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Шановні пані та панове! 

 

 

Наша громада – це вираження нашої спільноти, спільноти мешканців, громадян, яка 

для ефективного функціонування потребує гарного і надійного фундаменту, що 

визначатиме цілі її діяльності і методи їх реалізації. Документ, який потрапив до Ваших 

рук – Стратегія Розвитку Новоолександрівської ОТГ 2017-2025 – виступає саме таким 

фундаментом 

До її розробки було залучено понад 50 осіб, які внесли до роботи над цим винятковим документом 
свій професійний і суспільний досвід та компетентність. Сьогодні ми можемо сказати, що Стратегія 
відображає наші мрії і уяву про Нашу Громаду і бачення її майбутньої форми. Стратегія була 
підготовлена завдяки підтримці Проекту "Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність (DOBRE)”, який фінансується USAiD, в якому прийнято методику Партисипативної 
Моделі Стратегічного Планування Фонду Розвитку Місцевої Демократії (FRDL). 

Це документ, який визначає основні стратегічні цілі та пов’язані з ними операційні цілі. Вони 
стосуються як соціальної сфери і необхідності зміцнення соціального капіталу, так і усієї царини 
розвитку інфраструктурної сфери. Стратегія надає великого значення створенню приязного і 
безпечного публічного простору у поєднанні з високою якістю життя і можливостями економічного 
розвитку, шануючи природні ресурси. 

Ми вважаємо, що кожному, хто ознайомиться зі Стратегією Розвитку Новоолександрівської ОТГ 2017-
2025, цей документ допоможе краще зрозуміти Новоолександрівку, її послання і бачення розвитку. 
Буде стимул як інвестувати в нашу Громаду, так і пов’язувати з нею свою майбутню долю. Однією з 
головних мотивацій, які нами керували у процесі створення, був принцип побудови стосунків, які 
базуються на довірі. Ми сподіваємося, що текст Стратегії виявиться дуже корисним для побудови 
таких стосунків. 

Голова Новоолександрівської сільської ради:  
Візір Олександр Олексійович 
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1. Процес створення стратегії, попередні коментарі. 

У методиці підготовки в рамках проекту DOBRE Стратегії сталого розвитку Новоолександрівської ОТГ 

на 2017 - 2025 роки (Стратегія) застосовано методику Партисипативної Моделі Стратегічного 

Планування Фонду Розвитку Місцевої Демократії (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 розв'язків, охоплюють три сфери: економічну, соціальну й екологічну.  

 Підготовку звіту про стан громади на основі аналізу наявних даних. 

 Проведення поглибленого соціального аналізу (що охоплює проведення соціологічних 

досліджень на репрезентативній вибірці мешканців - досліджень громадської думки про умови 

життя і якість публічних послуг у громаді). 

 Перевірку напрацьованих рішень у ході реальних і ефективних громадських консультацій. 

 Врахування думки більшості мешканців під час вибору пріоритетів розвитку (соціологічні 

дослідження і консультації). 

 Тісну співпрацю між суспільними та інституціональними зацікавленими сторонами, працівниками 

органу місцевого самоврядування і консультантами під час робіт над документом.  

 
Процес підготовки Стратегії відбувався в режимі наступних дій 

 Переведення діагнозу в грудні 2016 і січні 2017; 

 Перша стратегічна майстерня (20.03.2017), під час якої призначено колектив у справах Стратегії, а 
також заплановано процес стратегічного планування і розпочато суспільні дослідження; 

 Переведення суспільного дослідження на пробі 360 респондентів, обраних випадково з числа 
мешканців об'єднаної громади; 

 Друга стратегічна (24.04.2017) майстерня - презентація результатів дослідження і проведення 
SWOT-аналізу; 

 Третя стратегічна майстерня (15.05.2017) - це узгодження бачення розвитку і стратегічних цілей, а 
також погодження операційних цілей; 

 Четверта стратегічна (12.06.2017) майстерня - вироблено комплекс дій, конкретних проектів, які 
мають служити реалізації операційних і стратегічних цілей. Опрацьовано вступну версію 
документу Стратегії, яку потім піддано суспільним консультаціям; 

 Суспільні консультації були широкими за своїм характером. Документ був доступний на веб-
сторінці громади, у бібліотеці, в офісі ЦНАП, для того, щоб мешканці мали полегшений і 
безпосередній доступ до документу. Відбулися також консультаційні зустрічі з мешканцями в 
наступних місцевостях: в Домі Культури села Волоське (18.06.2017), в Новоолександрівській 
сільській раді (12.07.2017), в Домі Культури села Старі Кодаки (13.07.2017), в приміщенні Клубу 
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села Дослідне (13.07.2017). Результати консультації були передані колективу у справах Стратегії, 
який вніс їх в остаточну̨ версіюдокументу; 

 П'ята стратегічна (17.07.2017) майстерня - обговорювались результати консультацій, список 
пріоритетних проектів, а також механізми планування, управління і моніторингу Стратегії. 

У процесі розробки Стратегії взяли участь члени стратегічного колективу Новоолександрівської ОТГ: 
 

1. Візір Олександр - Новоолександрівський сільський голова 
2. Бохан Валентина - Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Новоолександрівської сільської ради 
3. Артюх Людмила -КЗК «Централізована система публічних бібліотек»   
4. Бідков В’ячеслав - Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради  
5. Браславська Альона - Тренер фізичної культури 
6. Василенко Олег - Садівник 
7. Візір Людмила – Пенсіонер  
8. Гандзюк Юрій – Архітектор 
9. Гезь Ігор – Сільська рада Обухова 
10. Грубова Яна – відділ освіти, культури, молоді і спорту Новоолександрівської сільської ради  
11. Гуленко Юлія - Фахівець з соціальної роботи виконавчого комітету Новоолександрівської сільської 

ради 
12. Гуслистий Сергій - Спеціаліст з публічних закупівель виконавчого комітету Новоолександрівської 

сільської ради 
13. Драпака Володимир - Депутат Новоолександрівської сільської ради  
14. Едельштейн  Дмитро - Архітектор 
15. Запорожченко Євгенія – Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради 
16. Бондар Ілля - Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради   
17. Колісник Максим - Архітектор 
18. Коломоєць Ігор – Поліцейський ДВП ГУНП Дмитрівського РВП 
19. Комишан Ольга - Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Новоолександрівської 

сільської ради 
20. Лапін Олег- Активний мешканець Новоолександрівської громади 
21. Лісунов Олександр – Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради 
22. Лубеннікова Оксана – Управління освіти, культури, молоді і спорту Новоолександрівської 

сільської ради 
23. Любченко Дмитро - Голова районної спілки бджолярів 
24. Малаканова Ірина - Фахівець з соціальної роботи виконавчого комітету Новоолександрівської 

сільської ради 
25. Манько Юрій - В.о. директора КП «Волоські мережі» 
26. Матвій Ігор - Еколог 
27. Овсюк Олександр - Директор школи 
28. Овчаренко Юлія- Активний мешканець Новоолександрівської громади 
29. Огій Наталія – керівник сільського клубувс.Дослідне 
30. Олена Їжак- Міжнародний фінансист 
31. Переяслав Наталія - Дошкільний навчальний заклад "Світлячок" 
32. Пінчук Андрій - Староста сіл Волоське, Ракшівка, Червоний Садок 
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33. Полторацька Анна - Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради  
34. Придивус Олена - Дошкільний навчальний заклад "Світлячок" 
35. Протопопенко Ніна – Директор Будинку культури в с.СтаріКодаки 
36. Птіцина Катерина - Архітектор 
37. Сафонова Ірина - Директор КЗК «Централізована система публічних бібліотек» 

Новоолександрівської сільської ради  
38. Снісар Валентина – бібліотека с. Волоське  
39. Сотник Сергій – КЗ "ЦПНСДНСР" 
40. Сторчак Олена – Комунальник заклад культури "Центральна система публічних бібліотек" 
41. Сторчеус Олена - Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради  
42. Тимошенко Валентина – Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради  
43. Тирса Альона – Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради 
44. Ткач Наталія - Начальник відділу ЦНАП виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради 
45. Тяско Ірина - Підприємець 
46. Чайка Тетяна - Юрист - ГО „Аналітична платформа” 
47. Черній Олександра - Завідуюча амбулаторією с. Волоське 
48. Чокнадій Альона - Начальник відділу розвитку соціально-гуманітарної сфери виконавчого 

комітету Новоолександрівської сільської ради 
49. Шевченко  Олександр - Юрист 
50. Шмалько Надія – Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради 
51. Юрченко Світлана - Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради  
52. Ясинецька Тамара - КЗК «Централізована система публічних бібліотек»  
 
Наша стратегія, це відпрацьований консенсус різних груп мешканців в партисипативній моделі щодо 
напрямів, в яких ми хочемо розвиватись, а також протидії невигідним явищам, які відбуваються в 
нашій громаді. 
Це наша перша стратегія, і вона висловлює наші прагнення як спільноти, якою ми хочемо бути в 
майбутньому. Наші прагнення ми виражаємо у баченні майбутнього нашої громади, яка є сучасною і 
розвиненою громадою, що ґрунтується на культурних, історичних, духовних та народних традиціях, 
доброзичлива до сімей та дітей, має розгалужену транспортну, спортивну та туристичну 
інфраструктуру і приваблива для життя та діяльності людини у гармонії з природою.Досягти цього 
нам допоможе систематичність дій і досягнення цілей які ми прийняли як стратегічні, 
сформулювавши їх як: 

 Покращення умов життя шляхом надання високої якості комунальних і публічних послуг; 

 Включення і активна участь мешканців в культурній діяльності, розвитку творчості і 
громадянських компетенцій; 

 Підвищення ефективності використання природних ресурсів; 

 Створення умов для розвитку місцевої економіки і сільського господарства 
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2. Аналіз місцевого розвитку – найважливіші висновки 

ОТГ Новоолександрівка – це громада, яка складається з двох, які існували до цього: 
Новоолександрівки і Волоського. На території колишньої Нововоолександрівки знаходяться такі 
населені пункти: Новоолександрівка, Дороге, Братське, Дніпрове, Старі Кодаки, Кам’янка, Чувилине, 
Дослідне. На території колишньої громади Волоського знаходяться: Волоське, Ракшівка, Червоний 
Садок, Майорка. На території громади знаходиться також селище Авіаторське з міжнародним 
аеропортом, однак воно не належить до громади, а є анклавом міста Дніпро. У деяких документах 
згадуються ще два поселення, які не включені до "паспорта" громади. Це Антонівка і Південне. 
Розміщена над озером Антонівка наполовину належить до іншої громади, межа проходить 
серединою села. У свою чергу, Південне прилягає до міста Дніпро, і на думку наших інформаторів 
"найвірогідніше найближчим часом стане частиною міста". Об’єднана громада була створена в 2015 
році – рішення про об’єднання було прийняте 3 серпня, а вибори відбулись 25 жовтня 2015 року. 
Громада прилягає до обласного центру Дніпропетровської 
області (від будівлі сільської ради до будівлі обласної влади – 
20 км), вона належить до Дніпровського району, 
адміністративний центр якого знаходиться на протилежній 
околиці міста Дніпра (бл. 30 км). До складу громади входять 
урбанізовані населені пункти, які насправді є передмістям 
Дніпра, та населені пункти класичного сільського характеру. 
Громада прилягає до ріки Дніпро (населені пункти Старі 
Кодаки, Волоське), значна частина меж громади – це берег 
річки. Територією громади пливе менша річка Мокра Сура, яка 
тут впадає у Дніпро, є рибні озера та штучні водойми. Частини 
Новоолександрівки і Братського навесні регулярно 
затоплюються повенями. Дивовижна форма громади (див. 
карта збоку) сформувалася історично, для мешканців і влади вона є природною. Більші населені 
пункти в громаді (Новоолександрівка, Старі Кодаки, Дослідне, Волоське) мають  гарне транспортне 
сполучення з містом Дніпро, гірша ситуація із сполученням сіл з центром громади.Особливістю 
громади є не тільки форма, але і величезна різноманітність і нерівність розвитку різних її фрагментів. 
Площа громади – 226,16 км2, розташованих над Дніпром, з чудовим транспортним сполученням зі 
світом (траса Дніпро – Запоріжжя та Дніпро – Кривий Ріг, залізничний вокзал у Дніпрі й аеропорт на 
території громади). Якість доріг, зокрема головних, є відносно хорошою. Через територію громади 
проходить залізнична лінія, є станція, однак для мешканців вона не має великого значення, оскільки 
використовується в основному для вантажних перевезень. Переважна більшість землі в громаді – 
близько 14 тис. га – відведені для сільського господарства, 1,2 тис. га – це ліси, в основному мішані і 
соснові. Частина землі використовується садовими товариствами (в основному з Дніпра) – є 54 групи 
дачних ділянок. На території громади є корисні копалини – cуглинки і глина, у тому числі дуже цінна 
глина з великою домішкою кварцу, що дозволяє виготовляти цеглу, у тому числі вогнестійку.  
Громада налічує близько 12 тисяч мешканців, з яких значна більшість проживає в Новоолександрівці 
(5023) і Дослідному (2660) – у найменшому селі (Чувилине) проживає одна особа. Більшість 
населення (54%) – це жінки. Негативним є показник народжуваності і смертності – відповідно 102 і 
191 у 2015 році. Однак, кількість мешканців збільшується. Ймовірно, близькість міста є причиною 
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того, що значно більше осіб поселяються в громаді, ніж виселяються з неї. 
Більшість мешканців знаходять роботу в Дніпрі, решта – це працівники сільськогосподарської сфери 
(в основному сезонні роботи) і бюджетної сфери, важливим роботодавцем є також цегельний завод 
(ВАТ “Новоолександрівський цегельний завод”) та станція очищення стічних вод для міста близько 50 
осіб. На території громади функціонує ряд державних і приватних фірм. Найбільш важливі з них – це 
аеропорт, який розміщений у міському анклаві (ВАТ АК “Дніпроавіа”), згаданий вище цегельний 
завод всеукраїнського значення. Переважають сільськогосподарські підприємства, а серед них, 
насамперед, державне підприємство Дослідне господарство “Дніпро”, підпорядковане Інституту 
зернових культур Національної академії аграрних наук України, підприємство племінного розведення 
тварин ДП “Агроперспектива”, крім цього два великих сільськогосподарських товариства, приватне 
підприємство ”Зернопродукт – 2005”, а також 16 фермерських господарств. Предметом гордості є два 
великі садівництва "Сакура" і "Фрезія", які в основному вирощують квіти у теплицях. Усього на 
території Новоолексанрівської ОТГ зареєстровано суб’єктів підприємницької діяльності: 203 – фізичні 
особи-підприємці та 22 – юридичні особи-підприємці. 
Новоолександрівка належить до перших громад, які добровільно об’єдналися, ініціатива 
об’єднання вийшла з громади Волоське. Влада Новоолександрівки прийняла цю пропозицію, більше 
того, була сильна підтримка процесу об’єднання з боку обласної влади. Переконливими були 
аргументи,які випливали з закону: більші компетенції, бюджет збільшений на податок від фізичних 
осіб, незалежність від районної влади, адміністрація якої знаходилася далі ніж за 30 км. Було 
прийнято рішення, що для вирішення місцевих справ немає іншої альтернативи, окрім об’єдання. 
Лише таким чином можна накопичити відповідні кошти для фінансування розвитку – тим більше, що 
саме цьому сприяє політика центральної влади. 
Громада за новою формулою відповідальна за управління такими сферами: просторове планування у 
межах населених пунктів, освіта (4 школи, 2 дошкільні навчальні заклади), комунальні питання 
(водопроводи, каналізація, сміття, адміністрування комунальних будівель, чистота і естетика міста), 
місцеві дороги, соціальні питання (соціальна допомога, сім’я), культура (1 будинок культури, 1 
сільський та 1 селищний клуб, 4 бібліотеки), спорт (спортивні поля і спортивні клуби). 
В даний час громада перебуває в процесі прийняття і формулювання нової структури охорони 
здоров’я, яку повинна створити установа базової охорони здоров’я (2 амбулаторії і 2 ФАПи – увійдуть 
до складу центру першої допомоги), однак, цей процес, у зв’язку з реформою служби охорони 
здоров’я, є процесом з великим ступенем невпевненості і неспокою влади громади. 
Затверджений на 2017 рік бюджет передбачає з боку доходів 84 303, 2 тис. гривень і стільки ж з боку 
витрат, на інвестиції заплановано 25 821, 9 тис. гривень. 
Проблематика ефективногоуправління і розвитку громади в оцінці влади громади торкається таких 
сфер: 

 Комунальної сфери: Де комунальні послуги (вода, стічні води і сміття) зараз реалізовують 
різноманітні підприємства і громадські установи, міські (Дніпро), і навіть обласні. Виникають 
об’єктивні труднощі в управлінні, оскільки цілісність інфраструктури і пов’язаних з нею послуг 
чітко не ідентифікована. 

 Економічної сфери: Де більшість виробництва в громаді базується на сільському господарстві і 
садівництві – за виняткомвеликого цегельного заводу. У громаді є більш ніж 14 тис. га ріллі і 
1,2 тис. га лісів. Земля частково належить Українській Аграрній Академії (2,5 тис. га – 
державне дослідне підприємство "Дніпро"), решта – в розпорядженні фермерських 
господарств (16) і товариств (6). У цьому контексті влада громади не має впливу на землю за 
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чіткими межами населених пунктів. Згідно з українським законодавством самоврядування 
може ефективно управляти простором лише в межах населеного пункту, земля за ними 
належить обласній владі, що пов’язано з обмеженими можливостями стягнення податку з 
нерухомості, а тим самим обмеженнями в потоці власних доходів громади. Додаткові 
труднощі пов’язані з фактом, що за межами самої Новоолександрівки у прилеглій частині 
немає місцевих планів, які б точно визначали межі цих населених пунктів; суттєвим 
елементом в економічному розвитку виступає близькість ринку праці в Дніпрі, яким 
користуються мешканці, через це значна частина доходів мешканців громади своїми 
податками не підтримує бюджету громади податком від фізичних осіб. 

 Сфери природнього навколишнього середовища: яка охоплює промислове 
сільськогосподарськевиробництво. Відсутні система збору і утилізації сміття та завод з 
очищення стічних вод. Виникають стихійні звалища, відстійники без жодного забезпечення, 
які загрожують водоймам. Спосіб регулювання річки, інтенсивне сільське господарство, яке 
зловживає хімією, загальне потепління клімату в останні роки призводить до явищ цвітіння 
води та явищ гноїння, що радикально зменшує привабливість територій, знижує можливості 
використання її з рекреаційними цілями. Значення також має низька екологічна свідомість, 
що на практиці призводить до відсутності згоди витрачати кошти на охорону природнього 
середовища.   

 Сфери соціального розвитку, бар’єрами якого виступають соціальні і майнові диспропорції 
серед мешканців. Це створює картину високого рівня бідності, яка породжує злочинну 
поведінку та акти агресії. Інтеграція спільноти громади – це виклик, а фактором, який впливає 
на цей процес, виступає близькість міської агломерації. Змінюється демографічна структура 
мешканців, зменшується кількість народжень (кількість смертей більше ніж у два рази), 
мобільні мешканці шукають роботу і високу якість життя в місті або за кордоном – в громаді 
зменшується кількість осіб продуктивного віку. Хоча баланс чисельності населення додатній. 
Шкільне і дошкільне виховання на хорошому рівні, а якість навчання знаходиться на високому 
рівні. Низько розвинутий третій сектор – це серйозний бар’єр суспільного розвитку. У громаді, 
її центрі відсутня інфраструктура для потреб суспільної, громадянської чи культурної 
активності. У результаті громада неінтегрована соціально, а крім цього цей факт спричинює 
відсутність загальнодоступного публічного простору в центрі громади. 

Важливим елементом, який використовувався в процесі розробки стратегії громади, було 
використання продіагностованих елементів потенціалів. Вони визначаються як: 
Економічний потенціал міститься у таких елементах: 

 Хороша земля з високою сільськогосподарською культурою. Дослідне господарство 

підпорядковане Інституту зернових культур при Аграрній Академії України має тут свої землі, 

 Близькість великого міста і дуже хороше транспортне сполучення з Дніпром, а крім цього 

дорожня і транспортна мережа, яка дозволяє легко контактувати зі світом. З більшості сіл, і 

зокрема з самої Новоолександрівки, можна хорошими дорогами швидко доїхати до самого 

центру Дніпра. 

 На території громади добувається хороша глина з домішками кварцу, її якість дозволяє 

виробляти цеглу, яка цінується і широко продається. 

 Сильне середовище підприємців різних галузей економіки. Домінує сільське господарство і 

садівництво (сучасні теплиці), але також присутнє виробництво (цегельний завод) і розвинуті 
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послуги, також ті, які використовують розташування громади при рухливих шляхах. Цей 

потенціал уже діє – серед підприємців є багато дійових, креативних осіб, окрім цього які 

схильні до соціальної і благодійної діяльності. 

