківської
Студениківс
ОТГ на 2019 2026 роки (Стратегія) застосовано методику Партисипативної Моделі Стратегічного Планування Фонду
Розвитку Місцевої Демократії (FRDL)
(FRDL),, що на практиці означало проведення процесу згідно з наступними
принципами:

Залучення до роботи над стратегічним документом широкого представництва місцевого
середовища (представників найважливіших установ, громадських організації, місцевих лідерів).

прийняття перспективи сталого розвитку – аналітичні дослідження і рішення, які ухвалюються
під час розробки стратегічних рішень
рішень,, охоплюють чотири сфери: економічну, соціальну, екологічну та
інфраструктурну.

Підготовку звіту про стан громади на основі аналізу наявних даних.

Проведення соціального аналізу (що охоплює проведення досліджень громадсько
громадської думки
про умови життя і якість публічних послуг у громаді).

Перевірку напрацьованих рішень в процесі громадських консультацій.

Врахування думки мешканців під час вибору пріоритетів розвитку (соціологічні дослідження і
консультації).

Співпрацю між суспільними
ними та інституціональними зацікавленими сторонами, працівниками
органу місцевого самоврядування і консультантами під час робіт над документом.
Процес підготовки Стратегії відбувався в наступному
режимі дій:

Ознайомчий візит 02 жовтня 2018 року з метою
підготовки початкових
их описів з ключових питань,
проблем, виявлення значних проблем розвитку ОТГ.

Перша стратегічна майстерня (1
(18.10.2018), під час
якої визначено
изначено колектив у справах Стратегії, а також
заплановано процес стратегічного планування і розпочато
суспільні дослідження.

Проведення
ведення суспільного дослідження на пробі
100 респондентів, обраних випадково з числа мешканців
об'єднаної громади.

Друга стратегічна майстерня (09.11.2018) презентація результатів дослідження
дослідження, проведення SWOTаналізу та напрацювання
вання бачення розвитку громади.

Третя стратегічна майстерня ((30.11.2018) узгодження
бачення
розвитку
розвитку,
стратегічних
і
операційних, а також погодження плану дій.

Четверта стратегічна майстерня (07.06.2019) вироблення комплексу дій, конкретних проектів, які
мають служити реалізації операційних і стратегічних
цілей. Опрацювання вступної версії рекомендацій і
припущень до проекту Стратегії, яку винесено на
громадські консультації.

П’ята стратегічна майстерня (01.07.2019) - метою
була Презентація документу рекомендацій до проекту
Стратегії та підбиття підсумку перебігу партисипативного
процесу підготовки рекомендацій до проекту стратегії,
представлення результатів громадських консультацій,
врахування зауважень з консульта
консультації, модифікація моделі
впровадження, моніторингу і відповідальності за
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впровадження стратегії в громаді, окреслення компетенції окремих груп, які братимуть участь в її
наступних актуалізаціях.
Були проведені громадські консультації концепції Стратегії. Документ був доступний на веб
веб-сайті
громади, в адмінприміщеннях сільської ради ОТГ, в інших публічних закладах,,
закладах, щоб жителі мали легкий
та прямий доступ до документу. Відбулись також консультативн
консультативніі зустрічі з мешканцями громади в
населених пунктах: с.Студеники
Студеники (15.10.2019), с.Козлів (24.10.2019), с.Переяславське
Переяславське (19.10.2019),
с.Соснова (25.10.2019), с.Сомкова
Сомкова Долина та Соснівка (18.10.2019).
Результати консультацій були передані колективу з розробки рекомендацій до проекту стратегії,
стратегії який
впровадив їх у остаточний варіант документу, що також було результатом п'ятої стратегічної зустрічі.
Рекомендації до проекту Стратегії сталого розвитку Студениківської об’єднаної громади були
бул
підготовлені в співробітництві з мешканцями згідно партисипативної моделі як декларація майбутнього
стану громади, до якого прямуватимуть як її мешканці, так і місцеві органи влади, впродовж найближчих
7 років. Це перший
рший документ такого значення в об’єднаній громаді, який піднімає питання розвитку у
вимірі стратегічних напрямків. Це означає сценарій "майбутнього", досягти якого ОТГ намагається в
рамках запланованих дій, у підсумку яких відбудеться трансформація поточн
поточної
ої ситуації.
У роботі над проектом стратегії брали участь:
1. Лях Марія Олександрівна – голова Студениківської сільської ради, с.Студеники;
2. Гудзь Микола Михайлович – заступник голови Студениківської сільської ради, с.Студеники
3. Шатун Тетяна Василівна - в.о.старости
старости села Сомкова Долина та Соснівка, с.Сомкова Долина
4. Ємельяненко Михайло Романович – в.о.старости села Переяславське, с.Переяславське
5. Очкур Василь Микитович – в.о.старости села Сосновва
6. Кобялко Григорій Миколайович – в.о.старости села Козлів
7. Стрижак Ніна Григорівна – секретар сільської ради та виконавчого комітету, с.Студеники
8. Козелецька Віта Петрівна – головний спеціаліст з регіонального розвитку, с.Студеники
9. Сєдіна Лариса Василівна – начальник відділу загальної та організаційної роботи, с.Козлів
10. Саливон Святослав
слав Миколайович – депутатт Студениківської сільської ради, с.Соснова
11. Близнюк Віталій Васильович – пенсіонер, активний житель громади, с.Студеники
12. Шендрик Світлана іванівна – депутат Студениківської с/р, с.Переяславське
13. Красуцький Анатолій Вікторо
Вікторович – директор Соснівського НВО «ЗЗСО І-ІІІ
І
ступенів - ЗДО»,
с.Соснова
14. Гуляй Тетяна Василівна – жителька села Переяславське
15. Усик Валентина Григорівна
горівна - провідний спеціаліст відділу освіти, охорони здоров’я,
здоров молоді і
спорту, культури, туризму та соціальног
соціального
о захисту населення, с.Студеники
16. Тиха Галина Олексіївна – заступник директора з НВР Студениківського опорного ЗЗСО І-ІІІ
І
ступенів, с.Студеники
17. Пайвель Ніна Григорівна – бібліотекар Студениківського
опорного ЗЗСО І-ІІІ
І
ступенів,
с.Студеники
18. Кийко Наталія Андріївна – директор Студениківського опорного ЗЗСО І-ІІІ
І
ступенів, с.
Переяславське
19. Кремешний Микола Андрійович – начальник КП «Господар», с.Студеники
20. Павлушко Олександр Юрійович – заступник директора ПП «Соснова», с. Соснова
21. Саєнок Володимир Володимирович
одимирович – директор ФГ «Світ ланів»,
анів», депутат, с.Козлів
22. Луценко Володимир
р Петрович – провідний спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціальносоціально
економічного розвитку, депутат , с. Студеники
23. Гриневич Олена Василівна – начальник відділу земельних відносин, архітектури
рхітектури та будівництва,
м. Переяслав-Хмельницький
Хмельницький
24. Жуль Валентин Володимирович – студент, с. Студеники
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25. Пилипенко Оксана Григорівна – музичний керівник Студениківського ЗДО «Малятко»,
с.Студеники
26. Козелецька Юлія Григорівна – провідний спеціаліст відділу освіти,
світи, охорони здоров’я,
здоров молоді,
спорту, культури та соціального захисту, с. Студеники
27. Музика Наталія Віталіївна – заступник директора Студениківського ЗДО «Малятко», с.Студеники
28. Кобялко Юлія Григорівна – вихователь Студениківського ЗДО «Малятко», с. Студеники
29. Близнюк Марія – помічник вихователя Студениківського ЗДО «Малятко», с. Студеники
30. Турутя Роман Вікторович – житель с. Козлів
31. Турутя Тетяна Єфремівна – дефектолог Студениківського опорного ЗЗСО І-ІІІ
І ступенів, с.Козлів
32. Сова Тетяна Анатоліївна – бібліотекар с.Переяславське
33. Міщенко Лідія Василівна – бібліотекар с.Студеники
34. Тимошенко Тетяна Олександрівна – радник з регіонального розвитку Київського ВП ЦРМС
35. Бойко Катерина Олександрівна – медична сестра Переяславської амбулаторії ЗПСМ, с.
Переяславське
36. Третяк Галина Михайлівна – журналіст, м. Яготин
37. Кормишева Вікторія Анатоліївна – головний лікар КП Студениківська амбулаторія ЗПСМ,
с.Студеники
38. Зуб Надія Олексіївна – вчитель математики, голова ГО «Крок у майбуття - 2008» , с. Студеники
39. Кононенко Альона Ігорівна – провідний спеціаліст відділу освіти, охорони здоров’я, молоді і
спорту, культури, туризму та соціального захисту населення, м.Переяслав
м.Переяслав-Хмельницький
40. Шевченко Людмила Олексіївна – начальник відділу освіти, охорони здоров’я,
здоров молоді і спорту,
культури,
ури, туризму та соціального захисту населення, м. Переяслав-Хмельницький
Хмельницький
41. Бідюк Ірина Юріївна – директор Студениківського інклюзивно
інклюзивно-ресурсного
ресурсного центру, м. ПереяславХмельницький
42. Боліла Олена Іванівна – завідуюча будинком культури села Сомкова Долина , депутат
деп
Студениківської с/р, с.Сомкова Долина
43. Кожем’якіна Олена Анатоліївна – педагог-організатор
організатор Переяславського НВО «ЗЗСО І-ІІ
І ступенів –
ЗДО», с. Переяславське
44. Довгорук Наталія – учениця Студениківського опорного ЗЗСО ІІ-ІІІ
ІІІ ступенів, с.Студеники
45. Шульга Лілія - учениця Студениківського опорного ЗЗСО ІІ-ІІІ
ІІІ ступенів, с.Студеники
46. Адаменко Сергій - депутат Студениківської сільської ради, с.Переяславське
47. Близнюк Вікторія - учениця Студениківського опорного ЗЗСО ІІ-ІІІ
ІІІ ступенів, с.Студеники
48. Кулевська Оксана - учениця Студениківського опорного ЗЗСО ІІ-ІІІ
ІІІ ступенів, с.Студеники
49. Барабаш Андрій - учень Студениківського опорного ЗЗСО ІІ-ІІІ
ІІІ ступенів, с.Студеники
50. Теницький Микола - учень Студениківського опорного ЗЗСО ІІ-ІІІ
ІІІ ступенів, с.Студеники
51. Григор’єв Олександр - учень Студениківського опорного ЗЗСО ІІ-ІІІ
ІІІ ступенів, с.Студеники
52. Хан Карім - учень Студениківського опорного ЗЗСО ІІ-ІІІ
ІІІ ступенів, с.Студеники
53. Спатарь Микола - учень Студениківського опорного ЗЗСО ІІ-ІІІ
ІІІ ступенів, с.Студеники
54. Савчук Костянтин - учень Студениківського опорного ЗЗСО ІІ-ІІІ
ІІІ ступенів, с.Студеники
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2. АНАЛІЗ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
ВИТКУ – НАЙВАЖЛИВІШІ ВИСНОВКИ
Студениківська
ька ОТГ розташована у південно-східній частині Київської
ької області на півночі ПереяславХмельницького району.. ОТГ було створено п’ятьма сільськими громадами: Студениківською,
Козлівською, Переяславською, Соснівською і Сомководолинськ
Сомководолинською. Громада складається з 6 населених
пунктів. Найбільшою
йбільшою з точки зору кількості мешканців місцевістю громади є адміністративний центр
громади – село Студеники,, яке розташоване на відстані 25 км. від м.Переяслав
м.Переяслав-Хмельницький та за 7 км
від найближчої залізничної станції Переяславська
Переяславська. Територією ОТГ проходить
одить траса міжнародного
значення М-03 сполученням Київ--Харків.
Створення Студениківської ОТГ було передбачене у Перспективному плані формування спроможних
громад Київської області. Над створенням Студениківської об’єднаної територіальної громади на
Київщині
ині працювали сільські голови Козлова, Переяславського, Сомкової Долини в Переяслав
ПереяславХмельницькому районі, котрі прийняли письмову пропозицію Студениківської сільської ради про
добровільне об’єднання і на сесіях сільських рад ухвалили відповідні рішення. Ін
Ініціатори запрошували
долучитися до ОТГ і Соснівську громаду, яка пізніше також прийняла позитивне рішення.
Відповідно до рішення Київської обласної ради, датою створення ОТГ вважається 24 грудня 2017 року.
Територія громади має компактне розташування, загальна площа громади – 191,37 кв. км.
Таблиця 2.1. Основні дані
1. Назва ОТГ
2. Адміністративний центр
громади
3. Дата проведення
перших виборів голови і
депутатів ОТГ:
4. Поштова адреса, е-mail
5. Офіційний інтернет-портал
громади
6. Офіційні профілі громади в
соціальних мережах

Студениківська ОТГ
c.Студеники
.Студеники Переяслав
Переяслав-Хмельницького
Хмельницького району Київської області
24.12.2017
08421, вул..Переяславська, 19, с.Студеники, Переяслав
Переяслав-Хмельницький
район Київська область, studenikisr@ukr.net
studenykivska.gromada.org.ua
@studenykivska.gromada

