
1. Аналіз заходів, передбачених до реалізації в Стратегії (всі позиції, зазначені в детальному плані заходів Стратегії)
2. Стан реалізації стратегічних проектів (розроблених в формі карт стратегічних або ключових проектів)
3. Заходи, заплановані на поточний рік (2021 р.):

Діяльність / захід

Запланований 
термін 

реалізації             
(в стратегії)

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано; 

заплановано на 2021 рік

Включено до 
бюджету на 2021 

рік: (так/ні) Джерело фінансування

Очікувані або виявлені 
проблеми                                 

та способи їх вирішення
Додаткова інформація 

та зауваження Тип проекту

Напрямки реалізаці проектів: 
інфраструктурний, 

економічного розвитку, 
соціальний, екологічний, 
освітній, спорт, культура, 

охорона здоров'я, ІТ сфера, 
безпека, туризм, інше

Стратегічна ціль 1: Створення умов для зростання громадської активності 
мешканців, які виступатимуть рушієм внутрішньої суспільної інтеграції і 
розвитку людського капіталу
Операційна ціль 1.1.: Удосконалення інфраструктури для розвитку 
спорту та культури

Капітальне будівництво літньої естради, спортивного майданчика та зони 
відпочинку в смт. Софіївка 2018-2028 не реалізовано

ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання інфраструктурний

 Створення загальнодоступних місць для зайняття спортом на території 
Софіївської ОТГ 2020-2028 частково

ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання спорт

 Відкриття фітнес-клубу в смт. Софіївка 2018 реалізовано повністю приватні кошти розвитку спорт
 Облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків в населених 
пунктах Софіївської ОТГ 2019-2028 частково ні селищний бюджет брак коштів споживання соціальний

 Встановлення сучасної системи опалення в сільських закладах культури 2018-2028 частково
ні

ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання культура

Капітальний ремонт покрівлі будівлі Софіївської центральної бібліотеки в 
смт.Софіївка 2019 реалізовано повністю пайова участь споживання культура

Облаштування на базі центрального будинку культури сучасного Будинку 
Кіно 2018-2028 не реалізовано

ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку культура

Капітальний ремонт підлоги в КЗ «Вишнева сільська бібліотека» 2019-2026 не реалізовано
ні

ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання культура

Сучасна бібліотека-культурно-дозвілевий центр громади в с. Миколаївка 2020-2028 не реалізовано
так

ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку культура

Бібліотека розвитку та дозвілля «Мері Поппінс». 2019 реалізовано повністю
селищний бюджет розвитку культура

Клуб починається з дверей» ( заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, 
створення мультимедійного простору) в с. Володимирівка 2021 заплановано на 2021 рік

так селищний бюджет брак коштів споживання культура

Бібліотечний коворкінг - сучасний простір у центральній бібліотеці 
громади 2021 заплановано на 2021 рік

так селищний бюджет брак коштів розвитку культура

Придбання будівлі для створення культурного простору в с. Миколаївка 2021 заплановано на 2021 рік
так селищний бюджет брак коштів споживання культура

Звіт з моніторингу реалізації Стратегії сталого розвитку 
Софіївської селищної ТГ на 2018-2028 роки за 2021 рік

Станом на: 01.04.2021 року



Операційна ціль 1.2.: Підтримка активності мешканців і мешканок в 
особистому розвитку

Організація щорічної спартакіади ОТГ (армрестлінг, футбол, важка 
атлетика, легка атлетика, баскетбол, волейбол) 2018-2028  частково так селищний бюджет брак коштів розвитку спорт

Створення молодіжного креативного центру «Софія DIY» 2018 реалізовано повністю грантові кошти, селищний бюджет розвитку соціальний

Створення філій молодіжного креативного центру «Софія DIY» в с. 
Миколаївка, с. Запорізьке, с. Камянка та с. Новоюлівка 2018-2028  не реалізовано

ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку соціальний

Розвиток Софіївського Центру дитячої творчості 2018-2028  частково
державний бюджет, селищний бюджет брак коштів розвитку освіта

Створення соціального молодіжного кафетерію «Подаруй чашку кави» 2019 реалізовано повністю приватні кошти розвитку соціальний

