Матеріали
до Стратегії розвитку Великодимерської ОТГ
на період до 2027 року

ПЛАН ДІЙ
З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ ОТГ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

смт Велика Димерка, 2018 р.

ПЛАН ДІЙ
З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ ОТГ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

А.1.1.
Вдосконалення
управління
комунальною
власністю

Інвентаризація
земель

1

Х

Інвентаризація
будівель і
приміщень

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Можливі
джерела та
обсяги
фінансування

Територія
впливу

Індикатори
виконання

Виконавчий
комітет селищної
ради, фізичні
особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019 - 5-6 млн.
грн.

Звіт про
проведення
інвентаризації.
Реєстр земельних
ділянок

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-0,1 млн грн,
2020-0,1 млн грн,
2021-0,1 млн грн,
2022-0,1 млн грн,
2023-0,1 млн грн
2024-0,1 млн грн

смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня,
с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка,
та землі за
межами
населеного
пункту.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Пріоритетність
Період реалізації
Виконавець/
1=Висока
Партнери
2=Середня
3=Низька
(визначається
членами
робочої групи)
Стратегічна ціль А.1. Активізація залучення інвестицій

2020

Проекти

2019

Операційна ціль

Звіт про
проведення
інвентаризації.
Реєстр будівель і
приміщень

А.1.2.
Створення
нових
інвестиційних
продуктів

Актуалізація та
розроблення
генеральних
планів населених
пунктів ОТГ

1

Х

Розроблення
схеми планування

1

Х

Створення
індустріального
парку
«Шевченківський»

2

Х

Х

Х

Х

Х

Виконавчий
комітет селищної
ради , фізичні
особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-2020 -6-7
млн грн

Виконавчий
комітет селищної
ради , фізичні
особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019- 1-1,5 млн
грн

Виконавчий
комітет селищної
ради а, фізичні
особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.

Тарасівка,
с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка,
та землі за
межами
населеного
пункту.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.

Актуалізовані
генеральні плани.
Розширені межі
населених пунктів
для забудови

Схема планування

Зареєстрований
індустріальний
парк.
Підключено
комунікації

Формування
інвестиційних
пропозицій з
розміщення
бізнесів у
«Першому
індустріальному
парку».

1

Формування
інвестиційних
пропозицій з
розміщення
бізнесів у
новоствореному
індустріальному
парку.

1

Формування
інвестиційних
пропозицій з
розміщення
бізнесів поза
межами
індустріальних
парків.

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

В межах
кошторису на
утримання
апарату
виконкому
селищної ради

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

.
В межах
кошторису на
утримання
апарату
виконкому
селищної ради

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

В межах
кошторису на
утримання
апарату
виконкому
селищної ради

Тарасівка,
с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.

Сформовані
інвестиційні
пропозиції з
розміщення
бізнесів у
«Першому
індустріальному
парку».

Сформовані
інвестиційні
пропозиції з
розміщення
бізнесів у
новоствореному
індустріальному
парку.

Сформовані
інвестиційні
пропозиції з
розміщення
бізнесів поза
межами
індустріальних
парків.

А.1.3. Промоція
інвестиційного
потенціалу

Створення та
затвердження
бренду
Великодимерської
ОТГ

1

Х

Розробка і
поширення
рекламнопрезентаційних
матеріалів.
Створення
інвестиційного
веб-сайту
Великодимерської
ОТГ

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Участь
представників
громади в заходах
інвестиційного
спрямування
(форумах,
виставках)

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
100,0 тис.грн.

Х

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
щороку у розмірі
10.0 тис.грн

Х

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

В межах
кошторису на
утримання
апарату
виконкому
селищної ради

Стратегічна ціль А.2. Розвиток підприємництва

смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.
Підприємст
ва ОТГ
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.

Затверджений
бренд

Функціонуючий
двомовний
(українська та
англійська) вебсайт.
Розміщені
актуальні
інвестиційні
пропозиції на сайті
та інших ресурсах
(InvestUkraine,
ресурсу I-Go тощо).
Відео- та
PowerPoint
презентації
інвестиційних
можливостей
громади
Щорічний план
участі в
інвестиційних
заходах в Україні
та за кордоном.
Звіти про
результати участі у
заходах

А.2.1.
Покращання
надання
адміністративни
х послуг

Інвентаризація і
систематизація
адміністративних
послуг для
бізнесу.