Таблиця 2.2.
2. Характеристика громади в регіональному контексті

Адміністративна одиниця

Студениківська ОТГ
Переяслав-Хмельницький район

Площа,
км2

Площа
громади
як %
площі
району, %

Кількість
населення,
осіб

178,39
956

18,7%
-

4339
29 014

Кількість
населення
громади як %
кількості
населення
району, %
15%
-

Густота
населення,
ос./км2
24,32
-

Демографічна ситуація в громаді
Кількість мешканців станом на 1 січня 201
2018 р. – 4 339 особи.
Таблиця 2.3. Демографічно-територіальна
територіальна характеристика населених пунктів громади
Назва ради, якій
Кількість
№
Назва населеного пункту
підпорядковувався населений
населення,
пункт до об‘єднання
осіб
1
Село Козлів
Козлівська сільська рада
502
2
Село Студеники
Студениківська сільська рада
1492
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Відстань до
адмін. центру
громади, км
5
-

3
4
5
6

Село Переяславське
Село Соснова
Село Сомкова Долина
Село Соснівка

Переяславська сільська рада
Соснівська сільська рада
Сомководолинська сільська рада
Сомководолинська сільська рада

Таблиця 2.4.
4. Структура населення громади
Разом, в т.ч.:
Гендерна структура
Чоловіків
населення, осіб
Жінок
0-15
15 років
Віковий розподіл, осіб
16--59 років
60 років і старше
Вікова структура населення, Діти дошкільного віку
молодшого за
Діти шкільного віку
працездатний вік, осіб

1304
650
336
55

7
17
12
12,5

4339
1943
2396
625
2348
1366
285
372

В ОТГ зберігається тенденція щорічного зменшення чисельності населення в результаті стабільного
перевищення рівня смертності над народжуваністю, загальним процесом старіння населення і
негативним сальдо міграції.
Таблиця 2.5.
5. Динаміка природного приросту та сальдо міграції на території громади, осіб
Роки
Показник
2013
2014
2015
2016
Народжуваність
25
39
26
29
Смертність
115
114
96
96
Природний приріст
-19,9
-16,8
-15,8
-15,2
Приїхали
64
59
69
91
Виїхали
26
38
31
22
Сальдо міграції
38
21
38
69

2017
19
101
-18,9
60
29
31

Економічна і соціальна ситуація в громаді
B громаді працюють, в основному, сільськогосподарські підприємства, зокрема великі, такі як СП ТОВ
«Нива Переяславщини», посідає друге місце в Україні серед виробників свинини,
свинини а також працюють
середні та малі. Основні сільськогосподарсь
сільськогосподарські культури – зернові. У 2019
19 році вирощуються наступні
сільськогосподарські культури: 30 % - кукурудза кормова, 14 % - пшениця , 13% - соя, 11 % - соняшник, 10
% - ячмінь, 9 % - овочеві культури , 5 % - кукурудза силосна, 5 % - багаторічні насадження,
насадження 3 % - горох .
На території об’єднаної територіальної громади зареєстровано та працюють більше 30 підприємств
малого та середнього бізнесу, з них найбільшими платниками податків є: СП ТОВ «Нива
Переяславщини», ПП «Соснова», ФГ «Світ ланів», норкова
оркова ферма «Пелском», Студениківське лісництво
Переяслав-Хмельницького
Хмельницького Держлісгоспу, ТОВ «БРСМ Нафта», ПРАТ «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКХП», ПП
«УКРПАЛЕТСИСТЕМ», ТОВ «ТЕХНОСАЛІКС».

СП ТОВ «Нива Переяславщини»
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Станом на 01.08.2019
.2019 року середня заробітна плата по громаді складає 11 774 грн. Для порівняння –
середня зарплата в Переяслав-Хмельницькому
Хмельницькому районі – 7 035 грн., в місті Переяслав-Хмельницький
Переяслав
–
8 228 грн., в Київській області – 8 854 грн., в місті Київ – 16 249 грн., по Україні – 10 783 грн.
Таблиця 2.6.
6. Найбільші роботодавці на території ОТГ (до десяти)
Підприємство / організація /
Основна галузь діяльності
суб’єкт діяльності
СП ТОВ «Нива Переяславщини» Сільське господарство:
рослинництво та тваринництво
ПП «Соснова»
Сільське господарство:
рослинництво та тваринництво
ТОВ «Пелском»
Тваринництво (норкова ферма)
ПрАТ «Переяславський ЕКХП»
Виготовлення комбікормів

Таблиця 2.7.
7. Найбільші платники податків в громаді (до десяти)
Підприємство / організація / суб’єкт діяльності
СП ТОВ «Нива Переяславщини»
ПП «Соснова»
ТОВ «Пелском»
ПрАТ «Переяславський ЕКХП»
ТОВ БРСМ НАФТА
ФГ «Світ ланів»

Сплачено
ПДФО
15 502
883
1 934
1 223
106

Кількість
працівників
1061
75
141
75
ТОВ «ПЕЛСКОМ»

тис.грн.
Плата за
ПДФ з
Єдиний
землю,
оренди
податок
нерухомість
землі
1 367
235
2 003
384
4
934
82
4
605
760
307
40
358

Таблиця 2.8.
8. Основні доходи бюджету ОТГ
Показник, тис. грн.
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)
Акциз
Сумарна величина єдиного внеску за ведення невиробничої та виробничої
діяльності
Земельний податок
Податок на нерухоме майно
Інші податки і збори
Доходи від податків і зборів – всього
Доходи від оренди комунального майна
Доходи від продажу землі і нерухомого майна
Інші неподаткові доходи
Неподаткові доходи – всього
Освітня субвенція
Медична субвенція
Базова дотація
Інфраструктурна субвенція (для ОТГ)
Інші доходи
Субвенції, дотації та інші доходи – всього
ДОХОДИ – ВСЬОГО
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2018
25 804,8
1 689,8
3 135,9
829,8
2 571,4
748,9
34 780,6
329,8
329,8
9 631,3
3 595,3
1 335,0
2 183,3
286,8
17 031,7
52 142,1

Таблиця 2.9.
9. Структура видатків бюджету ОТГ
2018
Категорії видатків, тис. грн.

поточні

інвестиційні
(капітальні)
2 592,4
3 253,1
222,3
19,6

Органи місцевого самоврядування
6 510,9
Освіта
17 886,2
Культура, фізична
ізична культура і спорт
1 772,1
Охорона здоров’я
3 691,6
Соціальна допомога в т.ч. оздоровлення дітей
522,3
Організація благоустрою та забезпечення діяльності водопровідно5 600,4
1805,5
каналізаційного господарства, тра
транспорт і утримання доріг
Здійснення заходів із землеустрою та розроблення містобудівної
20
404,3
документації
Реверсна дотація
3 013,7
Інші видатки
1 576,6
184,8
ВИДАТКИ – ВСЬОГО
40 593,8
8 482
Кількість населення громади працездатного віку становить 2332 осіб – близько 54%
54 загальної кількості
жителів. Головними роботодавцями є бюджетна сфера і приватні сільськогосподарські підприємства.
На території об’єднаної громади діють:
Опорний навчальний заклад Студениківський
опрний заклад загальноїї середньої освіти ІІ-ІІІ
ступенів, Переяславський НВО
О «ЗЗСО І-ІІ
ступенів – ЗДО», Соснівське НВО «З
«ЗЗСО І-ІІІ
ступенів – ЗДО», Студениківський заклад
дошкільної освіти «Малятко».. Станом на
01.01.2019 року у загальноосвітніх закладах
навчається 385 учнів та 131 вихованців
дошкільного
віку.
Заклади
освіти
не
забезпечені сучасними спортивними та ігровими майданчиками
майданчиками.
Таблиця 2.10. Характеристика бази дошкіль
дошкільних закладів і шкіл на території ОТГ
Проектна
Рік будівництва
Кількість
місткість
Назва закладу
або капітального
дітей /
кількості дітей /
ремонту
учнів
учнів
Студениківський ЗЗСО І-ІІ ст.
1964
520
204
Переяславкський НВО «ЗЗСО І2016120
95
ІІ ст.-ЗДО»
2018(будується)
Переяславський ЗДО (в складі
1986
80
54
Переяславкського НВО «ЗЗСО
І-ІІ ст.-ЗДО»)
Соснівський НВО «ЗЗСО І-ІІ ст.1989
306
88
ЗДО»
Студениківський ЗДО
1967
100
64
«Малятко»

Кількість
вихователів/
вчителів
26
15

17
7

У жовтні 2018 року об’єднаною територіальною громадою Студениківською сільською радою було
створене Комунальне підприємство «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини»
Студениківської сільської ради (15.01.2019р. підписано договір з НСЗУ на 2019 рік), до склад
складу якої
увійшли всі заклади охорони здоров’я , що здійснюють свою діяльність на території Студениківської ОТГ:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Амбулаторія моно-практики
практики с.Переяславське;
Амбулаторія групової практики с.Студеники;
Амбулаторія моно-практики
практики с.Соснова;
Фельдшерський пункт с.Козлів;
Фельдшерський пункт с. Сомкова Долина;
Фельдшерський пункт с.Сосн
с.Соснівка.

Дані заклади утримуються за рахунок коштів медичної субвенції та коштів місцевого бюджету
бюджету.
Таблиця 2.11. Характеристика бази об’єктів охорони здоров’я на території ОТГ
Рік будівництва або
Вид об’єкта і його розташування
капітального ремонту
Амбулаторія групової практики С.Студеники,
1984
вул..Діагональна,4
Амбулаторія моно-практики
практики С.Переяславське, вул..
1983
Переяславська 1а
Амбулаторія моно-практики
практики С.Соснова,
1985
пров.Центральний,4
Фельдшерський пункт С.Козлів, вул..Шкільна, 29
1983
Фельдшерський пункт с.Соснівка, С.Сомкова Долина,
1994
вул.Поліська,40
Фельдшерський пункт С.Сомкова Долина, вул
вул.Якима Сомка,
1991
64а

Кількість
зайнятих осіб
7
4
6
2
1
1

На території громади розташовані наступні заклади культури і духовності: будинки культури с.
Студеники, с.Переяславське,, с.Соснова
с.Соснова, сільські клуби сіл Козлів, Сомкова ДолинаСоснівка, бібліотеки,
УПЦ Покрови Божої Матері (с.Студеники), Дмитрівська УПЦ (с.Сосн
(с.Соснова),
ова), УПЦ Олександра Невського та
Троїцька каплиця (с.Сомкова Долина), УПЦ Михайлівська (с.Переяславське)
(с.Переяславське).
В будинках культури працюють гуртки художньої самодіяльності, проводяться святкові заходи,
концерти, збори. При закладах культури працює 8 гуртків.

Таблиця 2.12.
12. Характеристика закладів культури на території ОТГ
Рік побудови або
Об’єкт
капітального
Площа, м2
ремонту
БК с.Студеники
1980
1250
Клуб с.Сомкова Долина
2017
300
БК с.Соснова
1959
200
БК с.Переяславське
1972
408
Клуб с.Козлів
2007
200

Кількість
місць

Кількість
працівників

450
100
99
150
100

2
2
2
3
2
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Бібліотека с.Студеники
1967
60
10
1
Бібліотека с.Козлів
2007
20
6
1
Фізична культура та спорт в громаді розвивається в основному на рівні навчальних закладів. У громаді
діють два футбольних клуби, які успішно беруть участь у регіональних та обласних футбольних
змаганнях.
В
2018
році
розпочата
реконструкція
стадіону
в
с.Переяславське,
яку
планується
завершити в 2020
році. Також в
с.Переяславське
при
Переяславському
НВО у 2019 році планується збудувати спортивний майданчик з штучним покриттям
покриттям.

Інфраструктура і просторовий розвиток
У Студениківській ОТГ функціонує комунальне підприємство «Господар»
», засновником якого є
Студениківська сільська рада. Комунальне підприємство «Господар» надає послуги з водопостачання,
благоустрою території,, утримання будинків
будинків, вивезення сміття.
Планується створити Центр надання адмініс
адміністративних
тративних послуг в адміністративному приміщенні
Студениківської сільської ради. Наразі Студениківська сільська рада надає послуги з реєстрації цивільних
станів, видачі довідок, нотаріальні дії: доручення, посвідчення заповітів, посвідчення підписів на заяв
заявах;
реєстрація (зняття) місця проживання.
В Студениківській ОТГ наявний
аявний генеральний план села Студеники
Студеники, а також детальний план території
села, затверджений 05.03.2018 р
р., наявний
аявний генеральний план села Переяславське та детальний план
території села, затверджений 06.08.2013 р. В той же час генеральні
енеральні плани сіл Козлів, Сомкова Долина,
Соснівка та Соснова знаходяться в розробці.
Таблиця 2.13.. Характеристика технічної інфраструктури громади
№
Назва населеного пункту
Показник, км
1

2
3

Протяжність доріг (км), в т.ч.:
- місцевого значення
- державного значення
Доступність жителів до газової мережі, %
Доступність жителів до мережі
водопостачання, %

113,085
82,8
30,285
100

Технічний стан
Добрий
Незадовільний
Добрий

70
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3а
4
4а

протяжність мережі водопостачання, км
Доступність жителів до мережі
водовідведення, %
протяжність мережі водовідведення, км

26,84

Незадовільний

30
10

Незадовільний

Дорожня мережа в незадовільному стані і потребують капітального ремонту. На сьогоднішній день не
сформована мережа автобусних маршрутів між населеними пунктами ОТГ для задоволення потреб
населення об’єднаної громади Студениківської сільської ради в пасажирських перевезеннях. Існує
потреба для жителів сіл Сомкова Долина, Соснівка та Соснова, в транспо
транспортному сполученні з
центральною садибою.
В громаді наявне
аявне вигідне залізничне сполучення між такими містами
містами, як Яготин, Березань, Баришівка,
Бориспіль, що дає додаткові можливості для діяльності підприємств на території ОТГ. Також вигідне
розташування автомобільної
омобільної дороги М
М-03 Київ-Харків,
Харків, що не менш важливо для діяльності та розвитку
підприємств.
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Стан навколишнього природного середовища, екологія
У фізико-географічному
географічному відношенні ОТГ знаходиться в лівобережно
лівобережно-дністровській
дністровській провінції лісостепової
зони на Придністровській низовині. ОТГ розташована на запланованій терасі річки Трубіж, що зумовлює
особливі форми рельєфу території населеного пункту: схи
схили,
ли, балки та низовини. Середня висота над
рівнем моря 150-170 м. Територією Студениківської ОТГ протікає річка Сага (с.Сомкова Долина) та річка
Супій (с.Соснова). Також на території громади є озера. На більшій частині площі ОТГ ґрунтові води
залягають на глибині 3-5 метрів.