 Активність і інтеграція лідерів місцевої спільноти дозволяє реалізовувати проекти, які 

фінансуються ззовні. Це реальний потенціал, але ще дуже малий. 

 Активним і організованим середовищем є бджолярі, діють також інші виробники і ремісники, 

у тому числі любителі професій, які уже зникають. 

 Історичні пам’ятки і місця, які пов’язані з історичними подіями – фортеця Кодак, узбережжя 

Дніпра з багатою історією, яка пов’язана з рафтингомі іншими формами річкового транспорту. 

Потенціал мешканців: 

 Молоді професіонали зацікавлені розвитком самоврядування і врівноваженим розвитком 

громади. 

 Середовище учителів і працівників культури високо професійне і готове долучатися до 

інтеграції громади, це природній ресурс до протидії суспільної дезінтеграції, виключенню, 

створення унікальної місцевої самоідентифікації. 

 Висока активність добре освічених жінок. Жінки-лідери присутні у всіх сферах життя громади. 

Домінують в освіті і культурі, а в підприємництві і раді громади становлять суттєвий 

збалансований фактор розвитку. 

 Наявність груп активних людей у населених пунктах громади за межами центру, особливо у 

найбільших – Волоське, Старі Кодаки, Дослідне. 

 Три будинки культури, але, на жаль, тільки за межами центру громади. 

 Примирюючі можливості місцевих лідерів спільноти, що підтверджується фактом того, що дві 

громади об’єдналися і зробили це на самому початку процесу об’єднання громад. 

Елементом проведеної діагностики, який був ключовий для подальшої роботи над стратегією 
громади, було проведення суспільного дослідження мешканців громади, з якого випливають такі 
висновки: 
1. 66,1% мешканців оцінюють свою матеріальну ситуацію як середню і хорошу, 20,9%оцінюють як 

погану і дуже погану. 
2. Головним джерелом доходів 43,1% мешканців виступають пенсійні виплати і виплати для осіб з 

обмеженими можливостями. 
3. Заявка бажання виїзду в інші місце: так – 21,1%, ні – 51,6%. 
4. Оцінка доступності робочих місць у громаді: хороша – 5,3%, погана – 57,9% 
5. Дуже хороша оцінка об’єднаної громади – 52,3%, погана – 7,8%. 
6. Оцінка можливості розпочати власний бізнес у громаді: хороша – 9,8%, погана – 63,4%. 
7. Дуже хороша оцінка факту створення об’єднаної громади – 51,9%, погана – 6,4%. 
8. Оцінка заможності громади: багата – 31,7%, бідна – 11,1%. 
9. Відсоток господарств, які цікавляться тим, що відбувається на території громади, сягає 47,8%; 

15,6% мешканців незацікавлені. 
10. Найважливіше джерело інформації про громаду – це розмов з сусідами й іншими особами про 

питання громади – 67,8%. 
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11. Спосіб інформування мешканців про діяльність влади, якому надається перевага: місцеві засоби 
масової інформації – 41,1%; офіційна інтернет-сторінка – 36,9%; соціальні мережі – 23,3%. 

12. 39,7% мешканців стверджують, що влада добре інформує про свою діяльність, 15,2% мають 
протилежне бачення. 

13. 33,9% респондентів задекларували, що ніхто з членів сім’ї не бере активної участі у житті 
громади, а 49,5% членів сім’ї беруть активну участь. 

14. Лишеу 10,6% домашніх господарств хтось належить до суспільної організації. У 81,6% - це місцеві 
організації. 

15. 27,8% мешканців вважає, що мають вплив на важливі рішення, які приймаються органами 
місцевого самоврядування, 24,2% стверджує, що не мають впливу. 

16. 46,4% мешканців вважають, що влада сприяє ініціативам мешканців, 12,5% має протилежне 
бачення. 

17. 27,2% мешканців вважає, що в громаді переважає почуття довіри, 31,7% стверджує, що домінує 
відсутність довіри. 

18. 31,9% респондентів вважає, що у публічних місцях безпечно, 8,1% вважає, що небезпечно. 
19. 59,5% респондентів добре оцінює адміністративні послуги, які надаються адміністрацією, 3,1% 

оцінило негативно якість цього типу послуг. 
20. 48,9% респондентів високо оцінює роботу чиновників, 4,1% якість роботи чиновників оцінило 

низько 
21. 57,8% респондентів оцінюють добре ставлення чиновників до мешканців. Протилежне бачення 

було у 6,1% респондентів. 
22. Більшість мешканців добре оцінило роботу Голови громади (середня оцінка 4,66 по шкалі 1-6). 
23. Більшість мешканців добре оцінило роботу Ради громади (середня оцінка 4,61 по шкалі 1-6). 
24. Більшість мешканців добре оцінило роботусвого Старости (середня оцінка 4,52 по шкалі 1-6). 
 
Взаємозв’язок між факторами, які мають вплив на якість життя: 
1. Існує позитивна залежність між оцінкою якості життя в об’єднаній громаді і хорошою оцінкою 

факту її створення. 
2. З-поміж господарств, які краще оцінювали спосіб інформування мешканців владою, більшість 

респондентів оцінює добре факт створення об’єднаної громади. 
3. З-поміж господарств, мешканці яких цікавляться тим, що відбувається на території громади, 

більшість респондентів оцінює добре якість життя в громаді. 
4. З-поміж господарств, мешканці яких вважають, що влада добре інформує про свою діяльність, 

більшість респондентів вважає, що мешканці мають вплив. 
5. З-поміж господарств, мешканці яких вважають, що влада добре інформує про свою діяльність, 

більшість респондентів оцінює добре якість життя в громаді. 
6. З-поміж господарств, мешканці яких вважають, що влада добре інформує про свою діяльність, 

більшість респондентів оцінює добре факт створення об’єднаної громади. 
7. З-поміж господарств, які беруть активну участь у житті громади, більший відсоток респондентів 

оцінює добре фактстворення об’єднаної громади. 
8. З-поміж господарств, мешканці яких краще оцінюють свою матеріальну ситуацію, більшість 

респондентів бере активну участь у житті громади. Виникнення такої залежності може вказувати 
на проблему з економічним виключенням. 
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9. З-поміж господарств, мешканці яких вважають, що мешканці громади мають вплив, більшість 
респондентівоцінюють добре дану громаду. 

10. З-поміж господарств, мешканці яких вважають, що переважає довіра, більшість респондентів 
оцінює добре якість життя в громаді. 

11. З-поміж господарств, мешканці яких залагодили питання в адміністрації, більшість 
респондентів оцінюють добре  роботу чиновників i ставлення чиновників.  

12. З-поміж господарств, мешканці яких вважають, що влада добре інформує, більшість 
респондентів оцінюють добре Голову громади, Раду i Старосту. 

13. Домашні господарства, які оцінюють добре свою матеріальну ситуацію, рідше допускають 
можливості переїзду з громади, ніж особи, які перебувають у поганій матеріальній ситуації. Це 
свідчить про те, що бідність виступає однією з причин покидання території громади. Позитивним 
є факт, що люди, які оцінюють добре свою економічну ситуацію, у переважній частині хочуть 
пов’язувати своє майбутнє з громадою. 

14. Домашні господарства,не залежно від оцінки своєї матеріальної ситуації,виразнооцінюють 
поганодоступність робочих місць у громаді. 

15. Домашні господарства,які оцінюють добре свою матеріальну ситуацію, виразно вище 
оцінюютьможливість розпочати власний бізнес у громаді, ніж особи, які перебувають у поганій 
матеріальній ситуації. Виникнення такої залежності може вказувати на проблему зекономічним 
виключенням. 

 
Діаграма №1 показує підсумок дослідження якості життя, показуючи які сфери повинні бути особливо 
підтримані. Це цінна інформація для влади 
громади, оскільки вона дозволяє визначити 
ключові потреби мешканців, які одночасно 
мають суттєвий вплив на відчуття комфорту і 
якості життя.  
Пріоритетом для мешканців виступає публічна 
безпека, охорона і профілактика здоров’я, 
чистота вулиць і громадських місць, 
покращення дорожньої інфраструктури, 
соціальна допомога. 
Менш важливими для мешканців виступають, 
зокрема, функціонування каналізації, послуги, 
які надаються адміністрацією, підтримка 
неурядових організацій, утримання цвинтарів 
або управління відходами і сміттям. 

Д
іаграма 1: 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=360 домашніх господарств) 

 
Дослідження дозволило визначити фактори, які позитивно і негативно впливають на якість життя в 
громаді, до позитивних належать: 
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 Дуже високий відсоток мешканців, які задоволені фактом проживання в об’єднаній громаді, та 
дуже позитивна оцінка громади, як місця для проживання 

 Високий відсоток мешканців, які вирішили залишитися в громаді 
 Позитивна оцінка факту створення об’єднаної громади 
 Позитивна оцінка послуг, які надаються адміністрацією, та роботи і ставлення самих чиновників 
 Влада сприяє ініціативам мешканців 
 Доступність і якість освіти на території громади 
 Сфера культури була оцінена позитивно мешканцями 
 Позитивна оцінка мешканцями естетики будинків на території громади 
 Позитивна оцінка можливості користування ресурсами міського громадського транспорту на 

території громади. 
 

До факторів, які негативно впливають на якість життя в громаді, належать:  
 Відсутність достатньої кількості робочих місць на території громади 
 Дуже слабка підтримка започаткування власного бізнесу та для підприємців з боку громади 
 Вимушене переміщення життєвої активності частини мешканців за межі території громади 

(найчастіше до Дніпра) 
 Матеріальні проблеми, які стосуються майже 21% домашніх господарств, призводять до 

соціального виключення, зумовлюють нижчі життєві шанси і обмежують якість життя 
 1/5 мешканців громади передбачає можливість виїзду 
 Низька якість питної води 
 Низький стан доріг, тротуарів, велодоріжок та безпеки на дорогах 
 Погане облаштування громадських будинків для потреб осіб з обмеженими можливостями 
 Мешканці незадоволені станом природнього середовища, чистотою вулиць і комунальних 

питань на території громади 
 Стан установи охорони здоров’я і соціальної допомоги 
 Незадоволені потреби мешканців у сфері спорту, як з точки зору можливості вправлятися, так і 

участі у спортивних заходах 
 Мешканці незадоволені діяльністю існуючих будинків культури 
 Недостатня кількість територій для відпочинку 
 Низька доступність цікавих форм проведення вільного часу дітьми і молоді 
 Незадоволені потреби мешканців у місцях проведення вільного часу для дорослих 
 
На основі проведеного дослідження якості життя, запропоновано розпочати діяльність у таких 
сферах: 
1. Економіка: підтримка підприємництва, покращення співпраці з підприємствами середнього і 

малого бізнесу, які діють на території громади, підготовка пропозиції для зовнішніх інвесторів, а 
також стимулювання внутрішніх ресурсів підприємництва в громаді. Підтримка, промоція і 
використання місцевого сільськогосподарського потенціалу. 

2. Соціальні питання, інформація і участь мешканців: покращення ситуації з публічною безпекою. 
Покрашення стану медичної опіки. Стимулювання суспільної діяльності мешканців, збільшення 
обсягу інформування мешканців. Розвиток спортивної інфраструктури й активістів у сфері спорту. 
Утримання високого рівня і розвиток освіти і культури. 
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3. Інфраструктурні інвестиції відповідно до принципів енергоефективності, більше використання 
ресурсів відновлювальної енергії. Збалансований розвиток з урахуванням необхідності охорони 
природнього середовища. Проекологічна діяльність – інфраструктурна й освітня. Упорядкування 
звалищ. Покращення ситуації з відходами і сміттям, а також поводженням мешканців з ним. 

4. Проведення заходів з метою інтеграції виключених осіб, зокрема осіб з обмеженими 
можливостями. 

5. Покращення якості публічних послуг, які надаються Радою громади шляхом впровадження 
сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій, а також постійне підвищення компетенцій 
працівників та співпраця з зовнішніми експертами. 

 

3. SWOT-аналіз – висновки 

Підсумком стратегічного аналізу і соціологічного дослідження в процесі партисипативного 
стратегічного планування і роботи над стратегією Новоолександрівської ОТГ було проведення SWOT-
аналізу, який полягає у визначенні сильних (англ. Strenghts) 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–аналізу відбувався у декілька етапів, в яких брали участь 
представники призначеного стратегічного колективу, представники громадських 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 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 (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 інших 
рівнів, іншими місцевими органами влади, громадськими організаціями, підприємствами) і 
мешканцями  

  
Це дозволило побудувати ієрархію головних проблем, ідентифікованих наступним чином: 
1. Забруднення і сміття 
2. Комунікація у рамках громади 
3. Вода (якість, постачання) 
4. Дороги 
5. Забруднення повітря 
6. Низький рівень життя 
7. Різні статуси / доходи серед мешканців 
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8. "Радянська ментальність" 
9. "Добросусідські" відносини 
10. Недостатня інфраструктура для проведення вільного часу 
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На підставі результатів у згаданих сферах ідентифіковано сильні і слабкі сторони громади, а також її 
шанси і загрози. 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 
Відносно добре розвинена комунальна освітня і соціальна 
інфраструктура (школи, дошкільні заклади, бібліотеки, 
будинки культури (світлиці); 

Відсутність будинку культури та інших загальнодоступних 
публічних просторів в центрі громади –Новоолександрівці 

Активні молоді фахівці, громадські організації здатні 
реалізовувати проекти в значущому масштабі 

Слабка інтеграція громади. Великі диспропорції в способі 
існування і рівні життя між мешканцями громади (Дослідне 
це майже місто, існують розкішні мікрорайони 
призначених для однієї сім’ї будинків, на відміну від сіл в 
околицях Волоського) 

Різнорідність господарської активності – промисловість, різні 
форми бізнесу в землеробстві, торгівля і гастрономія  

Низький ступінь інноваційності діючих фірм, а також 
домінування підприємств сільгосппродукції, цегельня, не 
йдуть на збільшення працевлаштування  

Розташування в метрополітальній зоні Дніпра Незадовільне сполучення громадським транспортом між 
селами в межах громади та з центром громади  

Достатньо стабільна демографічна ситуація  Міграція активних людей до великого міста – Дніпра 

Екологічно дружнє середовище  Відсутність системи вивозу і утилізації сміття 

Культурні заходи та збереження місцевих традицій Слаборозвинена і застаріла структура інженерних мереж – 
водопроводи, каналізація  

Наявність унікальних ресурсів і рекреаційних зон: 
річка Сура, річка Дніпро і історичні ресурси – фортеця Старий 
Кодак, село Волоську, Катеринівська верста 

Низький рівень комунальних послуг, які надаються, 
(освітлення) і громадського порядку  

Фінансова незалежність ОТГ  Нез’ясована справа меж і території громади (місцевості 
Авіаторське, Південне тощо), а також стягнення податку на 
нерухомість  

Кадрові ресурси ОТГ Недостатня кількість лікарів та медичного персоналу  

Можливості Загрози 
Доступність різних програм і проектів, які забезпечують 
співфінансування розвитку інфраструктури і суспільної 
активності  

Зволікання центральної влади з правовим вирішенням 
питання контролю над територією громади – де землі за 
межами місцевості не належать до сфери управління 
місцевого самоврядування  

Привабливість місця проживання для мешканців Дніпра
  

Невизначеність законодавства в питанні бюджетного 
регулювання. Відсутність інструментів, які дозволять 
забезпечити собі повний збір податків  

Хороші відносини з іноземними партнерами  Нестабільність національного законодавства стосовно 
Податкового кодексу і реалізації та характеристик 
механізмів (законодавчих актів), виконання повноважень 
органами місцевого самоврядування в Законі про місцеве 

самоврядування  

Історичний ресурс і фортеця «Кодак» в якості основи проектів, 
які створюютьперспективи в історичній, соціальній і 
туристичній сферах 

Екологічні проблеми – рівень води в Дніпрі, ускладнення 
для місцевих фермерів  

Умови для ведення сімейних підприємств, економічна освіта, 
спрямована до молоді, підприємців і селян  

Немає механізму постійного співробітництва громада – 
бізнес 

Створення місць зустрічей  Безпосередні загрози, що виникають з війни на сході 
країни  

Підвищення якості медичних послуг  Суспільний опір впроваджуваним реформам  

Розвиток різних форм туризму  Неврегульована економіка ґрунтових вод – регулярні 
підтоплення і повені на території деяких сіл  

Гарне розташування в якості транспортного вузла – дві  
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національних дороги, аеропорт, близькість залізничних колій 

Близькість до Дніпра як бізнесового центру   

Створення пропозиції з проживання, щоб утримати молодих 
мешканців 

 

Підвищення рівня безпеки і зміцнення співпраці з поліцією  

4. Бачення розвитку громади 

Бачення представляє собою синтетичний опис 
стану Новоолександрівської ОТГ в 2025 році в 
результаті реалізації Стратегії. Воно ґрунтується 
на системі цінностей місцевої спільноти і є 
прагненням опису місця для життя, роботи, 
відносин, які будуть домінувати в спільноті, та 
прагненням реалізації мрій через плани. 
Бачення розвитку громади повстало в процесі 
партисипативного планування, до участі в якому 
були запрошені представники різних груп 
місцевої спільноти, влади та експерти. Свій 
внесок в розробку бачення зробили також діти, 
чиї малюнки, відібрані на конкурсі, були для 
стратегічного колективу джерелом натхнення в 
дискусіях про майбутнє громади,та 
візуалізацією їх очікувань, як молодих 
мешканців, щодо вигляду громади в 
майбутньому.Партисипативна модель 
випрацювання бачення дозволила вже на 
цьому етапі включити насамперед ідеї молоді 
до операційних цілей, які будуть досягнені в 
майбутньому через дії. 
Завдяки цьому сформульовано бачення 
громади у варіанті звучання, схваленому в 
процесі суспільних консультацій: 

Новоолександрівська ОТГ – сучасна, 
розвинена громада, що ґрунтується на 

культурних, історичних, духовних та 
народних традиціях. Доброзичлива до 

сімей та дітей, має розгалужену 
транспортну, спортивну та туристичну 

інфраструктуру і приваблива для життя 
та діяльності людини у гармонії з 

природою 
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5. Стратегічні й операційні цілі стратегії 

 
НАШІ ЦІЛІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1 

 

Покращення умов життя 
шляхом надання високої 
якості комунальних і 
публічних послуг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2 

Включення і активна участь 
мешканців в культурній 
діяльності, розвитку 
творчості і громадянських 
компетенцій. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ  

1.1. Покращення доступу до води і водопостачання. 
1.2. Протидія суспільному виключенню. 
1.3. Поліпшення якості і доступності послуг профілактики і 
охорони здоров’я. 
1.4. Поліпшення функціонування системи освіти і виховання. 
1.5. Формування різних форм проведення вільного часу, спорту 
і рекреації. 
1.6. Підвищення рівня громадської безпеки та обслуговування 
мешканців. 
 
 
 
 
 
ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ  

2.1. Будівництво інфраструктури і модернізація закладів 
культури в громаді. 
2.2. Розвиток громадянських компетенцій. 
2.3. Формування культурної ідентичності. 
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. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3 

Підвищення ефективності 
використання природних 
ресурсів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4 

Створення умов для 
розвитку місцевої 
економіки і сільського 
господарства. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ  

3.1. Створення системи про-екологічного управління відходами, 
водопостачанням та каналізацією 
3.2. Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища 
3.3. Покращення якості доріг 
3.4. Створення рекреаційних зон та еко-туристичних об’єктів з 
використанням природних особливостей річок Сура і Дніпро 
3.5. Раціоналізація управління зеленими насадженнями 
3.6. Впровадження енергоефективних технологій в публічних 
об’єктах громади 
3.7. Побудова інтегрованої програми екологічної освіти 
мешканців і виховання молоді. 
 