Запровадження партисипативного бюджетування (бюджету участі) 2019 реалізовано повністю селищний бюджет розвитку соціальний
Відкритий молодіжний креативний простір для молоді Запорізького 
старостинського округу 2020 заплановано на 2021 рік так селищний бюджет брак коштів розвитку соціальний
Підвісна канатна дорога - тарзанка для дітей в парковій зоні по вул. 
Карпенка 2021 заплановано на 2021 рік так селищний бюджет брак коштів розвитку соціальний
Сувеніри Софіївщини від молоді 2021 заплановано на 2021 рік так селищний бюджет брак коштів розвитку соціальний
Садочок дитячої мрії 2021 заплановано на 2021 рік так селищний бюджет брак коштів розвитку соціальний

Облаштування паркової зони в селі Петрове по вулиці Центральній 2021 заплановано на 2021 рік так селищний бюджет брак коштів споживання інфраструктурний

Операційна ціль 1.3.: Покращення доступу до інформаційних технологій, 
які активують громадянські компетенції мешканців і мешканок

Забезпечення присутності Софіївської ОТГ у інтернет-просторі 2018 реалізовано повністю безкоштовно розвитку ІТ сфера
Створення системи роботи зі зверненнями громадян засобами інтернет-
технологій 2019 реалізовано повністю безкоштовно розвитку ІТ сфера
Участь в програмах та проектах міжнародної технічної допомоги 2018-2028 реалізовано повністю безкоштовно розвитку ІТ сфера
Забезпечення якісним інтернет-зв'язком заклади освіти та культури 
старостинських округів громади 2018-2028 частково так селищний бюджет брак коштів на 85% розвитку ІТ сфера
Операційна ціль 1.4.: Створення умов для включення виключених груп 
мешканців та їх активної участі в житті громади
Щорічне проведення фестивалю між громадами Дніпропетровської 
області «Різдвяна Зірка» 2019-2028 реалізовано повністю так селищний бюджет розвитку культура
Щорічний фестиваль «Українського вареника» між культурними та 
освітніми закладами громади 2019 реалізовано повністю ні безкоштовно розвитку культура
Створення програми соціального захисту пенсіонерів та інвалідів 2024-2026 частково так селищний бюджет брак коштів розвитку соціальний
Створення програми зайнятості для інвалідів 2018-2028 реалізовано повністю так селищний бюджет розвитку соціальний

Створення клубу пенсіонерів на базі КЗ Софіївська центральна бібліотека 2018 реалізовано повністю селищний бюджет розвитку соціальний
Запровадження елементів гендерного бюджетування в управлінні 
громадою 2020 реалізовано повністю безкоштовно розвитку соціальний

Створення програми реабілітації та соціалізації учасників бойових дій та 
проведення заходів щодо їх повноцінної реабілітації та соціалізації 2018-2028 реалізовано повністю

селищний бюджет розвитку соціальний
Надання безкоштовної юридичної допомоги мешканцям громади в тяжкій 
життєвій ситуації 2020-2028 реалізовано повністю селищний бюджет розвитку соціальний
Створення рекреаційної зони відпочинку загальногромадського 
призначення в с.Запорізьке 2020 заплановано на 2021 рік так селищний бюджет брак коштів розвитку інфраструктурний
Операційна ціль 1.5.: Формування культурної ідентичності
Капітальний ремонт пам’яток культури та історії на території Софіївської 
ОТГ 2019-2028 частково так селищний бюджет брак коштів споживання культура
«Облаштування зони відпочинку в селі Петрове біля центральної 
водойми» 2019 реалізовано повністю селищний бюджет розвитку інфраструктурний
«Створення спортивного майдачика для фізичного розвитку та дозвілля
мешканців села Петрове» 2019 реалізовано повністю селищний бюджет розвитку спорт
«Читай-містечко – територія спілкування, творчості і відпочинку селища 
Софіївка» 2019 реалізовано повністю селищний бюджет розвитку культура



«Родинний відпочинок в глибинці вул. Постного, 60 с Запорізьке» 2019 реалізовано повністю селищний бюджет розвитку соціальний
Поточний ремонт елементів алеї Пам'яті в смт Софіївка 2019 реалізовано повністю селищний бюджет споживання інфраструктурний

Благоустрій скверу с. Вишневе 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання інфраструктурний

Реконструкція меморіального комплексу "Високе" 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання інфраструктурний

Капітальний ремонт братської могили в с Широке Софіївського району 
Дніпропетровської області 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання інфраструктурний

Облаштування кімнати гігієни у КЗ «Софіївська центральна бібліотека» 2020-2028 не реалізовано так селищний бюджет брак коштів споживання культура
Поточний ремонт КЗ «Софіївський історико-краєзнавчий музей» 2018-2025  реалізовано повністю так селищний бюджет споживання культура
Стратегічна ціль 2: Розвиток технічної інфраструктури та громадських 
послуг, що слугуватиме покращенню якості життя та сприятиме 
демографічному розвитку
Операційна ціль 2.1.: Поліпшення дорожної інфраструктури і системи 
комунікаційних з’єднань в громаді