1

Х

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

В межах
кошторису на
утримання
апарату
виконкому
селищної ради

Створення Центру
надання
адміністративних
послуг (ЦНАП).

1

Х

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

В межах
кошторису на
утримання
апарату
виконкому
селищної ради
2019 – 500,0
тис.грн

Сертифікація
системи
управління якістю
надання
адміністративних
послуг.

2

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2021 – 100,0
ттс.грн.

Х

смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.
Підприємст
ва ОТГ
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.
Підприємст
ва ОТГ
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.

Звіт про
інвентаризацію

Створений ЦНАП

Проведено
сертифікацію

А.2.2. Розвиток
бізнесінфраструктури
та комунікації

Запровадження
комплексної
консультації з
відкриття бізнесу
залежно від виду
економічної
діяльності.

2

Створення Центру
підтримки та
розвитку бізнесу
Великодимерської
ОТГ

3

Створення
Дорадчої
сільськогосподарс
ької служби для
покращання
підприємницької
активності
сільськогосподарс
ьких виробників

2

Х

Х

Х

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2022 – 400,0
тис.грн.

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2023 - 500,0
тис.грн

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

не потребує

Підприємст
ва ОТГ
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.
Підприємст
ва ОТГ
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
с. Бобрик, с.
Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.

Функціонуюча
консультація

Створений Центр.
Проведено 12
тренінгів щороку
для 360-380 осіб.
Надані
індивідуальні
консультації (300500)

Створено Дорадчу
сільськогосподарсь
ку службу.
Надані
індивідуальні
консультації (300500)

А.2.3.
Поширення
культури
підприємництва

Розроблення та
запровадження
інструментів для
регулярного
діалогу «владабізнес»

2

Створення
тренінгового
центру для
підготовки кадрів
для місцевого
бізнесу на засадах
дуальної освіти

3

Проведення
інформаційної
кампанії з
поширення
позитивного
досвіду бізнесініціатив.

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

В межах
кошторису на
утримання
апарату
виконкому
селищної ради

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

кошти інвесторів

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
щороку 10
тис.грн.

смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.
Підприємст
ва ОТГ
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.
Підприємст
ва ОТГ
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.

Розроблено та
використовуються
інструменти для
регулярного
діалогу «владабізнес» в т.ч.
створено Раду
підприємців при
селищному голові

Створено
тренінговий центр,
затверджено
програми,
отримано ліцензії,
укладено договори
з місцевими
компаніями

Проведено 12
інформаційних
заходів щороку..
Розміщено 4
повідомлення у ЗМІ

Запровадження
навчального курсу
з психології
підприємництва і
бізнес-планування
для дорослих.

3

Запровадження
факультативних
занять «Основи
підприємництва»
для школярів

2

Запровадження
конкурсу для
фінансування
бізнес-ідей
підприємців початківців

3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2023-2027 по
100. 0 тис.грн

Х

Х

Х

Х

Х

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2021-2027

Х

Х

Х

Х

Х

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2023-2027
щороку по
100 тис.грн

смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.

Проведено 2
тренінги щороку,
залучено 60
учасників щороку

Запроваджено
факультатив для
школярів

Проведено 1
конкурс щороку,
профінансовано 3
бізнес-проекти
щороку згідно з
умовами конкурсу

Стратегічна ціль А.3. Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу
А.3.1. Розвиток
рекреаційно-

Створення сектору
з розвитку
туризму

2

Х

Селищна рада.

Селищний
бюджет,.

смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове

Створено сектор з
розвитку туризму

туристичної
інфраструктури

Великодимерської
селищної ради

2020- 400,0
тис.грн

Розроблення
Плану розвитку
рекреаційноготуристичного
потенціалу
громади.

