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Рішенням Великохутірської сільської ради від 23.04.2021 № 7-1/VIII затверджена 
Стратегія розвитку Великохутірської сільської територіальної громади на період 2021 -  2028 
роки.

1. План реалізації Стратегії розвитку Великохутірської сільської
територіальної громади на 2022-2024 роки, методика та принципи розробки

План реалізації Стратегії розвитку розвитку Великохутірської сільської територіальної 
громади на 2022-2024 роки є документом середньострокового планування, який побудовано з 
метою впровадження першого трирічного етапу реалізації Стратегії.

План реалізації Стратегії розроблений за координації депутатів сільського та районного 
рівнів, представників бізнесу та громадських організацій. Розробка Плану реалізації Стратегії 
відбувалась шляхом збору проектних ідей від зацікавлених суб’єктів регіонального розвитку, з 
подальшим їх обговоренням та відбором робочою групою з розроблення Стратегії та планів її 
реалізації.

Стратегія та План її реалізації підготовлені на основі положень Державної стратегії 
регіонального розвитку, відповідно до Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і 
планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів (затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №932) та з урахуванням процесів державного 
стратегічного планування розвитку окремих секторів економіки країни та її регіонів, що 
враховують потреби їх розвитку та необхідність підвищення конкурентоспроможності.

В процесі підготовки Плану реалізації Стратегії максимально застосовувалися 
принципи ЄС, методологія та інструменти для стратегічного планування.

План реалізації Стратегії підготовлений з врахуванням стратегічних, операційних цілей 
та завдань розвитку визначених Стратегією розвитку Черкаської області на період 2021 -  2027 
роки.

Стратегічне бачення розвитку Великохутірської сільської територіальної громади до 
2028 року:

Великохутірська СТГ 2028 -  громада:

• спроможна та цілісна, з сучасним сільськогосподарським виробництвом та переробкою 
продукції, підприємництвами, що задовольняють потребу в якісних робочих місцях та 

сучасних послугах для населення, рівнем доходів мешканців не нижче середнього по 
країні ;

• з благоустроєм територій населених пунктів, безпечною та комфортною 
інфраструктурою, чистим довкіллям;

• “перлина” відпочинку та “зеленого” туризму;

правова громада з якісними соціальними послугами та захистом, де дбають про людей
похилого віку, молодь реалізує свій освітній потенціал та створює сім'ї, активні люди якої 

___________ співпрацюють для розвитку та спілкуються без огляду на статус___________
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Стратегічні та операційні цілі розвитку СТГ до 2028 року

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Напрям А. Напрям В.
Підвищення економічної Забезпечення комфортних ум*
спроможності громади для проживання мешканців

громади

Операційні цілі

А.1.
Підтримка розвитку малого та 
середнього бізнесу в сферах 
сільського виробництва та 

переробки

А.2.
Формування позитивного 

інвестиційного іміджу громади

В.1.
Розвиток інфраструктури грома,

В.2.
Підвищення якості надання медич 
освітніх, комунальних, соціальни 

культурних послуг

При підготовці Плану реалізації Стратегії були враховані результати виконання Пла 
соціально-економічного розвитку Великохутірської сільської об’єднаної територіальї 
громади на 2019-2021 роки. Зокрема:

- Капітальний ремонт частини приміщення ЗЗСО ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. С.А.Куниці
застосуванням енергоефективних технологій на суму 744,314 тис.грн.;

- Придбання шкільного автобуса для Великохутірської ЗОШ І-ІІІ ступенів іі
С.А.Куниці на суму 1845,0 тис.грн.;

- Капітальний ремонт у приміщені та на території дошкільного навчального закла
«Сонечко» с. Великий Хутір на суму 223,0 тис.грн.;

- Капітальний ремонт даху Рецюківського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів -ДНЗ» на су]
1036,0 тис.грн.;

- Проведено технічне переоснащення вузла обліку природного газу тепло-генераторг
закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів селища Рецюківщина;

-Н а базі Великохутірської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.С.А.Куниці у червні 2019 року б 
проведений районний фестиваль «Барви літа у Великому Хуторі»;

- 7 грудня 2019- участь з дипломом за перше місце народного фольклорного колектив;
«Надвечір’я» у фольклорному фестивалі-конкурсі «Калита» м.Ірпінь.

- Проведено поточний середній ремонт вул. Гвардійська, села Великий Хутір за кош
обласного бюджету у сумі 800,0 тис.грн. За рахунок коштів ОТГ виготовле 
проектно-кошторисна документація на дану ділянку дороги на суму 46,0 тис.грн.

- Проведено поточний ремонт ділянки дороги місцевого значення між населенні
пунктами с. Великий Хутір та с. Рождественське на загальну суму 199,8 тис.грн.

- Проведено поточний ремонт покриття ділянки дороги по вул. Зеленій в с. Великиї
Хутір та по вул. Центральній в с-щі Рецюківщина.

- підписано Меморандум про співпрацю з Державним фондом енергоефективності;
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-рішенням сільської ради від 27.06.2019 № 9-11/VII затверджено Положення про 
систему енергетичного менеджменту (енергоменеджменту), енергетичного 
моніторингу (енергомоніторингу) в бюджетній сфері Великохутірської сільської 
ради.

- Проведено енергоаудит будівлі закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім.
Героя Радянського Союзу С.А. Куниці села Великий Хутір;

- відкрита поліцейська дільниця у селі Великий Хутір;
- Створено та функціонує ЦНАП. Великохутірська ОТГ ввійшла до 10 громад

Черкаської області, які подали заявки на участь у 4-му і останньому раунді 
Програми «U-LEAD з Європою», що надає допомогу у модернізації та створенні 
ЦНАП та пройшли відбір.

- Досягнення нашої громади відзначено:
- - відповідно наказу Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної

адміністрації від 30.01.2020 № 17 «Про проведення XXV обласної виставки 
«Інноваційний пошук освітян Черкащини» та наказу комунального навчального 
закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 
працівників Черкаської обласної ради» від 22.04.2020 №65а/01-06 на підставі рішення 
журі нагороджено дипломом І ступеня авторський колектив закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу С.А. Куниці села 
Великий Хутір під керівництвом Швидкої Надії Анатоліївни за методичний посібник 
«Формування екологічної компетентності учнів НУ ПІ в умовах експерименту».