 
ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ  

 

4.1. Створення системи підтримки малих сільськогосподарських 
виробників та інкубації місцевих аграрно-економічних ініціатив 
4.2. Промоція місцевої сільськогосподарської продукції на 
місцевому ринку громади і в місті Дніпро –“Buylocal” 
4.3. Будування інвестиційної пропозиції як привабливого 
простору для потенційних інвесторів 
4.4. Підтримка розвитку агротуристичних ініціатив. 
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6. Індикатори впливу і результатів втілення стратегії 

 

Стратегічна ціль 1: Покращення умов життя шляхом надання високої якості комунальних і 
публічних послуг 

 
Індикатори продукту 

 

Значення 
індикатора 

Показник результату 

Теперішнє 
/ планове 
значення 

індикатора 

Операційна ціль 1.1. Покращення доступу до води і водопостачання 

Розширення водопровідної мережі 
на сільських територіях громади 

3000 
під’єднань 

Зменшення числа домашніх 
господарств, що не під’єднаних до 
водопровідної і каналізаційної мережі 
на 200 щороку 
Кількість нових під’єднань до мережі 
Кількість укладених договорів з 
мешканцями 

4800 
 
 
 
200 
200 

Розповсюдити інформацію про 
можливість забору води для аналізу 

0 Розробка і друк інформаційного 
буклету про можливість дослідження 
води 

2500 

Поточний ремонт колодязів, 
проведення ремонтних робіт      
будівлі КНС, ремонт насосного 
обладнання, чистка каналізаційних 
лотків та колодязів полів фільтрації 

0 Проведення комплексного ремонту 
насосного обладнання, каналізаційних 
лотків і колодязів полів 

1 

Розвиток системи водогону по 
території громади 

0 Будівництво артезіанських скважин в 
населених пунктах громади 

2 

Облаштування зливи 
водовідведення   вул. Паркова 11, 
с.Новоолександрівка 

0 Будівництво нового об’єкту зливу 
водовідведення 

1 

Заміна водного водопроводу 
Паркова 9, 10 с.Новоолександрівка 

0 Модернізація водопроводу  1 
 

Операційна ціль 1.2. Протидія суспільному виключенню 

Соціальна активізація людей з 
обмеженими можливостями  

0 Призначення консультанта голови з 
питань активізації людей з 
обмеженими можливостями  
Число людей з обмеженими 
можливостями, які знайшли роботу  

1 
 
 
15/рік 

Програма «Кроки до самостійності» 0 Проведення щороку майстерень для 
осіб з обмеженими можливостями 

6 щороку 

Забезпечення безперешкодного 
доступу інвалідів та інших мало 
мобільних груп населення до 
об’єктів соціальної, інженерної та 
транспортної інфраструктури ОТГ 
 
 

0 Модернізація автобусних під’їздів і 
зупинок 

12 щороку 
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Операційна ціль 1.3. Поліпшення якості і доступності послуг профілактики і охорони здоров'я 

Цикл обстежень – Здорове молоде 
покоління 

0 Проведення щороку обстежень дітей і 
молоді 

1200/рік 

Профілактика здоров’я 0 Проведення заходів профілактичного 
обстеження з метою раннього 
виявлення захворювань  
Кількість проведених обстежень 

12 акцій 
 
 
1000/рік 

Операційна ціль 1.4. Поліпшення функціонування системи освіти і виховання 

Створення системи сучасної освіти 
для фермерів 

0 Проведення циклу навчальних 
тренінгів/рік з таких тем: 
підприємництво для фермерів, 
агротуризм, охорона біологічної 
різноманітності. 
Кількість сільськогосподарських 
підприємств, які диверсифікували 
діяльність 

9/ рік 
 
 
 
 
min 2/ рік 

Розробка проектно-кошторисної 
документації для будівництва 
дошкільного закладу у 
с.СтаріКодаки 

0 Розробка проектної документації та 
кошторису для будівництва 
дошкільного навчального закладу в 
с.СтаріКодаки 

Документ - 1 
шт. 

Реконструкція будівлі інтернату 
Новоолександрівської ЗОШ І-Ш ст. 
Новоолександрівської сільської ради 
по вул. Паркова 1-а, 
с.Новоолександрівка під навчально-
виховний комплекс «Школа-дитячий 
садок» 

0 Виконання будівельних робіт з 
реконструкції будівлі інтернату 
Новоолександрівської ЗОШ І-Ш ст. під 
навчально-виховний комплекс 
«Школа-дитячий садок» 

1 

Реконструкція комерційного вузла 
обліку НДНЗ «Світлячок» 

0 Виконання робіт з реконструкції 
комерційного вузла обліку НДНЗ 
«Світлячок» 

1 

Ініціювання стипендій для найбільш 
здібних учнів та учасників 
спортивних змагань 

 Кількість учнів, охоплених стипендіями 
Кількість учасників спортивних 
змагань, охоплених стипендіями 

10 щороку 
10 щороку 
 

Операційна ціль 1.5. Формування різних форм проведення вільного часу, спорту і рекреації 

Підтримка ініціатив спортивних 
клубів на території громади 

0 Кількість дотацій для спортивних 
клубів на реалізацію публічних 
завдань 

12 щороку 

Підтримка діяльності спортивних 
аніматорів 

0 Кількість дотацій для спортивних 
клубів на реалізацію публічних 
завдань 

10 щороку 

Будівництво тренажерного 
майданчика на сільських територіях 
громади 

0 Будівництво тренажерних 
майданчиків  

2 щороку 

Установка дитячого майданчика вул. 
Сурянськас.Братське 

0 Установка дитячого майданчика вул. 
Сурянськас.Братське 

1 

Спортивне село  0 Число нових спортивних пристроїв 
Число спонтанних заходів, 
організованих з використанням нової 

5 
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інфраструктури  

Операційна ціль 1.6. Підвищення рівня громадської безпеки та обслуговування мешканців 

Запровадження в ЦНАП 
електронного обслуговування 
мешканців (через інтернет-сторінку) 

0 Створення процедур обслуговування 
мешканців  

10/ рік 

Створення центру безпеки 0 Підготовка приміщення, ремонт і 
обладнання центру безпеки  

1 

Санітарна схема села 0 Розробка санітарної схеми сіл 
Новоолександрівка, Старі Кодаки, 
Кам’янка, Дороге, Дніпрове, Волоське, 
Ракшивка, Червоний Садок, Майорка, 
Чувилине, Антонівка, Дослідне, 
Братське, Південне 

Документ - 
14 шт. 

 

Стратегічна ціль 2: Включення і активна участь мешканців в культурній діяльності, розвитку 
творчості і громадянських компетенцій 

 
Індикатори продукту 

 

Значення 
індикатора 

Показник результату 

Теперішнє 
/ планове 
значення 

індикатора 

Операційна ціль 2.1. Будівництво інфраструктури і модернізація закладів культури в громаді 

Оновлення матеріально-технічної 
бази будинку культури в с.Дослідне 

0 Проведення оновлення матеріально-
технічної бази будинку культури в 
с.Дослідне 

1 

Розробка проектно-кошторисної 
документації на будівництво 
будинку культури в с.Волоське 

0 Розробка проектно-кошторисної 
документації 
 

1 

Облаштування (придбання 
матеріально-технічної бази для) 
будинку культури в 
с.Новоолександрівка 

0 Придбання матеріально-технічної бази 
для будинку культури в 
с.Новоолександрівка 

1 

Операційна ціль 2.2. Розвиток громадянських компетенцій 

Підтримка діяльності місцевих 
аніматорів 

0 Кількість дотацій, отриманих 
місцевими аніматорами культури 

10 щороку 

Організація видавництва власної 
газети громади в електронному і 
паперовому вигляді 

0 Кількість випусків власної газети 
громади в електронному вигляді 
Кількість випусків власної газети 
громади в паперовому вигляді 

1 на тиждень 
/58 на рік 
1 на тиждень 
/58 на рік 

Центр громадських ініціатив 0 Створення Центру 1 

Школа коваля на території 
с.Дослідне 

0 
 

Створення школи коваля 
Кількість майстерень для дорослих і 
молоді 

1 
від 12 на рік 

Операційна ціль 2.3. Формування культурної ідентичності 

Відродження традицій та 
національних культурних цінностей 

0 Кількість організованих культурно-
інтеграційних заходів 
Свято громади 
Дні громади 

11 
 
1 на рік 
10/рік для сіл 

Вивчення і популяризація місцевої 0 Видання тому колекції місцевої історії 500 екз. 
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історії мешканців  
Видання книги про с.СтаріКодаки 

 
500 екз. 

Особливості місцевих страв 0 Організація кулінарного конкурсу 1/рік 

Ремонт пам`ятників загиблим воїнам 
в с.Новоолександрівка 

0 Здійснення ремонту пам’ятника  1 

Створення музею історії громади 0 Підготовка приміщення, ремонт і 
обладнання музею  

1 

 
Стратегічна ціль 3: Підвищення ефективності використання природних ресурсів 

 
Індикатори продукту 

 

Значення 
індикатора 

Показник результату 

Теперішнє 
/ планове 
значення 

індикатора 

Операційна ціль 3.1. Створення системи про-екологічного управління відходами, водопостачанням та 
каналізацією 

Створення листівок на екологічну 
тематику 

0 Підготовка і друк інформаційно-
агітаційних  листівок  
% домашніх господарств які отримали 
листівки 

1500 
 
30%  

Проведення виховних годинз 
роз’ясненням процедур екологічного 
поводження з відходами, сміттям, 
водою, нечистотами 

0 Кількість виховних годин серед 
вихованців навчальних закладів всіх 
рівнів  
% вихованців навчальних закладів, 
охоплених виховними годинами 

1 година/ 
місяць/ 
заклад 
 
30% 

Проведення з мешканцями зустрічей 
щодо екологічного ставлення 

0 Кількість інформаційно-
роз’яснювальних заходів на зустрічах 
мешканців 
% зібрань, охоплених інформаційно-
роз’яснювальними заходамищодо 
правильного поводження з відходами, 
водою і каналізацією, нечистотами 

12/рік 
 
 
50% 

Дні Довкілля з залученням усіх 
мешканців 

0 Кількість масових інформаційно-
просвітницьких і пропагандистських 
заходів щодо екологічного способу 
господарювання і екологічного 
поводження з відходами, водою, 
стоками і нечистотами 
% мешканців, які беруть участь в 
масових інформаційно-просвітницьких 
і пропагандистських заходах 

6/рік 
 
 
 
 
 
 
30% 

Укладання договорів на вивезення 
побутових відходів з виконавцями 
послуг 

0 %/кількість домогосподарств, які 
уклали договір на вивезення 
побутових відходів  
%/кількість діючих підприємств, які 
уклали договір на вивезення 
побутових відходів 

100% /5 767 
 
 
100% 

Виконання проектних робіт системи 
водовідведення і роботи з 

0 Розробка проектно-кошторисної 
документації  

1 
 



 

   

Децентpалізація приносить кращірезультати та ефективність (DOBRE) 

22 
Стратегія розвитку Новоолександрівської ОТГ 2017-2025 

будівництва системи 
водовідведенню по вул. Балкова 
с.Новоолександрівка 

Будівництво системи водовідведення 
по вул. Балкова, с.Новоолександрівка  
Проведення робіт з водовідведення 
повул. Балкова, с.Новоолександрівка 

1 
 
 
1 

Закупівля контейнерів для побутових 
відходів 

30 шт. Кількість контейнерів для побутових 
відходів 
Вартість придбаних контейнерів 

200 шт. 
 

Облаштування майданчиків для 
контейнерів для збору ТПВ і під’їзних 
шляхів до них 

0 
 
 

Розробка проектно-кошторисної 
документації  
Будівництво майданчиків для 
контейнерів для збору ТПВ 
Будівництво під’їзних шляхів до них 

10щороку 
 
10 щороку 
 
10 щороку 

Організація школи про-екологічного 
землеробства 

0 Організація школи про-екологічного 
землеробства на базі одного з 
навчальних закладів громади 

1 

Еко-проект «Зелене село» 0 Проведення конкурсу на найкращий 
зелений куточок селав якому 
мешканці села, зокрема жінки,  
запрошені до участі в спільному 
плануванні та реалізації найкращого 
зеленого куточка села 

в 5 селах 

Операційна ціль 3.2. Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища 

Проведення паспортизації звалищ 0 Кількість розроблених і виданих 
паспортів для місць видалення 
відходів 
% загальної кількості місць видалення 
відходів, для яких розроблені і видані 
паспорти 

 
 
 
100% 
 

Розробити схеми санітарного 
очищення населених пунктів від 
несанкціонованих звалищ побутових 
відходів 

0 Кількість розробленихсхеми 
санітарного очищення населених 
пунктів с.Новоолександрівка, 
с.СтаріКодаки, с.Кам’янка, с.Дороге, 
с.Дніпрове, с.Волоське, с.Ракшивка, 
с.Червоний Садок, с.Майорка, 
с.Чувилине, с.Антонівка 

14 

Ліквідація стихійних звалищ в 
населених пунктах та біля водоймищ 
– транспортування до місць утилізації 

0 % загальної кількості ліквідованих 
стихійних звалищ 

100% 

Розробка програм з використання 
альтернативних джерел енергії 

0 Створення КП «Сонячна 
електростанція» 

1 

Операційна ціль 3.3. Покращення якості доріг 

Роботи по обслуговуванню доріг в 
зимовий період 

20% % загальної кількості доріг, які 
очищуються і обслуговуються в 
зимовий період 

100% 

Облаштування 5 пішохідних 
переходів в с.Волоське 

0 Кількість побудованих пішохідних 
переходів 

5 

Облаштування тротуарів і 
велодоріжок 

0 Кількість побудованих тротуарів в 
населених пунктах ОТГ 

14 
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Кількість побудованих велодоріжокв 
населених пунктах ОТГ 

14 
 

Облаштування мостів та переправ 0 Будівництво понтонної переправи в 
с.Ракшівка через р.МокраСура 

1 

Операційна ціль 3.4. Створення рекреаційних зон та еко-туристичних об’єктів з використанням природних 
особливостей річок Сура і Дніпро 

Створення рекреаційних зон 0 Проектування і облаштування зон 
відпочинку біля водних, паркових та 
інших природних об’єктів  
Кількість запроектованих зон 
відпочинку 
Кількість облаштованих зон 
відпочинку 

8 
 
 
8 
 
4/рік 

Облаштування пляжів в селах Старі 
Кодаки, Волоське, 
Новоолександрівка 

0 Проектування і облаштування пляжів 
на берегах р.МокраСура і р. Дніпро в 
селах: 
Новоолександрівка 
Старі Кодаки 
Волоське 

3 
- в т.ч.: 
1 
1 
1 

Створення туристичних маршрутів – 
пішохідних, велосипедних 

0 Кількість запроектованих і 
облаштованих пішохідних і 
велосипедних туристичних маршрутів 

7 

Створення агротуристичних готелів 0 Кількість локальних агротуристичних 
готелів в кожному населеному пункті 
громади з урахуванням запланованих 
туристичних маршрутів і об’єктів 

14 

План озеленення прибережної зони 
р. Сура для укріплення берегів 

0 % загальної довжини берегів річки 
Сура, які належать до території ОТГ, на 
яких проводиться зміцнення берегів 
Довжина озеленення прибережної 
зони 

15% 
 
 
7 km 

Операційна ціль 3.5. Раціоналізація управління зеленими насадженнями 

Інвентаризація зелених насаджень у 
межах населених пунктів громади 

0 Створення реєстру зелених насаджень 
для кожного населеного пункту ОТГ  
% загальної кількості зелених 
насаджень ОТГ, охоплених 
інвентаризацією 

14 
 
100% 

Облаштування парків, скверів і 
зелених зон відпочинку 

 % загальної кількості облаштованих 
парків, скверів, ландшафтних і зелених 
зон відпочинку, прибудинкових 
територій в населених пунктах ОТГ 
% загальної кількості облаштованих 
парків 
% загальної кількості облаштованих 
скверів 
% загальної кількості облаштованих 
зон відпочинку 
% загальної кількості облаштованих 

90% 
 
 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
70% 
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прибудинкових територій 

Відновлення ландшафтних 
заказників «Балка Цегельна», «Балка 
Сажівська» та «Балки 
Новоолександрівської ОТГ» 

0 Розробка проекту ландшафтних 
заказників «Балка Цегельна», «Балка 
Сажівська» та «Балки 
Новоолександрівської ОТГ» 

2 

Операційна ціль 3.6. Впровадження енергоефективних технологій в публічних об’єктах громади 

Стандартизація обслуговування 
електролічильників 

0 % загальної кількості обслугованих 
засобів обліку електричної енергії 

100% 

Виготовлення енергетичних 
паспортів для публічних будівель 

0 % загальної кількостіпублічних 
будівель, які мають енергетичні 
паспорти 

100% 

Розробка програми 
енергозбереження 

0 Розробка програми енергозбереження 1 

Термосанація публічних будівель  0 % загальної кількості публічних 
будівель, в яких було покращено 
енергоефективність (термічну 
ізоляцію) 

100% 

Операційна ціль 3.7. Побудова інтегрованої програми екологічної освіти мешканців і виховання молоді 

Розробка інтегрованої програми 
екологічної освіти 

0 Розробка інтегрованої програми 
екологічної освіти  
Кількість навчальних семінарів річної 
програми екологічної освіти  
% загальної кількості мешканців, 
охоплених річною програмою 
екологічної освіти 
% загальної кількості молоді, 
охоплених річною програмою 
екологічної освіти 
% загальної кількості дітей, охоплених 
річною програмою екологічної освіти 

1 
 
6 щороку 
 
30% 
 
 
50% 
 
 
70% 

Впровадження програми екологічної 
освіти в навчальних закладах 

0 Проведення циклу 6 навчальних 
семінарів на рік в кожному 
населеному пункті громади  
% загальної кількості мешканців в 
кожному населеному пункті громади, 
які навчалися за програмою 

14 
 
 
30% 
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Стратегічна ціль 4: Створення умов для розвитку місцевої економіки і сільського господарства 

 
Індикатори продукту 

 

Значення 
індикатора 

Показник результату 

Теперішнє 
/ планове 
значення 

індикатора 

Операційна ціль 4.1. Створення системи підтримки малих сільськогосподарських виробників та інкубації 
місцевих аграрно-економічних ініціатив 

Розробка та впровадження програми 
підтримки сільськогосподарських 
виробників 

0 Кількість програм підтримки 
сільськогосподарських виробників  
% загальної кількості 
сільськогосподарських виробників, 
охоплених програмою 

1 
 
70% 

Створення  умов для організації 
локального ринку – місця 
роздрібного і гуртового збуту 
локальної аграрної продукції 

0 Кількість організованих місць 
роздрібного і гуртового збуту 
локальної аграрної продукції на 
території ОТГ 

1 

Створення агенції з питань ведення 
фермерського господарства, 
кооперації, державної підтримки 

0 Створення Агенції з питань ведення 
фермерського господарства, 
кооперації, державної підтримки 

1 
 
 
1 

Створення сільськогосподарського 
інкубатора для підвищення 
ефективності власних господарств 

0 Створення сільськогосподарського 
інкубатора  
Створення консультаційного 
пунктудля аграрних виробників (2-3 
консультанти) 

1 
 
1 

Операційна ціль 4.2. Промоція місцевої сільськогосподарської продукції на місцевому ринку громади і в 
місті Дніпро -“Buylocal” 

Розробка програми «Місцевий 
продукт» 

0 Кількість програм 
підтримки/просування місцевої 
сільськогосподарської продукції на 
внутрішньому ринку 

1 

Надання підтримки малим 
фермерам шляхом промоції 
продукції за програмою «Місцевий 
продукт» 

0 Кількість заходів з просування на 
місцевому ринку ОТГ і м.Дніпро в 
межах програми «Місцевий продукт» 
% загальної кількості малих 
сільськогосподарських виробників, 
охоплених підтримкою в межах 
програми «Місцевий продукт» 

1 на місяць 
 
 
30% 

Створення програми просування 
продукції місцевого виробництва на 
зовнішніх ринках 

0 Кількість програм просування місцеві 
сільськогосподарської продукції на 
зовнішніх ринках  

1 

Операційна ціль 4.3. Будування інвестиційної пропозиції як привабливого простору для потенційних 
інвесторів 

Виготовлення генеральних планів 
с.Новоолександрівка, с.СтаріКодаки, 
с.Кам’янка, с.Дороге, с.Дніпрове, 
с.Волоське, с.Ракшивка, с.Червоний 
Садок, с.Майорка, с.Чувилине, 

0 Кількість виготовлених генеральних 
планів 

14 
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с.Антонівка 

Створення інформаційної бази 
інноваційно-інвестиційних проектів 
підприємств, установ, організацій 
господарювання 

0 Кількість інформаційних баз місцевих 
інноваційно-інвестиційних проектів 
Кількість інвестиційних проектів в 
інформаційній базі 
Кількість потенційних інвесторів в 
інформаційній базі 

1 
 
30 
 
100 

Висвітлення інвестиційної 
привабливості Новоолександрівської 
територіальної громади на форумах, 
семінарах, конференціях 

0 Кількість промоційних заходів на 
форумах, семінарах, конференціях 
Зростання інвестицій в ОТГ 

100 щороку 
 
50% щороку 

Операційна ціль 4.4. Підтримка розвитку агротуристичних ініціатив 

Проведення конкурсу 
агротуристичних проектів 

0 Кількість заходів, які підтримують 
розвиток агротуристичних ініціатив  
Кількість учасників конкурсу 

1 на рік 
 
30/конкурс 

Створення програми підтримки 
агротуризму 

0 Кількість програм підтримки і розвитку 
агротуристичних ініціатив в ОТГ 
% загальної кількості агротуристичних 
об'єктів/ініціатив, охоплених 
програмою 
Кількість нових агротуристичних 
об'єктів в ОТГ 

1 
 
50% 
 
 
5 щороку 

Розробка і впровадження програми 
розвитку туризму вихідного дня 

0 Кількість програм розвитку туризму 
вихідного дня в ОТГ 
Кількість туристів вихідного дня 

1 
 
3000 
ос./weekend 
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7. Взаємозв’язки між стратегією розвитку громади та іншими стратегічними документами 

В процесі створення Стратегії сталого розвитку Новоолександрівської ОТГ на 2017 – 2025 роки був 
дотриманий принцип несуперечності зі стратегіями вищого рівня – Стратегією розвитку 
Дніпропетровської 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 
відповідних суспільно-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 та реформа 
державного управління, а також Реформа регіональної політики.Внаслідок зазначених реформ 
відбулося об'єднання громад і виникнення Новоолександрівської 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 інтеграція і просторовий розвиток 
3) Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку 

Для кожної стратегічної мети Державної Стратегії визначено також операційні цілі і завдання, які 
складають основу для цілей і завдань Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 
року. Так, в стратегії розвитку Дніпропетровської області визначені пріоритетні напрями розвитку 
регіону – стратегічні цілі: (1) зменшення економічних дисбалансів, (2) розвиток сільських територій, 
(3) екологічна та енергетична безпека, (4) розвиток людського капіталу, які знайшли безпосереднє 
відображення в стратегічних цілях Стратегіїрозвитку Новоолександрівської ОТГ і системно 
узгоджуються з пріоритетними напрямами розвитку громади:  

1. Покращення умов життя шляхом надання високої якості комунальних і публічних послуг 
2. Включення і активна участь мешканців в культурній діяльності, розвитку творчості і 

громадянських компетенцій 
3. Підвищення ефективності використання природних ресурсів 
4. Створення умов для розвитку місцевої економіки і сільського господарства. 
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Взаємозв'язок стратегічних документів і стратегічних цілей, зазначених вище, представлено на  схемі 
1: 

 

 

Цілі в Стратегії сталого розвитку Новоолександрівської ОТГ на 2017 – 2025 роки узгоджені з цілями 
Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, в наслідок чого забезпечується 
використання ефекту синергії в реалізації поставлених цілей як для Новоолександрівської ОТГ, так і 
для Дніпропетровської області. 