2

Створення
тренінгового
центру з повним
спектром послуг

3

Х

Х

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

Х

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2021-20223-5 млн грн

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством
2024 – 500,0
тис.грн

, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка,
території за
межами
населених
пунктів
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка

Розроблений План
розвитку
(напрямки, види,
ресурси, виконавці,
строки)

Створено
тренінговий центр з
повним спектром
послуг

А.3.2. Розвиток
туристичних
продуктів

Створення
сучасного
інтерактивного
Музею сільського
розвитку

1

Прокладання
доріжок для
катання на
велосипедах,
роликах,
організація
прокату

2

Організація та
проведення
щорічного
Фестивалю вогню
та диму «Диму без
вогню не буває»

2

Розроблення та
реалізація
маршруту для
промислового

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-0,25 млн
грн,
2020-0,5 млн грн,
2021-0,1 млн грн,
2022-0,15 млн
грн

Х

Х

Х

Х

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2024-2027
щороку по 1,0
млн. грн.

Х

Х

Х

Х

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
щороку 0,5 млн
грн

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені

смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,

Створено
інтерактивний
музей

Прокладені 50 км
доріжок, утворено 1
пункт прокату

Започатковано
проведення
щорічного
фестивалю

Розроблено та
запущено маршрут
для промислового
туризму по

туризму по
підприємствах
громади

Прокладання
екологічних
стежин

А.3.3. Промоція
рекреаційнотуристичного
потенціалу

2

Створення та
просування
рекреаційнотуристичного
сайту.
Розробка каталогу
туристичних
послуг та
презентація
туроператорам

Х

Х

зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

чинним
законодавством.
2021-0,1 млн грн,
2022-0,3 млн грн,
2023-0,1 млн грн

Х

Х

Х

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2021-0,1 млн грн,
2022-0,3 млн грн,
2023-0,1 млн грн

Х

Х

Х

Селищна рада,
фізичні особи,
підприємства,
організації, які
зацікавлені в
використанні
таких об’єктів.

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-0,2 млн грн,
2020-0,2 млн грн,
2021-0,2 млн грн,
2022-0,3 млн грн,
2023 -0,1 млн грн

с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка,
с.
Тарасівка,
с.
Михайлівка.

підприємствах
громади

Облаштовано 10
км екологічних
стежин,
розроблена мапа
та опис об’єктів

Функціонуючий
сайт.
Каталог
туристичних
продуктів
представлений 20
провідним
туроператорам

Стратегічна ціль Б.1. Розвиток інженерної інфраструктури
Б.1.1. Ремонт і
будівництво
доріг та
тротуарів

Розробка та
реалізація
комплексного
плану будівництва
і капітального
ремонту
пішохідних зон,

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-26 млн грн,

смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.

Розроблений план.
Відремонтоване і
побудоване
дорожнє покриття
(загалом близько
200 км)

тротуарів,
узгоджених з
модернізацією
інженерних мереж
Б.1.2.
Вдосконалення
транспортної
мережі

Б.1.3.
Покращання
водопостачання

Х

власності та
розвитку
інфраструктури

2020-26 млн грн,
2021-26 млн грн,
2022-26 млн грн,
2023 -26 млн грн

Населення
Великодимерськ
ої громади,
населення
обласного
центру, приватні
перевізники

Місцевий бюжет
та власники
існуючих
маршрутів в
якості інвесторів,
ДФРР

Розробка схеми
маршрутів
транспортного
сполучення
населених пунктів
Великодимерської
ОТГ

1

Відбір на
конкурсній основі
перевізників для
здійснення
пасажирських
перевезень між
населеними
пунктами громади.

2

Х

Виконавчий
комітет селищної
ради

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.

Узгодження з
перевізниками
умов надання
послуг, що
здійснюють
транспортне
сполучення
населених пунктів
ОТГ і м. Києва.

2

Х

Виконавчий
комітет селищної
ради

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.