- - 04 -06 серпня 2020 року у м. Києві відбулася 11 Міжнародна педагогічна виставка
«Сучасні заклади освіти». Колектив закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
імені С.А.Куниці села Великий Хутір був відзначений найвищою нагородою, 
золотою медаллю, в номінації «Компетентнісний підхід -  основа якості змісту 
освіти».

- - обласною премією ім. О.А.Захаренка за особливі успіхи у навчанні і вихованні учнів,
вихованців, формування національних і загальнолюдських цінностей, 
громадянського суспільства, утвердження національної ідеї, патріотизму, 
демократизації нагороджено Новик Ганну Іванівну

- участь народного фольклорного колективу «Надвечір’я» у дистанційному XV
міжобласному мистецько-екологічному конкурсі-фестивалі української народної, 
естрадної та авторської пісні «Мости над Россю» м.Корсунь-Шевченківський 
Черкаської області, де отримали Гран-прі.

План реалізації Стратегії готувався на таких концептуальних підходах:

•  залучення громадськості, широке обговорення Плану реалізації Стратегії на всіх етапах 
його формування;

•  реальність коштів, які можуть бути залучені для впровадження Плану реалізації 
Стратегії;

•  наявність в регіоні реальних можливостей та повноважень для впровадження проектів, 
передбачених Планом реалізації Стратегії.

Виконання Плану реалізації Стратегії відбуватиметься на основі впровадження 
проектних ідей, які є його невід’ємною частиною. При підготовці інших планувальних 
документів, зокрема окремих цільових програм, проекти цих документів мають враховувати 
можливість реалізації заходів, що передбачені цими документами, через проекти, визначені у 
Плані реалізації Стратегії.
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2. П рограми Плану реалізації Стратегії розвитку Великохутірської
сільської територіальної громади на 2022-2024 роки

Відповідно до стратегічних цілей, визначених Стратегією розвитку Великохутірської 
сільської територіальної громади на 2022-2024 роки, Планом реалізації Стратегії передбачено 
2 напрями, в рамках яких реалізуються проекти регіонального розвитку протягом усього 
періоду впровадження Стратегії і, зокрема, в періоді 2022 -  2024 роки.

Напрям А. Напрям В.
Підвищення економічної Забезпечення комфортних умов
спроможності громади для проживання мешканців

громади

Робочою групою з розробки Стратегії розвитку Великохутірської сільської 
територіальної громади проведено роботу з мобілізації проектних ідей, реалізація яких 
дозволить досягти визначених стратегічних цілей. З метою якісної підготовки проектних ідей, 
у червні та серпні 2021 року було проведено збір проектних ідей. Проектні ідеї було відібрано 
робочою групою та згруповано в 4 тематичні програми з врахуванням їх взаємного посилення 
і доповнення.

1 Розвиток підприємницьких ініціатив

2 Підвищення якості надання послуг, посилення згуртованості та взаємодії.

3 Розвиток і модернізація інфраструктури

4 Безпека населення та територій

У зв’язку із введеними карантинними заходами, оцінка проектних ідей частково 
здійснювалась робочою групою у онлайн-режимі.

План узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування та 
можливостями для реалізації проектних ідей, а самі проектні ідеї перевірено на відповідність 
Державній стратегії регіонального розвитку на 2021 -  2027 роки та Стратегії розвитку 
Черкаської області на період 2021 -  2027 роки.
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2.1. Програма 1: Розвиток підприємницьких ініціатив

Програма 1: „Розвиток підприємницьких ініціатив“ спрямована на розвиток підприємництва 
забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій, впровадження інновацій, промоцію громади

Досягнення Програми передбачається через реалізацію 3 операційних напрямів:

1. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу в сферах сільського виробництв:
та переробки;
2. Формування позитивного інвестиційного іміджу громади
3. Розвиток туристично-рекреаційної сфери

Мета Програми

Основна мета Програми -  підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом залученш 
інвестицій, збільшення обсягів експорту, розвитку підприємництва, формування та розвитку 
позитивного іміджу регіону.

Структура Програми

Програма складається з 3 операційних напрямів, якими, в свою чергу, визначено 7 проектів.

№ Завдання Назва проекту Територія впливу
Програма 1. Розвиток підприємницьких ініціатив
1 1.1 Підтримка підприємницьких ініціатив, 

підтримка підприємців-початківців
Великохутірська СТГ

2 1.2. Інформаційно-консультаційна та правова 
підтримка діючого бізнесу та охочих 
започаткувати власну справу

Великохутірська СТГ

3 1.3. Підтримка проектів у сфері сільського 
зеленого туризму

Великохутірська СТГ

4 1.4. Розробка містобудівної документації 
населених пунктів громади та СТГ в цілому

Великохутірська СТГ

5 1.5 Створення бази даних об’єктів нерухомого 
майна комунальної власності територіальної 
громади

Великохутірська СТГ

6 1.6. Підтримка розвитку сільськогосподарських 
кооперативів та сімейних фермерських 
господарств

Великохутірська СТГ

7 1.7. Участь у проекті „Черкаський гостинець66 - 
запровадження нових технологій збуту 
сільськогосподарської продукції

Черкаська область, 
Великохутірська СТГ

Напрям 1.1. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу в сферах сільського 
виробництва та переробки

Важливим фактором економічного зростання регіону є розвиток бізнесу як індикатор рівня 
господарської активності жителів регіону, з одного боку, та оцінка підприємницького клімату в 
громаді -  з іншого.

Бізнес формує конкурентне середовище, створює робочі місця, забезпечує зайнятість та 
самозайнятість населення, підтримує розвиток місцевих господарств і ринків, забезпечує податкові 
надходження до місцевих бюджетів.

Виробництво сільськогосподарської продукції є найбільш важливим напрямом діяльності 
суб’єктів господарювання громади. Стимулювання переробки продукції дозволить суттєво поліпшити 
товарну структуру виробництва, збільшити рівень доходів мешканців регіону та обсяг сплачених 
податків.
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Проте на сьогодні ще важливішим питанням для суб’єктів господарювання, окрім виробництв! 
є ще й питання реалізації, або просування, як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках збуту.

Напрям 1.2. Формування позитивного інвестиційного іміджу громади

Перешкодою для зростання доходів населення громади, збільшення надходжень до місцевог 
бюджету та залучення інвестицій в регіон є недостатній рівень промоції на всеукраїнському т 
обласному рівні. Зокрема, це стосується просування продукції місцевих товаровиробників.