Головне природне багатство громади — родючі чорноземи, що займають майже 100% ріллі.
Також територія Студениківської ОТГ включає більше 270 га лісу, що дає додаткові можливості для
розвитку туризму. Планується для створення рекреаційно
рекреаційноїї зони Студениківської об’єднаної
територіальної громади включити в користування для розвитку туризму близько 1 200 га лісу, який
знаходиться в межах ОТГ та належав колишнім колективним господарствам сіл, що ввійшли до складу
громади. Зараз цей ліс знаходиться
ться в постійному користуванні Переяслав
Переяслав-Хмельницького
Хмельницького Держлісгоспу.
На території Студениківської громади знаходяться запаси глини та піску
піску.

МЕШКАНЦІ СТУДЕНИКІВСЬКОЇ ОТГ САДЯТЬ ЛІС (ДУБ, ГОРІХ, СОСНА)
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3. РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО
ЧНОГО ДОС
ДОСЛІДЖЕННЯ
Соціологічне дослідження якості життя мешканців
Елементом проведеної діагностики, який був ключовим для подальшої роботи над стратегією громади,
було проведення соціологічного дослідження якості життя мешканців Студениківської
Студениківс
ОТГ, з якого
випливають такі висновки:
 Заявлене бажання переїхати в інші місце: так – 26,5%, ні – 65,3%
% респондентів.
 Хороша оцінка факту створення об’єднаної громади – 51,0%, погана – 7,2%.
 Оцінка об’єднаної громади як місця для проживання: добре – 24%,
%, посередньо – 43%, погано –
33%.

Діаграма 3.1. Оцінка
мешканцями
Студениківської
об’єднаної громади, як
місця для проживання.
Джерело: Дослідження
якості життя.
Діаграма 3.2 відображає підсумки дослідження якості життя, показуючи які сфери повинні бути
підтримані особливо. Це цінна інформація для влади громади, оскільки дозволяє визначити ключові
потреби, що одночасно мають суттєвий вплив на відчуття комфорту і як
якість
ість життя мешканців.

Діаграма 3.2. Оцінка
важливості факторів,
які мають найбільший
вплив на якість життя і
публічні послуги, і які
повинні
мати
особливу підтримку
для
досягнення
збалансованого
місцевого
розвитку.
Джерело: Дослідження
якості життя (n=100
домашніх
господарств).
Пріоритетом для мешканців виступає охорона і профілактика здоров’я та освіта і дошкільне виховання.
виховання
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Важливе значення має стан дорожньої інфраструктури, вуличне освітлення, громадська безпека,
соціальна допомога,, утримання кла
кладовищ, чистота вулиць та громадських місць,
місць а також спорт і
відпочинок.
Менш важливими для мешканців виступають, зокрема, парки, зелені та відпочинкові зони, поводження
з побутовими відходами (сміттєзвалища), позашкільні заняття для дітей, діяльність установ культури,
комунальне житло, водопостачання
водопостачання, адміністративні послуги, підтримка неурядових організацій.











Дослідження дозволило визначити фактори, які позитивно і негативно впливають на якість життя в
громаді. До позитивних факторів належать:
Позитивна
на оцінка факту створення об’єднаної громади
Високий відсоток мешканців, які вирішили залишитися в громаді
Високий відсоток мешканців, які задоволені фактом проживання в об’єднаній громаді, та
позитивна оцінка громади, як місця для проживання
До факторів, які негативно впливають на якість життя в громаді, належать:
Відсутність достатньої кількості робочих місць на території громади
Слабка підтримка започаткування власного бізнесу з боку громади
1/6 мешканців громади передбачає можливість переїхати
Стан доріг,
ріг, відсутність тротуарів, велодоріжок та безпеки на дорогах
Стан транспортного сполучення між населеними пунктами об’єднаної громади та якість
громадського транспорту
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4.

SWOT-АНАЛІЗ – ВИСНОВКИ

Підсумком стратегічного аналізу і соціологічного дослідження в процесі партисипативного стратегічного
планування і роботи над рекомендаціями до проекту стратегії Студениківської
ької ОТГ було проведення
SWOT-аналізу,
аналізу, який полягає у визначенні сильних (англ. Str
Strenghts)
enghts) i слабких (Weaknesses) сторін громади
(її позитивних і негативних рис, специфічних ресурсів, потенціалу або дефіцитів, які мають вплив на
майбутній розвиток), а також можливостей (Opportunities) i загроз (Threats), (позитивних і негативних
процесів чи явищ, які стосуються громади або стосуватимуться її у майбутньому і впливатимуть на її
розвиток).
Процес приготування SWOT/TOWS
SWOT/TOWS–аналізу
аналізу відбувався у декілька етапів, в яких брали участь
представники призначеного стратегічного колективу, представники ггромадських
ромадських організацій,
комунальних установ і мешканці, які представляють різні соціальні групи (бізнесменів, фермерів,
пенсіонерів).
Визначено чинники, які впливають на розвиток громади. Аналіз SWOT був проведений в чотирьох
сферах:
 Сфері економіки - де визначено
изначено слабкості і потенціали місцевої економіки, шанси і бар'єри
розвитку і їх визначники, можливості створення нових можливостей і ресурсів.
 Суспільній сфері - задоволення суспільних потреб, процеси і суспільні проблеми, публічна
безпека, суспільні послуги
луги (освіта, охорона здоров'я, культура), активність і інтеграція
суспільства.
 Сфері комунальних послуг (цивілізаційній) - комунальні послуги, доступність і якість
адміністративного обслуговування, житловий фонд, якість життя і доступність послуг.
 Зовнішніх відносин - співробітництво з інституційними партнерами (адміністраціями різних
рівнів, іншими місцевими органами влади, громадськими організаціями, підприємствами) і
мешканцями.
Ідентифіковано ключові проблеми, які будуть вирішуватися в довгостроковій п
перспективі,
сформульовано їх наступним чином:
Соціальна сфера (культура, спорт, освіта, медицина)
 Демографічна ситуація (зменшення населення)
 Надання якісних медичних послуг
 Відсутність правоохоронних органів на території ОТГ
 Немає громадських організаці
організацій
 Низьке матеріально-технічного
технічного забезпечення освіти і медицини
 Від’ємний приріст населення
 Слабка матеріально-технічна
технічна база лікарні та відсутність кваліфікованих лікарів
 Високий рівень міграції молоді з громади
Економічна сфера:
 Відсутність робочих місць
 Відсутність сприятливого інвестиційного клімату
 Недобросовісна сплата податків
 Відсутність фахівців
 Низький рівень виробничої сфери
 Самозахоплення земельних ділянок
 Неефективне використання земельних ділянок
 Низький рівень економіки
Сфера інфраструктури
 Транспортна інфраструктура, стан доріг
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Занедбання культурних будівель
Низька продуктивність праці комунального підприємства
Аналіз земельних ресурсів
Погана якість доріг (незадовільний стан)
Відсутність централізованого водопостачання
Освітлення вулиць
Відсутність громадського харчування
Відсутність внутрішнього сполучення в громаді
Відсутність
утність якісного мобільного та Ін
Інтернет зв’язку








Сфера Екології
Екологічне забруднення
Відсутність системного вивезення сміття
Відсутність сортування сміття
Стихійні сміттєзвалища
Відсутність культури поводження з ТПВ,
Відсутність контролю над використанням отрутохімікатів
На підставі результатів у згаданих сферах ідентифіковано сильні і слабкі сторони громади, а також її
шанси і загрози, представлені в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1. Резульати SWOT-аналізу
аналізу Студениківської ОТГ
ПЕРЕВАГА
ШАНС
1. Землі, ліс, вигідне транспортне сполучення,
1. Наявне електропостачання
інфраструктура
2. Заробітна плата
2. Можливість створення переробки
3. Хороша історична база для розвитку туризму
сільгосппродукції
4. Досить високий рівень конкуренції всередині
3. Енергетичні інвестиції (сонячні батареї)
громади
4. Якість освіти, матеріальна база НЗ
5. Хороше кадрове забезпечення
5. Наявність земель для розвитку сільського
6. Наявне транспортне сполучення з
господарства
центральними містами (Київ, Харків, Полтава)
6. Можливість створення швейної фабрики
7. Наявні ресурси для організації бізнесу
7. Можливість створення робочих місць
8. Зміна податкової системи
8. Великі фінансові можливості
9. Умови для ведення особистого селянського
селянс
9. Гарна екологія
господарства
10. Є можливості для створення та розвитку
бізнесу
СЛАБКІСТЬ
ЗАГРОЗА
1. Відсутність транспортного сполучення між
1. Відсутність інформаційного покриття
селами громади
2. Відсутні правоохоронні органи на території
2. Відсутність робочих місць в селах
ОТГ та швидке реагування на порушення
3. Низька якість питної води і систем
3. Закриття поштових відділень
водопостачання
4. Від’ємний приріст населення
населе
4. Відтік трудових ресурсів
5. Низька якість надання швидкої допомоги
5. Низький рівень інвестицій
6. Відсутність діагностичного центру
6. Демографічна криза
7. Забруднення зовнішнього середовища
7. Діяльність громадських організацій відсутня
пестицидами
8. Погана якість водних об’єктів, відсутня
8. Скорочення робочих місць
інфраструктура відпочинку
9. Відсутні засоби масової комунікації у всіх
9. Проблема зі сміттям, відсутність полігону та
селах громади
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

умов для сортування
Низька якість спортивних об’єктів, подекуди
відсутність
Байдужість населення, відсутність лідера –
громадського діяча, ГО
Низька якість медичного обслуговування
Якість позашкільної освіти
Значна кількість населення старшого
працездатного віку
Відсутність кваліфікованих кадрів
Підтримка бізнесу (тренінги, навчання)
Відсутність ЦНАПу
Низький рівень комунального підприємства
Відсутність соціального житла для дітей
Відсутність належного благоустрою території
Зношення інженерних мереж
Ментальність населення
Погане покриття центральних вулиць
Відсутність впорядкування сплати податків
Погана торгівельна мережа
Землі під забудову

10. Низька якість доріг
11. Законодавче врегулювання гарантії
гара
інвестиційної діяльності

Слабкі сторони Студениківської ОТГ









Радянська свідомість жителів, байдужість населення
Транспортне сполучення між населеними пунктами громади
Відсутній аналіз земельних
них ресурсів
ресурсів, упорядкованість сплати податків
Низька якість послуг комунального господарства
Низька матеріально-технічна
технічна база установ
Відсутність кваліфікованих кадрів
Населення старшого працездатного віку
Відтік трудових ресурсів
Сильні сторони Студениківської ОТГ











Зручне географічне розташування
Наявність земель, лісу, можливість вирощування с/г продукції
Фінансова спроможність
Самостійність у прийнятті рішень
Достатня матеріально-технічна
технічна база навчальних закладів
Наявність приміщень для ведення бізнесу
Наявність с/г підприємств
Багата історико-культурна
культурна спадщина
Екологія
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5. БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
МАДИ

Наше бачення випливає з системи цінностей,
які
вкорінені
у
місцевій
спільноті
Студениківської ОТГ.
Це бачення є прагненням, до якого ми
прямуватимемо у наступні роки, щоб громада
стала місцем для життя, роботи, та відносин,
які домінуватимуть в нашій спільноті. Бачення
розвитку громади виникло в процесі
партисипативного стратегічного планування,
до участі в якому були запрошені
представники різних груп місцевої спільноти,
влади та експерти.
У процесі
роцесі розробки стратегії та бачення також
брали участь діти, чиї візуалізації майбутнього
громади були відібрані на конкурсі і були
натхненням в дискусіях про майбутнє громади
для стратегічного колективу.
Завдяки цьому сформульовано бачення
громади, схвалене
лене в процесі суспільних
консультацій:

Студениківська громада – це громада,
у якій кожен має роботу, де
мешканцям комфортно і кожен має
можливість розвиватися, де ведуть
діяльність різні підприємства, де
працюють люди. Громада, у якій
панує довіра один до одного, повага,
взаєморозуміння, де кожен
ен здатен
йти на компроміс заради спільної
мети.
Громада, у якій екологічність
поєднується з мобільністю, у якій
панує щастя і доброта, у якій кожен
може знайти своє місце
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6. СТРАТЕГІЧНІ Й ОПЕРАЦІЙНІ
ІЙНІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ
Наведені нижче стратегічні цілі сформульовані на основі результатів проведеної діагностики основних
сфер життєдіяльності громади. В стратегії закладено інтенсивний характер розвитку громади, який
ґрунтується на зміцненні сильних сторін і пе
переваг. Водночас, не забуто про виявлені недоліки та
потреби, які мають бути задоволені. Стратегічні цілі є найвищою ла
ланкою
нкою дерева цілей. Кожна з них
відповідній відповідає окремій сфері життя громади. Із стратегічних ц
цілей
ілей випливають операційні цілі,
вказуючи шлях
лях їх реалізації. Вони визначені для кожної стратегічної цілі, сформульованої в документі,
визначаючи її сферу і межі. В той же час, вони залишаються на певному рівні узагальнення, вказуючи
лише напрямок, який реалізують описані конкретні дії, що ма
мають
ють бути виконані для реалізації Стратегії
до 2026 року.
Таблиця 6.1. Стратегічні і операційні цілі розвитку Студениківської ОТГ

Стратегічна ціль 1.Стимулювання економічного розвитку та створення умов
для місцевого підприємництва
Операційна ціль 1.1.Підтримка розвитку підприємництва, активізація внутрішнього
потенціалу та розвиток підприємництва серед різних груп мешканців
Операційна ціль 1.2.Формування інвестиційної пропозиції та умов для залучення
інвестицій
Операційна ціль 1.3.Створення умов для зростання кваліфікацій місцевих трудових
ресурсів

Стратегічна ціль 2.Суспільна активізація мешканців, відтворення людського
капіталу та покращення демографічної ситуації
Операційна ціль 2.1.
Операційна ціль 2.2.
Операційна ціль 2.3.
Операційна ціль 2.4.