Влаштування
системи доочистки
питної води

1

Відділ
капітального
будівництва,
житлово-

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені

Х

Х

Х

Х

Х

Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,

Запроваджено
схему маршрутів
транспортного
сполучення
населених пунктів
Великодимерської
ОТГ

Проведено
конкурс, відібрано
перевізників

Проведено нараду,
узгоджено умови
перевезень

Фнкціонуюча
система доочистки
питної води

і
водовідведення

Створення мережі
бюветів питної
води

2

Реконструкція
очисних споруд

1

Будівництво нових
і капітальний
ремонт наявних
мереж
водопостачання та
водовідведення

1

комунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

чинним
законодавством.
2019-0,1 млн грн,
2020-0,1 млн грн,
2021-0,1 млн грн,
2022-0,1 млн грн,
2023-0,1 млн грн

Х

Х

Х

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2020-0,1 млн грн,
2021-0,5 млн грн,
2022-1,5 млн грн,
2023-1,5 млн грн

Х

Х

Х

Х

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-0,2 млн грн,
2020-10 млн грн,
2021-10 млн грн,
2022-10 млн грн,
2023-10 млн грн

Х

Х

Х

Х

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-1,5 млн грн,
2020-1,5 млн грн,
2021-1,5 млн грн,
2022-1,5 млн грн,
2023-1,5 млн грн

Х

Х

Х

Х

Стратегічна ціль Б.2. Підвищення рівня енергоефективності

с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка.
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка.

Функціонуючі
бювети в усіх
населених пунктах
ОТГ (15 одиниць
загалом)

Реконструйовані
очисні споруди

Побудовано і
проведено
капітальний
ремонт мереж
водопостачання та
водовідведення
(загалом близько
10 км)

Б.2.1.
Вдосконалення
системи
енергоменеджм
енту

Проведення
інформаційної
кампанії,
спрямованої на
посилення
енергозбереження

1

Х

Х

Х

Х

Х

Проведення
енергоаудиту
громадських
будівель, що
належать до
сфери управління
ОТГ

1

Х

Х

Визначення та
реалізація заходів
з підвищення
енергозбереження
громадських
будівель, що
належать до
сфери управління
ОТГ

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Встановлення
енергозберігаючих
світильників

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-0,2 млн грн,
2020-0,2 млн грн,
2021-0,2 млн грн,
2022-0,2 млн грн,
2023 -0,2 млн грн

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-1,5 млн грн,
2020-4,5 млн грн
2021-5 млн грн,
2022-5 млн грн,
2023-5 млн грн

Х

Відділ
капітального
будівництва,

Селищний
бюджет, інші
джерела не

смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка

смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове

Створено посаду
енергоменеджера.
Проведено 12
інформаційних
заходів щороку.
Виготовлено
інформаційні
буклети.
Розміщено 4
повідомлення у
ЗМІ
Звіт про
проведення
енергоаудиту.
Інформаційна база
характеристик
бюджетних
будівель та
рекомендацій
щодо реалізації
проектів з
енергозбереження
і використання
відновлювальних
джерел енергії;
перелік
пріоритетних
об’єктів для
проведення
комплексної
термомодернізації
Затверджені та
реалізовані заходів

Встановлено
енергозберігаючі
світильники

вуличного
освітлення

Б.2.2. Розвиток
альтернативних
джерел
енергозабезпеч
ення

житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

заборонені
чинним
законодавством.
2019-2 млн грн,
2020-2 млн грн,
2021-2,5 млн грн,
2022-2,5 млн грн,
2023 -2,5 млн грн

Проведення
дослідження
можливості
використання
різних видів
альтернативних
джерел енергії в
громаді в цілому
та в розрізі
об’єктів

1

Х

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.

Впровадження
опалення
громадських
будівель за
рахунок
встановлення
сонячних батарей.

1

Х

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-1 млн грн,
2020-2 млн грн,

, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка

вуличного
освітлення в усіх
населених пунктах
ОТГ

смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.