Капітальний ремонт доріг на вулицях Незалежності, Южна в смт. Софіївка 2018 частково ні обласний та селищний бюджет брак коштів 50% розвитку інфраструктурний

Капітальний ремонт тротуарів на території Софіївської ОТГ до 2028 року. 2018-2028

частково ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Проведення поточних ремонтів тротуарів по вул. Постного в с Запорізьке 
та по вул. Центральна в с Петрове та в с Любимівка (біля школи) 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Больничній (в межаж від 
стадіону до ж/б №35) в смт Софіївка Софіївського району 2019

реалізовано повністю грантові кошти, селищний бюджет розвитку інфраструктурний
Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Поштовій  в смт Софіївка 
Софіївського району Дніпропетровської області

2019 реалізовано повністю грантові кошти, селищний бюджет розвитку інфраструктурний
Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Степовій  в смт Софіївка 
Софіївського району Дніпропетровської області 2019

реалізовано повністю грантові кошти, селищний бюджет розвитку інфраструктурний

Капітальний ремонт дороги на вулиці Комарова в с. Миколаївка 2018 реалізовано повністю обласний та селищний бюджет розвитку інфраструктурний

Капітальний ремонт доріг на вулицях Квітнева, Степова, Набережна, 
Прогресівська в с. Миколаївка 2018-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Будівництво автобусних зупинок в с. Запорізьке, с. Братське 2019 реалізовано повністю селищний бюджет розвитку інфраструктурний

Капітальний ремонт дороги по вулиці, Шкільна в смт. Софіївка 2018-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Встановлення автобусних зупинок на території с. Миколаївка та сел. 
Лошкарівка 2020 реалізовано повністю так селищний бюджет розвитку інфраструктурний

Будівництво велодоріжок на території Софіївської ОТГ 2018-2028

частково ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Капітальний ремонт бульвару Шевченка в смт Софіївка 2020 реалізовано повністю обласний та селищний бюджет розвитку інфраструктурний

Капітальний ремонт перехрестя між вул. Карпенка та вул Больнична в смт 
Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області 2018-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Облаштування території площі по вул. Незалежності (напроти будинку 
культури) в смт Софіївка 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Облаштування скверу по вул Незалежності в смт Софіївка (біля памятника 
загиблим воїнам) 2020

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Благоустрій території по вул Незалежності в смт Софіївка (навпроти АТП) 2021-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний



Створення рекреаційної зони відпочинку  біля центральної водойми в смт 
Софіївка 2020 реалізовано повністю ні селищний бюджет розвитку інфраструктурний

Реконструкція центральної площі в смт Софіївка Дніпропетровської області 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Капітальний ремонт паркової зони по вул.Карпенка в смт Софіївка 
Софіївського району Дніпропетровської області 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Демонтаж недобудови спортивного комплексу по вул Карпенка,1Б в смт 
Софіївка 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

“Капітальний ремонт дороги вулиці Миру смт Софіївка, 
Дніпропетровської області”

2021

заплановано на 2021 рік ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

“Капітальний ремонт дороги вулиці Підгірна смт Софіївка, 
Дніпропетровської області”

2022

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

“Капітальний ремонт дороги вулиць 236-ї Орловської дивізії, Київська, 
Восточна смт Софіївка, Дніпропетровської області”

2021

заплановано на 2021 рік ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

“Реконструкція дороги вулиці Лесі Українки смт Софіївка, 
Дніпропетровської області”

2022

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Ямковий ремонт доріг смт Софіївка Софіївського району 
Дніпропетровської області

2021

заплановано на 2021 рік ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Капітальний ремонт проїжджої частини по вул. Кооперативна в с. 
Любимівка Софіївського району Дніпропетровської області 

2021

заплановано на 2021 рік ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Капітальний ремонт дороги Т-04-32 ділянка станція Лошкарівка-
Миколаївка-Олександро Білівка-Первомайське

2021

заплановано на 2021 рік ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Капітальний ремонт дороги С041829 Камянка - Ізлучисте 2021

заплановано на 2021 рік ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Капітальний ремонт дороги О041803 Братське - Софіївка - Н11 2021

заплановано на 2021 рік ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Капітальний ремонт дороги С041801 Софіївка-Володимирівка-
Непереможне