Стимулювання суспільної активності мешканців
мешканців, включення усіх
груп мешканців в життя громади та розвиток громадянського
суспільства
Створення умов для відтворення людського капіталу та покращення
демографічної ситуації
Підтримка освіти і культурного розвитку, здорового способу життя
та спорту
Підвищення доступності і якості медичних послуг

Стратегічна ціль 3.Вдосконалення технічної інфраструктури, покращення якості
життя та створення екологічного оточення
Операційна ціль 3.1.
Операційна ціль 3.2.
Операційна ціль 3.3.
Операційна ціль 3.4.
Операційна ціль 3.5.

Вдосконалення комунікації та дорожньої інфраструктури
Покращення
діяльності
комунального
підприємства,
обслуговування населення та якості публічних послуг
Створення рекреаційно
рекреаційно-відпочинкової
відпочинкової та спортивної інфраструктури
інфраст
Покращення якості води і систем водопостачання
Екологічна
просвіта
мешканців
та
протидія
деградації
навколишнього природного середовища
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7. ІНДИКАТОРИ ВПЛИВУ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ СТРАТЕГІЄЮ ТА ІНШИМИ СТРАТЕГІЧНИМИ
ДОКУМЕНТАМИ
Індикатори впливу
Важливим елементом процесу моніторингу та оцінювання є відповідний підбір показників та
індикаторів, які обумовлюють ефективний моніторинг Стратегії та дають змогу проводити порівняльний
аналіз, надають достовірну інформацію про рівень соціально-економічно
економічного розвитку громади.
Підставою для розробленої системи показників повинен бути набір офіційних статистичних даних,
доступних на рівні громади.
З практичної точки зору це базовий перелік показників та індикаторів, який передбачає можливість
впровадження нових або розширення переліку наявних даних. В ситуації, коли неможливо підібрати
один показник, який вимірює ціль (оскільки її реалізація передбачає, наприклад, досягнення кількох
оперативних цілей чи завдань), можуть бути сформульовані синтетичні показники.
показники
У процесі моніторингу та оцінювання показники повинні підбиратись відповідно до визначених
стратегічних і оперативних цілей та завдань Стратегії таким чином, щоб вони відображали вплив
реалізації Стратегії на трансформацію громади та показували конкретні результати. На етапі моніторингу
та оцінювання повинні бути ідентифіковані три види показників:

1. Показники
продукту:

•які
які визначають безпосередній результат реалізованої інвестиції/завдання
•вимірюють
вимірюють ступінь виконання оперативних цілей
•відносяться
відносяться до вимірювання ефективності та дієвості
•стосуються
стосуються виключно періоду реалізації стратегії, відповідають безпосереднім та
негайним ефектам, які виникають внаслідок реалізації даної дії

2. Показники
результату:

•які
які надають інформацію про безпосередні зміни, що відбулися як результат реалізації
конкретних дій Стратегії (вони можуть мати вигляд натуральних або фінансових
показників)
•відносяться
відносяться до вимірювання ефективності та дієвості результатів реалізації Стратегії
відразу після реалізації

3. Показники
впливу:

•які
які служать для демонстрації постійних змін, що є результатом реалізації Стратегії
•відносяться
відносяться до наслідків реалізації завдань для місцевої спільноти
•вимірюють
вимірюють довготермінові наслідки реалізації Стратегії, перевірені та представлені після
завершення реалізації Стратегії або її етапів, по відношенню до ситуації в громаді до
початку її реалізації, та показують вплив на соціально
соціально-економічну
економічну ситуацію у певний
період після завершення (н
(н-д,
д, зростання % безробітних, які беруть участь у тренінгах)

Основною метою системи моніторингу Стратегії виступає перевірка ефективності дій, визначених в
рамках стратегічних та оперативних цілей, які містяться в документі. Таким чином, моніторинг реалізації
Стратегії буде проводитись з урахуваннях сукупних показників продуктів, результатів та впливу
проаналізованих основних показників, визначених у Стратегії для окремих стратегічних цілей. Показники
реалізації Стратегії розвитку спрямовані на визначення того, чи досягнуті, та в якій мірі досягнуті,
стратегічні цілі, а також в якій мірі впровадження Стратегії наближає громаду до реалізації стратегічного
бачення.
Взаємозв’язки між стратегією та іншими стратегічними документами
В процесі створення Стратегії сталого розвитку Студениківської ОТГ на 2019-202
2026 роки був дотриманий
принцип несуперечності зі стратегіями вищого рівня – Стратегією розвитку Київської
Київс
області на період до
2020 року, Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року та Стратегією
сталого розвитку "Україна - 2020".
Стратегія "Україна - 2020" визначає мету, вектори, дорожню мапу, найвищі пріоритети і показники
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відповідних суспільно-економічних,
економічних, організаційних, політико-правових умов формування і розвитку
України. Стратегія "Україна - 2020" передбачає у рамках одного з чотирьох векторів руху Відповідальність і Соціальна Справедливість - реалізацію реформ: Децентралізація
Децентра
та реформа
державного управління, а також Реформа регіональної політики. Внаслідок зазначених реформ
відбулося об'єднання громад і виникнення Студениківської ОТГ.
Даний вектор руху реалізовує Державна Стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, яка
визначає три стратегічні цілі:
1) Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів
2) Територіальна соціально-економічна
економічна інтеграція і просторовий розвиток
3) Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку
Для кожної стратегічної мети Державної
ержавної Стратегії регіонального розвитку визначено також операційні
цілі і завдання, які складають основу для цілей і завдань Стратегії розвитку Київської
Київс
області на період до
2020 року.
В стратегії розвитку Київської області визначені наступні пріоритетні напрями розвитку регіону –
стратегічні цілі: (1) Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої
економіки, (2) Висока якість життя людини, (3) Збереження та розвиток територій.
територій Ці цілі знайшли
безпосереднє відображення в стратегічних цілях Стратегії розвитку Студениківської
Студениківс
ОТГ і системно
узгоджуються з пріоритетними напрямами розвитку громади:
1) Стимулювання економічного розвитку та створення умов для місцевого підприємництва.
2) Суспільна активізація мешканців, відтворення людського капіталу та покращення демографічної
ситуації.
3) Вдосконалення технічної інфраструктури, покращення якості життя та створення екологічного
оточення.
Взаємозв'язок стратегічних документів і стратегічних цілей, зазначених вище, представлено
представле на схемі 8.1.
Схема 8.1. Взаємозв'язок стратегічних документів і стратегічних цілей

Стратегія сталого
розвитку "Україна
- 2020"

Державна
Стратегія
регіонального
розвитку на період
до 2020 року

Стратегія розвитку
Київської області
на період до 2020
року

Стратегія сталого
розвитку
Студениківської
ОТГ на 2019 – 2026
роки

•Децентралізація
Децентралізація та реформа державного управління
•Реформа регіональної політики

•Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів
•Територіальна соціально-економічна
економічна інтеграція і просторовий розвиток
•Ефективне
Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

•Стійке
Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої
економіки
•Висока якість життя людини
•Збереження та розвиток територій

•Стимулювання економічного розвитку та створення умов для місцевого
підприємництва
•Суспільна активізація мешканців, відтворення людського капіталу та покращення
демографічної ситуації
•Вдосконалення технічної інфраструктури, покращення якості життя та створення
екологічного оточення

Цілі в Стратегії сталого розвитку Студениківської ОТГ на 2019-2026 роки узгоджені з цілями Стратегії
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розвитку Київської області на період до 2020 року, внаслідок чого забезпечується використання ефекту
синергії в реалізації поставлених цілей як для Студениківської ОТГ, так і для області в цілому.
Крім цього Стратегія розвитку Студениківс
Студениківської ОТГ враховує в своїх цілях та має взаємозв’язок з іншими
місцевими стратегічними і плановими документами громади – щорічними програмами соціальноекономічного розвитку громади та іншими програмними і нормативними документами, такими як:
 Програма соціально-економічного
економічного розвитку Студениківської ОТГ на 2019 рік.
 Програма підтримки та розвитку охорони здоров
здоров’яя на території Студениківської сільської ради
на 2019-2021 рр.
 Комплексна програма підтримки та розвитку молоді на 2018
2018-2020
2020 роки «Молодь
Студениківської громади»
 Програма оздоровлення та відпочинку дітей Студениківської
ої об'єднаної територіольної громади
на 2018-2020 роки.
 Програма розвитку фізичної культури та спорту Студениківської
ької ОТГ на 2018-2020
2018
роки.
 Програма відзначення державних, обласних, сільських та професійних свят, ювілейних дат,
заохочення за заслуги перед Студениківською об’єднаною територіальною громадою,
здійснення представницьких та інших заходів на 2018
2018-2020 роки
 Програма «Цукровий діабет» на 2018
2018-2020 роки
 Програма цільового фінансування заходів мобілізаційної підтготовки та мобілізації на території
Студениківської
тудениківської сільської ради на 2019 рік
 Програма підвищення безпеки громадян Студениківської ОТГ на 2019
2019-2020
2020 рр.
 Програма «Питна вода» на 2018
2018-2020
2020 роки у Студениківській сільській раді
 Програма благоустрою населених пунктів Студениківської ОТГ на 2018
2018-2020
2020 роки
 Сільська цільова програма «
«Соціальне таксі» на 2018-2020 роки
Основними джерелами фінансування діяльності в усіх сферах розвитку виступають власні доходи
громади і зовнішні джерела (в тому числі цільові субвенції, гранти, кредити). Джерелом здобу
здобуття
цільових субвенції можуть бути Урядові Програми, які реалізуються через державний бюджет
(Міністерство регіонального розвитку і бюджет області (державні установи) та підтримують окремі
сфери. Державний бюджет – це:



кошти інфраструктурної субвенції;
кошти ДФРР.

Щодо першого випадку – ці кошти надаватимуться обмежений період. Громада також готуватиме
інвестиційні програми та проекти регіонального розвитку, що можуть фінансуватися за кошти ДФРР, за
визначеними Державною стратегією регіонального розвитку н
наа період до 2020 р. напрямками.
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8. СИСТЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ
ОНОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТУ

І

МОНІТОРИНГУ

РЕАЛІЗАЦІЇ
АЦІЇ

СТРАТЕГІЇ;

ПРИН
ПРИНЦИПИ

Система впровадження і моніторингу
В основі успіху цілого проекту лежить правильне врахування всіх можливих середовищ і сфер соціальноекономічного життя громади. Воно гарантує відповідну якість і темп роботи.
Соціально-економічний розвиток у загальному розумінні виступає основною стратегічною ціллю кожної
громади і є в інтересах кожної з них. У зв'язку з цим розробка Стратегії за участю всіх зацікавлених сторін
вимагає дуже ретельного відбору партнерів, які представляють різні інтереси і різні можливості. Такий
тип взаємодії виступає сутністю партисипативної методології, яка вважається найбільш ефективною.
Список учасників процесу розробки Стратегії повинен охоплювати представників:







мешканців,
ключових економічних середовищ,
публічних установ, які відповідальні за місцевий розвиток,
працівників органів місцевого самоврядування, місцевих політиків,
неурядових організацій – зокрема, соціально
соціально-економічних,
місцевих засобів масової інформації.