В рамках даного напряму передбачені заходи з формування позитивного іміджу регіону, щ 
включає в себе, зокрема, розробка містобудівної документації населених пунктів громади та СТГ 
цілому, участь у обласному конкурсі якості продукції.

Напрям 1.3. Розвиток туристично-рекреаційної сфери

Розвиток туризму в громаді передбачає визначення найбільш цікавих туристичних маршрутів : 
територією з подальшим їхнім популяризуванням. Передбачається:

формування нових туристичних маршрутів з включенням їх в перелік туристичних маршруті 
області та, за можливості, України;

визначення найбільш ефективних джерел «просування» туристичних маршрутів; 
популяризація туристичних маршрутів територією Великохутірської СТГ в мережі Інтернет.

Засоби реалізації

Впровадження проектів Програми 1 можливе через:

•  залучення коштів державного фонду регіонального розвитку;
•  внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузеви: 

регіональних програм, відповідне фінансування з місцевих бюджетів;
•  залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб’єктам] 

регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;
•  залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів.

Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектів Програми „Розвиток підприємницьких ініціатив“ ма 
сприяти досягненню таких результатів: •

•  збільшення кількості суб'єктів бізнесу;
•  підвищення якості продукції, виробленої суб’єктами підприємництва;
•  збільшення кількості працівників суб'єктів бізнесу;
•  збільшення надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів бізнесу;
•  підвищення якості надання інформаційно-консультаційних послуг з питань започаткування ті 

ведення підприємницької діяльності незайнятому населенню;
•  підвищення рівня інвестиційної привабливості громади;
•  стимулювання розміщення нових підприємств на території громади;
•  створення нових робочих місць;
•  формування позитивного іміджу регіону (зокрема зростання іміджу як туристичного регіону). 

Показники:

•  динаміка кількості малих та середніх підприємств;
•  частка малих і середніх підприємств у обсягах реалізованої продукції (товарів, послуг);
•  чисельність зайнятих в секторі малого та середнього бізнесу (включаючи фізичних осіб 

підприємців);
•  динаміка надходжень до зведеного бюджету від суб’єктів малого бізнесу;
•  кількість суб’єктів господарювання, які займаються виробництвом органічно
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сільськогосподарської продукції;
•  обсяги виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, в т. ч. і органічної;
•  кількість діючих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва;
•  збільшення кількості публікацій в ЗМІ, що мають на меті промоцію регіону;
•  збільшення кількості впроваджених нових технологічних процесів на підприємствах.

Орієнтовний фінансовий план

Назва проєкту Вартість, тис. гри
2022 2023 2024 Разом

1.1. Підтримка підприємницьких ініціатив, 
підтримка підприємців-початківців

ЗО зо зо 90

1.2. Інформаційно-консультаційна та правова 
підтримка діючого бізнесу та охочих 
започаткувати власну справу

20 20 120 160

1.3. Підтримка проектів у сфері сільського 
зеленого туризму

ЗО зо зо 90

1.4. Розробка містобудівної документації 
населених пунктів громади та СТГ в цілому

600 0 0 600

1.5. Створення бази даних об’єктів нерухомого 
майна комунальної власності територіальної 
громади

зо зо зо 90

1.6. Підтримка розвитку сільськогосподарських 
кооперативів та сімейних фермерських 
господарств

40 40 40 120

1.7. Участь у проекті „Черкаський гостинець“ - 
запровадження нових технологій збуту 
сільськогосподарської продукції

0 50 50 100

Всього: 750 200 300 1250
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2.2. Програма 2: Підвищення якості надання послуг, посилення 
згуртованості та взаємодії

Програма „Підвищення якості надання послуг, посилення згуртованості та взаємодії“ є 
програмою, яка спрямована на підвищення якості управлінських кадрів, розвиток системи освіти, 
охорони здоров'я, соціального захисту та посилення регіональної згуртованості та взаємодії.

Досягнення Програми передбачається через реалізацію 4 операційних напрямів:

1. Креативний освітній та культурний простір.
2. Здорова громада.
3. Висока якість управлінських кадрів, вдосконалення системи адміністрування.
4. Посилення регіональної згуртованості та взаємодії, стимулювання громадських 

ініціатив та залучення мешканців до вирішення проблем громади.

Мета Програми

Метою Програми є підвищення якості надання послуг, посилення згуртованості та взаємодії, 
зокрема шляхом підвищення якості систем освіти,соціального захисту та охорони здоров’я, а також 
стимулювання мешканців громади до вирішення питань місцевого розвитку.

Структура Програми

Програма складається з 4 операційних напрямів, якими, в свою чергу, визначено реалізація 22 
проектів.

№ І Завдання Назва проекту Територія впливу
Напрям 2.1. Креативний освітній та культурний простір
1 2.1.1 «Дітям Черкащини -  якісне харчування» - 

«Капітальний ремонт будівлі (харчоблоку) 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів імені Героя Радянського Союзу С.А. 
Куниці села Великий Хутір Великохутірської 
сільської ради Золотоніського району 
Черкаської області за адресою: вул. О. 
Дорошенка, 126 с. Великий Хутір 
Золотоніського району Черкаської області»

Великохутірська СТГ

2 2.1.2 Придбання обладнання для закладів загальної 
середньої освіти в рамках концепції Нової 
української школи

Великохутірська СТГ

3 2.1.3. Запровадження сучасних технологій у сфері 
природничої освіти, матеріально-технічне 
оснащення та комп’ютеризація шкіл

Великохутірська СТГ

4 2.1.4. Створення опорної школи на базі закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені 
Героя Радянського Союзу С.А. Куниці села 
Великий Хутір з застосуванням 
енергоефективних технологій та врахуванням 
потреб дітей з особливими освітніми 
потребами

Великохутірська СТГ

5 2.1.5. Придбання шкільного автобусу для 
забезпечення підвозу дітей с.Безбородьки

Великохутірська СТГ

6 2.1.6. Оптимізація мережі освітніх установ Великохутірська СТГ
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8 2.1.7. Збереження об’єктів культурної спадщини Великохутірська СТГ
9 2.1.8. Розбудова мережі сучасних клубних закладів 

в громаді як осередків культурного та 
патріотичного виховання мешканців громади

Великохутірська СТГ

10 2.1.9. Позашкільна освіта -  розвиток особистості. 
Заохочення та підтримка обдарованих дітей

Великохутірська СТГ

11 2.1.10. Участь у фестивалях, спрямованих на 
національно-патріотичне виховання молоді

