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                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                                                                                                                                                 рішенням Софіївської  
                                                                                                                                                                                   селищної ради №    від 

 

 

Звіт з моніторингу реалізації Стратегії сталого розвитку  
Софіївської селищної ОТГ на 2018-2028 роки за 2019 рік 

 

1. Аналіз заходів, передбачених до реалізації в Стратегії (всі позиції, зазначені в детальному плані заходів Стратегії): 
 

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 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                            

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 1.1.1. Капітальне будівництво 
літньої естради, спортивного 
майданчика та зони відпочинку в 
смт. Софіївка 

2018-2019 

 

 

 

Планується до кінця 2020 року Брак коштів  

2. 1.1.2. Створення велосипедних 
доріжок та місць паркування 
велосипедів 

2020-2021 

Не реалізується Брак коштів  

3. 1.1.3. Створення 
загальнодоступних місць для 
зайняття спортом на території 
Софіївської ОТГ 

2018-2020 

Реалізовано частково Брак коштів  
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4. 1.1.4. Реконструкція 
незавершеного будівництва 
спортивного комплексу по вул. 
Карпенка 1В в смт.Софіївка 

2019-2021 

Не реалізовано Брак коштів Об’єкт віднесено до 
інвестиційного 

5. 1.1.5. Відкриття фітнес-клубу в 
смт. Софіївка 

2019-2020 
реалізовано   

6. 1.1.6. Облаштування дитячих 
ігрових та спортивних 
майданчиків в населених 
пунктах Софіївської ОТГ 

2018-2019 

реалізовано   

7. 1.1.7. Будівництво спортивного 
майданчика в с. Гуляйполе 

2018-2023 
Не реалізовано Не об’єднані  

8. 1.1.8. Будівництво футбольного 
поля на території Миколаївської 
ЗОШ 

2019-2025 

Не реалізовано Проблеми із законодавчою базою  

9. 1.1.9. Облаштування спортивного 
майданчика в с. Миколаївка 

2020 
реалізовано   

10. 1.1.10. Встановлення сучасної 
системи опалення в сільських 
закладах культури 

2019-2026 

Частково реалізовано Брак коштів  

11. 1.1.11. Створення літнього 
табору спорту та відпочинку для 
дітей Софіївської ОТГ 

2020-2028 

Не реалізовано Брак коштів  
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12. 1.1.12. Капітальний ремонт 
покрівлі будівлі Софіївської 
бібліотеки в смт.Софіївка 

2018-2021 

реалізовано   

13. 1.1.13. Капітальний ремонт 
покрівлі будівлі бібліотеки в 
с.Петрове 

2018-2022 

Не реалізовано Брак коштів  

14. 1.1.14. Капітальний ремонт 
покрівлі будівлі бібліотеки в 
с.Любимівка 

2018-2023 

реалізовано   

15. 1.1.15. Капітальний ремонт 
покрівлі будівлі сільського клубу 
№1 у смт. Софіївка, вул. 
Центральна 6а 

2018-2024 

Не реалізовано Брак коштів  

16. 1.1.16. Капітальний ремонт 
покрівлі будівлі сільського клубу 
№2 у смт. Софіївка, вул. 
Каштанова 

2018-2025 

Не реалізовано Брак коштів  

17. 1.1.17. Капітальний ремонт із 
застосуванням 
енергозберігаючих технологій 
будівлі сільського клубу в 
с.Любимівка, вул. 
Кооперативна,1  

2018-2026 

реалізовано   

18. 1.1.18. Капітальний ремонт 
сільських будинків культури в с. 
Гуляйполе, с. Малософіївка та 

2018-2021 
Не реалізовано Не об’єднані  



   
 

 

4 

 

придбання сучасного музичного 
обладнання 

19. 1.1.19. Будівництво культурно-

духовного та спортивно-

розважального комплексу 

2020-2022 

Не реалізовано Брак коштів О’бєкт віднесено до 
інвестиційного 

20. 1.1.20. Реконструкція будинку 
культури в с. Миколаївка 

2018-2022 
Не реалізовано Брак коштів Планується у 2020 році 

21. 1.1.21. Проведення 
енергоефективних заходів з 
використанням 
енергозберігаючих технологій по 
всіх будівлях культури 
Софіївської ОТГ 

2019-2022 

Не реалізовано Брак коштів  

22. 1.1.22. Будівництво ролердрому 
для дітей та молоді 

2020 
Не реалізовано Брак коштів Перенесено на пізніший термін 

реалізації 

23. 1.1.23. Облаштування дитячих 
майданчиків у сільській 
місцевості ОТГ 

2018-2020 

Реалізовано частково Брак коштів  

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 1.2.1. Розвиток громадських 
організацій 