Також має бути передбачена участь спеціалістів, зовнішніх консультантів, так як це відбувалося за
підтримки Фондації Розвитку Місцевої Демократії та проекту "Підтримка реформи місцевого
самоврядування - впровадження партисипативної моделі стратегічного планування в громадах північної,
центральної і західної України".
Роль ініціатора, координатора впровадження і моніторингу бере на себе громада. Голова Громади
особисто і через делегованих до роботи спеціалістів несе відповідальність за формальну організацію і
розробку Стратегії. Також він відповідає за логістику і змістовну сторону процесу.
Важливою є роль місцевих засобів масової інформації та суспільних засобів масової інформації, так як це
відбувалося під час впровадження в громаді процесу стратегічного планування; вони будують площину
для спілкування учасників процесу зі спільнотою громади, а також, що надзвичайно важливе –
консультування Стратегії та її усуспільнення під час розробки на кожному з його етапів.
Метою цих дій повинно стати з одного боку створення сприятливого клімату довкола Стратегії і пошук
союзників для її реалізації, а з іншого – роль передавача настрою і думок мешканців, різноманітних
середовищ, особливо в ситуаціях,
уаціях, коли необхідно внести коригування у Стратегію. Стратегія у
розробленій остаточній версії повинна бути прийнята радою ОТГ і стати основою проектів, які
реалізовуються громадою й усіма місцевими суб'єктами і які є елементами реалізації стратегії розвитку
громади.
Для проведення моніторингу, стратегічного контролю і оцінювання в рамках робочої і стратегічної
команди рішенням голови об’єднаної громади має бути створена команда з моніторингу. У її складі
окрім працівників ради мають увійти також депутати, підприємці, діячі громадських організацій.
Команда має бути відібрана таким чином, щоб забезпечити усім зацікавленим в реалізації стратегії
сторонам (молоді, людям похилого віку, людям з інвалідністю, різним групам мешканців) можливість
чіткої і зрозумілої оцінки її реалізації.
Моніторинг і оцінка – це систематичний збір інформації про стан реалізації запланованої діяльності і
реалізації поставлених цілей у ситуації, яка змінюється. Збір даних і їх систематичний аналіз дозволяють
провести оцінку:




відповідності
ності реалізації Стратегії до графіку,
реалізації Стратегії на рівні запланованих продуктів та досягнутих результатів,
внесення змін у діяльності, заплановані в Стратегії, з огляду на зміну соціально
соціально-економічних
умов та з огляду на безпеку.

Технічно базою для моніторингу і оцінки має бути порівняння детального плану дій і показників,
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визначених для реалізації окремих заходів. Цикл зустрічей команди – це робота двічі на рік, а саме в
квітні, під час оцінки реалізації Стратегії в минулому році, і в серпні, під час збору пропозицій проектів
для подальшої реалізації Стратегії. У цей час має бути опублікований документ з аналізом, проведеним
командою в серпні, на основі звітів, підготовлених суб'єктами, які відповідальні за реалізацію, та
координатором, відповідальним за реалізацію стратегії.
Основним принципом актуалізації Стратегії виступає циклічна реалізація діяльності, яка повторює
процес розробки її першої версії, підготовленої в партисипативному процесі відповідно до
методології Партисипативної Моделі Стратегічного Планування ФРМД. Жоден елемент такої
діяльності, яка здійснювалась на першому етапі, не повинен бути виключений з наступного етапу.
Інший важливий принцип – це акцент на аналізі змін і стані реалізації Стратегії розвитку, а також умінні
робити висновки. Це дає можливість переконатися у правильності прийнятих пріоритетів чи потребі їх
продуманої модифікації. Також це передбачає виключення випадковості реалізованих проектів.
Важливо також, щоб учасники цієї системи не потрапили у рутину – на цьому
му втратить не лише сама
Стратегія, а передусім діяльність з розвитку Громади.
У роботі над розробкою Стратегії особливий акцент покладено на усвідомлення того, що щорічне
погодження з громадськими партнерами пріоритетів для повної реалізації стратегії дозволяє вносити
пропозиції проектів усім, хто хоче брати участь у реалізації Стратегії.
Участь в цьому процесі громадських партнерів дозволяє застосувати методику "багатовимірної
селекції", яка використовується для вибору пріоритетних проектів, коли рішення приймається групою
представників з місцевої спільноти, відповідно до її волі і уявлень про майбутнє, а також згідно з
Партисипативною Моделлю Стратегічного Планування.
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9. ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ (КОРОТКОСТРОКОВА
КОРОТКОСТРОКОВА І ДОВГОСТРОКОВА
ДО
ПЕРСПЕКТИВА)
Детальний план дій на 2019 – 2021
202 (короткострокова перспектива) та 2019-2026 (довгострокова перспектива) роки

Стратегічна ціль 1: СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО
НОГО РОЗВИТКУ ТА СТВОРЕННЯ
СТВ
УМОВ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Операційна ціль 1.1. Підтримка розвитку підприємництва, активізація внутрішнього потенціалу та розвиток
мешканців
Результат
Показник
Показник реалізації
Джерела
реалізації
оцінювання
Діяльність/ завдання
діяльності / завдання
верифікації
діяльності /
результату
(продукт)
показників
завдання
діяльності
1) Впровадження
механізму
Надання консультаційної
підтримки
та організаційної
підприємництва з
допомоги з питань
Збільшення
Кількість осіб , які
Звітність
можливістю
підтримки
кількості малих та
надають
виконкому,
надавання
підприємництва:
середніх
дистанційні послуги
ЦНАПу
дистанційних
аутсорсингові послуги
підприємств на 10%
послуг.
юриста, бухгалтера,
маркетолога в ЦНАПі
2) Створення ради
підприємців
Створення і
функціонування ради

Збільшення обсягів
реалізованих
товарів, робіт та
послуг діючих
підприємств

Збільшення
надходжень до
місцевого бюджету
та створення
сприятливих умов
для залучення
інвестицій

Звітність
виконкому

підприємництва серед різних груп
Відповідаль
ний за
виконання
Відділ
житловокомунальног
о
господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку
Відділ
житловокомунальног
о
господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку

Джерела
фінансування /
кошти з
бюджету ОТГ

Термін
реалізації

Бюджет ОТГ,
зовнішнє
фінансування

2019-2022

Не потребує
фінансування

2019-2022
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3) Створення банку
мікро-бізнеспланів
Залучення інвестицій в
громаду до 15
млн.грн./рік

4) Підтримка
кооперації та
інших форм
об’єднань
(кластери,
асоціації)

5) Підтримка участі
підприємців у
виставках,
ярмарках, форумах

Навчальні
програми(study-тури,
надання консультацій,
допомога експертів) до
20 консультацій

Участь у промоційних
заходах (українських та
закордонних виставках,
форумах, road show)

Створення нових
робочих місць до 50
робочих місць

Самозайнятість
населення,
збільшення обсягів
реалізованої
продукції

Збільшення
реалізованих
товарів, робіт ,
послуг

Збільшення
надходжень до
місцевих бюджетів

Розвиток
підприємництва та
самоорганізації
населення

Збільшення
надходжень до
бюджету

Звітність
виконкому

Дані ОТГ

Дані ОТГ

Відділ
житловокомунальног
о
господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку
Відділ
житловокомунальног
о
господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку
Відділ
житловокомунальног
о
господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку

Не потребує
фінансування

2019-2022

Бюджет ОТГ,
послуги в
рамках
проектів
міжнародної
технічної
допомоги

2019-2022

Бюджет ОТГ,
послуги в
рамках
проектів
міжнародної
технічної
допомоги

2019-2022
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Операційна ціль 1.2. Формування інвестиційної пропозиції та умов для залучення інвестицій
Результат
Показник
Показник реалізації
реалізації
оцінювання
Діяльність/ завдання
діяльності / завдання
діяльності /
результату
(продукт)
завдання
діяльності
1) Створення баз
Удосконалення
даних, зокрема
процесів прийняття
Електронна база даних –
Створена база
електронних
управлінських
створення, наповнення та
даних та система
(електронне
рішень, вільний
впровадження
документообігу
врядування)
доступ до публічних
даних
2) Інвентаризація
Створення реєстру, оцінка
наявних активів
активів, висвітлення на
громади та
офіційних веб-сайтах
створення
громади баз даних щодо
Отримання
відповідних
вільного нерухомого
максимально точної
Реєстр активів,
реєстрів
майна державної,
інформації про
актуальна база
комунальної та приватної
наявні активи
даних для інвестора
власності, що може бути
громади
запропоноване до
продажу або передачі в
оренду суб’єктам
господарської діяльності
3) Проведення
аналізу земельних
Виявлення земельних
Збільшення
Збільшення
ресурсів громади
ділянок для залучення
надходжень від
надходжень від
інвестицій
плати за землю
податку на землю
4) Створення
інвестиційного
паспорту громади

Зведена інформація про
інвестиційний потенціал
громади, інвестиційні
пропозиції, банку

Залучення
інвестицій в ОТГ

Кількість створених
інвестиційних
паспортів,
створення робочих

Джерела
верифікації
показників

Відповідаль
ний за
виконання

Джерела
фінансування /
кошти з
бюджету ОТГ

Термін
реалізації

Дані ОТГ

ЦНАП

Бюджет ОТГ,
зовнішнє
фінансування

2019-2022

Дані ОТГ

Виконавчий
комітет
Студениківс
ької
сільської
ради

Бюджет ОТГ

2019-2022

Бюджет ОТГ,
обласний
бюджет,
зовнішнє
фінансування

2019-2022

Зовнішнє
фінансування

2019-2022

Фінансова
звітність по
надходженню
податків
Звітність
виконкому

Відділ
земельних
відносин,
архітектури
та
будівництва
Відділ
житловокомунальног
о
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актуальних інвестиційних
пропозицій

5) Впровадження
інформаційної
кампанії про
інвестиційний
потенціал
громади, реклама,
наповнення сайту,
виготовлення
буклетів, брошур

Інформування інвесторів
про можливості
інвестування в ОТГ,
розробка, видання,
розповсюдження
методичних та
інформаційних матеріалів
(буклетів, посібників,
каталогів, брошур, тощо)
з актуальних питань у
сфері підприємництва

місць, збільшення
надходжень до
бюджету громади

Залучення
інвестицій в ОТГ

Збільшення
надходжень до
бюджету громади

Операційна ціль 1.3. Створення умов для зростання кваліфікацій місцевих трудових ресурсів
Результат
Показник
Показник реалізації
реалізації
оцінювання
Діяльність/ завдання
діяльності / завдання
діяльності /
результату
(продукт)
завдання
діяльності
1) Співпраця з
підвищення(пере)
центром
кваліфікації,
зайнятості,
підтримка
установами
професійної
Збільшення
підтримки
Меморандум про
орієнтації,
кількості
розвитку громад
співпрацю
розкриття
кваліфікованих
професійного
кадрів
потенціалу
місцевих трудових
ресурсів

господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку

Фінансова
звітність

Відділ
житловокомунальног
о
господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку

Бюджет ОТГ,
зовнішнє
фінансування

2019-2022

Джерела
верифікації
показників

Відповідаль
ний за
виконання

Джерела
фінансування /
кошти з
бюджету ОТГ

Термін
реалізації

Дані ОТГ

Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту

Проекти
зовнішнього
фінансування,
грантової
підтримки

2019-2026
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населення
2) Проведення
професійноорієнтаційної
роботи по
спрямуванню
випускників
загальноосвітніх
навчальних
закладів на
свідомий вибір
професій, що
мають широке
застосування у
сфері
підприємництва,
малого і
середнього бізнесу
3) Співпраця із
закладами
професійнотехнічної освіти

4) Підготовка
кваліфікованих
кадрів для роботи
в комунальних

Створення реєстру
вакансій із зазначенням
кваліфікаційних вимог під
конкретний запит
роботодавців,
консультаційні заходи із
залученням
роботодавців, виробнича
практика під час канікул,
створення Центру
професійного
спрямування

Збільшення
кількості освічених,
кваліфікованих
кадрів громади

Збільшення
кількості
кваліфікованих
кадрів, зменшення
безробіття

Дані ОТГ

Меморандум про
співпрацю в рамках
реформи освіти (дуальна
освіта, практика,
дипломні роботи)

Збільшення
кількості освічених,
кваліфікованих
кадрів громади за
запитом
роботодавців

Зниження рівня
безробіття в
громаді,
збільшення
кількості освічених,
кваліфікованих
кадрів громади

Звітність
виконкому

Підписання контрактів з
кращими випускниками
ЗЗСО громади щодо
підтримки навчання за

Підготовка
кваліфікованих
кадрів для роботи в
громаді

Зниження рівня
безробіття в
громаді,
зменшення міграції

Звітність
виконкому

Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту
населення

Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту
населення
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,

Кошти проектів
міжнародної
технічної
підтримки

2019-2026

Бюджет ОТГ,
кошти проектів
міжнародної
технічної
допомоги

2019-2026

Бюджет ОТГ

2019-2026
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установах громади
з гарантуванням
працевлаштування

рахунок ОТГ з
гарантованим
працевлаштуванням в
установах комунальної
власності ( заклади
освіти, культури,
медицини, комунальне
підприємство тощо)

молоді

молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту
населення

5) Шкільний
кооператив
Реєстрація кооперативу та
закупівля відповідного
обладнання