Великохутірська СТГ

12 2.1.11. Інноваційний бібліотечний розвиток, 
орієнтований на покращення інтелекту та 
творчих здібностей користувачів

Великохутірська СТГ

Напрям 2.2. Здорова громада
13 2.2.1. Забезречення медичних закладів громади 

новим обладнанням
Великохутірська СТГ

14 2.2.2. Обладнання спортивних та ігрових 
майданчиків в населених пунктах громади

Великохутірська СТГ

15 2.2.3. Подолання негативних тенденцій та 
формування мотивації до здорового способу 
життя шляхом обладнання спортивно
тренажерного залу у будинку культури 
с.Великий Хутір

Великохутірська СТГ

16 2.2.4. Будівництво скейт-парку та міні-футбольного 
поля

Великохутірська СТГ

17 2.2.5. Забезпечення необхідним обладнанням КЗ 
«ЦНСП Великохутірської сільської ради»

Великохутірська СТГ

Напрям 2.3. Висока якість управлінських кадрів, 
вдосконалення системи адміністрування
18 2.3.1. Покращення доступності та якості надання 

адміністративних послуг
Великохутірська СТГ

19 2.3.2. Створення належних умов для праці та 
навчання адмінапарату

Великохутірська СТГ

Напрям 2.4. Посил 
стимулювання грс 
до вирішення npof

іення регіональної згуртованості та взаємодії, 
імадських ініціатив та залучення мешканців 
ілем громади

20 2.4.1. Сприяння створенню громадських організацій 
і органів самоорганізації населення, 
стимулювання їх діяльності

Великохутірська СТГ

21 2.4.2. Громадський бюджет Великохутірська СТГ
22 2.4.3. Утворення Університетів III віку. Створення 

умов для спілкування людей у сфері дозвілля 
шляхом підтримки національних надбань, 
відродження українських традицій, свят та 
обрядів

Великохутірська СТГ

Напрям 2.1. Креативний освітній та культурний простір

Протягом останніх років в громаді багато зроблено для розвитку та модернізації системи освіти 
та культурних закладів. Так, у загальноосвітніх школах формуються компетенції з робототехніки; 
здійснюються заходи з розвитку STEM-освіти, збільшилося залучення дітей до гурткової роботи

Даний напрям спрямований на впровадження інноваційних технологій навчання у початкову та 
середню школи, , посилення кадрового потенціалу надавачів освітніх та культурних послуг, а також 
створення нових можливостей для розвитку і самореалізації населення незалежно від статі, віку та 
місця проживання.
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Напрям 2.2. Здорова громада

Сфери охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту відіграюті 
важливу роль у збереженні та підвищенні активності людського потенціалу. В той же час, проблемою t 
те, що на території громади відсутні у достатній кількості спортивні об’єкти, у тому числі спортивні 
майданчики зі штучним покриттям для занять міні-футболом, волейболом, баскетболом, тенісом 
Проблема здорового та змістовного дозвілля визнана жителями однією з найгостріших.

Даний напрям буде спрямований на підвищення рівня забезпеченості обладнанням медичних 
закладів, закладів соціального захисту населення, популяризацію здорового способу життя, а також 
впровадження новітніх практик і технологій профілактики захворювань.

Напрям 2.3. Висока якість управлінських кадрів, вдосконалення системи 
адміністрування

В сучасних умовах одним із важливих факторів прогресивного розвитку громад є високий 
рівень якості управлінських кадрів. Сучасні представники органів місцевого самоврядування повинні 
мати новий креативний тип мислення, бути професіоналами у таких сферах, як інформаційно- 
комунікаційні технології та проектний менеджмент. Особливо дані аспекти є актуальними в умовах 
адміністративно-територіальної реформи.

Надання адміністративних послуг належить до сфери повноважень місцевої влади СТГ. Тому 
одним із першочергових завдань є створення сприятливих умов для їх надання в громаді з поступовим 
розширенням такого переліку послуг, як для жителів своєї громади, так і суміжних сіл. Одним із 
напрямів модернізації системи надання послуг сьогодні є створення центрів надання адміністративних 
послуг (ЦНАП) при органах місцевого самоврядування. Через мережу ЦНАП надаються найбільш 
запитувані послуги у сферах державної реєстрації нерухомості, бізнесу, місця 
проживання/перебування особи, земельних питань, дозвільної системи, а також послуги соціального 
характеру.

Даний напрям спрямований розвинути професійні якості та навички управлінців та 
сформувати ефективну систему управління регіональним розвитком, стимулювати навчання персоналу 
та постійного розширення знань і компетенцій, на системне інформування громади зі зворотнім 
зв’язком через відповідні канали інформації (інтернет-ресурси, сайт громади, соцмережі, газети, дошки 
оголошень).

Напрям 2.4.. Посилення регіональної згуртованості та взаємодії, стимулювання 
громадських ініціатив та залучення мешканців до вирішення проблем громади

В сучасних умовах децентралізації влади, все більший акцент робиться на залученні 
громадськості до процесу розвитку територій. Все більш популярними стають проекти та заходи, що 
передбачають укладення договорів між територіальними громадами, що спрямовані на спільне 
акумулювання громадами ресурсів для впровадження спільних проектів.

Важливими суб'єктами впровадження місцевих розвиткових ініціатив є громадські організації, 
зокрема молодіжні.

Сферами впровадження даного напряму є: створення можливостей для співробітництва у сфері 
освіти, культури та соціального захисту населення; заохочення мешканців громад до участі у 
вирішенні питань місцевого розвитку.

Засоби реалізації

Впровадження проектів Програми 2 можливе через:

•  залучення коштів державного фонду регіонального розвитку;
•  внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих

регіональних програм, фінансування з місцевого бюджету;
•  залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб’єктами

регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;
•  залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів.
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Очікувані результати і показники

Успішна реалізація проектів, спрямованих на підвищення якості надання послуг, посилення 
згуртованості та взаємодії, має сприяти досягненню таких результатів:

•  надання якісних освітніх послуг (враховуючи інклюзивний підхід) на рівні громади;
•  надання населенню громади доступних та якісних медичних, соціальних, культурних 

адміністративних послуг;
•  формування професійного кадрового резерву органів місцевого самоврядування;
•  ефективне управління місцевими бюджетами, якісна організація бюджетного процесу;
•  забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів сучасними мультимедійними 

засобами навчання, комп’ютеризація та інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів;
•  організація опорної школи, відповідне матеріально-технічне оснащення та закупівля шкільних 

автобусів;
•  оптимізація мережі освітніх установ;
•  модернізація мережі сільських бібліотек, закладів культури;
•  створення навчально-просвітницьких майданчиків для проведення зібрань, обговорення 

важливих питань життєдіяльності об’єднань громадян;
•  запровадження інтегрованої моделі надання соціальних послуг, яка б відповідала потребам 

різних груп населення, передусім осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, шляхом 
модернізації існуючих і запровадження нових соціальних послуг;

•  проведення заходів з популяризації здорового способу життя населення;
•  подальше поширення практики міжмуніципального співробітництва, реалізація спільних 

проектів;
•  посилення мотивованості мешканців громад до участі у розвитку своєї громади;
•  створення умов та можливостей для більш активної участі громадських організацій у реалізації 

місцевих розвиткових ініціатив;
•  посилення залученості молоді до впровадження місцевих розвиткових ініціатив.