Наведена нижче таблиця демонструє окремі взаємозв’язки між стратегічними і 
оперативними цілями Стратегії розвитку Дніпропетровської області та Стратегії сталого 
розвитку Новоолександрівської ОТГ:  

Стратегія сталого розвитку 
"Україна - 2020" 

Державна Стратегія 
регіонального розвитку на 

період до 2020 року 

Стратегія розвитку 
Дніпропетровської області 

на період до 2020 року 

Стратегія сталого розвитку 
Новоолександрівської ОТГ 

на 2017 – 2025 роки  

• Децентралізація та реформа державного управління 

• Реформа регіональної політики 

• Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів 

• Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий 
розвиток 

• Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку 

• Зменшення економічних дисбалансів 

• Розвиток сільських територій 

• Екологічна та енергетична безпека 

• Розвиток людського капіталу 

• Покращення умов життя шляхом надання високої якості 
комунальних і публічних послуг 

• Включення і активна участь мешканців в культурній діяльності, 
розвитку творчості і громадянських компетенцій 

• Підвищення ефективності використання природних ресурсів 

• Створення умов для розвитку місцевої економіки і сільського 
господарства 
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Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року 

Стратегічна ціль 1. 
Зменшення економічних 

дисбалансів 

Стратегічна ціль 2. 
Розвиток сільських 

територій 

Стратегічна ціль 3. 
Екологічна та енергетична 

безпека 

Стратегічна ціль 4. 
Розвиток людського 

капіталу 

Операційні цілі 

1.1. Диверсифікація 
економіки 

2.1. Підвищення доданої 
вартості в аграрній сфері 

3.1. Створення умов для 
поліпшення стану довкілля 

4.1. Освіта для зайнятості 

1.2. Розвиток 
периферійних районів 

2.2. Підтримка зайнятості 
сільського населення 

3.2. Поліпшення 
управління відходами 

4.2. Підвищення 
громадської активності 
мешканців 

1.3. Інноваційний розвиток 2.3. Розвиток 
інфраструктури сільських 
територій 

3.3. Розвиток екомережі та 
рекреаційних зон 

4.3. Розвиток громад 

1.4. Розвиток 
закордонного та 
внутрішнього туризму 

 3.4. Енергоефективність та 
розвиток альтернативної 
енергетики 

 

 
 

   

Стратегічна ціль 1: 
Покращення умов життя 
шляхом надання високої 

якості комунальних і 
публічних послуг 

Стратегічна ціль 4: 
Створення умов для 

розвитку місцевої 
економіки і сільського 

господарства 

Стратегічна ціль 3: 
Підвищення ефективності 
використання природних 

ресурсів 

Стратегічна ціль 2: 
Включення і активна участь 

мешканців в культурній 
діяльності, розвитку 

творчості і громадянських 
компетенцій 

Операційні цілі 

1.1. Покращення доступу 
до води і водопостачання  

4.1. Створення системи 
підтримки малих 
сільськогосподарських 
виробників та інкубації 
місцевих аграрно-
економічних ініціатив 

3.1. Створення системи 
про-екологічного 
управління відходами, 
водопостачанням та 
каналізацією 

2.1. Будівництво 
інфраструктури і 
модернізація закладів 
культури в громаді 

1.2. Протидія суспільному 
виключенню 

4.2. Промоція місцевої 
сільськогосподарської 
продукції на місцевому 
ринку громади і в місті 
Дніпро -“Buylocal” 

3.2. Зменшення рівня 
забруднення 
навколишнього 
середовища 

2.2. Розвиток 
громадянських 
компетенцій 

1.3. Поліпшення якості і 
доступності послуг 
профілактики і охорони 
здоров'я 

4.3. Будування 
інвестиційної пропозиції 
як привабливого простору 
для потенційних інвесторів 

3.3. Покращення якості 
доріг 

2.3. Формування 
культурної ідентичності 

1.4. Поліпшення 
функціонування системи 
освіти і виховання 

4.4. Підтримка розвитку 
агротуристичних ініціатив 

3.4. Створення 
рекреаційних зон та еко-
туристичних об’єктів з 
використанням природних 
особливостей річок Сура і 
Дніпро 
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1.5. Формування різних 
форм проведення вільного 
часу, спорту і рекреації 

 

3.5. Раціоналізація 
управління зеленими 
насадженнями 

 

1.6. Підвищення рівня 
громадської безпеки та 
обслуговування 
мешканців 

 

3.6. Впровадження 
енергоефективних 
технологій в публічних 
об’єктах громади 

 

  

3.7. Побудова інтегрованої 
програми екологічної 
освіти мешканців і 
виховання молоді 

 

Стратегія сталого розвитку Новоолександрівської ОТГ на 2017 – 2025 роки 

Крім цього Стратегія розвитку Новоолександрівської ОТГ враховує в своїх цілях та має взаємозв’язок з 
іншими місцевими стратегічними і плановими документами громади – щорічними програмами 
соціально-економічного розвитку громади та іншими програмними і нормативними документами, 
такими як: 

 Паспорт Новоолександрівської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік 

 Програма соціально-економічного розвитку Новоолександрівської об’єднаної територіальної 
громади на 2017 рік 

 Комплексна програма розвитку освіти Новоолександрівської об’єднаної територіальної 
громади на 2017-2020 роки 

 Програма розвитку фізичної культури і спорту Новоолександрівської сільської ради на 2017-
2020 роки 

 Програма підтримки сімей та жінок Новоолександрівської територіальної громади на 2016 – 
2021 роки 

 Програма охорони навколишнього природного середовища, охорони та використання надр   
Новоолександрівської сільської ради на 2016-2020 роки 

 Програма поводження з безпритульними тваринами Новоолександрівської сільської 
територіальної громади на 2016 – 2020 роки 

 Програма соціального захисту найменш соціально-захищених верств населення 
Новоолександрівської сільської ради на 2014 – 2017 роки 

 Програма поводження з відходами на території Новоолександрівської сільської ради 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області на 2014 - 2017 роки 

 Сільська програма „Питна вода на території Новоолександрівської сільської ради на 2008-2020 
роки” 

 Правила благоустрою Новоолександрівської сільської об’єднаної територіальної громади 
Дніпровського району Дніпропетровської області 

 Територіальна комплексна програма “Світле село“ Новоолександрівської сільської ради на 
період 2005-2010 роки. 
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8. Джерела фінансування діяльності - ідентифікація джерел для інвестиційних і м'яких проектів 

 

Основними джерелами фінансування діяльності в галузі розвитку є власні доходи і зовнішні джерела 
(в тому числі цільові субсидії, гранти, кредити).Джерелом здобуття цільових субсидій 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 (найімовірніше, 1 – 2 роки). 
Громада також готуватиме інвестиційні програми та проекти регіонального розвитку, що можуть 
фінансуватися за кошти ДФРР, за визначеними Державною стратегією регіонального розвитку на 
період до 2020 р. напрямами.Можливості використання державного бюджету та зовнішнього 
фінансування відповідно до стратегічних, операційних цілей і поставлених завдань демонструє 
нижченаведена таблиця: 
 

Операційні цілі 
Державна 

інфраструктурн
а субвенція 

ДФРР 
Обласний 
бюджет 

Міжнародна 
технічна 

допомога 

Стратегічна ціль 1: Покращення умов життя шляхом надання високої якості комунальних і публічних 
послуг 

1.1. Покращення доступу до 
води і водопостачання. 

Нове будівництво, 
реконструкцію, 

капітальний ремонт 
об’єктів 

водопостачання та 
водовідведення, 

об’єктів поводження 
з відходами та 
рекультивацію 

територій 
сміттєзвалища  

Організація 
централізованого 
водопостачання 

 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

1.2. Протидія суспільному 
виключенню. 

 

Посилення 
комунікативного 

зв‘язку міста з 
селами громади  

 UNDP 

1.3. Поліпшення якості і 
доступності послуг 
профілактики і охорони 
здоров'я. 

 

Розвиток надання 
соціальних послуг 

сільському 
населенню 

Підвищення якості 
первинної медичної 

допомоги  

 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

1.4. Поліпшення 
функціонування системи 
освіти і виховання. 

Закупівлю 
транспортних 

засобів для 
підвезення дітей до 

навчальних закладів, 
спеціальної техніки 

  NED 

1.5. Формування різних 
форм проведення вільного 

 
Розвиток спортивної 

інфраструктури 
 

DOBRE- Місцевий 
економічний 
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часу, спорту і рекреації. розвиток (МЕР) 

1.6. Підвищення рівня 
громадської безпеки та 
обслуговування мешканців. 

Забезпечення 
належного рівня 

безпеки та 
цивільного захисту 

Налагодження 
роботи 

комунального 
транспорту 

 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

Стратегічна ціль 2. Включення і активна участь мешканців в культурній діяльності, розвитку творчості і 
громадянських компетенцій 

2.1. Будівництво 
інфраструктури і 
модернізація закладів 
культури в громаді. 

 

Підвищення рівня 
привабливості 
проживання в 

сільській місцевості 

 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

2.2. Розвиток громадянських 
компетенцій. 

Створення 
комунікаційних 

мереж, баз даних 

Розвитку та 
збереження існуючої 
мережі закладів 
культури 
Підтримка діяльності 

громадських 
об`єднань 

 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

2.3. Формування культурної 
ідентичності. 

 

Збереження 
історико-культурних 

цінностей та 
природної спадщини 

 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

Стратегічна ціль 3. Підвищення ефективності використання природних ресурсів 

3.1. Створення системи про-
екологічного управління 
відходами, 
водопостачанням та 
каналізацією 

   

GIZ 
 

DOBRE- Місцевий 
економічний 

розвиток (МЕР) 

3.2. Зменшення рівня 
забруднення 
навколишнього середовища 

  

Здійснення 
природоохоронної 

діяльності 
(екологічні фонди) 

DOBRE- Місцевий 
економічний 

розвиток (МЕР) 

3.3. Покращення якості доріг 

Нове будівництво, 
реконструкцію, 

капітальний ремонт 
вулиць, доріг, 

мостів, переходів 
комунальної 

власності 

Розвиток мережі 
доріг місцевого 

значення 

Будівництво, 
реконструкція доріг 
місцевого значення, 

ремонт та 
облаштування 

переправ та мостів 

DOBRE- Місцевий 
економічний 

розвиток (МЕР) 

3.4. Створення рекреаційних 
зон та еко-туристичних 
об’єктів з використанням 
природних особливостей 
річок Сура і Дніпро 

 
Надання підтримки 
для облаштування 

сільської місцевості 
 

DOBRE- Місцевий 
економічний 

розвиток (МЕР) 

3.5. Раціоналізація 
управління зеленими 
насадженнями 

 
Благоустрій 

населених пунктів 
 

DOBRE- Місцевий 
економічний 

розвиток (МЕР) 

3.6. Впровадження 
енергоефективних 
технологій в публічних 
об’єктах громади 

Реконструкція, 
переобладнання, 

перепрофілювання 
будівель бюджетних 

установ з 
обов’язковим 
застосуванням 

енергоефективних 

Поліпшення 
енергоефективності 

комунальних 
навчальних та 

медичних закладів 

 

GIZ 
 

DOBRE- Місцевий 
економічний 

розвиток (МЕР) 
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технологій 

3.7. Побудова інтегрованої 
програми екологічної освіти 
мешканців і виховання 
молоді 

 

Підвищення рівня 
обізнаності 

мешканців громади 
з підприємництва 

 

NED 
 

Програма малих 
грантів Фонду 

сприяння демократії 
Посольства США 

Стратегічна ціль 4. Створення умов для розвитку місцевої економіки і сільського господарства 

4.1. Створення системи 
підтримки малих 
сільськогосподарських 
виробників та інкубації 
місцевих аграрно-
економічних ініціатив 

 

Утворення 
консультативно-

дорадчих центрів 
для суб`єктів 

господарювання 

 

Програма малих 
грантів Фонду 

сприяння демократії 
Посольства США  

 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

4.2. Промоція місцевої 
сільськогосподарської 
продукції на місцевому 
ринку громади і в місті 
Дніпро -“Buylocal” 

   
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

4.3. Будування інвестиційної 
пропозиції як привабливого 
простору для потенційних 
інвесторів 

Розробка 
генеральних планів, 

зонування, 
просторового 
планування 

Використання 
механізмів 
державно-
приватного 

партнерства для 
оптимізації роботи 

транспорту 

 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

4.4. Підтримка розвитку 
агротуристичних ініціатив. 

 Розвиток туризму  

Програма малих 
грантів Фонду 

сприяння демократії 
Посольства США 

 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

 

Можливості обласного бюджету значно менші. Фактично, громада може розраховувати лише на 
кошти спеціального (але не загального) фонду обласного бюджету: 

 на природоохоронні кошти обласного бюджету - це природоохоронний фонд; 

 на кошти для реконструкції місцевих доріг (у рамках співвіфансування). 
Найближчими роками для українських органів місцевого самоврядування ключовим джерелом 
фінансування заходів розвитку надалі будуть кошти державного бюджету через ДФРР. Але очікується, 
що через ДФРР реалізовуватиметься значна частина європейської допомоги для (перших) 
інфраструктурних проектів. У всіх незазначених випадках використовуватимуся власні надходження 
до бюджету громади, а також залучатиметься міжнародна технічна допомога 
Це буде допомога, фінансована безпосередньо з бюджетів міжнародних установ, зокрема - 
Європейського союзу, Ради Європи, USAID, деяких держав ЄС, Канади, міжнародних приватних 
фондів тощо.У зв'язку з цим перспективним виглядає співробітництво з громадами ЄС щодо 
реалізації тристоронніх проектів. 
Програми, які в даний час діють в Україні та пропонують допомогу для об’єднаних громад, 
представлені на "Мапі донорів" http://donors.decentralization.gov.ua/projects.Найважливіші з них 
наступні: 

http://donors.decentralization.gov.ua/projects
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1. ДОБРЕ (DecentralizationOfferingBetterResultsandEfficiency - DOBRE) -  новий п`ятирічний 
проект Агентства США з міжнародного розвитку у сфері розбудови місцевого 
самоврядування, який планує надати комплексну допомогу українським громадам. 

2. DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbHпідтримує Україну за 
дорученням Федерального уряду Німеччини з 1993 року. 

3. Програма U-LEAD з Європою: Програма для України з підтримки громадських ініціатив на 
місцевому рівні.  

4. Спільна програма ПРООН та ООН Жінки «Відновлення управління та сприяння примиренню в 
постраждалих від кризи громадах України». 

5. Міжнародний фонд “Відродження”. 
6. Програма „польська допомога” - програма польського співробітництварозвитку здійснюється 

Польським Урядом через МЗС. 
7. Програма малих грантів Фонду сприяння демократії Посольства США. 
8. Національний Фонд підтримки Демократії (NED). 

 

9. Система впровадження і моніторингу реалізації стратегії; принципи оновлення документу 

Система впровадження і моніторингу 
В основі успіху цілого проекту лежить правильне представлення всіх можливих середовищ і секторів 
соціально-економічного життя громади. Воно гарантує відповідну якість і темп роботи. 
Соціально-економічний розвиток у загальному розумінні виступає основною стратегічною ціллю 
кожної громади і лежить в інтересах кожної одиниці. 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 зерном партисипативного методу, який вважається 
найбільш ефективним. 
Список учасників процесу розробки Стратегії повинен охоплювати представників: 

 мешканців, 

 ключові економічні середовища, 

 публічні установи, які відповідальні за місцевий розвиток, 

 працівників органів місцевого самоврядування, місцевих політиків, 

 неурядові організації – зокрема, соціально-економічні, 

 місцеві засоби масової інформації. 
Також передбачена участь спеціалістів, зовнішніх консультантів, так як це відбувалося за підтримки 
програми DOBRE. 
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. 
Важлива роль місцевих засобів масової інформації та суспільних засобів масової інформації, так як це 
відбувалося під час впровадження процесу; 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. 
Ідеєю цих дій повинно стати з одного боку створення сприятливого клімату довкола Стратегії і пошук 
союзників до її реалізації, а з іншого – роль передавача настрою і думок мешканців, різноманітних 
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середовищ, особливо в ситуаціях, коли необхідно внестикоригування у Стратегію. Стратегія у 
розробленій версії повинна бути прийнята Радою і стати основою проектів, які реалізовуються 
громадою й усіма місцевими суб'єктами і які є елементами реалізації стратегії розвитку громади. 
До проведення моніторингу, стратегічного контролю і оцінювання в рамках робочої команди і 
стратегічної команди рішенням голови громади Новоолександрівка буде скликана команда з 
моніторингу. У її складі окрім працівників ради опиняться також депутати, підприємці, діячі 
громадських організацій. Команда буде відібрана таким чином, щоб забезпечити зацікавленим 
сторонам стратегії (молоді, людям похилого віку, людям з обмеженими можливостями, групам 
мешканців) можливість чіткої і зрозумілої оцінки 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 
дозволить провести оцінку: 

 відповідності до графіку, 

 реалізації на рівні запланованих продуктів та досягнутих результатів, 

 внесення змін у діяльність з огляду на зміну соціально-економічних умов та з огляду на 
безпеку. 