Виробництво
продукції

Кількість учасників
кооперативу, обсяг
виробленої
продукції

Звітність
кооперативу

Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту
населення

Кошти
учасників
кооперативу,
кошти програм
державної
підтримки

2020-2021
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Стратегічна ціль 2: СУСПІЛЬНА АКТИВІЗАЦІЯ МЕШКАНЦІВ, ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПОКРАЩЕННЯ
ЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
С
Операційна ціль 2.1. Стимулювання суспільної активності мешканців, включення усіх груп мешканців в життя громади та розвиток громадянського
суспільства
Результат
Показник
Джерела
Показник реалізації
Джерела
Відповідаль
реалізації
оцінювання
фінансування /
Термін
Діяльність/ завдання
діяльності / завдання
верифікації
ний за
діяльності /
результату
кошти з
реалізації
(продукт)
показників
виконання
завдання
діяльності
бюджету ОТГ
1) Аналіз (в т.ч.
гендерний)
Наявна інформація
Центр
структури та
Аналітичний звіт,
про потреби
Дані аналітичного
Звітність
надання
Не потребує
потреб споживачів
створення профілю
2019-2020
населення в
звіту про потреби
виконкому
адміністрати
фінансування
послуг, які
громади
послугах
вних послуг
надаються в
громаді
2) Створення
Відділ
Підвищення
молодіжного
освіти,
соціальної
центру для
охорони
Підвищення соціальної
відповідальності
Кількість створених
старшокласників та
здоров’я,
відповідальності молоді,
населення,
центрів, їх
активної молоді
молоді і
створення умов для
зменшення
відвідувачів,
Звітність
спорту,
Бюджет ОТГ
2019-2021
культурного відпочинку і
шкідливих звичок
кількість та
виконкому
культури,
дозвілля молоді на базі
серед молоді,
періодичність
туризму та
закладів культури
відволікти від
заходів
соціального
віртуального світу
захисту
до реального
населення
3) Проведення
Кількість та
Відділ
інформаційноЗабезпечення
періодичність
освіти,
Тренінги, семінари,
роз’яснювальної
діяльності
заходів, збільшення
Звітність
охорони
Не потребує
бесіди, навчання з
2019-2026
кампанії щодо
громадських
кількості активістів,
виконкому
здоров’я,
фінансування
проектного менеджменту
можливостей
організацій
кількість успішних
молоді і
інституцій
реалізованих
спорту,
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громадянського
суспільства

4) Створення
Інформаційнокомунікаційних
центрів

5) Розробка та
видання
інформаційних
буклетів, листівок,
брошур на різні
теми, активне
наповнення сайту
громади
інформацією про
діяльність ОТГ
різного
спрямування для
населення
громади
6) Створення
навчальнотренувальних

проектів

Розроблення планів
роботи Інформаційнокомунікаційних центрів
на базі бібліотек громади,
розробка інформаційних
листівок про діяльність
громади, придбання
комп’ютерів, принтерів
для бібліотек,
забезпечення Інтернетом

Збільшення
соціальної
активності старшого
покоління,
стимулювання
згуртованості,
єдності населення

Кількість створених
клубів, кількість
відвідувачів ,
кількість заходів

Створення
інформаційного простору
для різних вікових груп ,
використання цифрових
каналів комунікації

Підвищення
соціальної
відповідальності
громадян

Кількість виданих
буклетів, листівок,
брошур , кількість
створених
соціальних груп та
співтовариств в
мережах

Розробка програми
діяльності табору (
навчання з навичок

Підвищення
обізнаності
населення щодо

Кількість людей,
залучених до
заходу

Звітність
виконкому

культури,
туризму та
соціального
захисту
населення
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту
населення

Бюджет ОТГ

2019-2020

Звітність
виконкому

Журналіст
ОТГ,
блогери із
числа
місцевих
жителів

Бюджет ОТГ

2019-2026

Звітність
виконкому

Відділ
освіти,
охорони

Бюджет ОТГ,
залучені кошти

2019-2026
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літніх таборів

виживання, надання
першої медичної
допомоги, самозахисту,
пожежної безпеки),
залучення спеціалістів,
придбання наметів,
ковриків туристичних
(каремат), спальних
мішків та ін. спорядження
для проведення
тренувань

запобігання
надзвичайних
ситуацій,
самозахисту,
надання ПМД,
соціальна
активність

Операційна ціль 2.2. Створення умов для відтворення людського капіталу та покращення демографічної ситуації
Результат
Показник
Показник реалізації
Джерела
реалізації
оцінювання
Діяльність/ завдання
діяльності / завдання
верифікації
діяльності /
результату
(продукт)
показників
завдання
діяльності
1) Створення
Створення і наповнення
соціальнобази соціальнодемографічного
демографічних даних
База даних та
профілю громади
ОТГ. Організація
Звіт з
соціальноКількість створених
накопичення, обробки та
виконання
демографічний
профілів/баз даних
аналізу даних бази.
бюджету
профіль громади
Організація публічного
доступу до даних через
офіційну веб-сторінку ОТГ
2) Розробка
Програма
Розробка програми та
програми
підтримки сім’ї і
заходів для відтворення
Кількість
Звіт з
підтримки сім’ї і
батьківства.
людського капіталу та
розроблених
виконання
батьківства
Покращення
покращення
програм
бюджету
демографічної
демографічної ситуації
ситуації в ОТГ
3) Створення гуртка
Створення гуртка
Створення
Кількість створених
Звіт з

здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту
населення

Відповідаль
ний за
виконання

Джерела
фінансування /
кошти з
бюджету ОТГ

Термін
реалізації

Виконавчий
комітет

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога

2020-2022

Виконавчий
комітет

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога

2019-2020

Виконавчий

Бюджет ОТГ,

2020-2021
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молодих батьків

молодих батьків

пропозиції
проведення
вільного часу та
умов для активного
спілкування,
навчання та
розвитку молодих
батьків

гуртків

виконання
бюджету.
Дослідження
умов життя і
якості
публічних
послуг

Операційна ціль 2.3. Підтримка освіти і культурного розвитку, здорового способу життя та спорту
Результат
Показник
Показник реалізації
Джерела
реалізації
оцінювання
Діяльність/ завдання
діяльності / завдання
верифікації
діяльності /
результату
(продукт)
показників
завдання
діяльності
1) Створення Центру
Створення Центру та
розвитку
забезпечення його
особистості на базі
функціонування:
Студениківського
відкриття спортивних
Розвиток
будинку культури
секцій, туристичних
індивідуальних
Кількість осіб, які
Дані Центру
гуртків, гурток
інтересів кожного
відвідують Центр
театрального мистецтва,
мешканця громади
тренажерний зал,
танцювальна студія,
мистецька майстерня
2) Проведення
інформаційної
кампанії щодо
переваг здорового
способу життя

Програма інформаційної
кампанії, проведення
семінарів, видання
інформаційних буклетів

Обізнане населення
щодо переваг
здорового способу
життя, зменшення
шкідливих звичок
серед населення

Кількість
проведених
інформаційнопросвітницьких
заходів

Дані закладів
культури,
медичних та
освітніх
закладів

комітет

Відповідаль
ний за
виконання
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту
населення
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та

міжнародна
технічна
допомога

Джерела
фінансування /
кошти з
бюджету ОТГ

Термін
реалізації

Бюджет ОТГ

2020-2023

Не потребує
фінансування

Постійно
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соціального
захисту
населення
3) Капітальний
ремонт даху
Студениківського
опорного закладу
загальної
середньої освіти ІІІІ ступенів
4) Ремонт будівлі
Переяславського
НВО «ЗЗСО І-ІІ
ступенів – ЗДО»
(будівля закладу
дошкільної освіти)
5) Реконструкція
приміщення
майстерні та
їдальні при
Переяславському
НВО «ЗЗСО І-ІІ
ступенів – ЗДО»
6) Ремонт будівлі
Студениківського
закладу
дошкільної освіти
«Малятко»
7) Реконструкція
системи опалення

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт
Розробка ТЕО,
проведення процедури

Забезпечення
належного
функціонування
закладу освіти
Забезпечення
належного
функціонування
закладу,
енергоефективність
будівлі, економія
енергоносіїв
Забезпечення
належного
функціонування
закладу,
енергоефективність
будівлі, економія
енергоносіїв
Забезпечення
належного
функціонування
закладу,
енергоефективність
будівлі, економія
енергоносіїв
Забезпечення
належного

Акти виконаних
робіт

Виконавчий
комітет
Студениківс
ької
сільської
ради

Акти виконаних
робіт, звітність
виконкому

Виконавчий
комітет
Студениківс
ької
сільської
ради

Акти виконаних
робіт, звітність
виконкому

Виконавчий
комітет
Студениківс
ької
сільської
ради

Площа
відремонтованої
будівлі, % економії
енергоносіїв

Акти виконаних
робіт, звітність
виконкому

Виконавчий
комітет
Студениківс
ької
сільської
ради

% економії коштів
на опалення

Акти виконаних
робіт,накладні ,

Виконавчий
комітет

Площа
відремонтованого
даху, покращення
якості надання
освітніх послуг

Площа
відремонтованої
будівлі, % економії
енергоносіїв

Площа
відремонтованої
будівлі, % економії
енергоносіїв

Бюджет ОТГ,
обласний
бюджет,
державний
бюджет,
Бюджет ОТГ,
обласний
бюджет,
державний
бюджет, ДФРР,
зовнішнє
фінансування
Бюджет ОТГ,
обласний
бюджет,
державний
бюджет, ДФРР,
зовнішнє
фінансування
Бюджет ОТГ,
обласний
бюджет,
державний
бюджет, ДФРР,
зовнішнє
фінансування
Бюджет ОТГ

2020

2020

2020

2020-2022

2019
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Соснівського НВО
«ЗЗСО І-ІІІ ступенів
– ЗДО»
8) Створення
навчальнопрактичного
центру при
Соснівському НВО
«ЗЗСО І-ІІІ ступенів
– ЗДО»
9) Ремонт будинку
культури в селі
Студеники ( в т.ч.
встановлення
системи опалення)

10) Ремонт (заміна
вікон, внутрішніх
дверей) будинку
культури в селі
Переяславське

закупівлі, підписання
угоди, поставка та
встановлення обладнання

функціонування
закладу, економія
енергоносіїв

Визначення потреби
громади в освітніх
послугах, розробка
положення, закупівля
необхідного обладнання

Забезпечення
належного
функціонування
закладу, економія
енергоносіїв

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Відремонтований
будинок культури ,
функціонування
сфери культурномасових заходів
(гуртки, діяльність
колективів
народної творчості,
спортивні секції,
секції дозвілля)
через приведення
закладів культури
до належного стану
(з забезпеченням
енергоефективності
будівель)

Розробка ТЕО, підписання
угоди з підрядником,
виконання робіт

Належне
функціонування
закладу культури

звітність
виконкому

% економії коштів
на опалення

Площа
відремонтованого
БК, кількість діючих
гуртків, колективів,
спортивних секцій

Кількість замінених
вікон, дверей

Студениківс
ької
сільської
ради

Акти виконаних
робіт,накладні ,
звітність
виконкому

Виконавчий
комітет
Студениківс
ької
сільської
ради

Бюджет ОТГ

2020-2021

Акти виконаних
робіт

Виконавчий
комітет
Студениківс
ької
сільської
ради, дані
закладів
культури

Бюджет ОТГ,
обласний
бюджет, ДФРР,
зовнішнє
фінансування

2021-2025

Дані БК

Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,

Бюджет ОТГ

2020
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11) Ремонт перекриття
даху БК в селі
Переяславське

12) Встановлення
системи опалення
в БК села Сомкова
Долина

13) Ремонт БК Соснова
(в т.ч.
встановлення
системи опалення)

Розробка ТЕО, підписання
угоди з підрядником,
виконання робіт

Належне
функціонування
закладу культури

Площа перекритого
даху

Звітність
виконкому

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Належне
функціонування
закладу культури

Існуюча система
опалення

Звітність
виконкому

Розробка ТЕО, підписання
угоди з підрядником,
виконання робіт

Належне
функціонування
закладу культури

Існуюча система
опалення

Звітність
виконкому

культури,
туризму та
соціального
захисту
населення
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту
населення
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту
населення
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,

Бюджет ОТГ

2020-2021

Бюджет ОТГ

2020-2021

Бюджет ОТГ

2021-2022

41
Стратегія сталого розвитку Студениківської ОТГ на 2019 - 2026 роки

14) Ремонт бібліотеки
в селі Студеники

15) Придбання
необхідних меблів
для закладів
культури та
бібліотек

Розробка ТЕО, підписання
угоди з підрядником,
виконання робіт

Відремонтована
бібліотека,
медіапростір для
населення

Площа
відремонтованого
приміщення

Акти виконаних
робіт

Визначення потреби в
меблях, проведення
процедури закупівлі,
підписання угоди,
поставка меблів

Забезпечення
закладів культури
та бібліотек
необхідними для
функціонування
меблями

Кількість закладів,
повністю
забезпечених
меблями

Накладні

Операційна ціль 2.4. Підвищення доступності і якості медичних послуг
Результат
Показник реалізації
реалізації
Діяльність/ завдання
діяльності / завдання
діяльності /
(продукт)
завдання
1) Будівництво
Розробка ТЕО, ПКД,
Забезпечення
медичної
проведення процедури
рівного доступу до
амбулаторії з
закупівлі, підписання
якісних медичних ,

Показник
оцінювання
результату
діяльності
Кількість
побудованих
закладів

культури,
туризму та
соціального
захисту
населення
Виконавчий
комітет
Студениківс
ької
сільської
ради, дані
закладів
культури
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту
населення

Джерела
верифікації
показників

Відповідаль
ний за
виконання

Медичні
заклади
громади

КП
Амбулаторія
загальної

Бюджет ОТГ

2020-2021

Бюджет ОТГ

2020-2021

Джерела
фінансування /
кошти з
бюджету ОТГ
Бюджет ОТГ,
обласний
бюджет,

Термін
реалізації

2019-2023
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житлом для лікаря

2) Поновлення
матеріальної бази
медичних закладів
громади

угоди, виконання робіт

Визначення потреби
закладів, проведення
процедури закупівлі,
підписання угоди,
поставка