2018-2026 
Реалізовано частково 

Відсутня комунікація з деякими 
організаціями 
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2. 1.2.2. Організація щорічної 
спартакіади ОТГ (армрестлінг, 
футбол, важка атлетика, легка 
атлетика, баскетбол, волейбол) 

2018-2028 

реалізовано   

3. 1.2.3. Створення молодіжного 
креативного центру «Софія DIY» 

2018 
реалізовано   

4. 1.2.4. Створення КЗ «Спортивно 
молодіжний арт-простір «Софія 
DIY»» 

2018-2019 

Не реалізовано Брак коштів  

5. 1.2.5. Створення філій 
молодіжного креативного 
центру «Софія DIY» в с. 
Гуляйполе та с. Миколаївка 

2020-2028 

Не реалізовано Не приєднане Гуляйполе  

6. 1.2.6. Розвиток Софіївського 
Центру дитячої творчості 

2019 
реалізовано   

7. 1.2.7. Відкриття центру дитячого 
дозвілля «Гармонія» при 
Софіївському будинку культури 

2020 

Не реалізовано Брак коштів  

8. 1.2.8. Створення творчого центру 
та клубу за інтересами в с. 
Гуляйполе 

2021 

Не реалізовано  Не приєднались 

9. 1.2.9. Створення секції карате на 
базі Миколаївської ЗОШ 

2018 
Не реалізовано Брак коштів  

10. 1.2.10. Створення клубу молодих 
батьків 

2021 
Не реалізовано Брак коштів  
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11. 1.2.11. Розвиток козацьких 
бойових мистецтв та 
облаштування молодіжного 
табору в с. Широке 

2022 

Не реалізовано Брак коштів  

12. 1.2.12. Створення соціального 
молодіжного кафетерію 
«Подаруй чашку кави» 

2020 

Реалізовано на базі молодіжного центру   

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 1.3.1. Створення інтернет-центру 2023 Не реалізовано 
Немає бажаючих  

2. 1.3.2. Забезпечення присутності 
Софіївської ОТГ у інтернет-

просторі 
2018 

реалізовано  Створено сайт громади на 
платформі ДОСВІД 

3. 1.3.3. Створення системи роботи 
зі зверненнями громадян 
засобами інтернет-технологій 

2018 

реалізовано   

Операційна ціль 1.4.: Створення умов для включення виключених груп мешканців та їх активної участі в житті громади 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 1.4.1. Створення інклюзивно-

ресурсного центру 
2019 

Не реалізовано 

Брак коштів  
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2. 1.4.2. Створення будинку для 
літніх та одиноких людей 

2020-2021 
реалізовано   

3. 1.4.3. Будівництво соціального 
житла для малозабезпечених 
верств населення, переселенців 
із зони АТО 

2024-2026 

планується Пошук інвесторів  

4. 1.4.4. Щорічне проведення 
фестивалю між громадами 
Дніпропетровської області 
«Різдвяна Зірка» 

2018-2028 

реалізовано  Проводиться щорічно 

5. 1.4.5. Щорічний фестиваль 
«Українського вареника» між 
культурними та освітніми 
закладами громади 

2018-2028 

реалізовано   

6. 1.4.6. Створення програми 
соціального захисту пенсіонерів 
та інвалідів 

2018-2028 

реалізовано   

7. 1.4.7. Створення програми 
зайнятості для інвалідів 

2018-2028 
реалізовано   

8. 1.4.8. Створення клубу 
пенсіонерів 

2020 
реалізовано  На базі КЗ Софіївська 

центральна бібліотека 

9.. 1.4.9. Створення центру 
соціальної допомоги 

 
реалізовано  Створено відділ соціального 

захисту населення 

10. 1.4.10. Створення соціальної 
їдальні 

 
Не реалізовано Брак коштів  
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11. 1.4.11. Запровадження елементів 
гендерного бюджетування в 
управлінні громадою 

2018-2026 

Розпочато реалізацію та впровадження Незацікавленість всіх спеціалістів  

Операційна ціль 1.5.: Формування культурної ідентичності 
 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації:                        
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 1.5.1. Капітальний ремонт 
пам’яток культури та історії на 
території Софіївської ОТГ 

2019-2028 

частково 

Брак коштів  

2. 1.5.2. Ремонт та реставрація 
історичних пам’яток архітектури 
для розвитку туризму в селі 
Гуляйполе (створення 
туристичного маршруту) 