Технічно базою для моніторингу і оцінки буде порівняння детального плану дій і показників, 
включених до 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 реалізації Стратегії. У цей час з'явиться документ з аналізу, проведеного командою в серпні, на 
основі звітів, підготовлених суб'єктами, які відповідальні за реалізацію, та координатором з питань 
впровадження стратегії. З цією метою використовуватиметься стандартизований формуляр звітності. 
Основним принципом актуалізації Стратегії виступає діяльність відповідно до процесу розробки 
першого версії, підготовленої в партисипативному процесі, відповідно до методології програми 
DOBRE. Насправді, жодна діяльність, яка здійснюються в даному випуску, не може бути виключена 
з наступної. 
Інший важливий принцип – це акцент на аналізі змін і стані реалізації стратегії розвитку, а також 
умінні робити висновки. Це робить можливим переконатися у прийнятих пріоритетах чи їх 
продуманій модифікації. Також це тягне за собою усунення випадковості реалізованих проектів. 
Важливим також здається, щоб учасники системи не потрапили у рутину – на цьому втратить не лише 
сам План, а передусім діяльність з розвитку суспільства. 
У роботі над розробкою Стратегії особливий акцент покладено на усвідомлення, що щорічне 
погодження з громадськими партнерами пріоритетів для повної реалізації стратегії дозволяє 
оголошувати пропозиції проектів усіма, хто хоче брати участь у реалізації Стратегії. Участь у процесі 
громадських партнерів дозволяє використати методику "багатовимірної селекції", яка 
використовується для вибору пріоритетних проектів, коли рішення приймається групою 
представників, яка представлена для місцевої спільноти, відповідно до її волі і уявленнями про 
майбутнє, будучи узгодженою з партисипативною методикою. 
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Консультанти* Робоча команда Команди з питань Стратегії  Команда до справ Стратегії  

Головне завдання  

Пілотування процесом розробки Стратегії та 
розробка спільно з Робочою Командою і 
Командою з питань Стратегії принципів і 
інструментів функціонування системи, а також 
участь в опрацюванні документу Плану 

Повне технічне й організаційне обслуговування під 
час розробки Стратегії. У майбутньому члени 
Команди повинні взяти на себе роль зовнішніх 
консультантів і виступати змістовним ядром 
управління Стратегією 

Визначення ключових соціально-економічних проблем і 
узгодження концепції Стратегії, а також представлення 
проекту Стратегії перед Радою іншими командами. Вибір 
пріоритетів і прийняття остаточної версії проекту 

Детальні завдання 

 Подання пропозиції інструментів для 
використання у процесі розробки Стратегії 

 Актуалізація процедури розробки Стратегії 

 Пілотування роботи, пов'язаної з 
накопиченням інформації й оцінкою 
ситуації, а також підготовка звіту з аналізу 

 Проведення спеціалізованих аналізів, у тому 
числі анкетних досліджень 

 Участь у визначенні ключових проблем, 
пріоритетів, а також у оцінці реалізуючих 
стратегічних проектів Стратегії 

 Співучасть у консультаціях і затвердженні 
Стратегії 

 Збір і аналіз інформації, яка необхідна для 
проведення оцінки стану Громади та реалізації 
цілей стратегії розвитку 

 Організація зустрічей, підготовка програм і 
пакетів матеріалів на зустрічі 

 Підготовка нотаток з зустрічей 

 Підготовка іншої інформації, яка необхідна для 
розробки Стратегії, напр.: на тему 
функціонування подібних і перевірених рішень 

 Участь у всіх зустрічах інших органів, на яких 
ведеться дискусія щодо Плану Реалізації 
Стратегії 

 Організація й участь у процесі консультацій 
Стратегії 

 Встановлення обсяг співпраці з консультантами 

 Перегляд матеріалів, підготовлених Робочою Командою і 
консультантами 

 Проведення SWOT-аналізу 

 Визначення і рекомендація Раді Громади ключових 
проблем, пріоритетів Плану реалізації, а також 
стратегічних проектів реалізації 

 Затвердження проекту Стратегії і представлення її проекту 
перед Радою Громади 

 Співучасть у процесі консультацій і затвердження 

 Участь у підготовці Стратегії шляхом проведення аналізу й 
оцінки звітів з перебігу процесу 

 Вибір пріоритетів, довкола яких концентруватимуться 
заходи Стратегії Громади 

 Дискусія над проектом Стратегії, підготовка оцінки і 
рекомендації можливих змін 

 Представлення і консультування Стратегії 

 Затвердження остаточного проекту Стратегії 

 Представлення Стратегії перед Радою Громади 

 



 

   

Децентpалізація приносить кращірезультати та ефективність (DOBRE) 

37 
Стратегія розвитку Новоолександрівської ОТГ 2017-2025 

Принципи актуалізації стратегії у щорічному циклі 

ФАЗА I ФАЗА II ФАЗА III ФАЗА IV 

Оцінка стану соціально-
економічного розвитку Громади та 
реалізації стратегії розвитку 

Визначення ключових проблем і 
визначення пріоритетів 

Збір пропозицій проектів реалізації, 
вибір і кваліфікація стратегічних 
проектів 

Підготовка подачі стратегічних 
проектів. 
Розробка і прийняття проекту Плану 
Реалізації Стратегії Розвитку 
Громади 

 
Описовий звіт з актуальної 
соціально-економічної ситуації – у 
всіх сферах життя Громади. 
Зазначення змін відповідно до 
попереднього випуску звіту (за 
попередній рік). Інформація про 
стан реалізації стратегії розвитку 
Громади 

 
Оцінка реалізації Стратегії у 
попередньому році. 
Оцінка даних, які випливають зі 
звіту: зазначення тенденцій і 
відхилень. SWOT-аналіз. 
Визначення ключових проблем, 
визначення пріоритетів діяльності. 
Прийняття показників реалізації 
Стратегії. 
Рекомендації пріоритетів, 
консультації і затвердження 
 
 

 
Збір пропозицій проектів реалізації 
Стратегії – на спеціально 
підготовлених формулярах. 
Оцінка, відбір і кваліфікація 
відповідності проектів до 
пріоритетів Стратегії. 
Вибір пропозицій проектів 
найвищого значення – комплекту 
стратегічних проектів реалізації. 
Оголошення списку цих проектів 

 
Опрацювання подачі визначеного 
списку стратегічних проектів з 
використанням уніфікованого 
друку. 
Опрацювання проекту Плану 
Реалізації Стратегії Розвитку 
Громади, представлення для 
консультацій і оцінки вибраним 
командам, впровадження 
можливих модифікацій, 
затвердження. Презентація Плану 
Реалізації Стратегії Розвитку 
Громади Раді для прийняття 
рішення 

 березень квітень серпень грудень 
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Основним принципом актуалізації Стратегії Розвитку Громади виступає діяльність в значенні основ 
розробки першого випуску. Насправді, жодна діяльність, яка здійснюються в даному випуску, не 
може бути виключена з наступної. 
Інший важливий принцип – це акцент на аналізі змін і стані реалізації стратегії розвитку, а також 
умінні робити висновки. Це робить можливим переконатися у прийнятих пріоритетах чи їх 
продуманій модифікації. Також це тягне за собою усунення випадковості реалізованих проектів. 
Важливим також здається, щоб учасники системи не потрапили у рутину – на цьому втратить не лише 
сам План, а передусім діяльність з розвитку суспільства. 
Варто також підкреслити, що щорічне погодження з громадськими партнерами пріоритетів для 
повної реалізації стратегії дозволяє оголошувати пропозиції проектів усіма, хто хоче брати участь у 
реалізації Стратегії. 
Участь у процесі громадських партнерів дозволяє використати методику "багатовимірної селекції", 
яка використовується для вибору пріоритетних проектів, коли рішення приймається групою 
представників, яка представлена для місцевої спільноти. 
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10. Детальний план дій (короткострокова перспектива) 

Детальний план дій в перспективі 2017 – 2020  
Стратегічна ціль 1: Покращення умов життя шляхом надання високої якості комунальних і публічних послуг 
Операційна ціль 1.1. Покращення доступу до води і водопостачання  

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Розширення 
водопровідної 
мережі на сільських 
територіях громади 

Будівництво нових 
підключень води і 
каналізації - 200 щороку 

Збільшення обсягу 
і доступу послуг 
водопостачання і 
каналізації  

Зменшення 
кількості 
домашніх 
господарств, 
які не мають 
підключення 
до мережі 
водопостачанн
я і каналізації  

Список нових 
договорів про 
водопостачання і 
водовідведення 
Звіт голови 
Звіт з виконання 
Інвестиційного 
Плану 

Адміністра
ція Ради 
міста/залу
чені 
комунальн
і 
підприємс
тва  

Бюджет ОТГ, ДФРР, 
приватні кошти, 
міжнародна 
технічна допомога  

До 2025 

Розповсюдити 
інформацію про 
можливість забору 
води для аналізу  

Розробка і друк 
інформаційного буклету 
про можливість 
дослідження води  

Розширення знань 
про необхідність 
контролю 
забруднення води  

Зменшення 
кількості 
отруєнь  

Звіт осередку 
охорони 
здоров’я  

ОТГ  Бюджет ОТГ  2017-2018 

Поточний ремонт 
колодязів, 
проведення 
ремонтних робіт      
будівлі КНС, ремонт 
насосного 
обладнання, чистка 
каналізаційних 
лотків та колодязів 
полів фільтрації  

Проведення 
комплексного ремонту 
насосного обладнання і 
каналізаційних лотків і 
колодязів полів 
фільтрації  

Підвищення 
продуктивності 
насосного 
обладнання та 
якості 
поверхневих вод 
Забезпечення 
цілодобового 
доступу до води в 
мережі  

Покращення 
якості води у 
природних 
водотоках 
Зменшення 
кількості 
годин без 
доступу до 
води в 
мережі  

Звіт 
епідеміологічної 
станції 
Реєстрація 
втручань 

ОТГ  
Бюджет ОТГ, ДФРР, 
кошти, міжнародна 
технічна допомога  

2017 - 2020 

Розвиток системи Будівництво Створення Зменшення Реєстрація нових ОТГ Бюджет ОТГ, ДФРР, 2017-2020 
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водогону по 
території громади 

артезіанських скважин в 
населених пунктах 
громади  

альтернативної 
системи 
водопостачання 

кількості 
дворів з 
відсутністю 
водопостачан
ня 

точок 
артезаінськихскв
ажин 

кошти, міжнародна 
технічна допомога 

Облаштування зливи 
водовідведення   
вул. Паркова, 11   
с.Новоолександрівка  

Будівництво нового 
об’єкту зливу 
водовідведення  

Покращення 
продуктивності 
очищення води  

Зменшення 
кількості 
нелегальних 
вигрібних ям  

Нижча кількість 
втручань служб 
ОТГ – ліквідація 
нелегальних 
вигрібних ям 
План виконання 
інвестицій 2017 

ОТГ  

Бюджет ОТГ, ДФРР, 
кошти, міжнародна 
технічна допомога  
a 

2017 

Заміна водного 
водопроводу 
Паркова 9, 10 
с.Новоолександрівка  

Модернізація 
водопроводу на вул. 
Паркова 9, 10  

Покращення 
доступу до води 
для мешканців 
вул. Паркова  

Зменшення 
кількості днів 
в році з 
відсутністю 
доступу до 
води  

Реєстрація 
записів водно-
каналізаційних 
втручань 
План виконання 
інвестицій 

ОТГ Бюджет ОТГ  2017 

 
Операційна ціль 1.2. Протидія суспільному виключенню 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник оцінювання 
результату діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідаль
ний за 

виконання 

Джерела 
фінансуван
ня / кошти з 

бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Соціальна 
активізація людей з 
обмеженими 
можливостями   

Призначення 
консультанта голови з 
питань активізації 
людей з обмеженими 
можливостями 

Залучення людей 
з обмеженими 
можливостями до 
професійного 
життя 

Кількість осіб з 
обмеженими 
можливостями, які 
були 
працевлаштовані  

Звіт з діяльності 
консультанта  
Заяви 
працевлаштовани
х осіб 

Адміністрац
ія громади  

Бюджет ОТГ 2017-2020 

Програма «Кроки до 
самостійності» 

Проведення щороку 6 
майстерень для осіб з 
обмеженими 

Збільшення рівня 
самостійності та 
громадської 

Отримання навичок 
самостійного 
щоденного 

Оцінювальний звіт 
з реалізації 
програми  

Адміністрац
ія громади  

Бюджет 
ОТГ, 
міжнародна 

2017-2020 
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можливостями  діяльності осіб з 
обмеженими 
можливостями  

функціонування, 
напр., купівля 
продуктів, 
залагодження питань 
в адміністрації, 
управління домашнім 
бюджетом  

технічна 
допомога  

Забезпечення 
безперешкодного 
доступу інвалідів та 
інших мало 
мобільних груп 
населення до 
об’єктів соціальної та 
інженерної 
транспортної 
інфраструктури ОТГ 

Модернізація 
автобусних під’їздів і 
зупинок – 12 щороку 
 

Усунення 
архітектурних 
бар’єрів у доступі 
до транспорту і 
публічних установ 
для осіб з 
обмеженими 
можливостями  

Більш вправна 
діяльність осіб з 
обмеженими 
можливостями у 
суспільстві і 
функціонування у 
щоденному житті  

Дослідження 
задоволення 
відвідувачів 
сільської ради, 
умов життя і якості 
публічних послуг  
 

Адміністрац
ія Ради, 
Центральни
й Будинок 
Культури  

Бюджет 
ОТГ, 
приватні 
кошти, 
міжнародна 
технічна 
допомога, 
ДФРР 
 

2018-2025 

 
Операційна ціль 1.3. Поліпшення якості і доступності послуг профілактики і охорони здоров'я 

Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальний за 
виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Цикл обстежень – 
Здорове молоде 
покоління 

Проведення 1200 
обстежень дітей і 
молоді щороку  

Покращення 
моніторингу 
стану здоров’я і 
розвитку дітей і 
молоді  

Створення бази 
даних обстежень і 
балансів здоров’я  

Медична 
документація 
центру 
охорони 
здоров’я  

Адміністрація 
громади, центр 
охорони здоров’я 

Бюджет ОТГ  2017-2020 

Профілактика 
здоров’я 

Проведення 12 
заходів 
профілактичного 
обстеження з 

Промоція 
здорового 
способу життя і 
покращення 

Кількість 
проведених 
скріннігових 
обстежень 

Медична 
документація 
центру 
охорони 

Адміністрація 
громади, центр 
охорони здоров’я 

Бюджет ОТГ  2017-2020 
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метою раннього 
виявлення 
захворювань, 
зокрема 
новоутворень у 
жінок 

моніторингу 
виявлення 
захворювань 

здоров’я  
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Операційна ціль 1.4. Поліпшення функціонування системи освіти і виховання 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальни
й за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Створення системи 
сучасної освіти для 
фермерів  

Проведення циклу 9 
навчальних 
тренінгів/рік з таких 
тем: 
підприємництво для 
фермерів, 
агротуризм, 
охорона біологічної 
різноманітності 

Підвищення 
рентабельності 
ведення 
сільськогоспод
арської 
діяльності  

Кількість 
аграрних 
господарств, які 
диверсифікувал
и діяльність 

Звіт з моніторингу 
кожного 
навчального 
тренінгу 

Адміністрація 
ради, школи  

Бюджет ОТГ  2017 -2020 

Розробка проектно-
кошторисної 
документації для 
будівництва 
дошкільного закладу 
у с.СтаріКодаки 

Розробка проектної 
документації та 
кошторису для 
будівництва 
дошкільного 
навчального 
закладу в 
с.СтаріКодаки – 
документ 1 шт. 

Поява нового 
дошкільного 
навчального 
закладу, який 
забезпечить 
більший доступ 
до дошкільної 
освіти  

Зростання 
кількості 
освітніх об’єктів 

Реєстр комунальної 
нерухомості  

Адміністрація 
ради міста  

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 
технічна допомога, 
ДФРР 
 

2018 

Розробка проектно-
кошторисної 
документації на 
будівництво 
дитячого закладу 
с.СтаріКодаки 

Розробка проектної 
документації та 
кошторису для 
будівництва 
дошкільного 
навчального 
закладу в 
с.СтаріКодаки 

Поява нового 
закладу опіки, 
який 
забезпечить 
більший доступ 
до опіки над 
дітьми 

Зростання 
кількості 
освітніх об’єктів  

Реєстр комунальної 
нерухомості  
 

Адміністрація 
ради міста  

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 
технічна допомога, 
ДФРР 

2018 

Реконструкція  Реконструкція  Збільшення Зростання Список Адміністрація Бюджет ОТГ, 2018 
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будівлі інтернату 
Новоолександрівськ
ої ЗОШ І-Ш ст. 
Новоолександрівськ
ої сільської ради по 
вул. Паркова 1-а, 
с.Новоолександрівка 
під навчально-
виховний комплекс 
«Школа-дитячий 
садок»  

будівлі інтернату 
Новоолександрівськ
ої ЗОШ І-Ш ст. по 
вул. Паркова 1-а, 
с.Новоолександрівк
а, під навчально-
виховний комплекс 
«Школа-дитячий 
садок» 

доступу до 
навчання на 
дошкільному і 
шкільному 
рівні  

кількості дітей, 
які охоплені 
дошкільною і 
шкільною 
опікою 

новоприйнятих 
дітей до 
дошкільних і 
шкільних установ  
Звіт управління 
освіти громади 

ради міста міжнародна 
технічна допомога, 
ДФРР 

Реконструкція 
комерційного вузла 
обліку НДНЗ 
«Світлячок» 

Реконструкція 
комерційного вузла 
обліку НДНЗ 
«Світлячок» 

Покращення 
умов навчання 
на 
дошкільному 
рівні 

Покращення 
енергоефектив
ності будівлі 
дошкільного 
навчального 
закладу  

Рахунки за 
використання 
енергії 
Звіт управління 
освіти громади  
 

Адміністрація 
ради міста  

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 
технічна допомога, 
ДФРР 

2018 

Ініціювання 
стипендій для 
найбільш здібних 
учнів та учасників 
спортивних змагань 

Охоплення 
стипендіями 10 
учнів та спортсменів 
щороку  

Збільшення 
зацікавлення 
молоді 
досягненнями 
високих 
результатів 
навчання та 
спорту 

Кількість заявок 
про надання 
стипендій 
Збільшення 
відсотка учнів, 
які стануть 
лауреатами 
предметних 
конкурсів та 
спортивних 
змагань 

Документація 
стипендіальної 
оцінювальної 
комісії 
Звіт з реалізації 
бюджету громади, 
Звіт з реалізації 
плану роботи шкіл у 
громаді  

Адміністрація 
ради міста  

Бюджет ОТГ  2017 -2020 

  



 

   

Децентpалізація приносить кращірезультати та ефективність (DOBRE) 

45 
Стратегія розвитку Новоолександрівської ОТГ 2017-2025 

Операційна ціль 1.5. Формування різних форм проведення вільного часу, спорту і рекреації 

Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник оцінювання 
результату діяльності 

Джерела 
верифікаці

ї 
показників 

Відповідальний за 
виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Підтримка ініціатив 
спортивних клубів на 
території громади 

Кількість дотацій 
для спортивних 
клубів на 
реалізацію 
публічних 
завдань – 12 
дотацій щороку  

Розвиток 
рекреаційно-
спортивної 
пропозиції  
Збільшення 
пропозицій 
проведення 
вільного часу 
для дітей і  

Рівень задоволення 
мешканців 
спортивною 
пропозицією та 
доступом до місць 
відпочинку 
Кількість діючих 
спортивних секцій 
Кількість осіб, які 
залучені у діяльність 
клубів/які 
користуються 
послугами 

Звіт з 
реалізації 
бюджету 
Ради міста  
Досліджен
ня умов 
життя і 
якості 
публічних 
послуг 
Звіти з 
діяльності 
спортивни
х секцій і 
клубів 

Адміністрація ради 
міста/ спортивні 
клуби  

Бюджет ОТГ  2018-2020 

Підтримка діяльності 
спортивних 
аніматорів  

Кількість дотацій 
для спортивних 
клубів на 
реалізацію 
публічних 
завдань – 10 
дотацій щороку  

Розвиток 
рекреаційно-
спортивної 
пропозиції  
Збільшення 
пропозицій 
проведення 
вільного часу 
для дітей і 
молоді  

Рівень задоволення 
мешканців 
спортивною 
пропозицією та 
доступом до місць 
відпочинку 
Кількість діючих 
спортивних секцій 
Кількість осіб, які 
залучені у діяльність 
клубів/які 
користуються 
послугами 

Звіт з 
реалізації 
бюджету 
Ради міста  
Досліджен
ня умов 
життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Адміністрація ради 
міста/ спортивні 
клуби 
 

Бюджет ОТГ 2018-2020 
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Будівництво 
тренажерного 
майданчика на 
сільських територіях 
громади 

Будівництво двох 
тренажерних 
майданчиків 
щороку  

Збільшення 
привабливості 
пропозиції 
проведення 
вільного часу 
на повітрі для 
дітей та молоді 
 

Зростання рівня 
задоволення 
мешканців 
пропозицією 
проведення вільного 
часу 

Звіт з 
реалізації 
бюджету 
Досліджен
ня умов 
життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Адміністрація ради 
міста/ бізнес/ 
населення 
 

Бюджет ОТГ 2018-2019 

Установка дитячого 
майданчика вул. 
Сурянськас.Братське 

Установка 
дитячого 
майданчика вул. 
Сурянськас.Братс
ьке 

Збільшення 
привабливості 
пропозиції 
проведення 
вільного часу 
на повітрі для 
дітей та молоді 
 

Зростання рівня 
задоволення 
мешканців 
пропозицією 
проведення вільного 
часу 

Звіт з 
реалізації 
бюджету 
Досліджен
ня умов 
життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Адміністрація ради 
міста/ бізнес/ 
населення 
 

Бюджет ОТГ 2018-2019 

Спортивне село 

Облаштування в 
селах 
загальнодоступн
их спортивних 
об'єктів в  
залежності від 
потреб 
мешканців 
(спортивні 
майданчики, 
постійні столи 
для ігор, 
пристрої для 
вправ) – в 3 селах 

Покращення 
комфорту 
життя в селах, 
яке дає 
можливість 
спільної 
спортивної 
активності 
мешканців 

Кількість нових 
спортивних пристроїв 
Число спонтанних 
подій, організованих з 
використанням нової 
інфраструктури 

Звіти 
старост 

Старости 

Бюджет ОТГ, кошти 
національних і 
міжнародних 
грантів 

2020 
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Операційна ціль 1.6. Підвищення рівня громадської безпеки та обслуговування мешканців 

Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальний за 
виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Запровадження в 
ЦНАП електронного 
обслуговування 
мешканців (через 
інтернет-сторінку) 

Створення 10 
процедур 
обслуговування 
мешканців  

Покращення 
обслуговування 
мешканців 

Зменшення 
кількості додатків 
до документації  

Документація 
реалізованих 
процедур  

Адміністрація Ради  Бюджет громади 2018 

Створення центру 
безпеки - 
матеріально-технічне 
забезпечення Центру 
безпеки 
Новоолександрівськ
ої територіальної 
громади 

Створення 
«Центру 
безпеки», який 
координуватиме 
співпрацю  
пожежної 
бригади, швидкої 
допомоги і 
поліції. 