3) Ремонт
фельдшерського
пункту с.Козлів

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

4) Ремонт
фельдшерського
пункту с.Сомкова
Долина

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

5) Ремонт
амбулаторії
групової практики
с.Студеники

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

6) Сприяння
відкриттю аптеки

Підбір приміщення,
укладання договорів

підвищення якості
медичних послуг,
залучення
профільних
спеціалістів у
медичну сферу
Підвищення якості
медичних послуг
громади

практики
сімейної
медицини

Кількість
закуплених
одиниць
устаткування

Медичні
заклади
громади

Підвищення якості
медичних послуг
громади

Кількість
відремонтованих
закладів

Медичні
заклади
громади

Підвищення якості
медичних послуг
громади

Кількість
відремонтованих
закладів

Медичні
заклади
громади

Підвищення якості
медичних послуг
громади

Кількість
відремонтованих
закладів

Медичні
заклади
громади

Забезпечення
населення

Відкриття аптеки

Медичні
заклади

КП
Амбулаторія
загальної
практики
сімейної
медицини
КП
Амбулаторія
загальної
практики
сімейної
медицини
КП
Амбулаторія
загальної
практики
сімейної
медицини
КП
Амбулаторія
загальної
практики
сімейної
медицини
КП
Амбулаторія

державний
бюджет

Бюджет ОТГ,
державний
бюджет,
обласний
бюджет ,
зовнішнє
фінансування

2019-2023

Бюджет ОТГ

2020-2023

Бюджет ОТГ

2020-2023

Бюджет ОТГ

2020-2023

Бюджет ОТГ,
залучені кошти

2020-2023
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поставки та придбання
обладнання та
медикаментів
7) Інформаційні
матеріали про
обов’язковість
щорічних
медичних оглядів
8) Придбання
сучасної
стоматологічної
установки для
стоматологічних
кабінетів громади
9) Придбання УЗД –
обладнання та
біохімічного
аналізатора
10) Придбання
автомобіля для
потреб КП
Амбулаторія
загальної практики
сімейної медицини

Розробка Програми
медичних консультацій
для населення, розробка
та видання буклетів ,
листівок з інформацією
про необхідність
медичних оглядів

доступними ліками

Підвищення
здоров’я
населення,
попередження та
вчасне лікування
хвороб

громади

Кількість
надрукованих
матеріалів

Медичні
заклади
громади

Розробка ТЕО,
проведення ремонтних
робіт, закупівля
обладнання

Надання якісних
стоматологічних
послуг

Кількість створених
кабінетів, залучених
спеціалістів

Медичні
заклади
громади

Проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, поставка
обладнання

Попередження
хвороб на ранніх
стадіях

Кількість
придбаного
обладнання

Медичні
заклади
громади

Проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, придбання

Забезпечення
мобільності
сімейних лікарів

Кількість придбаних
автомобілів

Медичні
заклади
громади

загальної
практики
сімейної
медицини
КП
Амбулаторія
загальної
практики
сімейної
медицини
КП
Амбулаторія
загальної
практики
сімейної
медицини
КП
Амбулаторія
загальної
практики
сімейної
медицини
КП
Амбулаторія
загальної
практики
сімейної
медицини

Бюджет ОТГ,
зовнішнє
фінансування

2019-2026

Бюджет ОТГ,
зовнішнє
фінансування

2020-2021

Бюджет ОТГ

2020-2021

Бюджет ОТГ,
обласний
бюджет,
державний
бюджет
зовнішнє
фінансування

2020-2025
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Стратегічна ціль 3: ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ
ОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО
ЛОГІЧНОГО ОТОЧЕННЯ
Операційна ціль 3.1. Вдосконалення комунікації та дорожньої інфраструктури
Результат
Показник
Показник реалізації
реалізації
оцінювання
Діяльність/ завдання
діяльності / завдання
діяльності /
результату
(продукт)
завдання
діяльності
1) Розробка та
впровадження
програми
«Мобільна
Покращення
громада»
Програма «Мобільна
Розроблена
мобільності
громада»
програма
громадян

2) Придбання
автобуса для
забезпечення
внутрішніх
перевезень
громадян ОТГ

3) Забезпечення
діяльності Служби
з перевезень осіб з
порушеннями
опорно-рухового
апарату

Проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, придбання

Придбаний автобус,
забезпечення
внутрішніх
перевезень
громадян ОТГ

Кількість придбаних
транспортних
засобів

Придбання спеціально
обладнаного автомобіля,
виділення коштів на
функціонування Служби

Покращення
мобільності людей
з обмеженими
можливостями

Кількість
перевезених
пасажирів

Джерела
верифікації
показників

Звітність
виконкому

Акти прийомупередачі

Дані КП
«Господар»

Відповідаль
ний за
виконання
Відділ
житловокомунальног
о
господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку
Відділ
житловокомунальног
о
господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку
КП
«Господар»

Джерела
фінансування /
кошти з
бюджету ОТГ

Термін
реалізації

Бюджет ОТГ,
залучені кошти

2019-2020

Бюджет ОТГ,
залучені кошти

2019-2020

Бюджет ОТГ,
державний
бюджет,
зовнішнє
фінансування

2019-2026
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«Соціальне таксі»
4) Капітальний
ремонт ,
будівництво
тротуарів

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт з
будівництва тротуарів

Забезпечення
безпеки
пересування
пішоходів на
дорогах з
пожвавленим
рухом

Протяжність
побудованих
тротуарів

Звітність
виконкому

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт з
будівництва велодоріжок

Підвищення
безпеки
велосипедистів та
розвиток туризму

Протяжність
побудованих
велодоріжок

Звітність
виконкому

5) Велодоріжки

6) Капітальний
ремонт доріг :
- с.Переяславське
Вул.Заводська
- с.Переяславське,
вул.Центральна
- с.Переяславське,
вул.Горького
- с.Переяславське,
вул.Польова
- с.Переяславське,
вул.Привокзальна

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Поліпшення стану
доріг

Кількість
відремонтованих
кілометрів доріг

Відділ
житловокомунальног
о
господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку
Відділ
житловокомунальног
о
господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку

Відділ
житловокомунальног
о
Акти виконаних господарств
робіт
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку

Бюджет ОТГ,
залучені кошти

2019-2026

Бюджет ОТГ,
залучені кошти

2021-2026

Бюджет ОТГ,
залучені кошти

2019-2026
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- с.Переяславське,
вул.Гагаріна
- с.Переяславське,
вул. Лесі Українки
7) Капітальний
ремонт доріг :
- с.Студеники,
вул.Лісова
- с.Студеники
Вул.Пономарен
ка
- с.Студеники,
вул.Діагональн
а
- с.Студеники,
вул.Шкільна
- с.Студеники,
вул.Шевченка
- с.Студеники,
вул.Мохорівка
- с.Студеники,
вул.Урожайна
- с.Студенники,
вул.Акаційова
- с.Студеники,
вул.Миру
8) Капітальний
ремонт доріг :
- с.Соснова,
вул.Миру
- с.Соснова,
вул.Новоселицька
- с.Соснова,

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Поліпшення стану
доріг

Поліпшення стану
доріг

Кількість
відремонтованих
кілометрів доріг

Відділ
житловокомунальног
о
Акти виконаних господарств
робіт
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку

Бюджет ОТГ,
залучені кошти

2019-2026

Кількість
відремонтованих
кілометрів доріг

Відділ
житловокомунальног
Акти виконаних
о
робіт
господарств
а, інвестицій
та

Бюджет ОТГ,
залучені кошти

2019-2026
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вул.Садова
- с.Соснова,
вул.Центральна
9) Капітальний
ремонт доріг :
- с.Сомкова Долина,
вул.Шевченка
- с.Соснівка,
вул.Польова

10)
Капітальний
ремонт доріг :
- с.Козлів, вул.Жулі
- с.Козлів,
вул.Майдан
- с.Козлів,
вул.Польова

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Поліпшення стану
доріг

Кількість
відремонтованих
кілометрів доріг

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Поліпшення стану
доріг

Кількість
відремонтованих
кілометрів доріг

соціальноекономічног
о розвитку
Відділ
житловокомунальног
о
Акти виконаних господарств
робіт
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку
Відділ
житловокомунальног
о
Акти виконаних господарств
робіт
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку

Операційна ціль 3.2. Покращення діяльності комунального підприємства,
підприємства обслуговування населення і якості публічних послуг
Результат
Показник
Показник реалізації
Джерела
Відповідаль
реалізації
оцінювання
Діяльність/ завдання
діяльності / завдання
верифікації
ний за
діяльності /
результату
(продукт)
показників
виконання
завдання
діяльності
1) Придбання
Придбаний
Місцева
Проведення процедури
пожежного
автомобіль,
Акт прийомупожежнозакупівлі, підписання
Зменшення пожеж
автомобіля для
підвищення
передачі
рятувальна
угоди, придбання
місцевої пожежної
пожежної безпеки
служб

Бюджет ОТГ,
залучені кошти

2019-2026

Бюджет ОТГ,
залучені кошти

2019-2026

Джерела
фінансування /
кошти з
бюджету ОТГ
Бюджет ОТГ,
обласний
бюджет,
державний

Термін
реалізації

2020-2023
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охорони
2) Придбання
аварійнорятувального
автомобіля
оперативного
реагування легкого
типу
3) Придбання
аварійнорятувального
обладнання,
радіостанції,
спеціальний одяг,
офісне та
комп’ютерне
обладнання
4) Ремонт
приміщення
місцевої пожежної
охорони
5) Імформаційнопросвітницька
діяльність щодо
дотримання
правил
дорожнього руху
та правил
поводження з

громади

Проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, придбання

Придбаний
автомобіль,
підвищення
безпеки в громаді

Визначення потреби,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, придбання

Забезпечення
Центру безпеки
необхідним
обладнанням для
роботи, підвищення
громадської та
пожежної безпеки
громади

Розробка ТЕО, підписання
угоди, виконання робіт

Забезпечення
працівників
місцевої пожежної
охорони
належними
умовами праці

Навчання дітей в
закладах освіти громади

Дотримання ПДР,
зменшення пожеж

Зменшення
правопорушень

Акт прийомупередачі

Місцева
пожежнорятувальна
служб

бюджет,
зовнішнє
фінансування
Бюджет ОТГ,
обласний
бюджет,
державний
бюджет,
зовнішнє
фінансування

2020-2023

Акт прийомупередачі

Місцева
пожежнорятувальна
служб

Бюджет ОТГ,
обласний
бюджет,
державний
бюджет,
зовнішнє
фінансування

Кількість
відремонтованих
приміщень

Акти виконаних
робіт

Виконавчий
комітет
Студениківс
ької
сільської
ради

Бюджет ОТГ

2019-2020

Кількість дітей, які
пройшли навчання

Навчальні
заклади
громади

Місцева
пожежнорятувальна
служба

Бюджет ОТГ,
залучені кошти

2019-2026

Якісні безпекові
послуги в громаді

2020-2023
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вогнем
6) Забезпечення
діяльності місцевої
охоронної служби
шляхом
встановлення
камер
відеоспостережен
ня в громаді
7) Відкриття Центру
надання
адміністративних
послуг

8) Ремонт
приміщення
поштового
відділення в селі
Студеники

Визначення потреби,
підписання угоди,
встановлення камер

Забезпечення
громадського
правопорядку в
громаді

Кількість
встановлених
камер
відеоспостереженн
я

Створення та
забезпечення діяльності
ЦНАПу

Покращення
надання
адміністративних
послуг

Кількість наданих
послуг в ЦНАПі

Розробка ТЕО,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, ремонт

Покращення
надання публічних
послуг для
населення
(комунальні
платежі, виписка
газет, відправка
листів тощо)

Кількість
відремонтованих
приміщень

Операційна ціль 3.3. Створення рекреаційно-відпочинкової
відпочинкової та спортивної інфраструктури
Показник реалізації
Результат
Показник
Діяльність/ завдання
діяльності / завдання
реалізації
оцінювання

Акти
прийманняпередачі,
накладні,
звітність
виконкому

Місцева
пожежнорятувальна
служба

Відділ
житловокомунальног
о
Звітність
господарств
виконкому
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку
Відділ
житловокомунальног
о
Акти виконаних господарств
робіт
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку

Джерела
верифікації

Відповідаль
ний за

Бюджет ОТГ,
залучені кошти

2019-2021

Бюджет ОТГ,
зовнішнє
фінансування,
проекти
міжнародної
технічної
допомоги

2019

Бюджет ОТГ

2020

Джерела
фінансування /

Термін
реалізації
50

Стратегія сталого розвитку Студениківської ОТГ на 2019 - 2026 роки

(продукт)
1) Розробка
комплексної
програми розвитку
туризму

2) Реконструкція
парку в селі
Студеники по
вул.Корзуна

3) Будівництво парку
в селі
Переяславське по
вул.Привокзальна

діяльності /
завдання

результату
діяльності

показників

Забезпечення якісних
туристичних послуг для
місцевого населення та
гостей громади шляхом
розробки і реалізації
комплексної програми
розвитку туризму,
формування та
просування туристичних
продуктів для різних груп
споживачів

Програма розвитку
туризму

Кількість
розроблених
програм

Звітність
виконкому

Розробка ТЕО,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди , виконання робіт