2021

заплановано на 2021 рік ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Капітальний ремонт дороги С041812 (від О041803 Братське - Софіївка - 
Н11 до С041801 Софіївка-Володимирівка-Непереможне)

2021

заплановано на 2021 рік ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Операційна ціль 2.2: Підвищення якості освіти шляхом покращення 
доступу до освіти та модернізації освітньої інфраструктури
Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій 
будівлі КЗ «Софіївська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» в смт. 
Софіївка, вул. Чкалова 1

2018-2020

реалізовано повністю обласний та селищний бюджет споживання освіта
Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого дошкільного навчального 
закладу №1 «Чайка», дитячого дошкільного навчального закладу №3 
«Берізка» та дитячого дошкільного навчального закладу №2 «Ромашка» в 
смт. Софіївка

2018 -2025

частково так
міжнародна технічна допомога, 
селищний бюджет брак коштів споживання освіта

Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій 
будівлі КЗ «Софіївський центр творчості» в смт. Софіївка, вул. Шкільна 23 2018

реалізовано повністю державний та селищний бюджет споживання освіта
Організація перевезення в школи дітей шкільними автобусами 2018 реалізовано повністю державний бюджет споживання освіта
Реконструкція із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій 
шкільної котельні в с. Миколаївка 2020 реалізовано повністю приватні кошти споживання освіта

Капітальний ремонт каналізаційної системи у Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст 2019 реалізовано повністю селищний бюджет споживання освіта



Встановлення блискавковідводу у КЗ ДНЗ «Сонечко» Новоюлівського 
старосьтинського округу 2020 реалізовано повністю селищний бюджет споживання освіта

Проведення поточного ремонту приміщенняна базі КЗ ДНЗ «Сонечко» 
Новоюлівського старосьтинського округу 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання освіта

Облаштування внутрішнього туалету в будівлі Вишневої ЗОШ 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання освіта

Приднання обладнання для кабінету обслуговуючої праці Кам’янської ЗОШ 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання освіта

Ремонт туалету в будівлі Вишневого ДНЗ «Дюймовочка» 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання освіта

Встановлення світодіодного освітлення у КЗ «Миколаївська 
загальноосвітня школаІ-ІІІступенів» 2020 реалізовано повністю селищний бюджет споживання освіта
Облаштування павільйонів для перебування дітей на свіжому повітрі на 
території дитячих садочків в Софіївській ОТГ 2021 не реалізовано так селищний бюджет споживання освіта
Придбання мікроавтобуса для перевезення дітей та вчителів 2018-2020 реалізовано повністю державний бюджет споживання освіта
Реконструкція комплексу Софіївської районної дитячо-юнацької 
спортивної школи по вул. Карпенка,15 в смт Софіївка Софіївського району 
Дніпропетровської області

2018-2022

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання спорт

Реконструкція футбольного поля (стадіон) комунального закладу 
"Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Софіївський район, 
с.Миколаївка, вул.Квітнева, буд.1

2019-2022

заплановано на 2021 рік так
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання спорт

Енергоефективні вікна – запорука тепла та затишку у КЗ «Володимирівська 
ЗОШ І-ІІ ступенів» 2021 заплановано на 2021 рік так селищний бюджет споживання освіта
Реконструкція частини приміщень Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст під 
розміщення дошкільного навчально-виховного комплексу по вул.Леніна, 1 
в с. Миколаївка Софіївського району Дніпропетровської області. 
Коригування.

2023

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання освіта

Капітальний ремонт покрівлі будівлі Запорізької філії комунального 
закладу "Софіївська опорна загально освітня школа І-ІІІ ст" Софіївської 
селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області за 
адресою: с Запорізьке, вул Постного,62 Софіївського району 
Дніпропетровської області

2021

заплановано на 2021 рік ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання освіта

Капітальний ремонт покрівлі Запорізької філії комунального закладу 
"Софіївська опорна загально освітня школа І-ІІІ ст" Софіївської селищної 
ради Софіївського району Дніпропетровської області за адресою: с 
Запорізьке, вул Постного,78 Софіївського району Дніпропетровської 
області

2022

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання освіта

Капітальний ремонт покрівлі будівлі Любимівської філії комунального 
закладу "Софіївська опорна загально освітня школа І-ІІІ ст" Софіївської 
селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області за 
адресою: с Любимівка, вул Шкільна,1 Софіївського району 
Дніпропетровської області