Показники:

•  кількість працівників освіти, культури, соціального захисту населення, апарату, які пройшли 
підвищення кваліфікації;

•  низька кількість порушень бюджетної дисципліни;
•  кількість придбаних мультимедійних засобів навчання у загальноосвітніх навчальних закладах;
•  кількість проведених заходів щодо популяризації здорового та безпечного способу життя;
•  кількість спільних проектів, що реалізовані громадами завдяки укладанню договорів 

співробітництва;
•  кількість реалізованих місцевих ініціатив у громадах;
•  зростання кількості мешканців громад, що беруть участь у реалізації місцевих ініціатив;
•  кількість проектів, що реалізовані за ініціативи або за співучасті громадських організацій;
•  кількість проведених фізкультурно-оздоровчих та молодіжних заходів.

Орієнтовний фінансовий план

Назва проекту Вартість, тис. гри
2022 2023 2024 Разом

Напрям 2.1. Креативний освітній та 
культурний простір
2.1.1. «Дітям Черкащини -  якісне харчування» - 
«Капітальний ремонт будівлі (харчоблоку) 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
імені Героя Радянського Союзу С.А. Куниці села 
Великий Хутір Великохутірської сільської ради

3800 200 100 4100
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Золотоніського району Черкаської області за 
адресою: вул. 0 . Дорошенка, 126 с. Великий 
Хутір Золотоніського району Черкаської 
області»
2.1.2. Придбання обладнання для закладів 
загальної середньої освіти в рамках концепції 
Нової української школи

200 200 200 600

2.1.3. Запровадження сучасних технологій у 
сфері природничої освіти, матеріально-технічне 
оснащення та комп’ютеризація шкіл

300 300 300 900

2.1.4. Створення опорної школи на базі закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені 
Героя Радянського Союзу С.А. Куниці села 
Великий Хутір з застосуванням 
енергоефективних технологій та врахуванням 
потреб дітей з особливими освітніми потребами

200 200 200 600

2.1.5. Придбання шкільного автобусу для 
забезпечення підвозу дітей с.Безбородьки

0 2000 0 2000

2.1.6. Оптимізація мережі освітніх установ 200 200 200 600

2.1.7. Збереження об’єктів культурної спадщини 20 20 500 540
2.1.8. Розбудова мережі сучасних клубних 
закладів в громаді як осередків культурного та 
патріотичного виховання мешканців громади

200 350 450 1000

2.1.9. Позашкільна освіта -  розвиток 
особистості. Заохочення та підтримка 
обдарованих дітей

220 300 380 900

2.1.10. Участь у фестивалях, спрямованих на 
національно-патріотичне виховання молоді

50 50 50 150

2.1.11. Інноваційний бібліотечний розвиток, 
орієнтований на покращення інтелекту та 
творчих здібностей користувачів

100 100 100 300

Напрям 2.2. Здорова громада
2.2.1. Забезречення медичних закладів громади 
новим обладнанням

100 100 100 300

2.2.2. Обладнання спортивних та ігрових 
майданчиків в населених пунктах громади

150 150 150 450

2.2.3. Подолання негативних тенденцій та 
формування мотивації до здорового способу 
життя шляхом обладнання спортивно
тренажерного залу у будинку культури 
с.Великий Хутір

0 1200 100 1300

2.2.4. Будівництво скейт-парку та міні- 
футбольного поля

0 300 5000 5300

2.2.5. Забезпечення необхідним обладнанням КЗ 
«ЦНСП Великохутірської сільської ради»

300 200 200 700

Напрям 2.3. Висока якість управлінських 
кадрів, вдосконалення системи 
адміністрування
2.3.1. Покращення доступності та якості надання 
адміністративних послуг

40 50 50 140

2.3.2. Створення належних умов для праці та 
навчання адмінапарату

100 180 180 460

Напрям 2.4. Посилення регіональної
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згуртованості та взаємодії, стимулювання 
громадських ініціатив та залучення 
мешканців до вирішення проблем громади
2.4.1. Сприяння створенню громадських 
організацій і органів самоорганізації населення, 
стимулювання їх діяльності

50 50 50 150

2.4.2. Громадський бюджет 450 450 450 1350
2.4.3.Утворення Університетів III віку. 
Створення умов для спілкування людей у сфері 
дозвілля шляхом підтримки національних 
надбань, відродження українських традицій, 
свят та обрядів

100 100 100 300

Всього: 6580 6700 8860 22140
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2.3. Програма 3. Розвиток і модернізація інфраструктури

Соціально-економічний розвиток регіону неможливий без розвитку інфраструктури, оскільки 
вона забезпечує функціонування галузей матеріального виробництва та соціальної сфери, формує 
належні умови життєдіяльності суспільства.

На жаль, інфраструктура нашої громади переважно перебуває у незадовільному стані. її 
сучасний стан у багатьох аспектах характеризується застарілістю та зношеністю. Відтак, 
інфраструктура громади на даний момент не спроможна у повній мірі забезпечити задоволення потреб 
громадян та комфортні умови проживання.

Однією з ключових проблем є незадовільний стан транспортної інфраструктури. Для нашої 
громади характерна зношеність покриття автомобільних доріг загального користування, в тому числі 
територіальних автомобільних доріг державного значення та доріг місцевого значення.

Значною проблемою є зношеність об'єктів соціальної інфраструктури, в т. ч. житлово- 
комунального господарства.

Ключові сфери впровадження даного напряму наступні: підвищення транспортної доступності 
та розвиток логістичного потенціалу регіону (зокрема покращення стану територіальних 
автомобільних доріг державного значення та доріг місцевого значення); розвиток і модернізація 
соціальної інфраструктури.