Розвиток
відпочинкової
інфраструктури

Площа
реконструйованого
парку

Звітність
виконкому

Розробка ТЕО,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди , виконання робіт

Розвиток
відпочинкової
інфраструктури

Площа
реконструйованого
парку

Звітність
виконкому

виконання
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту
населення
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту
населення
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального

кошти з
бюджету ОТГ

Бюджет ОТГ

2019-2020

Бюджет ОТГ

2020-2022

Бюджет ОТГ

2020-2022
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4) Будівництво парку
в селі Соснова по
вулиці Центральна
Розробка ТЕО,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди , виконання робіт

Розвиток
відпочинкової
інфраструктури

Площа
реконструйованого
парку

Звітність
виконкому

Розробка ТЕО,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди , виконання робіт

Розвиток
відпочинкової
інфраструктури

Площа
реконструйованого
парку

Звітність
виконкому

Розробка ТЕО,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди , виконання робіт

Розвиток
відпочинкової
інфраструктури

Площа
реконструйованого
парку

Звітність
виконкому

5) Будівництво скверу
в селі Козлів

6) Будівництво скверу
в селі Сомкова
Долина та Соснівка

захисту
населення
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту
населення
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту
населення
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального

Бюджет ОТГ

2020-2022

Бюджет ОТГ

2022-2023

Бюджет ОТГ

2022-2023
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7) Будівництво
спортивного
майданчика з
штучним
покриттям в селі
Переяславське

8) Будівництво
мультифункціонал
ьного майданчика
на базі
Студениківського
опорного ЗЗСО І-ІІІ
ступенів

9) Будівництво
майданчика зі
штучним
покриттям в селі
Сомкова Долина

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Розвиток
спортивного
потенціалу дітей та
молоді, доступність
населення до
занять фізичною
культурою та
спортом

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Розвиток
спортивного
потенціалу дітей та
молоді, доступність
населення до
занять фізичною
культурою та
спортом

Кількість
майданчиків

Звітність
виконкому

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Розвиток
спортивного
потенціалу дітей та
молоді, доступність
населення до
занять фізичною
культурою та
спортом

Кількість
майданчиків

Звітність
виконкому

Кількість
майданчиків

Звітність
виконкому

захисту
населення
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту
населення
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту
населення
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального

Бюджет ОТГ,
обласний
бюджет

2019

Бюджет ОТГ ,
обласний
бюджет,
державний
бюджет,
залучені кошти

2020-2021

Бюджет ОТГ,
обласний
бюджет

2021
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10) Будівництво
майданчика зі
штучним
покриттям в селі
Козлів

11) Будівництво
майданчика зі
штучним
покриттям в селі
Студеники

12) Будівництво
майданчика зі
штучним
покриттям в селі
Соснова

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Розвиток
спортивного
потенціалу дітей та
молоді, доступність
населення до
занять фізичною
культурою та
спортом

Кількість
майданчиків

Звітність
виконкому

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Розвиток
спортивного
потенціалу дітей та
молоді, доступність
населення до
занять фізичною
культурою та
спортом

Кількість
майданчиків

Звітність
виконкому

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Розвиток
спортивного
потенціалу дітей та
молоді, доступність
населення до
занять фізичною
культурою та
спортом

Кількість
майданчиків

Звітність
виконкому

захисту
населення
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту
населення
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту
населення
Відділ
освіти,
охорони
здоров’я,
молоді і
спорту,
культури,
туризму та
соціального

Бюджет ОТГ,
обласний
бюджет

2022

Бюджет ОТГ,
обласний
бюджет

2021

Бюджет ОТГ,
обласний
бюджет

2023
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захисту
населення
13) Будівництво
стадіону в селі
Переяславське

14) Придбання
вуличних
тренажерів для
встановлення в
селах громади

15) Будівництво
двадцятип’ятиметр
ового басейну в
селі Студеники

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Визначення потреби,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, поставка
тренажерів, встановлення
силами громади сіл

Розробка ТЕО, відведення
в установленому порядку
земельної ділянки, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Розвиток
спортивного
потенціалу дітей та
молоді, доступність
населення до
занять фізичною
культурою та
спортом
Пропаганда
здорового способу
життя, доступність
населення до
занять фізичною
культурою та
спортом, залучення
громадян до
покращення
власного добробуту
Розвиток дитячого,
дитячо-юнацького,
резервного спорту
та спорту вищих
досягнень,
проведення різного
рівня спортивних
заходів з водних
видів спорту
відповідно до
правил і стандартів
Міжнародної
федерації плавання

Кількість стадіонів

Кількість
встановлених
тренажерів

Кількість
побудованих
басейнів

Акти виконаних
робіт

Виконавчий
комітет
Студениківс
ької
сільської
ради

Бюджет ОТГ

2019-2020

Накладні

Виконавчий
комітет
Студениківс
ької
сільської
ради

Бюджет ОТГ

2020-2022

Виконавчий
комітет
Студениківс
ької
сільської
ради

Бюджет ОТГ ,
обласний
бюджет,
державний
бюджет,
залучені кошти,
співробітництв
о в рамках
державноприватного
партнерства

2021-2024

Акти виконаних
робіт
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(FINA)
16) Встановлення
освітлення
стадіонів громади

17) Будівництво
фонтанів у селах
громади
(Студеники,
Переяславське,
Соснова, Козлів,
Сомкова Долина)

18) Розроблення велота піших маршрутів
історичними та
мальовничими
місцями громади,
маршрутів
вихідного дня

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Освітлені стадіони

Кількість
встановлених
ліхтарів

Розробка ТЕО, ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, виконання робіт

Розвиток
рекреаційновідпочинкової
інфраструктури

Кількість
побудованих
фонтанів

Розробка детальних
планів маршрутів,
створення інфраструктури
(облаштування доріжок,
стежок, виготовлення та
встановлення вказівників
та інформаційних
табличок, місця для
зупинок, біо-туалети,
смітники, виготовлення
інформаційних листівок,
брошур про маршрути,

Залучення
мешканців до
активного
відпочинку,
розвиток
туристичного
потенціалу громади

Кількість залучених
туристів, кількість
учасників
туристичного
кластеру (надавачів
різних туристичних
послуг)

Відділ
житловокомунальног
о
Акти виконаних господарств
робіт
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку
Відділ
житловокомунальног
о
Акти виконаних господарств
робіт
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку
Звітність
виконкому
Відділ
житловокомунальног
о
господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку

Бюджет ОТГ ,
обласний
бюджет,
державний
бюджет,
зовнішнє
фінансування

2021-2026

Бюджет ОТГ ,
обласний
бюджет,
державний
бюджет,
зовнішнє
фінансування

2021-2026

Бюджет ОТГ,
залучені кошти

2020-2021
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19) Розвиток
сільського екотуризму

20) Розроблення
офіційної
символіки та
бренду (логотипу)
Студениківської
громади

популіризація в ЗМІ)
Інвентаризація будівель,
які можуть бути
використані в якості
гостьових будинків чи
«зелених садиб» для
розміщення туристів,
ремонт та облаштування
будівель, туристичних
маршрутів, створення
туристичних продуктів
(комплексних
туристичних пропозицій),
промоція туристичного
потенціалу громади,
Стаді-тури для
мешканців, які бажають
прийняти участь у
розвитку
Залучення спеціалістів,
аналітична робота,
розроблення макету
бренду/емблеми/герба
громади, громадське
обговорення, включення
пропозицій,
затвердження

Розвиток
туристичного
потенціалу громади

Створений бренд
громади

Операційна ціль 3.4. Покращення якості води і систем водопостачання
Показник реалізації
Результат
Діяльність/ завдання
діяльності / завдання
реалізації

Кількість осіб, які
взяли участь у стадітурі, кількість
туристичних послуг,
кількість надавачів
туристичних послуг,
кількість туристів

Кількість брендів

Показник
оцінювання

Звітність
виконкому

Бюджет ОТГ,
залучені кошти
Відділ
житловокомунальног
о
господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку

Звітність
виконкому

Джерела
верифікації

2019-2026

Відділ
житловокомунальног
о
господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку

Бюджет ОТГ,
залучені кошти

Відповідаль
ний за

Джерела
фінансування /

2020-2021

Термін
реалізації
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(продукт)
1) Будівництво
бюветів з
артезіанською
водою

2) Модернізація
існуючих
артезіанських
свердловин

3) Капітальний
ремонт,
реконструкція,
будівництво
водопровідних
мереж

4) Реконструкція та

діяльності /
завдання

результату
діяльності

показників

Визначення технікоекономічного
обгрунтування (ТЕО),
розробка ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, будівництво

Забезпечення
населення якісною
питною водою

Кількість
побудованих
бюветів

Звітність
виконкому

Визначення технікоекономічного
обгрунтування (ТЕО),
розробка ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, проведення робіт

Забезпечення
населення якісною
питною водою

Кількість
модернізованих
свердловин

Звітність
виконкому

Визначення технікоекономічного
обгрунтування (ТЕО),
розробка ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, проведення робіт

Забезпечення
населення якісною
питною водою

Протяжність
відремонтованих/
побудованих
мереж

Звітність
виконкому

Визначення техніко-

Мінімізація

Протяжність

Звітність

виконання
Відділ
житловокомунальног
о
господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку
Відділ
житловокомунальног
о
господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку
Відділ
житловокомунальног
о
господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку
Відділ

кошти з
бюджету ОТГ

Бюджет ОТГ,
залучені кошти

2021-2025

Бюджет ОТГ,
залучені кошти

2019-2024

Бюджет ОТГ,
залучені кошти

2024-2026

Бюджет ОТГ,

2023-2026
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будівництво
мереж
водовідведення

5) Просвіта
населення щодо
необхідності
економного
використання води
та дотримання
санітарнобудівельних норм
при будівництві
індивідуальних
вигрібних ям
(септиків)

економічного
обгрунтування (ТЕО),
розробка ПКД,
проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, проведення робіт

Проведення заходів:
семінари, тренінги,
бесіди, роздатковий
матеріал

потрапляння
каналізаційних
стоків в грунти

Економія ресурсів
(водних,
енергетичних),
зменшення
кількості
потрапляння
каналізаційних
стоків в грунти

побудованих /
відремонтованих
мереж

Кількість заходів,
кількість людей, які
відвідали заходи

виконкому

Звітність
виконкому

житловокомунальног
о
господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку
Відділ
житловокомунальног
о
господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку

Операційна ціль 3.5. Екологічна просвіта мешканців та протидія деградації навколишнього природного середовища
Результат
Показник
Показник реалізації
Джерела
Відповідаль
реалізації
оцінювання
Діяльність/ завдання
діяльності / завдання
верифікації
ний за
діяльності /
результату
(продукт)
показників
виконання
завдання
діяльності
1) Проведення
Відділ
Проведення семінарів,
Забезпечення
комплексної
освіти,
навчань у закладах освіти
належного рівня
Кількість
Дані закладів
екологічної
охорони
громади, проведення
екологічної
проведених заходів
освіти
інформаційноздоров’я,
акції «Посади дерево»
культури населення
роз’яснювальної
молоді і

залучені кошти

Не потребує
фінансування

2019-2026

Джерела
фінансування /
кошти з
бюджету ОТГ

Термін
реалізації

Не потребує
фінансування

2019-2026
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кампанії «Бережи
природу»

2) Реалізація
комплексу заходів
із забезпечення
належного
використання
інфраструктури
поводження з ТПВ

3) Розробка
комплексної
програми
поводження з ТПВ
4) Придбання
сміттєвих баків

5) Придбання
сміттєвоза

6) Придбання

Покращення
екологічної ситуації
в громаді,
зменшення
кількості стихійних
сміттєзвалищ

Кількість
проведених заходів

Дані КП
«Господар»

Запровадження
сортування ТПВ,
налагодження ринку
збуту
Визначення потреби ,
підписання угоди,
придбання

Покращення
екологічної ситуації
в громаді

Зменшення
кількості стихійних
сміттєзвалищ

Дані КП
«Господар»

Запровадження
сортування ТПВ

Кількість придбаних
баків

Проведення процедури
закупівлі, підписання
угоди, поставка
автомобіля

Запровадження
сортування ТПВ

Кількість придбаних
автомобілів

Проведення процедури

Запровадження

Проведення
інформаційних заходів:
семінари, лекції, акція
«Скажи поліетилену «НІ!»

Кількість придбаних

спорту,
культури,
туризму та
соціального
захисту
населення
Відділ
житловокомунальног
о
господарств
а, інвестицій
та
соціальноекономічног
о розвитку
КП
«Господар»

Дані КП
«Господар»

КП
«Господар»

Дані КП
«Господар»

КП
«Господар»

Дані КП

КП

Не потребує
фінансування

постійно

Бюджет ОТГ,
залучені кошти

2019-2026

Бюджет ОТГ,
обласний
бюджет,
державний
бюджет, ДФРР
Бюджет ОТГ,
обласний
бюджет,
державний
бюджет, ДФРР,
зовнішнє
фінансування
Бюджет ОТГ,

2020-2026

2020-2026

2020-2026
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вакуумної
асенізаторської
машини

закупівлі, підписання
угоди, поставка
автомобіля

сортування ТПВ

автомобілів

«Господар»

«Господар»

обласний
бюджет,
державний
бюджет, ДФРР,
зовнішнє
фінансування
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