2022

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання освіта

Капітальний ремонт покрівлі будівлі Софіївської філії комунального 
закладу "Софіївська опорна загально освітня школа І-ІІІ ст" Софіївської 
селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області за 
адресою: смт Софіївка, вул Центральна,4 Б Софіївського району 
Дніпропетровської області

2021

заплановано на 2021 рік ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання освіта

Капітальний ремонт будівлі Софіївської селищної ради по вул. Шкільна,19 
в смт Софіївка 2019 реалізовано повністю Державні кошти, селищний бюджет споживання освіта
Капітальний ремонт покрівлі будівлі  комунального закладу "Софіївська 
вечірня школа" Софіївської селищної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області за адресою: смт Софіївка, вул Шкільна,1 
Софіївського району Дніпропетровської області

2023

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання освіта

Операційна ціль 2.3.: Забезпечення сталого доступу до водних ресурсів 
для мешканців та впровадження екологічної системи водопостачання і 
каналізації
Забезпечення населення Софіївської ОТГ якісною питною водою 2018 частково селищний бюджет, приватні кошти 85% розвитку Інфраструктурний



Будівництво підвідного водогону у с. Миколаївка, с. Володимирівка 2019-2028 не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку Інфраструктурний

Будівництво підвідного водогону у с. Братське 2018-2025 реалізовано повністю ні приватні кошти, селищний бюджет розвитку Інфраструктурний
Реконструкція розвідних мереж в с Запорізьке 2018-2026 реалізовано повністю ні приватні кошти, селищний бюджет розвитку Інфраструктурний

Облаштування колодязів з питною водою в с Любимівка 2019 частково селищний бюджет
2 колодязі в с 
Любимівка розвитку Інфраструктурний

Реконструкція підвідного водопроводу до с. Кам’янка 2020 реалізовано повністю приватні кошти розвитку Інфраструктурний

Підвідній водогін  смт Софіївка до с Миколаївка. Будівництво 2021-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку Інфраструктурний

Реконструкція розвідних водопровідних мереж в с. Вишневе Софіївського 
району Дніпропетровської області 2021-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку Інфраструктурний

Підвідній водогін м Кривий Ріг - смт Софіївка. Будівництво 2021-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку Інфраструктурний

Ремонт водоскидної споруди в с Запорізьке Софіївського району 
Дніпропетровської області 2021-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку екологічний

Будівництво каналізаційно - очистних споруд в смт Софіївка Софіївського 
району Дніпропетровської області 2021-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку екологічний

Розчистка річки Базавлук в с Володимирівка та с Миколаївка Софіївського 
району Дніпропетровської області 2022

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку екологічний

Протизсувні заходи на р. Камянка Софіївського району Дніпропетровської 
області 2020 реалізовано повністю обласний бюджет розвитку екологічний
Операційна ціль 2.4.: Створення системи управління відходами

Очищення посадок та лісосмуг від побутового сміття 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку екологічний

Придбання та будівництво сміттєсортувальної станції 2021-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку екологічний

Будівництво майданчиків для роздільного збору сміття на території 
Софіївської ОТГ 2021-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання екологічний

Виготовлення контейнерів для збору сміття 2021-2028 частково так селищний бюджет брак коштів споживання екологічний

Придбання спеціалізованої техніки для прибирання та утилізація сміття 2021-2028 частково ні грантові кошти, селищний бюджет брак коштів споживання екологічний

Розробка проекту земельної ділянки під облаштування сміттєзвалища 2021-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання екологічний

Створення системи збору, сортування та утилізації твердих побутових 
відходів в смт Софіївка 2021-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку екологічний

Операційна ціль 2.5.: Впровадження енергозберігаючих технологій у 
громадських об'єктах громади
Модернізація системи вуличного освітлення по всій території Софіївської 
ОТГ 2018-2028 частково так селищний бюджет брак коштів 85% споживання інфраструктурний

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Центральна лінії 
КТП 122 в селі Тарасівка Софіївського району Дніпропетровської області 2019

реалізовано повністю державний та селищний бюджет споживання інфраструктурний

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Центральна, 
Кар'єрна, Набережна лінії КТП 364, 127, 434 в селі Олександро – Білівка 
Софіївського району Дніпропетровської області

2019

реалізовано повністю державний та селищний бюджет споживання інфраструктурний
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Набережна, 
Квітнева, Маяковського, Степова лінії  КТП 399, 388 в селі  Миколаївка 
Софіївського району Дніпропетровської області