Досягнення програми передбачається через реалізацію 3 операційних напрямів:

1. Покращення стану дорожньої інфраструктури
2. Здійснення заходів по енергоефективності та енергозбереженню
3. Благоустрій території, озеленення

Мета Програми

Метою програми є забезпечення комфортних та безпечних умов проживання населення, 
розвиток та модернізація інфраструктури (в т. ч. інклюзивно-орієнтованої).

Структура Програми

Програма складається з 3 операційних напрямів, передбачена реалізація 15 проектів.

№ Завдання Назва проекту Територія впливу
Напрям 3.1. Покращення стану дорожньої інфраструктури
1 3.1.1. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на об’єкти ремонту та 
утримання доріг загального користування 
місцевого значення

Великохутірська СТГ

2 3.1.2. Виконання ремонтних робіт на об’єктах 
ремонту та утримання доріг загального 
користування місцевого значення

Великохутірська СТГ

вул. Колгоспна, с. Великий Хутір
вул. Куниці, с. Великий Хутір
вул. О.Дорошенка, с. Великий Хутір
вул. Шевченка, с. Рождественське
вул. Степаненка, с-ще Рецюківщина
вул. Матросова, с. Великий Хутір
вул. Гагаріна, с. Великий Хутір
вул. Благовісна, с. Безбородьки

3 3.1.3. Створення безпечних умов дорожнього руху 
та розвиток дорожньої інфраструктури 
(Встановлення дорожніх знаків на території

Великохутірська СТГ
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населених пунктів та облаштування 
транспортних зупинок)

Напрям 3.2. Здій 
енергозбереженню

існення заходів по енергоефективності та

4 3.2.1. Проведення енергоаудитів та створення 
енергоефективних паспортів будівель 
комунальної власності

Великохутірська СТГ

5 3.2.2. Реалізація комплексного підходу при 
будівництві, реконструкції, капітальному 
ремонті та технічному переоснащенні 
будівель бюджетної сфери. 
Термомодернізація будівель комунальної 
власності

Великохутірська СТГ

6 3.2.3. Енергоефективна модернізація мережі 
вуличного освітлення, встановлення 
енергоощадного освітлення в усіх населених 
пунктах громади

Великохутірська СТГ

7 3.2.4. Реконструкція котельних із використанням 
енергозберігаючих технологій

Великохутірська СТГ

Напрям 3.3. Благоустрій території, озеленення
8 3.3.1. Проведення конкурсу кращих ідей з 

залученням мешканців до реалізації проектів з 
благоустрою

Великохутірська СТГ

9 3.3.2. Забезпечення інформування широкого кола 
населення громади про найбільш важливі та 
актуальні питання благоустрою та розвитку 
СТГ

Великохутірська СТГ

10 3.3.3. Проведення капітальних ремонтів та 
поточного утримання пам’ятних знаків

Великохутірська СТГ

11 3.3.4. Щорічне проведення «Весняної толоки» Великохутірська СТГ
12 3.3.5. Створення комунального господарства Великохутірська СТГ
13 3.3.6. Придбання спецтехніки для проведення робіт 

із благоустрою
Великохутірська СТГ

14 3.3.7. Благоустрій території кладовищ Великохутірська СТГ
15 3.3.8. Озеленення території громади (видалення 

аварійних дерев, омолодження та посадка 
дерев, декоративних кущів, квітів, 
облаштування газонів та клумб)

Великохутірська СТГ

Напрям 3.1. Покращення стану дорожньої інфраструктури

Інфраструктура та благоустрій населених пунктів важливі як для життєдіяльності населення, 
роботи суб’єктів господарювання так і для перебування гостей. Багато нарікань мешканців громади 
викликає стан вулиць та доріг між населеними пунктами, що потребують належного утримання та 
ремонту. Створення маршрутів пасажирських перевезень, дорожна інфраструктура належного 
оснащення (зупинки, дорожні знаки, «лежачі поліцейські») потребують впровадження. Задля цього 
планується:

• визначити пріоритетність проведення робіт з підвищення якості дорожньо-транспортної 
інфраструктури;

• поточний та капітальний ремонт доріг, в тому числі замовлення проектно-кошторисної 
документації;

• створення безпечних умов дорожнього руху та розвиток дорожньої інфраструктури 
(Встановлення дорожніх знаків на території населених пунктів та облаштування транспортних 
зупинок).
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Напрям 3.2. Здійснення заходів по енергоефективності та енергозбереженню

Зміни, що відбулись на енергетичному ринку, вимагають нових підходів у вирішенні питань 
енергозбереження та ефективного використання енергетичного потенціалу СТГ. Реалізація заходів з 
енергоефективності в громаді є можливою лише за умови долучення до цього процесу населення.

Напрям 3.2 передбачає створення та впровадження відповідних дій, інструментів, знань та 
напрацювань, необхідних для створення умов енергоефективності у Великохутірській територіальній 
громаді, у тому числі впровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу з ціллю 
ефективного використання та споживання ресурсів та економії бюджетних коштів при умові 
підвищення якості послуги, а також створення та просування інформації для залучення ЕСКО 
інвестицій, передбачає використання місцевих видів палива із проведенням заміни існуючих газових 
котлів на котли, які працюють на альтернативних видах палива, в бюджетній сфері та впроваждення 
енергозберігаючих технологій

Напрям 3.3. Благоустрій території, озеленення

Соціально-економічний розвиток громади тісно і нерозривно пов’язаний зі станом довкілля. 
Благоустрій -  це не тільки візитна картка кожного населеного пункту, а й один із показників рівня 
участі громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку даної сфери та комунального 
обслуговування населеного пункту.

Напрям 3.3 передбачає :
• благоустрій та утримання в належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон 

зелених насаджень, скверів , майданчиків для дозвілля та відпочинку.
• санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя та їх вивезення;
• освітлення території;
• озеленення, збереження зелених засаджень;
• відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших 

випадках.

Засоби реалізації

Впровадження проектів Програми 3 можливе через:

•  залучення коштів державного фонду регіонального розвитку;
•  внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих 

регіональних програм, фінансування з місцевого бюджету;
•  залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб’єктами 

регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;
•  залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів.

Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектів Програми „Розвиток і модернізація інфраструктури “ сприятиме 
досягненню таких результатів: •

•  забезпечення безпеки дорожнього руху;
•  покращення стану існуючих об’єктів транспортної інфраструктури;
•  створення умов для швидкого та безпечного автомобільного сполучення між населеними 

пунктами громади та іншими громадами;
•  впровадження енергоощадних джерел світла, зокрема використання електроенергії за 

допомогою інноваційних LED технологій;
•  розширення та модернізація мережі закладів та об'єктів бюджетної сфери;
•  впровадження енергомоніторингу в будівлях бюджетної сфери;
•  підвищення енергоефективності у будівлях бюджетної сфери;
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•  зменшення витрат на оплату енергоносіїв бюджетної сфери;
•  скорочення обсягів використання паливно-енергетичних ресурсів;
•  утримання в належному стані території громади.
•  створення комфортних умов для відпочинку та проведення дозвілля для всіх мешканців та 

гостей громади;
•  створення комфортних рекреаційних зон в громаді.

Показники:

•  протяжність автомобільних доріг загального користування, на якій здійснено капітальний та 
поточний ремонт дорожнього покриття;

•  протяжність автомобільних доріг загального користування, на якій здійснено модернізацію 
дорожньої інфраструктури (освітлення, знаки, розмітка);

•  кількість закладів та об’єктів бюджетної сфери, у яких здійснена модернізація матеріально-
технічної бази; •

•  кількість охоплених енергомоніторингом бюджетних установ;
•  кількість бюджетних установ, у яких проведено термомодернізацію та енергоефективні заходи 

(в т. ч. заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівель, заміна котлів та систем 
опалення, інші заходи);

•  скорочення частки газу в енергетичних ресурсах громади;
•  проведено ремонтів пам’ятних знаків
•  проведено озеленення території громади (видалення аварійних дерев - кількість, омолодження 

та посадка дерев - кількість, декоративних кущів, квітів, облаштування газонів та клумб -  
кількість).

Орієнтовний фінансовий план

Назва проекту Вартість, тис. грн
2022 2023 2024 Разом

Напрям 3.1. Покращення стану дорожньої 
інфраструктури
3.1.1. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на об’єкти ремонту та утримання 
доріг загального користування місцевого 
значення

200 100 100 400

3.1.2. Виконання ремонтних робіт на об’єктах 
ремонту та утримання доріг загального 
користування місцевого значення*

1100 * * 1100

вул. Колгоспна, с. Великий Хутір 200 200
вул. Куниці, с. Великий Хутір 160 160
вул. О.Дорошенка, с. Великий Хутір 250 250
вул. Шевченка, с. Рождественське 100 100
вул. Степаненка, с-ще Рецюківщина 100 100
вул. Матросова, с. Великий Хутір 50 50
вул. Гагаріна, с. Великий Хутір 150 150
вул. Благовісна, с. Безбородьки 90 90
3.1.3. Створення безпечних умов дорожнього 
руху та розвиток дорожньої інфраструктури 
(Встановлення дорожніх знаків на території 
населених пунктів та облаштування 
транспортних зупинок)

100 100 100 300

Напрям 3.2. Здійснення заходів по 
енергоефективності та енергозбереженню
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3.2.1. Проведення енергоаудитів та створення 
енергоефективних паспортів будівель 
комунальної власності

зо зо зо 90

3.2.2. Реалізація комплексного підходу при 
будівництві, реконструкції, капітальному 
ремонті та технічному переоснащенні будівель 
бюджетної сфери. Термомодернізація будівель 
комунальної власності

500 500 500 1500

3.2.3. Енергоефективна модернізація мережі 
вуличного освітлення, встановлення 
енергоощадного освітлення в усіх населених 
пунктах громади

150 200 250 600

3.2.4. Реконструкція котельних із використанням 
енергозберігаючих технологій

1200 300 300 1800

Напрям 3.3. Благоустрій території, озеленення
3.3.1. Проведення конкурсу кращих ідей з 
залученням мешканців до реалізації проектів з 
благоустрою

20 20 20 60

3.3.2.3абезпечення інформування широкого кола 
населення громади про найбільш важливі та 
актуальні питання благоустрою та розвитку СТГ

20 20 20 60

3.3.3. Проведення капітальних ремонтів та 
поточного утримання пам’ятних знаків

50 50 50 150

3.3.4. Щорічне проведення «Весняної толоки» 50 50 50 150
3.3.5. Створення комунального господарства 800 1200 1500 3500
3.3.6. Придбання спецтехніки для проведення 
робіт із благоустрою

900 900 1200 3000

3.3.7. Благоустрій території кладовищ 100 100 100 300
3.3.8. Озеленення території громади (видалення 
аварійних дерев, омолодження та посадка дерев, 
декоративних кущів, квітів, облаштування 
газонів та клумб)

100 100 100 300

Всього: 5320 3670 4320 13310

Примітка
*перелік робіт по ремонту доріг визначається рішенням «Про затвердження програми по ремонту та 
утриманню автомобільних доріг державного та місцевого значення Великохутірської сільської 
територіальної громади»
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2.4 Програма 4 Безпека населення та територій

В умовах сучасних викликів, актуальним питанням є підвищення рівня безпеки населення та 
територій, в тому числі екологічної безпеки. Екологічна безпека розглядається як стан навколишнього 
середовища, при якому гарантується запобігання погіршенню екологічної ситуації та здоров’я людини. 
Це досягається сукупністю процесів і заходів щодо створення сприятливих умов для відтворення 
природних ресурсів, життя та здоров’я людей як однієї з категорій збалансованого розвитку.

Даний напрям спрямований на підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та 
ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій.

Досягнення програми передбачається через реалізацію 3 операційних напрямів:

1. Впровадження новітніх технологій утилізації ТПВ
2. Очищення водойм комунальної власності на території громади, укріплення берегів та 

забезпечення протипожежного водопостачання населених пунктів
3. Продовження реалізації проекту «Поліцейський громади»

Мета Програми

Метою програми є є забезпечення комфортних та безпечних умов проживання населення (в т.
ч. з точки зору сприятливого стану навколишнього природного середовища), розвиток та модернізація 
інфраструктури.

Структура Програми

Програма складається з 3 операційних напрямів, передбачена реалізація 12 проектів.