Підвищення 
ефективності 
обслуговування
, швидкість і 
точність 
реагування 

Швидкість реакції 
служб, які 
забезпечують 
безпеку для 
мешканців 
громади 

Звіт відділу 
надзвичайних 
ситуацій 

Відділ 
надзвичайних 
ситуацій 

Державний бюджет, 
бюджет 
Дніпропетровської 
області, бюджет ОТГ 

До кінця 
2020 

Санітарна схема села 

Розробкасанітарн
ої схеми 
сілНовоолександр
івка, Старі Кодаки, 
Кам’янка, Дороге, 
Дніпрове, 
Волоське, 
Ракшивка, 
Червоний Садок, 
Майорка, 
Чувилине, 
Антонівка 

 

Підготовлена 

документація 

Санітарне 

обладнання 

Документуван

ня інвестицій 

Прийом 

санітарного 

обладнання 

Адміністрація Ради 

Державний бюджет, 
юджет 
Дніпропетровської 
області, бюджет ОТГ 

До кінця 
2020 
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Стратегічна ціль 2: Включення і активна участь мешканців в культурній діяльності, розвитку творчості і громадянських компетенцій 
Операційна ціль 2.1. Будівництво інфраструктури і модернізація закладів культури в громаді 

Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник оцінювання 
результату діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальни
й за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Оновлення 
матеріально-
технічної бази 
будинку культури в 
с.Дослідне – 
створення 
культурно-
інформаційного 
осередку 
Новоолександрівськ
ої  ОТГ 

Проведення 
оновлення 
матеріально-
технічної бази 
будинку 
культури в 
с.Дослідне 

Створення 
нової якості 
простору і 
культурної 
пропозиції для 
мешканців 
Збільшення 
доступу 
мешканців до 
культурної 
пропозиції 
громади   

Збільшення кількості 
нових заходів у сфері 
культури і мистецтва 
Збільшення кількості 
учасників занять, які 
проводяться 
Будинком культури 
Рівень задоволення 
мешканців від 
пропозиції Будинків 
культури   

Звіт з діяльності 
Будинку 
культури 
Дослідження 
умов життя і 
якості публічних 
послуг 

Адміністрація 
ради міста/ 
міський 
Будинок 
культури 

Бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 
міжнародна технічна 
допомога, ДФРР 

2018-2025 

Розробка проектно-
кошторисної 
документації на 
будівництво будинку 
культури в 
с.Волоське 

Розробка 
проектної 
документації та 
кошторису для 
будівництва 
будинку 
культури в 
с.Волоське.  

Збільшення 
доступу 
мешканців до 
культурної 
пропозиції 
громади  

Збільшення кількості 
нових заходів у сфері 
культури і мистецтва 

Дослідження 
умов життя і 
якості публічних 
послуг 

Адміністрація 
ради міста/ 
Центральний 
Будинок 
культури 

Бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 
міжнародна технічна 
допомога, ДФРР 

2018-2025 

Облаштування 
(придбання 
матеріально-
технічної бази для) 
будинку культури в 

Придбання 
матеріально-
технічної бази 
для будинку 
культури в 

Будівництво 
нового Будинку 
культури  
Збільшення 
доступу 

Збільшення кількості 
нових заходів у сфері 
культури і мистецтва 
Збільшення кількості 
учасників занять, які 

Звіт з діяльності 
Центрального 
Будинку 
культури 
Дослідження 

Адміністрація 
ради, 
Центральний 
Будинок 
культури 

Бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 
міжнародна технічна 
допомога, ДФРР 

2018-2025 
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с.Новоолександрівка 
– центр культурно-
інформаційного 
осередка 
Новоолександрівськ
ої територіальної 
громади 

с.Новоолександр
івка  

мешканців для 
культурної 
пропозиції 
громади 
Розробка нової 
культурної 
пропозиції 
мешканців 
громади 

проводяться 
Будинком культури 
Рівень задоволення 
мешканців від 
пропозиції 
Центрального 
Будинку культури   

умов життя і 
якості публічних 
послуг 

 
Операційна ціль 2.2. Розвиток громадянських компетенцій  

Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальний за 
виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Підтримка діяльності 
місцевих аніматорів 

Кількість дотацій, 
отриманих 
місцевими 
аніматорами 
культури – 10 
дотацій щороку 

Розвиток 
спортивно-
відпочинкової 
пропозиції 
Збільшення 
пропозиції 
проведення 
вільного часу 
для дітей та 
молоді 

Рівень 
задоволення 
мешканців від 
культурної 
пропозиції та 
доступу до місць 
відпочинку 
Кількість осіб, які 
залучені до 
культурної 
діяльності 

Звіт з реалізації 
Бюджету ради 
міста 
Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Адміністрація 
ради міста, місцеві 
активісти 

Бюджет ОТГ 2018-2025 

Організація 
видавництва власної 
газети громади в 
електронному і 
паперовому вигляді 

Випуск бюлетеня 
Новоолександрів
ки  у вигляді 
newslettera 1 раз 
на місяць 

Збільшення 
зацікавленості 
мешканців 
справами 
громади  

Підтвердження 
електронною 
поштою згоди на 
підписку 

База даних 
адрес 
електронної 
пошти 
одержувачів 

Відділ просування  Бюджет ОТГ 2017 

Центр громадських Створення Підвищення Число і тематика Взаємозв'язки Місцеві активісти Власні кошти До 2020 
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ініціатив неурядової 
громадської 
організації 

суспільної 
активності 
мешканців, 
зокрема осіб 
старшого віку, 
шляхом 
створення 
платформи для 
реалізації 
громадських 
ідей. 
Розповсюджен
ня через освіту 
громадської 
позиції 

понадгромадськи
х проектів, в яких 
брали участь діячі 
з громади також 
результати їх 
присутності в цих 
проектах.Вид 
діяльності, в якій 
неурядові 
організації 
розвивають 
місцевий 
потенціал і беруть 
участь у вирішенні 
місцевих проблем 

в соціальних 
медіа. 
 
Звіти старост. 
Звіт про 
діяльність 
створеної 
організації 

активістів. 
Кошти національних 
і міжнародних 
грантів. 
Бюджет ОТГ 

Школа коваля на 
території с.Дослідне 

Інституціоналізац
ія діяльності 
діючої кузні, де 
коваль може 
займатися з 
дітьми і 
дорослими, 
розвиваючи 
відповідні 
вміння. 
Створення 
неурядової 
громадської 
організації 

Підтримка 
своєрідності 
місцевої 
традиції. 
Будування 
інтегральності 
всієї громади. 
Розповсюджен
ня в громаді  
традицій 
професій, які 
гинуть. 

Кількість 
відвідувачів кузні. 
Програма 
майстерень для 
дорослих і молоді 

Звіт про 
діяльність 
створеної 
організації. 
Звіти старост. 
 

Місцеві активісти. 
Коваль 

Власні кошти 
активістів. 
Кошти національних 
і міжнародних 
грантів. 
Бюджет ОТГ 

До 2020 
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Операційна ціль 2.3. Формування культурної ідентичності  

Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідаль
ний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Відродження 
традицій та 
національних 
культурних 
цінностей 

Організація 
культурно-
інтеграційних 
заходів 
Свято 
громади 
1/рік, Дні 
громади 
10/рік для 
села 

Розвиток 
почуття 
єдності 
мешканців 

Кількість 
учасників свят 
Зростання 
почуття інтеграції 

Списки учасників 
Інформація в 
засобах масової 
інформації 
Відгуки в 
соціальних 
мережах 
Дослідження умов 
життя і якості 
публічних послуг 

Адміністраці
я Ради, НГО, 
бізнес  

Бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 
бізнес  

2017-2020 

Вивчення і 
популяризація 
місцевої історії 

Випуск тому 
колекції 
місцевої 
історії 
мешканців та 
книги про 
с.СтаріКодаки 

Охорона 
ідентичності 
села як 
частини 
локальної 
ідентичності. 
Підтримка 
історичних 
традицій ОТГ 
особами 
старшого віку. 

Кількість 
проданих 
екземплярів. 
Зростання 
почуття місцевої 
ідентичності 

Кількість виданих 
екземплярів для 
розповсюдження. 
Архівування 
відгуків у 
соціальних 
мережах. 
Дослідження умов 
життя і якості 
публічних послуг. 

Адміністраці
я ради, 
мешканці  

Бюджет ОТГ, 
приватні кошти 
 

2018 

Особливості 
місцевих страв 

Організація 
кулінарного 
конкурсу 1/рік 

Розвиток 
почуття 
єдності 
мешканців  
Зростання 
активності 
мешканців 

Кількість 
зголошених 
учасників, які 
беруть участь у 
конкурсі 

Список учасників 
Дослідження умов 
життя і якості 
публічних послуг 

Адміністраці
я ради 
громади, 
мешканці 

Бюджет ОТГ, 
приватні кошти 
 

2018 
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Ремонт пам`ятників 
загиблим воїнам в 
с.Новоолександрівка 

Здійснення 
ремонту 
пам’ятника 

Розвиток 
почуття 
єдності 
мешканців. 
Збереження 
пам’яті 
полеглих 

Кількість 
громадських 
урочистостей, які 
проводяться біля 
пам’ятника 

Архівування 
заходів у громаді 
Дослідження умов 
життя і якості 
публічних послуг 
Технічна 
документація 
ремонту 

Адміністраці
я ради, 
мешканці 

Бюджет ОТГ, 
приватні кошти 

2018 

Створення музею 
історії громади 

Створення 
музейних 
кімнат в домі 
культури в 
Новоолександ
рівці 

Розвиток 
почуття 
єдності 
жителів. 
Збільшення 
місцевої 
історичної 
ідентичності 

Підвищення 
почуття 
інтеграції. 
Культивування 
місцевих 
традицій 

Донесення медіа, 
думки в соціальних 
мережах. 
Дослідження умов 
життя 
і якості публічних 
послуг. 
Доповідь з 
діяльності музею 

Адміністраці
я ради 

Кошти 
національних і 
міжнародних 
грантів 

2018-2020 
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Стратегічна ціль 3: Підвищення ефективності використання природних ресурсів  
Операційна ціль 3.1. Створення системи про-екологічного управління відходами, водопостачанням та каналізацією 

Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікаці

ї 
показникі

в 

Відповідальний за 
виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Створення листівок на 
екологічну тематику 

Підготовка і друк 
інформаційно-
агітаційних  
листівок з 
роз’ясненням 
процедур 
екологічного 
поводження з 
відходами, 
сміттям, водою, 
нечистотами 

Зростання 
рівня 
обізнаності 
мешканців 
щодо 
екологічних 
наслідків та 
рівня знань 
щодо 
правильного 
поводження з 
відходами, 
водою і 
каналізацією, 
нечистотами  

Зменшення 
кількості сміття,  
нелегальних 
звалищ, 
необлаштованих 
септиків, 
зниження рівня 
забруднення 
води 

Звіт 
санітарно-
епідеміол
огічної 
служби 
Звіт з  
виконання 
бюджету 
Досліджен
ня умов 
життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради 
Місцеві активісти 
 

Бюджет ОТГ 2018-2025 

Проведення виховних 
годин 

Проведення 
виховних годин 
серед вихованців 
навчальних 
закладів всіх рівнів 
– 1 год/міс/заклад 
з роз’ясненням 
процедур 
екологічного 
поводження з 

Зростання 
рівня 
обізнаності 
дітей і молоді 
щодо 
екологічних 
наслідків та 
правильного 
поводження зі 
сміттям,  

Промоція 
екологічного 
поводження з 
навколишнім 
середовищем і 
ресурсами 

Досліджен
ня умов 
життя і 
якості 
публічних 
послуг 

виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради 
Місцеві активісти 

Бюджет ОТГ 2018-2025 
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відходами, 
сміттям, водою, 
нечистотами 

відходами, 
водою і 
каналізацією, 
нечистотами 

Проведення з 
мешканцями зустрічей 
щодо екологічного 
ставлення 

Проведення 
інформаційно-
роз’яснювальних 
заходів на 
зустрічах 
мешканців 

Зростання 
рівня 
обізнаності 
мешканців 
щодо 
екологічних 
наслідків та 
рівня знань 
щодо 
правильного 
поводження з 
відходами, 
водою і 
каналізацією, 
нечистотами  

Зменшення 
кількості сміття,  
нелегальних 
звалищ, 
необлаштованих 
септиків, 
зниження рівня 
забруднення 
води 

Досліджен
ня умов 
життя і 
якості 
публічних 
послуг 
 
 

виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради 
Місцеві активісти 

Бюджет ОТГ 2018-2025 

Дні Довкілля з 
залученням усіх 
мешканців 

Проведення 
масових 
інформаційно-
просвітницьких і 
пропагандистських 
заходів щодо 
екологічного 
способу 
господарювання і 
екологічного 
поводження з 
відходами, водою, 
стоками і 
нечистотами 

Зростання 
рівня 
обізнаності 
мешканців 
щодо 
екологічних 
наслідків та 
рівня знань 
щодо 
правильного 
поводження з 
відходами, 
водою і 
каналізацією, 
нечистотами  

Зменшення 
кількості сміття,  
нелегальних 
звалищ, 
необлаштованих 
септиків, 
зниження рівня 
забруднення 
води 

Звіт з  
виконання 
бюджету 
Досліджен
ня умов 
життя і 
якості 
публічних 
послуг 
 
 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради 
Місцеві активісти 

Бюджет ОТГ 2018-2025 



 

   

Децентpалізація приносить кращірезультати та ефективність (DOBRE) 

55 
Стратегія розвитку Новоолександрівської ОТГ 2017-2025 

Укладання договорів на 
вивезення побутових 
відходів з виконавцями 
послуг 

Укладення 
договорів на 
вивезення 
побутових відходів 
з кожним 
домовласником 
ОТГ і 
підприємствами 

Підвищення 
ефективності 
управління 
відходами 

Зменшення 
кількості сміття,  
нелегальних 
звалищ,  
зниження рівня 
забруднення 
води 

Звіт з  
виконання 
бюджету 
Досліджен
ня умов 
життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  

Бюджет ОТГ 2017-2018 

Виконання проектних 
робіт системи 
водовідведення і роботи 
з будівництва системи 
водовідведенню по вул. 
Балкова 
с.Новоолександрівка 
 
 

Розробка 
проектно-
кошторисної 
документації та 
проведення 
будівельних робіт з 
облаштування  
водовідведення 
вул. Балкова, 
с.Новоолександрів
ка 

Створення 
нового об’єкту 
системи про-
екологічного 
управління 
відходами 

Збільшення 
кількості об’єктів 
мережі 
водовідведення 

Перелік 
комуналь
них 
об’єктів 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради 

Бюджет ОТГ 2017 

Закупівля контейнерів 
для побутових відходів 

Придбання 
розрахованої 
кількості 
контейнерів для 
побутових відходів 

Підвищення 
ефективності 
управління 
відходами 

Зменшення 
кількості сміття,  
нелегальних 
звалищ,  
зниження рівня 
забруднення 
води 

Звіт 
санітарно-
епідеміол
огічної 
служби 
Звіт з  
виконання 
бюджету 
Досліджен
ня умов 
життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна технічна 
допомога, ДФРР 

2017-2019 
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Облаштування 
майданчиків для 
контейнерів для збору 
ТПВ і під’їзних шляхів до 
них 

Розробка проектно-
кошторисної 
документації та 
проведення 
будівельних робіт з 
облаштуваннямайда
нчиків для 
контейнерів для 
збору ТПВ і під’їзних 
шляхів до них   

Облаштування 
10 майданчиків 
і під’їзних 
шляхів в рік - 
нових об’єктів 
системи про-
екологічного 
управління 
відходами  

Зменшення 
кількості сміття,  
нелегальних 
звалищ,  
зниження рівня 
забруднення 
води 

Перелік 
комуналь
них 
об’єктів 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради 

Бюджет ОТГ 2017-2025 

Організація школи про-
екологічного 
землеробства (навчання 
переробці органічних 
відходів і використанні в 
землеробстві тощо) 

Організація школи 
про-екологічного 
землеробствана 
базі одного з 
навчальних 
закладів громади 

Розвиток про-
екологічної 
свідомості та 
підвищення 
рівня знань на 
тему про-
екологічного 
землеробства 
серед 
фермерів та 
мешканців, які 
займаються 
сільським 
господарством 

Кількість осіб, які 
пройшли 
навчання  

Звіт з 
моніторин
гу 
навчально
го процесу 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  
Навчальні заклади 

Бюджет ОТГ 2018-2025 

Еко-проект «Зелене 
село» 

Переведення 
конкурсу на 
найкращий  
зелений куточок 
села, в якому 
мешканці села 
запрошені до 
участі в спільному 
плануванні та 
реалізації. 

Розвиток 
громадянської 
активності 
мешканців, 
зокрема жінок, 
зміцнення 
міжсусідської 
довіри. 

Кількість людей, 
яка бере участь у 
конкурсах в 
різних селах. 

Звіти 
старост. 
Списки 
учасників 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради 
Місцеві активісти 

Сільська рада, 
бюджет ОТГ 

2018 
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Операційна ціль 3.2. Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища 

Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальний за 
виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Проведення 
паспортизації 
звалищ  

Розробка 
паспортів 
існуючих  місць 
видалення 
відходів 

Легалізація 
об’єктів 
системи про-
екологічного 
управління 
відходами 

Кількість 
розроблених і 
оформлених 
паспортів місць 
видалення 
відходів 

Реєстр місць 
видалення 
відходів 
Перелік 
комунальних 
об’єктів 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  

ОТГ, міжнародна 
технічна допомога, 
ДФРР 

2017-2018 

Розробити схеми 
санітарного 
очищення населених 
пунктів від 
несанкціонованих 
звалищ побутових 
відходів 

Розробка схем 
санітарного 
очищення 
територій 
населених 
пунктів громади 

Підвищення 
ефективності 
управління 
відходами і 
надання 
адміністративн
их послуг 

Рівень 
задоволення 
мешканців 
умовами життя 

Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради 
Місцеві активісти 

Бюджет ОТГ 2017-2018 

Ліквідація стихійних 
звалищ в населених 
пунктах та біля 
водоймищ – 
транспортування до 
місць утилізації 

Ліквідація 6 
стихійних звалищ 

Зменшення 
рівня 
забруднення 
навколишнього 
середовища, 
води 

Рівень 
задоволення 
мешканців 
умовами життя 

Звіт з  
виконання 
бюджету  
Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської 
ради, Місцеві 
активісти 

Бюджет ОТГ 2017-2019 

Розробка програми з 
використання 
альтернативних 
джерел енергії 

Розроблена 
програма, 
Створення КП 
«Сонячна 
електростанція» 

Зменшення 
вартості 
електроенерії в 
громаді 

Рівень 
задоволення 
мешканців 
умовами життя 

Звіт про 
розробку та 
виконання 
програми 

Виконавчий 
комітет ОТГ 

ДФРР, кошти, ОТГ, 
міжнародна технічна 
допомога 

2017-2025 
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Операційна ціль 3.3. Покращення якості доріг 

Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальний за 
виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Роботи по 
обслуговуванню 
доріг в зимовий 
період  

Проведення 
робіт з очищення 
і обслуговування 
доріг в зимовий 
період 

Зростання 
комунікаційної 
доступності для 
населення ОТГ. 
Підвищення 
рівня безпеки 
дорожнього 
руху 

Рівень 
задоволення 
мешканців 
умовами життя 

Звіт з  
виконання 
бюджету 
Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг 
 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради 

Бюджет ОТГ 2017-2025 

Облаштування 5 
пішохідних 
переходів в 
с.Волоське 

Визначення і 
підготовка 5 
пішохідних 
переходів на 
території села 
Волоське 

Підвищення 
безпеки руху 
пішоходів 

Рівень 
задоволення 
мешканців 
умовами життя. 
Зменшення 
кількості наїздів 
на пішоходів 

Звіти поліції. 
Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг 
 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради 

Бюджет ОТГ 2018 

Облаштування 
тротуарів і 
велодоріжок 

Облаштування в 
населених 
пунктах ОТГ 
тротуарів і 
велодоріжок 
відповідно до 
попередньо 
розробленого 
проекту 

Кількість 
побудований 
тротуарів у 
кожному селі 
ОТГ. Кількість 
побудований 
велодоріжок у 
кожному селі 
ОТГ. 