2019

реалізовано повністю державний та селищний бюджет споживання інфраструктурний



Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Врожайна, 
Привокзальна, Польова лінії  КТП 132, 408 в селі  Лошкарівка Софіївського 
району Дніпропетровської області

2019

реалізовано повністю державний та селищний бюджет споживання інфраструктурний
Будівництво сонячної електростанції в смт Софіївка 2019-2028 не реалізовано приватні кошти розвитку інфраструктурний
Будівництво сонячної електростанції в Запорізькому старостинському 
окрузі 2020-2028 не реалізовано ні приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний
Створення виробництва паливних пелет з відходів деревини, 
рослинництва 2020-2028 не реалізовано ні приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Будівництво модульних котелень для опалення у всіх комунальних 
закладах Софіївської ОТГ 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання інфраструктурний

Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Володимирівка 2018-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання інфраструктурний

Капітальний ремонт будівлі Запорізького старостинського округу із 
застосуванням енергозберігаючих технологій 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання інфраструктурний

Капітальний ремонт приміщення Запорізького сільського клубу 2021-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання культура

Капітальний ремонт покрівлі Любимівської бібліотеки за адресою: с 
Любимівка, вул Кооперативна,16А Софіївського району Дніпропетровської 
області

2021

заплановано на 2021 рік
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання культура

Капітальний ремонт покрівлі Софіївського сільського клубу №2 за 
адресою: смт Софіївка, вул Каштанова, 136 Б  Софіївського району 
Дніпропетровської області

2022

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання культура

Капітальний ремонт покрівлі Петрівської сільської бібліотеки  адресою: с 
Петрове, вул Центральна, 49 А Софіївського району Дніпропетровської 
області

2021

заплановано на 2021 рік ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання культура

Капітальний ремонт покрівлі Софіївського сільського клубу №1 за 
адресою: смт Софіївка, вул Центральна,6А Софіївського району 
Дніпропетровської області

2022

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання культура

Операційна ціль 2.6.: Покращення громадської безпеки та 
обслуговування населення

Придбання рециклеру для Софіївського комунального підприємства 2019 реалізовано повністю грантові кошти розвитку інше
Придбання сучасної спеціалізованої комунальної техніки 2019 реалізовано повністю грантові кошти, селищний бюджет розвитку інше
Капітальний ремонт будівлі Софіївської селищної ради в смт. Софіївка, вул. 
Шкільна 19 2019 реалізовано повністю державний та селищний бюджет споживання інше
Реконструкція приміщення для Центру надання адміністративних послуг 
Софіївської ОТГ 2020 реалізовано повністю грантові кошти та селищний бюджет споживання інше

Розробка перспективного плану забудови територій 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання інше

Створення системи оповіщення населення у випадках виникнення 
надзвичайних ситуацій 2019-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання інше

Створення притулку для бездомних тварин 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інше

Програма стерилізації бездомних тварин 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інше

«Модернізація КП «Софіївське». Придбання обладнання для 
обслуговування доріг та тротуарів із подальшим реформування 
комунального підприємства.

2019

реалізовано повністю грантові кошти, селищний бюджет розвитку інше
Створення групи благоустрою на території Софіївської ОТГ 2019 реалізовано повністю селищний бюджет споживання інше
Облаштування офісу Поліцейського офіцера громади 2019 реалізовано повністю селищний бюджет споживання інше

Створення комунального підприємства  по догляду за лісосмугами 2020-2028

не реалізовано ні
селищний бюджет, кошти 
комунального підприємства

Не підтримано 
депутатами нового 
скликання споживання екологічний



Система відеоспостереження за обєктами комунальної власності 
Софіївської селищної ради та смт Софіївка. Технічне переоснащення. 
Дніпропетровська область, смт Софіївка, вул Шкільна,19

2021

заплановано на 2021 рік так селищний бюджет брак коштів споживання безпека
«Створення центру безпеки для забезпечення доступності послуг у сфері 
надання пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту громадян на 
території населених пунктів новоствореної Софіївської селищної 
об’єднаної територіальної громади»

2022

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання безпека

Стратегічна ціль 3.: Підвищення рівня охорони здоров’я мешканців і 
охорони навколишнього середовища
Операційна ціль 3.1.: Забезпечення доступу до сучасних послуг та 
інфраструктури охорони здоров'я

Ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій Софіївської 
центральної лікарні 

2018-2028 не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання охорона здоров'я

Ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій Софіївського  
центру первинної медико-санітарної допомоги 2021-2025 не реалізовано ні

ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання охорона здоров'я

 Капітальний ремонт та обладнання сільських амбулаторій на території ОТГ
2018-2028 не реалізовано ні

ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання охорона здоров'я

Реконструкція приміщення під соціальне відділення денного перебування 
осіб з інвалідністю - дітей та дорослих

2018-2028 не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання соціальний

Капітальний ремонт будівлі амбулаторії в с. Миколаївка
2020-2021 не реалізовано ні

ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання охорона здоров'я

Створення медико-аптечного пункту в с. Братське
2018-2028 не реалізовано ні

ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання охорона здоров'я

Будівництво, реконструкція, придбання соціального житла для молодих 
лікарів

2018-2028 не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання охорона здоров'я

«Капітальний ремонт будівлі стаціонарного відділення для постійного або 
тимчасового проживання за адресою: вул. Карпенка,1 в смт. Софіївка, 
Софіївського району, Дніпропетровської області із застосуванням 
енергозберігаючих технологій» 2020-2028 не реалізовано ні

ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання охорона здоров'я

Операційна ціль 3.2.: Впровадження програм профілактики та охорони 
здоров'я мешканців і мешканок
Програма фінансової підтримки хворих на туберкульоз 2019 реалізовано повністю селищний бюджет споживання охорона здоров'я
Програма створення системи контролю поширення захворюваності на 
туберкульоз 2019 реалізовано повністю селищний бюджет розвитку охорона здоров'я

Програма імунопрофілактики (вакцинації) всіх верств населення ОТГ 2019 реалізовано повністю селищний бюджет розвитку охорона здоров'я

Придбання нового медичного обладнання для Софіївської центральної 
лікарні

2018-2028

частково ні грантові кошти, селищний бюджет брак коштів

 (придбано обладнання 
для фіз кабінету, 
кисневий 
концентратор) споживання охорона здоров'я

Придбання нового медичного обладнання для  Софіївського центру 
первинної медико-санітарної допомоги

2018-2029
не реалізовано ні

ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів споживання охорона здоров'я

Операційна ціль 3.3.: Підвищення обізнаності мешканців, пов'язаної з 
протидією деградації і руйнуванню навколишнього природного 
середовища

Створення мапи забруднення ґрунтів та підземних вод на території 
об’єднаної громади 2019-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку екологічний

Програма підвищення екологічної свідомості мешканців та популяризації 
здорового способу життя 2018-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку екологічний



Стратегічна ціль 4.: Прискорення економічного розвитку шляхом 
створення умов для розвитку сучасного підприємництва на основі 
місцевих ресурсів
Операційна ціль 4.1.: Створення системи та інфраструктури, яка сприяє 
розвитку підприємництва
Підготовка об’єктів для залучення інвестицій 2020 реалізовано повністю безкоштовно розвитку інше
Інформування потенційних інвесторів щодо інвестиційних можливостей 
громади 2020 реалізовано повністю безкоштовно розвитку інше

Інформаційна підтримка індивідуальних виробників сільськогосподарської 
продукції 2018-2028

не реалізовано
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інше

Будівництво елеватора 2021-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Створення центру обслуговування аграріїв 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Створення мережі малих підприємств з надання комунально-побутових 
послуг «Чоловік на годину» 2025-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Створення оптово-роздрібного комунального ринку на території 
Софіївської ОТГ 2019-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Створення столярного цеху 2018-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Розробка родовища червоної глини зі створенням виробництва цегли, 
черепиці та інших виробів з глини 2025-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Створення молочно-товарного господарства у складі ферми з 
вирощування великої рогатої худоби, пункту прийому молочної сировини 
від населення та міні-заводу з виробництва молочної продукції

2021-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Облаштування ринку для реалізації сільгосппродукції в с. Запорізьке 2021-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інфраструктурний

Проведення щорічних ярмарків продукції Софіївської ОТГ у м. Кривий Ріг 2018-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку інше

Операційна ціль 4.2.: Підвищення інвестиційної привабливості громади
Участь у різних семінарах, конференціях, форумах для висвітлення 
інвестиційної привабливості громади 2018 реалізовано повністю ні безкоштовно розвитку інше
Розробка інвестиційного паспорта громади 2020 реалізовано повністю ні безкоштовно розвитку інше
Стратегічна ціль 5.: Зростання конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств та доходів мешканців сільських 
територій
Операційна ціль 5.1.: Створення сприятливих умов для розвитку суб'єктів 
господарювання на основі туристичних переваг громади

Розвиток зеленого туризму в с. Братське 2018-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку туризм