Розроблений і
запроваджений
механізм збору і
вивезення ТПВ

Звіт

Опалення 5
громадських
будівель за
рахунок сонячної
енергії

Стратегічна ціль Б.3. Вдосконалення системи поводження з ТПВ
Б.3.1.
Забезпечення
регулярного
видалення ТПВ

Розробка і
реалізація
сучасного
механізму збору і
вивезення ТПВ (в
т. ч. встановлення
оптимальних
тарифів

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-0,2 млн грн,
2020-0,2 млн грн

Б.3.2.
Запровадження
роздільного
збирання ТПВ

Проведення
інформаційної
кампанії стосовно
ощадливого
ставлення до
довкілля,
необхідності
роздільного збору
ТПВ

1

Встановлення урн
для роздільного
збору ТПВ в
громадських
місцях,
комунальних
установах,
житловому секторі

1

Х

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2020-0,5 млн грн

Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка

Проведено 12
інформаційних
заходів щороку.
Виготовлено
інформаційні
буклети.
Розміщено 4
повідомлення у
ЗМІ

Встановлено урни
для роздільного
збору ТПВ в
громадських
місцях,
комунальних
установах,
запровадження
пільг для
стимулювання
встановлення урн
житловим
сектором

Стратегічна ціль Б.4. Розвиток культури, освіти, спорту, медицини
Б.4.1.
Покращання
надання послуг
соціальною
інфраструктуро
ю

Запровадження
механізму
реалізації права
на першочергове
зарахування до
закладів вищої
медичної і
педагогічної освіти
за державним
(регіональним)
замовленням осіб,
які уклали угоду
про
відпрацювання не
менше трьох років
у сільській
місцевості або

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Відділ освіти

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-0,2 млн грн,
2020-2026-1 млн
грн,
2027-0,3 млн грн

смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка

Запроваджений
механізм

селищі міського
типу
Будівництво
корпусів шкіл для
розміщення
початкових класів
в смт.Велика
Димерка

1

Будівництво
будинку школяра в
смт.Велика
Димерка

2

Будівництво
дитячих садочків

1

Будівництво
«зеленої» сцени
для проведення
культурномистецьких
заходів у веснянолітній період

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури
Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2020-0,5 млн грн,
2021-10 млн грн,
2022 -10 млн грн,
2023-10 млн грн
Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2022-0,5 млн грн,
2023 -10 млн грн

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-0,5 млн грн,
2020-10 млн грн,
2021-10 млн грн,
2022-10 млн грн,
2023 -10 млн грн

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2021 -0,2 млн.
грн,
2022 -1 млн грн

смт Велика
Димерка

Будівництво
корпусів шкіл для 2
тис. учнів

смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
с. Бобрик, с.
Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.

Зведений Будинок
школяра

Збудовані дитячі
садочки загалом
на 400 місць

Збудовано
«зелену» сцену

Б.4.2.
Забезпечення
житлом фахівців

Реконструкція і
модернізація
будинків культури і
бібліотек

2

Будівництво
спортивного
комплексу

2

Надання
інформаційної та
фінансової
підтримки
аматорським
художнім
колективам і
спортивним
командам

3

Будівництво 3-х
16-квартирних
будинків в смт.

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-0,2 млн грн,
2020 -10 млн грн,
2021 -10 млн грн,
2022 -10 млн грн,
2023 -10 млн грн

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2023 -40 млн грн

Тарасівка, с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка

Реконструйовано і
модернізовано 10
будівель будинків
культури і
бібліотек

Зведений
спортивний
комплекс

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Сектор з питань
культури
та спорту

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-500,0
тис.грн.
2020-500,0
тис.грн ,
2021-500,0
тис.грн
,
2022-500,0
тис.грн

смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка.

Забезпечення
інвентарем
аматорські
колективи,
анонсування
виступів,
розміщення звітів
про виступи

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Відділ
капітального
будівництва,

Селищний
бюджет, інші
джерела не

смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове

Введені в
експлуатацію 3 16квартирні будинки

Велика Димерка,
с.Тарасівка, с.
Шевченкове для
фахівців сфер
освіти, культури,
медицини, спорту

житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

заборонені
чинним
законодавством.
2021-15 млн грн,
2022-15 млн грн,
2023-15 млн грн

, с.
Тарасівка

Відділ
документообігу,
звернень
громадян,
внутрішньої
політики та
зв’язків із
засобами
масової
інформації

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
1,0 тис. грн.

смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка.
Підприємств
а ОТГ

Функціонуючі
сторінка та група з
щонайменше 500
учасниками, не
менше 15 дописів
щомісяця

смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.