Рівень 
задоволення 
мешканців 
умовами життя. 
Покращення рівня 
безпеки на 
дорогах 

Звіти поліції. 
Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради 

Бюджет ОТГ 2018-2020 

Облаштування 
мостів та переправ 

Ремонт та 
облаштування 

Ремонт 
понтонного 

Рівень 
задоволення 

Звіт з  
виконання 

Виконавчий 
комітет 

Бюджет  ОТГ, 
Міжнародна 

2018-2025 
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мостів та 
переправ в 
межах громади 

мосту в 
с.Ракшівка 
через 
р.МокраСура 

мешканців 
умовами життя 

бюджету 
 

Новоолександрівс
ької сільської ради 

допомога, обласний 
бюджет 
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Операційна ціль 3.4. Створення рекреаційних зон та еко-туристичних об’єктів з використанням природних особливостей річок Сура і 
Дніпро 

Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальний за 
виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Створення 
рекреаційних зон  

Проектування і 
облаштування 
зон відпочинку 
біля водних, 
паркових та 
інших природних 
об’єктів 

Збільшення 
туристичної 
пропозиції. 
Збільшення 
можливостей 
для 
проведення 
вільного часу. 
Промоція 
здорового 
способу життя 

Рівень 
задоволення 
мешканців 
туристичною 
пропозицією і 
доступом до місць 
відпочинку 

Звіт з  
виконання 
бюджету 
Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  

Бюджет ОТГ 2018-2025 

Облаштування  
пляжів в селах Старі 
Кодаки, Волоське, 
Новоолександрівка 

Проектування і 
облаштування 3-
х пляжів на 
берегах р.Сура і 
р. Дніпро 

Збільшення 
можливостей 
для 
проведення 
вільного часу 
Промоція 
здорового 
способу життя 
Збільшення 
потоку 
зовнішніх 
туристів 
Зростання 
доходів 

Рівень 
задоволення 
мешканців 
туристичною 
пропозицією і 
доступом до місць 
відпочинку 
Кількість туристів 

Звіт з  
виконання 
бюджету 
Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  

Бюджет ОТГ 2018-2025 
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домогосподарс
тв  

Створення 
туристичних 
маршрутів – 
пішохідних, 
велосипедних 

Проектування і 
облаштування 
пішохідних і 
велосипедних 
туристичних 
маршрутів 

Збільшення 
можливостей 
для 
проведення 
вільного часу 
Промоція 
здорового 
способу життя 
Збільшення 
потоку 
зовнішніх 
туристів 
Зростання 
доходів 
домогосподарс
тв  

Рівень 
задоволення 
мешканців 
туристичною 
пропозицією і 
доступом до місць 
відпочинку 
Кількість туристів 

Звіт з  
виконання 
бюджету 
Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг 
 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради 
Місцеві активісти 

Бюджет ОТГ 2018-2025 

Створення 
агротуристичних 
готелів 

Створення 
локальних 
агротуристичних 
готелів в 
кожному 
населеному 
пункті громади з 
урахуванням 
запланованих 
туристичних 
маршрутів і 
об’єктів 

Збільшення 
можливостей 
для 
проведення 
вільного часу 
Промоція 
здорового 
способу життя 
Збільшення 
потоку 
зовнішніх 
туристів 
Зростання 
доходів 
домогосподарс
тв  

Рівень 
задоволення 
мешканців 
туристичною 
пропозицією і 
доступом до місць 
відпочинку. 
 

Звіт з  
виконання 
бюджету. 
Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської 
ради. 
Місцеві активісти 

Бюджет ОТГ. 
Кошти національних 
і міжнародних 
грантів 

2018-2025 
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План озеленення 
прибережної зони р. 
Сура для укріплення 
берегів 

Розробка плану 
посадки дерев і 
чагарників у 
прибережній 
зоні річки Сура 

Запобігання 
небезпеці 
повеней, 
поліпшення 
екологічної 
безпеки для 
жителів 

Кількість 
висаджених дерев 
і чагарників. 
Число людей, які 
взяли участь в 
роботах з 
насадження. 
Довжина 
виконаних 
насаджень. 

Звіт відділу 
земельних 
ресурсів 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської 
ради. 
Місцеві активісти 

Бюджет ОТГ. 
Кошти національних 
і міжнародних 
грантів 

2018-2025 

 
Операційна ціль 3.5. Раціоналізація управління зеленими насадженнями 

Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальний за 
виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Інвентаризація 
зелених насаджень у 
межах населених 
пунктів громади 

Створення 
реєстру зелених 
насаджень ОТГ 

Можливість 
планування 
зелених зон та 
місць 
відпочинку, та  
покращення 
екологічної 
ситуації та 
ефективності 
управління і 
контролю 

Створення реєстру 
і оприлюднення 
на інтернет-
сторінці ОТГ 

Результати 
інвентаризації 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  

Бюджет ОТГ 2017-2019 

Облаштування 
парків, скверів і 
зелених зон 
відпочинку 

Облаштування 
парків, скверів, 
ландшафтних і 
зелених зон 
відпочинку, 

Створення 
нової якості 
громадського 
простору і 
можливостей 

Кількість парків, 
скверів, 
ландшафтних і 
зелених зон 
відпочинку 

Реєстр зелених 
насаджень. 
Інформація в 
соціальних 
мережах 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  

Бюджет ОТГ 2018 
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прибудинкових 
територій в 
населених 
пунктах ОТГ 

відпочинку для 
мешканців 
 

Відновлення 
ландшафтних 
заказників «Балка 
Цегельна»,  «Балка 
Сажівська» та «Балки 
Новоолександрівськ
ої ОТГ» 

Розробка 
проекту 
відновлення і 
функцій 
ландшафтних 
заказників 
«Балка 
Цегельна»,  
«Балка 
Сажівська» та 
«Балки 
Новоолександрів
ської ОТГ» 

Використання 
рекреаційних 
можливостей 
громади з 
думкою про 
громадян і 
гостей з-за меж 
ОТГ 

Відновлення 
туристичної 
діяльності в 
заказнику 

Кількість 
туристів. 
Підготовка 
пішохідних 
маршрутів. 
Інформація в 
соціальних 
медіа 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  

Бюджет ОТГ 2018 

 

Операційна ціль 3.6. Впровадження енергоефективних технологій в публічних об’єктах громади 

Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальний за 
виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Стандартизація 
обслуговування 
електролічильників 

Проведення 
робіт з 
обслуговування 
засобів обліку 
електричної 
енергії 

Забезпечення 
ефективного 
функціонуванн
я засобів обліку 
електроенергії 
Покращення 
обслуговування 
мешканців 

Покращення 
ефективності 
обліку 
електроенергії  

Звіт з  
виконання 
бюджету 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  

Бюджет ОТГ 2017-2020 

Виготовлення Виготовлення Підвищення Кількість Звіт з  Виконавчий Бюджет ОТГ 2017-2018 
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енергетичних 
паспортів для 
публічних будівель 

енергетичних 
паспортів  

екологічності та 
ефективності 
використання 
енергоресурсів 

виготовлених 
енергопаспортів 
 

виконання 
бюджету 

комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  

Розробка програми 
енергозбереження 

Розробка 
програми 
енергозбережен
ня  

Підвищення 
екологічності та 
ефективності 
використання 
енергоресурсів 

Підвищення 
енергоефективнос
ті публічних 
будівель. 
Зменшення витрат 
на обслуговування 

Звіт з  
виконання 
бюджету 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради 

Бюджет ОТГ 2017 

Термосанація 
публічних будівель  

Проведення 
термосанації 
публічних 
будівель 

Зменшення 
споживання 
енергоносіїв, 
зменшення 
комунальних 
витрат. 
Покращення 
умов всередині 
будівель 

Підвищення 
енергоефективнос
ті публічних 
будівель. 
Зменшення витрат 
на обслуговування 

Звіт з  
виконання 
бюджету 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  

Бюджет ОТГ 2017-2020 

 

Операційна ціль 3.7. Побудова інтегрованої програми екологічної освіти мешканців і виховання молоді 

Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / 

завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальний за 
виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Розробка 
інтегрованої 
програми 
екологічної освіти 

Створення річної 
програми з 6 
навчальних 
семінарів для 
мешканців,  
молоді та дітей з 

Покращення 
екологічної освіти 
мешканців і 
виховання молоді 

Кількість 
навчальних 
закладів, які 
реалізовувати
муть 
навчальну 

Звіт з  
виконання 
бюджету. 
Дослідження 
умов життя і 
якості 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  

Бюджет ОТГ 2018-2020 
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тематикою: 
екологія води, 
повітря, землі; 
екологічне 
управління 
ресурсами; 
екологічний 
дім/домогоспод
арство; 
екологічна 
громада, 
екологічний 
спосіб життя 

програму. 
Кількість осіб, 
які залучені в 
про-
екологічну 
діяльність  

публічних 
послуг 

Впровадження 
програми 
екологічної освіти в 
навчальних закладах 

Проведення 
циклу 6 
навчальних 
семінарів на рік в 
кожному 
населеному 
пункті громади  

Розвиток 
екологічної 
свідомості 
мешканців, молоді, 
дітей, підвищення 
рівня знань на 
екологічну 
тематику, 
зменшення рівня 
забруднення, 
підвищення 
екологічності і 
енергоефективності 
домогосподарств 

Кількість осіб, 
які пройшли 
навчання за 
програмою  

Звіт з 
моніторингу 
навчальних 
занять 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  
Навчальні заклади 

Бюджет ОТГ 2018-2020 
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Стратегічна ціль 4: Створення умов для розвитку місцевої економіки і сільського господарства 
Операційна ціль 4.1. Створення системи підтримки малих сільськогосподарських виробників та інкубації місцевих аграрно-економічних 
ініціатив 

Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальний за 
виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Розробка та 
впровадження 
програми підтримки 
сільськогосподарськ
их виробників 

Розробка 
програми 
підтримки 
сільськогосподар
ських виробників 

Підтримка і 
стимулювання 
діяльності 
сільськогоспод
арських 
виробників 

Кількість учасників 
програми 

Списки 
учасників, 
повідомлення 
в ЗМІ, думки з 
соцмереж 
Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг  

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  
бізнес, НДО 

Бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 
бізнес  

2017-2018 

Створення  умов для 
організації 
локального ринку – 
місця роздрібного і 
гуртового збуту 
локальної аграрної 
продукції 

Створення ринку 
– місця збуту 
аграрної 
продукції малих 
сільськогосподар
ських виробників 

Підтримка 
збуту продукції, 
стимулювання 
діяльності 
малих 
сільськогоспод
арських 
виробників 

Підвищення рівня 
доходів 
домогосподарств 
 

Списки 
учасників, 
повідомлення 
в ЗМІ, думки з 
соцмереж 
Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг  

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  
бізнес, НДО 

Бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 
бізнес  

2017-2020 

Створення агенції з 
питань ведення 
фермерського 
господарства, 
кооперації, 

Створення 
Агенції і  
консультаційног
о пункту 

Підтримка і 
стимулювання 
діяльності 
малих 
сільськогоспод

Кількість звернень 
до 
консультаційного 
пункту 

Списки 
учасників, 
повідомлення 
в ЗМІ, думки з 
соцмереж 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  
бізнес, НДО 

 Бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 
бізнес 

2017-2020 
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державної 
підтримки 

арських 
виробників 

Створення 
сільськогосподарськ
ого інкубатора для 
підвищення 
ефективності 
власних господарств 

Утворення 
сільськогосподар
ського 
інкубатора 
(консультаційног
о пункту для 
аграрних 
виробників – 2-3 
консультанти)  

Стимулювання 
ініціатив 
мешканців в 
галузі 
сільського 
господарства 

Кількість людей, 
що користуються 
послугами 
інкубатора 

Списки 
учасників. 
Повідомлення 
в медіа. 
Думки  в 
соціальних 
мережах 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради 

 Бюджет ОТГ 2017-2020 

 
Операційна ціль 4.2. Промоція місцевої сільськогосподарської продукції на місцевому ринку громади і в місті Дніпро -“Buylocal” 

Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальний за 
виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Розробка програми 
«Місцевий продукт» 

Розробка 
програми 
«Місцевий 
продукт» 

Просування 
місцевої 
сільськогоспод
арської 
продукції на 
внутрішньому 
ринку 

Рівень 
задоволення 
місцевих 
виробників 
підтримкою з боку 
програми 

Списки 
учасників, 
повідомлення 
в ЗМІ, думки з 
соцмереж. 
Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг  

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  
бізнес, НДО 

Бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 
бізнес  

2017-2020 

Надання підтримки 
малим фермерам 
шляхом промоції 
продукції за 
програмою 

Промоція 
продукції малих 
сільськогосподар
ських виробників 
за програмою 

Підтримка і 
стимулювання 
діяльності 
малих 
сільськогоспод

Кількість учасників 
програми  

Списки 
учасників, 
повідомлення 
в ЗМІ, думки з 
соцмереж 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  
бізнес, НДО 

Бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 
бізнес 

2017-2020 
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«Місцевий продукт» «Місцевий 
продукт» 

арських 
виробників 

Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг  

Створення програми 
просування 
продукції місцевого 
виробництва на 
зовнішніх ринках 

Промоція 
продукції малих 
сільськогосподар
ських виробників 
на зовнішніх 
ринках 

Просування 
місцевої 
сільськогоспод
арської 
продукції на 
зовнішніх 
ринках 

Рівень 
задоволення 
місцевих 
виробників 
підтримкою з боку 
програми 

Списки 
учасників, 
повідомлення 
в ЗМІ, думки з 
соцмереж. 
Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг  

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  
бізнес, НДО 

Бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 
бізнес  

2017-2020 

 
Операційна ціль 4.3. Будування інвестиційної пропозиції як привабливого простору для потенційних інвесторів 

Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальний за 
виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Виготовлення 
генеральних планів 
с.Новоолександрівка
, с.СтаріКодаки, 
с.Кам’янка, с.Дороге, 
с.Дніпрове, 
с.Волоське, 
с.Ракшивка, 
с.Червоний Садок, 
с.Майорка, 
с.Чувилине, 

Розробка і 
виготовлення 
генеральних 
планів населених 
пунктів ОТГ 

Можливість 
планування 
розвитку ОТГ та 
підвищення 
ефективності 
діяльності 
адміністрації 
ОТГ 

Виготовлення  і 
оприлюднення на 
інтернет-сторінці 
ОТГ 

Звіт з  
виконання 
бюджету 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради  

Бюджет ОТГ 2017-2020 
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с.Антонівка 

Створення 
інформаційної бази 
інноваційно-
інвестиційних 
проектів 
підприємств, 
установ, організацій 
господарювання 

Створення бази 
локальних 
інвестиційних 
проектів  

Створення 
інструментарію 
формування 
інвестиційної 
пропозиції 

Кількість 
інвестиційних 
проектів в базі 

Списки 
учасників, 
повідомлення 
в ЗМІ, думки з 
соцмереж 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради 

 Бюджет ОТГ 2017-2019 

Висвітлення 
інвестиційної 
привабливості 
Новоолександрівськ
ої територіальної 
громади на форумах, 
семінарах, 
конференціях 

Промоція 
інвестиційної 
привабливості 
ОТГ  

Підвищення 
зацікавленості 
потенційних 
інвесторів 
інвестиційними 
проектами ОТГ 

Рівень інвестицій 
в ОТГ 

Списки 
інвесторів, 
повідомлення 
в ЗМІ, думки з 
соцмереж 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрівс
ької сільської ради 

 Бюджет ОТГ 2017-2020 

 
Операційна ціль 4.4. Підтримка розвитку агротуристичних ініціатив 

Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальний 
за виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

Проведення 
конкурсу 
агротуристичних 
проектів 

Проведення 
конкурсу 
агротуристичних 
проектів 

Створення 
інструментарію 
для 
стимулювання 
розвитку 
агротуристики 

Кількість учасників 
конкурсу 

Списки 
учасників, 
повідомлення в 
ЗМІ, думки з 
соцмереж 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрів
ської сільської 
ради  
бізнес, НДО  

Бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 
бізнес  

2017-2020 

Створення програми 
підтримки 
агротуризму 

Створення 
програми 
підтримки 

Стимулювання 
агротуристични
х ініціатив 

Кількість 
агротуристичних 
об’єктів 

Списки 
учасників, 
повідомлення в 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрів

Бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 
бізнес  

2017-2020 
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агротуризму ЗМІ, думки з 
соцмереж 

ської сільської 
ради  
бізнес, НДО 

Розробка і 
впровадження 
програми розвитку 
туризму вихідного 
дня 

Розробка і 
впровадження 
програми 
розвитку туризму 
вихідного дня 

Створення 
інструментів 
для 
стимулювання 
розвитку 
туризму в 
вихідні 

Кількість туристів 
вихідного дня 

Списки 
учасників, 
повідомлення в 
ЗМІ, думки з 
соцмереж. 
Дослідження 
умов життя і 
якості публічних 
послуг 

Виконавчий 
комітет 
Новоолександрів
ської сільської 
ради  
бізнес, НДО 

Бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 
бізнес  

2017-2020 
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11. Проекти стратегічного характеру 

Пріоритетні проекти стратегічного характеру: 

Nr. Назва проекту 
Вартість 

UAH 
Nr. цілі, якої належить 

проект 
Термін реалізації проекту 

2017 2018 2019 2020 

1.  Створення центру безпеки 9 000 000 Операційна ціль 1.6. ● ●   

2.  Виготовлення генеральних планів с.Новоолександрівка, с.СтаріКодаки, с.Кам’янка, 
с.Дороге, с.Дніпрове, с.Волоське, с.Ракшивка, с.Червоний Садок, с.Майорка, 
с.Чувилине, с.Антонівка 

2 500 000 Операційна ціль 4.3. 
● ● ● ● 

3.  Виконання проектних робіт системи водовідведення і роботи з будівництва системи 
водовідведенню по вул. Балкова с.Новоолександрівка 

3 000 000 Операційна ціль 3.1. 
● ● ● ● 

4.  Розробити схеми санітарного очищення населених пунктів від несанкціонованих 
звалищ побутових відходів 

100 000 Операційна ціль 3.2. 
●    

5.  Ліквідація стихійних звалищ в населених пунктах та біля водоймищ – транспортування 
до місць утилізації 

2 000 000 Операційна ціль 3.2. 
 ● ● ● 

6.  Укладання договорів на вивезення побутових відходів з виконавцями послуг 50 000 Операційна ціль 3.1. ● ●   

7.  Запровадження в ЦНАП електронного обслуговування мешканців 200 000 Операційна ціль 1.6. ●    

8.  Облаштування парків, скверів і зелених зон відпочинку 5 600 000 Операційна ціль 3.5. ● ● ● ● 

9.  Облаштування тротуарів і велодоріжок 1 000 000 Операційна ціль 3.3.   ● ● 

10.  Розробка програми енергозбереження 1 500 000 Операційна ціль 3.6. ● ● ● ● 

11.  Розробка програми «Місцевий продукт» 100 000 Операційна ціль 4.2.   ● ● 

12.  Створення  умов для організації локального ринку – місця роздрібного і гуртового збуту 
локальної аграрної продукції 

50 000 Операційна ціль 4.1. 
 ●   

13.  Особливості місцевих страв 100 000 Операційна ціль 2.3. ● ● ● ● 

14.  Розробка і впровадження програми розвитку туризму вихідного дня 300 000 Операційна ціль 4.4.  ● ● ● 

15.  Відродження традицій та національних культурних цінностей 400 000 Операційна ціль 2.3. ● ● ● ● 

16.  Програма «Кроки до самостійності» 200 000 Операційна ціль 1.2. ● ● ● ● 

17.  Створення музею історії громади 200 000 Операційна ціль 2.3.  ● ● ● 

18.  Підтримка діяльності місцевих аніматорів 100 000 Операційна ціль 2.2.  ● ● ● 

19.  Спортивне село 1 500 000 Операційна ціль 1.5.  ●   

20.  Центр громадських ініціатив 800 000 Операційна ціль 2.2. ● ● ● ● 

21.  Облаштування (придбання матеріально-технічної бази) будинку культури в 
с.Новоолександрівка 

2 000 000 Операційна ціль 2.1. 
● ● ● ● 

22.  Оновлення матеріально-технічної бази будинку культури в с.Дослідне 600 000 Операційна ціль 2.1. ● ● ● ● 

 Всього 31 300 000      
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Карти стратегічних проектів: 

 

Картка стратегічного проекту 

Позначення, 
номер проекту 
(присвоює 
виконком громади) 

 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади) 
Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для 
досягнення цілі) 

2 Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради 1 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Матеріально-технічне обладнання Центру безпеки Новоолександрівської 
територіальної громади 

Стратегічна ціль 1: Покращення умов життя 
шляхом надання високої якості комунальних і 
публічних послуг / 
Операційна ціль 1.6. Вдосконалення системи 
обслуговування мешканців 

Тип проекту 
(інфраструктурни
й, 
неінфраструктурн
ий) 

Запланована дата початку проекту 
Запланована 

дата завершення 
проекту 

Організація-аплікант(якщо не громада, то 
вказати контактні дані: e-mail, тел.) 