Створення кінно-спортивної бази 2025-2028
не реалізовано ні

ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку спорт

Розробка та створення туристичних маршрутів на території Софіївської 
селищної ТГ 2018-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку туризм

Розробка туристичного маршруту до Бульбиної Балки (останній зимівник 
козаків) 2018 реалізовано повністю ні безкоштовно розвитку туризм



Операційна ціль 5.2.: Створення нових робочих місць для людей, 
виключених внаслідок слабкого розвитку місцевої переробної 
промисловості та виробництва

Створення підприємства з переробки продукції сільськогосподарського 
виробництва 2019-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку економічного розвитку

Організація господарств з вирощування та переробки продукції 
птахівництва 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку економічного розвитку

Підтримка і розвиток Бджільництва 2019-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку економічного розвитку

Створення освітньо – туристичного центру на території вирощування 
аквакультури 2019-2021

заплановано на 2021 рік так
грантові кошти, селищний бюджет, 
приватні кошти

планується завершити 
до кінця 2021 року розвитку економічного розвитку

Створення спеціалізованих господарств з вирощування овочевих культур 2021-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку економічного розвитку

Створення умов для вирощування, переробки та збуту технічних культур 2022-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку економічного розвитку

Створення умов для розвитку садівництва 2022-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку економічного розвитку

Створення підприємства з виробництва готової молочної продукції 2022-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку економічного розвитку

«Відродження давно забутих ремесел. Створення майстерні – кузні на 
території Софіївської ОТГ». 2020 реалізовано повністю грантові кошти, селищний бюджет розвитку економічного розвитку

Створення кооперативу по ремонту та пошиттю одягу 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку економічного розвитку

Будівництво мотелю та зони відпочинку для далекобійників 2023-2028
не реалізовано ні

ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку економічного розвитку

Будівництво АЗС, СТО, кафе 2023-2028
не реалізовано ні

ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку економічного розвитку

«Створення простору культурно-економічного та туристичного розвитку» 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку економічного розвитку

Облаштування торгівельного простору біля Софіївської Автостанції по 
вул.Незалежності 2020-2028

не реалізовано ні
ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, 
селищний бюджет, приватні кошти брак коштів розвитку економічного розвитку
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4. Висновки щодо записів Стратегії розвитку громади та обґрунтування потреби їх актуалізації в документі Стратегії.

Проекти, які зазначені в стратегії розвитку потребують перегляду. Деякі проекти на сьогоднішній день є недоцільними для бюджету громади. 



5. Система впровадження, моніторингу і актуалізації Стратегії в громаді:

A) Чи було офіційно створено Групу з впровадження Стратегії?
Відповідь (так/ні):  так
Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення/розпорядження.

B) Якщо Групу з впровадження Стратегії було створено, то чи було підготовлено і затверджено регламент її роботи? 
Відповідь (так/ні):  регламент відсутній, група збирається за необхідності. Кожного члена повідомляють особисто по телефону із зазначенням дати, місця та часу проведення
Якщо «так», то просимо додати регламент і відповідні рішення/розпорядження.

C) Чи Група з впровадження Стратегії вже проводила якісь засідання? 
Відповідь (так/ні):  так
Якщо «так», то просимо зазначити дати засідань та коротко описати учасників: 
Дата засідання 12.03.2021; Учасники: члени робочої групи стратегії розвитку Софіївської ОТГ.

D) Чи засідання Групи з впровадження Стратегії були запротокольовані? 
Відповідь (так/ні): так
Якщо «так», то просимо додати протоколи засідання або інші документи, які є результатами роботи – наприклад, звіти, висновки і т.і.
Протокол додається.

E) Чи було проведено акуталізацію документу Стратегії?
Відповідь (так/ні): так
Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення про внесення змін та актуальну версію документу Стратегії
Рішення на сайті за посиланням: https://sofotg.gov.ua/documents/ckiyj87vzgnai0763irt8ou5m https://sofotg.gov.ua/storage/documents/documents/c2b9b6f6d7b66d56b8858f1cdca7b6ca.pdf

F) Чи були поінформовані мешканці громади про діяльність щодо моніторингу і реалізації Стратегії?
Відповідь (так/ні): так
Якщо «так», то просимо вказати, як саме було здійснено інформування мешканців громади.
Мешканців поінформовано на сайті громади sofotg.gov.ua  https://sofotg.gov.ua/news/vpvarapr-2021-03-12 https://sofotg.gov.ua/news/vpvarapr-2021-03-12
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