Проведено 1
місячник
благоустрою
щопівпроку

Стратегічна ціль Б.5. Розвиток громадського простору
Б.5.1.
Налагодження
діалогу «владагромада»

Б.5.2.
Покращання
благоустрою та
місць відпочинку

Створення у
соціальній мережі
Facebook сторінки
та групи
«Великодимерська
об’єднана
територіальна
громада»

1

Х

Проведення в усіх
населених пунктах
регулярних
зустрічей
мешканців і
представників
місцевої влади.

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Відділ
документообігу,
звернень
громадян,
внутрішньої
політики та
зв’язків із
засобами
масової
інформації

Не потребує

Регулярне
проведення
місячників
благоустрою

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
щороку 0,2
млн.грн.

Розроблений
механізм, у т.ч.
визначені формати
(«гаряча» лінія,
прийом громадян,
колективні
зустрічі),
затверджений
графік

Налагодження
системи
поводження з
безпритульними
тваринами (
відлов,
стерилізація тощо)

2

Х

Х

Х

Х

Х

Створення
сучасних скверів в
усіх населених
пунктах громади

2

Х

Х

Х

Х

Облаштування
дитячих
майданчиків в усіх
населених пунктах

1

Х

Х

Х

Облаштування
спортивних
майданчиків в усіх
населених пунктах

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
щороку 0,1
млн.грн.

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-0,5 млн грн,
2020-1 млн грн,
2021-1 млн грн,
2022-1 млн грн,
2023-1 млн грн

Х

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-0,2 млн грн,
2020-0,5 млн грн,
2021-0,5 млн грн,
2022-0,5 млн грн,
2023-0,5 млн грн

Х

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-0,2 млн грн,

Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.

Затверджено
правила
утримання
домашніх тварин.
Запроваджено
ситему
поводження з
безпритульними
тваринами

Облаштовано
сквери загальною
площею близько 2
га

Облаштовано 15
дитячих
майданчиків

Облаштовано 10
спортивних
майданчиків

Б.5.3.
Покращання
рівня
громадської
безпеки та
порядку

власності та
розвитку
інфраструктури

2020-0,5 млн грн,
2021-0,5 млн грн,
2022-0,5 млн грн,
2023-0,5 млн грн

Здійснення
очистки водойм і
благоустрій
прилеглих
територій (пляжі,
майданчики
волейболу)

2

Х

Х

Х

Х

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-0,01 млн
грн,
2020-0,1 млн грн,
2021-0,1 млн грн,
2022-0,1 млн грн,
2023-0,1 млн грн

Розширення і
впорядкування
території
цвинтарів,
підтримка їх у
належному стані

21

Х

Х

Х

Х

Х

Відділ
капітального
будівництва,
житловокомунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-0,1 млн грн,
2020-0,1 млн грн,
2021-0,1 млн грн,
2022-0,1 млн грн,
2023-0,1 млн грн

Х

Х

Х

Х

Х

Відділ з питань
надзвичайних
ситуацій,
цивільного
захисту
населення,
мобілізаційної та
правоохоронної
діяльності;
Відділ земельних
ресурсів та
екології;
Відділ
капітального
будівництва,
житлово-

Селищний
бюджет, інші
джерела не
заборонені
чинним
законодавством.
2019-2020 - 20
млн.грн.

Створення
комунального
закладу «Центр
безпеки громадян
та практичного
навчання учнів
НВК з предмету
БЖД» (далі ЦБГ)
на території смт
Велика Димерка

Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка
смт Велика
Димерка, с.
Шевченкове
, с. Бобрик,
с. Гайове, с.
Рудня, с.
Жердова, с.
Покровське,
с. Підлісся,
с. Вільне, с.
Захарівка, с.
Тарасівка, с.
Михайлівка

Очищено і
облаштовано
територію довкола
3 місцевих водойм

Впорядковано і
розширено межі
цвинтарів

Створений ЦБГ.

комунального
господарства,
комунальної
власності та
розвитку
інфраструктури;
Відділ економіки,
інвестицій та
публічних
закупівель;
сектор правового
забезпечення