№ Завдання Назва проекту Територія впливу
Напрям 4.1. Впровадження новітніх технологій утилізації ТПВ
1 4.1.1. Розробка та налагодження системи поводження 

з твердими побутовими відходами
Великохутірська СТГ

2 4.1.2. Організація інформаційно-освітньої 
екологічної компанії серед всіх верств 
населення

Великохутірська СТГ

3 4.1.3. Забезпечення збирання, перевезення та 
захоронения твердих побутових відходів

Великохутірська СТГ

4 4.1.4. Придбання техніки для збору та 
транспортування твердих побутових відходів

Великохутірська СТГ

5 4.1.5 Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на 
території СТГ

Великохутірська СТГ

Напрі
берегі

їм 4.2. Очищення водойм комунальної власності на території громади, укріплення 
в та забезпечення протипожежного водопостачання населених пунктів

6 4.2.1. Проведення комплексу робіт по регулюванню 
та поліпшенню гідрологічного стану річки 
Золотоношка в адміністративних межах 
Великохутірської СТГ, в тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації

Великохутірська СТГ

7 4.2.2. Забезпечення безпеки людей на водних 
об'єктах

Великохутірська СТГ

8 4.2.3. Реалізація протипожежних заходів з метою 
забезпечення необхідного рівня безпеки

Великохутірська СТГ

9 4.2.4. Провести обстеження стану пожежних Великохутірська СТГ
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гідрантів, оглядових колодязів
Напрям 4.3. Продовження реалізації проекту «Поліцейський громади»
10 4.3.1. Проведення заходів превентивного, 

попереджувального характеру, які дозволять 
унеможливити порушення правопорядку, 
скоєння злочинів

Великохутірська СТГ

11 4.3.2. Облаштування засобами відеоспостереження 
найбільш відвідуваних жителями місць у 
інфраструктурі громади

Великохутірська СТГ

12 4.3.3. Забезпечення поліцейського громади 
необхідним обладнанням, ПММ

Великохутірська СТГ

Напрям 4.1. Впровадження новітніх технологій утилізації ТПВ

Ключовими сферами впровадження даного напряму є: впровадження комплексних систем 
моніторингу стану довкілля, запровадження сучасних механізмів поводження з відходами,.

Напрям спрямований на реалізацію:
• розроблення схеми санітарної очистки населених пунктів СТГ, у т.ч. визначення зон збору, 

місць розміщення полігонів (за наявності згоди мешканців громади).
• повне охоплення території громади послугами зі збору та вивезення ТПВ;
• впровадження системи роздільного збирання ТПВ та забезпечення її матеріальної підтримки;
• ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території СТГ.

Напрям 4.2. Очищення водойм комунальної власності на території громади, укріплення 
берегів та забезпечення протипожежного водопостачання населених пунктів

Стан ґрунтових вод дуже залежний від екологічного стану водойм. Також вирощування 
більшості культур потребує достатнього рівня вологи. Тому очищення водойм, укріплення берегів 
являються одним із першочергових завдань. Даний напрям передбачає:

• проведення комплексу робіт по регулюванню та поліпшенню гідрологічного стану річки 
Золотоношка в адміністративних межах Великохутірської СТГ ;

• укріплення берегів та створення відпочинкових зон біля водойм;

Напрям 4.3. Продовження реалізації проекту «Поліцейський громади»

Великохутірська СТГ є учасником проекту «Поліцейський офіцер громади». Його метою є 
тісна взаємодія поліцейського з об’єднаною територіальною громадою та орієнтація на її потреби.

Передбачається :
• забезпечення поліцейського необхідним обладнанням, ПММ;
• проведення заходів превентивного, попереджувального характеру, які дозволять 

унеможливити порушення правопорядку, скоєння злочинів.

Засоби реалізації

Впровадження проектів Програми 4 можливе через:

•  залучення коштів державного фонду регіонального розвитку;
•  внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих

регіональних програм, відповідне фінансування з місцевого бюджету;
•  залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами

регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;
•  залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів.

23



Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектів Програми „Безпека населення та територій“ сприятиме 
досягненню таких результатів:

•  запровадження заходів, що підвищать рівень екологічної безпеки громади, в тому числі і 
створення дієвої системи сортування сміття та утилізації ТПВ, що покращить екологічний стан 
громади та здоров’я громадян;

•  запровадження сталої системи управління відходами;
•  зменшення навантаження на полігони ТПВ;
•  покращення стану водних об’єктів: відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану річок;
•  встановлення систем відеоспостереження;
•  забезпечення пожежної та техногенної безпеки об'єктів та територій громади;
•  забезпечення безпеки людей на водних об'єктах;

Показники:

•  обсяг захоронених відходів (відсоток від загальної кількості утворених відходів);
•  кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ;
•  кількість заходів з поліпшення гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів;
•  проведено заходів превентивного, попереджувального характеру, які унеможливлюють 

порушення правопорядку.

Орієнтовний фінансовий план

Назва проекту Вартість, тис. гри
2022 2023 2024 Разом

Напрям 4.1. Впровадження новітніх технологій 
утилізації ТПВ
4.1.1. Розробка та налагодження системи 
поводження з твердими побутовими відходами

20 20 20 60

4.1.2. Організація інформаційно-освітньої 
екологічної компанії серед всіх верств населення

10 20 20 50

4.1.3. Забезпечення збирання, перевезення та 
захоронения твердих побутових відходів

300 300 400 1000

4.1.4. Придбання техніки для збору та 
транспортування твердих побутових відходів

900 500 500 1900

4.1.5.Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ 
на території СТГ

100 100 100 300

Напрям 4.2. Очищення водойм комунальної 
власності на території громади, укріплення 
берегів та забезпечення протипожежного 
водопостачання населених пунктів

Проведення комплексу робіт по регулюванню та 
поліпшенню гідрологічного стану річки 
Золотоношка в адміністративних межах 
Великохутірської СТГ, в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації

200 1500 500 2200

Забезпечення безпеки людей на водних об'єктах зо зо зо 90
Реалізація протипожежних заходів з метою 
забезпечення необхідного рівня безпеки

40 60 60 160

Провести обстеження стану пожежних гідрантів, 
оглядових колодязів

10 10 10 зо
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Напрям 4.3. Продовження реалізації проекту 
«Поліцейський громади»

Проведення заходів превентивного, 
попереджувального характеру, які дозволять 
унеможливити порушення правопорядку, скоєння 
злочинів

50 60 60 170

Облаштування засобами відеоспостереження 
найбільш відвідуваних жителями місць у 
інфраструктурі громади

200 200 200 600

Забезпечення поліцейського громади 
необхідним обладнанням, ПММ

60 60 60 180

Всього: 1920 2860 1960 6740

Секретар сільської ради
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