 

інфраструктурний
  

2017 р. 2018 р. Виконавчий  комітет Новоолександрівської сільської 
ради 

Керівник проекту, контактні дані 

Новоолександрівський сільський голова Візір О.О.  
тел./факс. (056) 712-33-86,  Е-mail: novool.silrada@i.ua 

 
 

1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими документами 

mailto:novool.silrada@i.ua
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Створення бази для формування безпеки в Новоолександрівській громаді, шляхом обладнання Центру безпеки –придбання необхідної матеріально-технічної 
бази для будівлі, у якій розміщується екіпаж рятувальників, та наряд поліцейських, для своєчасного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій та 
порушень безпеки в громаді 
Актуальність даного проекту обумовлюється потребою у поліпшенні надання якісних послуг з охорони безпеки населення в Новоолександрівській ОТГ. Так як 
на сьогодні їх якість потребує поліпшення та удосконалення. 
 Створення Центру безпеки на території Новоолександрівської ОТГ дозволить вчасно та більш оперативно реагувати на загрозу та випадки порушення безпеки 
громади. Сьогодні вже виділено приміщення на розміщення вказаного Центру безпеки та планується проведення необхідних ремонтних робіт коштами 
Новоолдександрівської громади. Але ми потребуємо закупівлі необхідного сучасного матеріально-технічного обладнання, а саме: камер зовнішнього 
спостереження, пульту спостереження та серверу,  компьютерів та оргтехніки,  меблів, форма та службових авто. 
Створення Центру безпеки дозволить поліпшити криміногенну ситуацію в громаді, та підвищить рівень безпеки її мешканців. 
 

2. Цілі проекту 

1. Придбати необхідні меблі та технічне оснащення , форму, та службові авто. 
2. Обладнати приміщення Центру безпеки. 
3. Об’єднати та активізувати громаду довкола проблеми безпеки мешканців Новоолександрівської територіальної громади 
4. Залучити населення громади до проведення інформаційних заходів з охорони безпеки в Новоолександрівській громаді  
5. Об’єднати та активізувати громаду довкола проблеми безпеки мешканців Новоолександрівської ОТГ. 

3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які 
матимуть користь від виконання проекту) 
  
Створення Центру безпеки, який надаватиме послуги з охорони безпеки мешканціям Новоолександрівської територіальної громади з питань 
охорони правопорядку та протипожежної безпеки,  роботи з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій в Новоолександрівській громаді 
площа якої становить 226  км.кв. та налічує населення в кількості 11515 мешканців. 

4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати) 

Індикатори продуктів: 
 
Матеріально-технічне оснащення приміщення Центру безпеки в селі 
Новоолександрівка 

Індикатори результатів: 

Якісні: 
1. Створення умов для надання якісних правових послуг з охорони 
правопорядку, протипожежної безпеки, протидія та ліквідація надзвичайних 
ситуацій. 
Кількісні: 
1. Матеріально-технічне оснащення приміщення Центру безпеки в селі 
Новоолександрівка  
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2. Реалізація проекту охопить всі верстви населення Новоолександрівської 
сільської громади - 1134 осіб шкільного віку, 894 дітей дошкільного віку, та 
близько 9382 дорослих. 

 Індикатори впливу:Створення Центру безпеки, який надаватиме послуги з охорони безпеки мешканціям Новоолександрівської територіальної 
громади з питань охорони правопорядку та протипожежної безпеки,  роботи з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій в 
Новоолександрівській громаді площа якої становить 226  км.кв. та налічує населення в кількості 11515 мешканців. 
 
 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
 

Завдання для виконання: 

Виконавчий комітет 
Новоолександрівсько
ї сільської ради 

Співфінансування проекту 10% 

Фонд проекту ДОБРЕ Фінансування проекту 

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Організації партнери- 
благодійна 
організація 
Новоолександрівськи
й фонд розвитку 
громади 

Співфінансування проекту (внесок у вигляді робочої сили) 

6. Пов’язані проекту    

Організації партнери- 
благодійна 
організація 
Новоолександрівськи
й фонд розвитку 
громади 

Співфінансування проекту (внесок у вигляді робочої сили) 
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6. Пов’язані проекту   

 

7.  Обов’язкові для виконання умови, документи і дозволи (наявні чи ті, що вимагаються) 

 

8. Фактори ризику:  
 

9. Прогнозований термін готовності до виконання 10. Джерела фінансування (гарантовані / не гарантовані) 

 2017-2018 рр. Гарантовані – Виконавчий комітет Новоолександрівської 
сільської ради – 10% від вартості проекту. 
Не гарантовані – 
Фінансування проекту із сторони проекту Добре  - 90% 

11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації 12. Організації, з якими співпрацюватиме проект 

 9 млн.грн.   Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

Орієнтовний бюджет 14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата:  Підпис 25.07.2017 дата:  Підпис 25.07.2017 
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Картка стратегічного проекту 

Позначення, номер 
проекту (присвоює 
виконком громади) 

 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади) 
Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для 
досягнення цілі) 

3 Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради 2 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Придбання матеріально-технічної бази для будинку культури в с.Новоолександрівка – 
центр культурного  осередка Новоолександрівської територіальної громади 

Стратегічна ціль 2: Включення і активна 
участь мешканців в культурній діяльності, 
розвитку творчості і громадянських 
компетенцій / 
Операційна ціль 2.1. Будівництво 
інфраструктури і модернізація закладів 
культури в громаді 
 

Тип проекту 
(інфраструктурний, 
неінфраструктурний) 

Запланована дата початку проекту 
Запланована 

дата завершення 
проекту 

Організація-аплікант(якщо не громада, то 
вказати контактні дані: e-mail, тел.) 

 
 Інфраструктурний  

2017 2020 Виконавчий  комітет Новоолександрівської сільської 
ради 

Керівник проекту, контактні дані 

Новоолександрівський сільський голова Візір О.О.  

тел./факс. (056) 712-33-86,  Е-mail: novool.silrada@i.ua  

1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими документами 

mailto:novool.silrada@i.u
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Створення культурно-інформаційного центру для 5600 мешканців Новоолександрівської територіальної громади до 2019 р. шляхом придбання 
одбладнання та техніки для новобудови - будинку культури в с.Новоолександрівка. Працюючий, сучасно обладнаний будинок культури в с.Новоолександрівка 
в якому будуть надаватися  послуги культурно відпочинку, духовного розвитку, занять фізичною культурою і спортом активного дозвілля, проведення 
культурно-масових заходів, відкрито безоплатні гуртки та секції для мешканців громади, надання безоплатної правової допомоги, формування на його базі 
культурно-інформаційного центру. 

Актуальність даного проекту обумовлюється відсутністю місця для культурного відпочинку на території Новоолександрівської територіальної громади. 
Будинок культури, або сільський клуб залишається практично єдиним варіантом культурно-масового дозвілля в сільській місцевості. Більш того, він може і 
повинен бути майданчиком не лише для культурного і сучасного відпочинку, але й базою для формування самосвідомості місцевого населення.  

Так у культурних та спортивних заходах матимуть змогу приймати участь близько 1134 осіб шкільного віку, 894 дітей дошкільного віку, та близько 9382 
дорослих. 

На базі будинку культури стане можливою робота з різними верствами населення – дітьми, молоддю, особами зрілого та похилого віку; буде можлива 
їх активізація та згуртовування навколо різних проблем громади, а в подальшому формування різних громадських організацій та волонтерських рухів. Стане 
можливим влаштування свят, проведення різноманітних тренінгів та  навчальних курсів; утвориться можливість створення різноманітних гуртків по інтересам, 
можливе створення спортивних секцій, що дозволить влаштувати культурне дозвілля населення та сприятиме культурному збагаченню, зміцненню та 
оздоровленню нації.  

Для молоді клуб буде пропонувати гідну альтернативу безцільному перебуванню перед екранами телевізорів та моніторами комп’ютерів в соціальних 
мережах та в комп’ютерних іграх, чи безцільного блукання по підворіттях. Саме в будинку культури молодь зможе згуртуватися та навчитися співпрацювати 
один з одним, з громадою та різними організаціями; діти та молодь зможуть навчитись продуктивно витрачати власний час на власне благо та благоустрій 
громади в якій вони мешкають. Вони можуть зрозуміти, що те як ми живемо в першу чергу залежить від нас самих, і ми в змозі робити зміни на краще 
самостійно. Таким чином ми можемо підвести підсумок, що будівництво будинку культури буде сильним поштовхом для розвитку самосвідомості та культури 
населення нашої громади, що буде слугувати гарним прикладом для інших населених пунктів.  

Сьогодні в Новоолександрівській територіальній громаді багато активних людей, які мають можливість та бажання займатись проблемами громади, 
але через відсутність місця їх робота унеможливується та ускладнюється.  

У 2017 році розпочато будівництво будинку культури, яке буде проходити за кошти обласної субвенції та кошти громади. Матеріально-технічне 
оснащення новобудови є також вартісним, тому громада потребує допомоги на його придбання і даний проект є для нас важливим. 

2. Цілі проекту 

1. Придбати необхідні меблі та технічне оснащення . 
2. Обладнати приміщення будинку культури. 
3. Забезпечити місцем дозвілля для проведення культурних масових заходів в громаді. 
4. Об’єднати та активізувати громаду довкола проблеми культурного відпочинку мешканців Новоолександрівської територіальної громади 
5. Залучити населення громади до проведення культурних масових та інформаційних заходів в громаді  
6. Об’єднати та активізувати громаду довкола проблеми проведення дозвілля мешканців Новоолександрівської ОТГ. 
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3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які 
матимуть користь від виконання проекту) 
 Створення культурного центру для 5600 мешканців Новоолександрівської територіальної громади до 2018 р. шляхом будівництва будинку 
культури в с.Новоолексанедрівка. 

4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати) 

Індикатори продуктів: 
 
Матеріально-технічне оснащення приміщення будинку культури в селі 
Новоолександрівка 

Індикатори результатів: 

Якісні: 
1. Створення умов для культурного відпочинку. 
2. Створення платформи для спілкування людей, формування 
самосвідомості, інтеграції місцевого населення. 
Кількісні: 
1.Обладнання залів для проведення культурно-масових заходів та 
позашкільної освіти для мешканців Новоолександрівської ОТГ. 
2. Реалізація проекту охопить всі верстви населення Новоолександрівської 
сільської громади - 1134 осіб шкільного віку, 894 дітей дошкільного віку, та 
близько 9382 дорослих. 

 Індикатори впливу:Створення платформи для активізації та згуртування населення громади 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
 

Завдання для виконання: 

Виконавчий комітет 
Новоолександрівської 
сільської ради 

Співфінансування проекту 10% 

Фонд проекту ДОБРЕ Фінансування проекту 

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Організації партнери- 
благодійна організація 
Новоолександрівський 
фонд розвитку громади 

Співфінансування проекту (внесок у вигляді робочої сили) 



 

   

Децентpалізація приносить кращірезультати та ефективність (DOBRE) 

79 
Стратегія розвитку Новоолександрівської ОТГ 2017-2025 

6. Пов’язані проекту   

 

7.  Обов’язкові для виконання умови, документи і дозволи (наявні чи ті, що вимагаються) 

 

8. Фактори ризику:  
Низька активність мешканців громади 

9. Прогнозований термін готовності до виконання 10. Джерела фінансування (гарантовані / не гарантовані) 

  
2017-2019 рік 

 

Гарантовані – Виконавчий комітет Новоолександрівської 
сільської ради – 10% від вартості проекту. 
Не гарантовані – 
Фінансування проекту із сторони проекту Добре  - 90%  

11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації 12. Організації, з якими співпрацюватиме проект 

 2 млн.грн.   Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

Орієнтовний бюджет 14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата:25.07.2017  підпис дата:25.07.2017  підпис 
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Додаток №6 

 

Картка стратегічного проекту 

Позначення, номер 
проекту (присвоює 
виконком громади) 

 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади) 

Пріоритет (1,2,3 – 
важливість для 
досягнення цілі) 

1 Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради 3 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Оновлення матеріально-технічної бази будинку культури в с.Дослідне – створення 
культурно-інформаційного осередку Новоолександрівської  ОТГ 

Стратегічна ціль 2: Включення і активна участь 
мешканців в культурній діяльності, розвитку 
творчості і громадянських компетенцій / 
Операційна ціль 2.1. Будівництво 
інфраструктури і модернізація закладів культури 
в громаді 

Тип проекту 
(інфраструктурний, 
неінфраструктурний) 

Запланована дата початку проекту 

Запланована 
дата 

завершення 
проекту 

Організація-аплікант(якщо не громада, то вказати 
контактні дані: e-mail, тел.) 

 
 Інфраструктурний  

2017 2018 Виконавчий  комітет Новоолександрівської сільської ради 

Керівник проекту, контактні дані 

Новоолександрівський сільський голова Візір О.О.  

тел./факс. (056) 712-33-86,  Е-mail: novool.silrada@i.uа  

1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими документами 

mailto:novool.silrada@i.u
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Створення культурно-інформаційного центру для  мешканців Новоолександрівської територіальної громади до 2019 р. шляхом придбання технічного 
обладнання для будинку культури в с.Дослідне / Працюючий, сучасно обладнаний будинок культури в с.Дослідне в якому будуть надаватися  послуги 
культурно відпочинку, духовного розвитку, занять фізичною культурою і спортом активного дозвілля, проведення культурно-масових заходів, відкрито 
безоплатні гуртки та секції для мешканців громади, надання безоплатної правової допомоги, формування на базі будинку культури коворкінгового центру – 
центру громадський ініціатив. 
Актуальність даного проекту обумовлюється потребою у оновленні матеріально-технічної бази в будинку культури селища Дослідне.  Будинок культури, буде 
майданчиком не лише для культурного і сучасного відпочинку, але й базою для формування самосвідомості місцевого населення.  Силами 
Новоолександрівської громади будинок культури селища Дослідне було відремонтовано, але залишилася потреба в оновленні матеріально-технічної бази. 
Реконструйований будинок культури з оновленною матеріально-технічною базою, дозволить на його базі проводити різноманітні семінари, тренінги, 
навчання. Він стане майданчиком для центру громадських ініціатив. 
Залучення молоді в сільські території, питання організації культурно-дозвіллєвого відпочинку в сільських поселеннях стоїть одним з ключових пріоритетів, 
нарівні із забезпеченням сільської молоді житлом і робочими місцями. Завдання "відродження" соціально-культурної ролі будинку культури полягає в тому, 
щоб по можливості максимально перенести реалії міського дозвілля на тіло будинку культури. 
На базі будинку культури стане можливою робота з різними верствами населення – дітьми, молоддю, особами зрілого та похилого віку; буде можлива їх 
активізація та згуртовування навколо різних проблем громади, а в подальшому формування різних громадських організацій та волонтерських рухів. Стане 
можливим залучення більшої кількості населення до влаштування свят, проведення різноманітних тренінгів та  навчальних курсів; утвориться можливість 
створення різноманітних гуртків по інтересам, надання безоплатної правової допомоги, що дозволить влаштувати культурне дозвілля населення та сприятиме 
культурному збагаченню, підвищення інформованості та рівня самосвідомості мешканців громади.  
Для молоді клуб буде пропонувати гідну альтернативу безцільному перебуванню перед екранами телевізорів та моніторами комп’ютерів в соціальних 
мережах та в комп’ютерних іграх, чи безцільного блукання по підворіттях. Саме в будинку культури молодь зможе згуртуватися та навчитися співпрацювати 
один з одним, з громадою та різними організаціями; діти та молодь зможуть навчитись продуктивно витрачати власний час на власне благо та благоустрій 
громади в якій вони мешкають. Вони можуть зрозуміти, що те як ми живемо в першу чергу залежить від нас самих, і ми в змозі робити зміни на краще 
самостійно. Таким чином ми можемо підвести підсумок, що будівництво будинку культури буде сильним поштовхом для розвитку самосвідомості та культури 
населення нашої громади, що буде слугувати гарним прикладом для інших населених пунктів.  
Сьогодні в Новоолександрівській територіальній громаді багато активних людей, які мають можливість та бажання займатись проблемами громади, але через 
відсутність місця їх робота унеможливується та ускладнюється. Тому та оновлення технічної бази будинку культури є нагальною потребою нашої території для 
розвитку Новоолександрівської територіальної громади та регіонального розвитку вцілому. 

2. Цілі проекту 

6. Закупівля та встановлення матеріально-технічної бази будинку культури в сел-щі Дослідне.  

7. Залучити населення громади до проведення культурних масових та інформаційних заходів в громаді  

8. Об’єднати та активізувати громаду довкола проблеми проведення дозвілля мешканців Новоолександрівської ОТГ. 

3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які 
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матимуть користь від виконання проекту) 

Придбання матеріально-технічного обладнання  будинку культури селища Дослідне та створення на його базі культурно-інформаційного центру 
для 2325 мешканців селища Дослідне Новоолександрівської територіальної громади до 2019 р.  

4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати) 

Індикатори продуктів: 
 
Обладнане приміщення будинку культурисел-ща Дослідне 

Індикатори результатів: 

Якісні: 
1. Створення умов для культурного відпочинку. 
2. Створення платформи для спілкування людей, формування 
самосвідомості, інтеграції місцевого населення. 
Кількісні: 
1.Обладнання залу для проведення культурно-масових заходів на 60 осіб. 
2.Придбання необхідної матеріально- технічної бази. 

 Індикатори впливу:Створення платформи для активізації та згуртування населення громади 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
 

Завдання для виконання: 

Виконавчий комітет 
Новоолександрівської 
сільської ради 

Співфінансування проекту 10% 

Фонд проекту ДОБРЕ Фінансування проекту 

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Організації партнери- 
благодійна організація 
Новоолександрівський 
фонд розвитку громади 

Співфінансування проекту (внесок у вигляді робочої сили – встановлення меблів та підключення обладнання) 

6. Пов’язані проекту   
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7.  Обов’язкові для виконання умови, документи і дозволи (наявні чи ті, що вимагаються) 

 

8. Фактори ризику:  
Низька активність мешканців громади 

9. Прогнозований термін готовності до виконання 10. Джерела фінансування (гарантовані / не гарантовані) 

  
2017 рік 

 

Гарантовані – Виконавчий комітет Новоолександрівської 
сільської ради – 10% від вартості проекту. 
Не гарантовані – 
Фінансування проекту із сторони проекту Добре  - 90%  

11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації 12. Організації, з якими співпрацюватиме проект 

    600 тис. грн.  - Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

Орієнтований бюджет 14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата:25.07.2017  підпис дата:25.07.2017  підпис 
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12. Словнк термінів 

Стратегія сталого розвитку Новоолександрівської ОТГ на 2017 – 2025 роки – 
StrategiaZrównoważonegoRozwojuNovooleksandrivskejOTG 2017 – 2025. 
Новоолександрівка – Novooleksandrivka. 
Антонівка – Antonivka. 
Братське – Bratske. 
Червоний Садок – CzervonyjSadok. 
Дніпрове – Dniprove. 
Дороге – Doroge. 
Дослідне – Doslidne. 
Кам’янка – Kamianka. 
Майорка – Majorka. 
Південне – Pivdenne. 
Ракшівка – Rakshivka. 
Старі Кодаки – StariKodaky. 
Волоське – Voloskie. 
Чувилине – Czuwyłyne. 
Річка Мокра Сура – rzekaMokraSura. 
Річка Дніпро – rzekaDniepr. 
Місто Дніпро – miastoDnipro. 
Дніпропетровська область – ObwódDniepropietrowski. 
Область – Obwód. 
Район – Rejon. 
ОТГ (об’єднана територіальна громада) –OTG (połączonaterytorialnagromada). 
Новоолександрівська сільська об’єднана територіальна громада (Новоолександрівська ОТГ) – 
Novooleksandrivskawiejskapołączonaterytorialnagromada (NovooleksandrivskaOTG). 
Головa сільської, селищної, міської ОТГ – Przewodniczącygromadywiejskiej, osiedlowej, miejskiej. 
Новоолександрівська сільська рада – Novooleksandrivskaradawiejska. 
Oблacна державна адміністрація (ОДА) - ObwódowaAdministracjaPaństwowa (ODA). 
Районна державна адміністрація (РДА) - RejonowaAdministracjaPaństwowa (RDA). 
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - CentrumŚwiadczeniaUsługPublicznych (CNAP). 
Фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП) – Punktfelczersko-akuszerski (FAP). 
Поліклініка – Poliklinika. 
Виконавчі органи - Zarządgromady. 
Комунальне підприємство - Przedsiębiorstwokomunalne. 
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13. Звіт про стан громади 

 