2019-2023 

Не реалізовано  Не об’єднні  

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 
 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                 

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 2.1.1. Рейсове автобусне 
сполучення в межах об’єднаної 
територіальної громади 

2018-2026 

Не реалізовано 

Брак коштів  
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2. 2.1.2. Капітальний ремонт доріг 
на вулицях Незалежності, Южна, 
Шкільна в смт. Софіївка 

2018 

Частково реалізовано Брак коштів Реалізовано 50%  

3. 2.1.3. Капітальний ремонт 
дороги на вулицях 236-ї 
Орловської дивізії, Київська, 
Восточна в смт. Софіївка 

2019 

Не реалізовано Брак коштів  

4. 2.1.4. Капітальний ремонт 
дороги вулиці Жовтнева в смт. 
Софіївка 

2020 

реалізовано   

5. 2.1.5. Реконструкція дороги на 
вулиці Лесі Українки в смт. 
Софіївка 

2021 

Не реалізовано Брак коштів  

6. 2.1.6. Капітальний ремонт 
дороги на вулиці Миру в смт. 
Софіївка 

2022 

Не реалізовано Брак коштів  

7. 2.1.7. Капітальний ремонт 
дороги на вулиці Підгірна в смт. 
Софіївка 

2023 

Не реалізовано Брак коштів  

8. 2.1.8. Капітальний ремонт 
дороги на вулиці Мальовнича в 
смт. Софіївка 

2024 

Не реалізовано Брак коштів  

9. 2.1.9. Капітальний ремонт 
дороги на вулиці Квітнева в смт. 
Софіївка 

2025 

Не реалізовано Брак коштів  
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10. 2.1.10. Капітальний ремонт 
дороги на вулиці Кооперативна в 
с. Любимівка 

2018 

Не реалізовано Брак коштів  

11. 2.1.11. Капітальний ремонт 
дороги на вулиці Комарова в с. 
Миколаївка 

2018 

реалізовано   

12. 2.1.12. Капітальний ремонт доріг 
на вулицях Квітнева, Степова, 
Набережна, Прогресівська в с. 
Миколаївка 

2018-2028 

Не реалізовано Брак коштів  

13. 2.1.13. Капітальний ремонт 
дороги на вулиці Привокзальна в 
с. Лошкарівка 

2018-2028 

Не реалізовано Брак коштів  

14. 2.1.14. Капітальний ремонт 
дороги на вулиці Миру в с. 
Володимирівка 

2018-2028 

Не реалізовано Брак коштів  

15. 2.1.15. Капітальний ремонт 
дороги на вулиці Миру в с. 
Олександро-Білівка 

2018-2028 

Не реалізовано Брак коштів  

16. 2.1.16. Капітальний ремонт доріг 
на вулицях Центральна, 
Соборна, Нова, Слобідська, 
Шпільно, Спортивна, Нагірна, 
Набережна, Лугова, Медична, 
Злагоди, Вишнева в с. Гуляйполе 

2018-2028 

Не реалізовано Брак коштів Не обєднані  
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17. 2.1.17. Капітальний ремонт доріг 
на вулицях Центральна, 
Корецького, Пасічна, Ветеранів, 
Молодіжна, Гагаріна, Врожайна, 
Степова в с. Малософіївка 

2018-2028 

Не реалізовано Брак коштів Не обєднані  

18. 2.1.18. Капітальний ремонт доріг 
на вулицях Центральна, 
Набережна в с. Благодатне 

2018-2028 

Не реалізовано Брак коштів Не обєднані  

Операційна ціль 2.2: Підвищення якості освіти шляхом покращення доступу до освіти та модернізації освітньої інфраструктури 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 2.2.1. Капітальний ремонт із 
застосуванням 
енергозберігаючих технологій 
будівлі КЗ «Софіївська опорна 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» в смт. Софіївка, вул. 
Чкалова 1 

2018-2019 

В процесі реалізації 

  

2. 2.2.2. Капітальний ремонт 
(санація) будівель дитячого 
дошкільного навчального 
закладу №1 «Чайка», дитячого 
дошкільного навчального 
закладу №3 «Берізка» та 
дитячого дошкільного 

2018-2020 

Не реалізовано Брак коштів, зміна політичної 
влади 
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навчального закладу №2 
«Ромашка» в смт. Софіївка 

3. 2.2.3. Капітальний ремонт із 
застосуванням 
енергозберігаючих технологій 
будівлі КЗ «Софіївський центр 
творчості» в смт. Софіївка, вул. 
Шкільна 23 

2018 

реалізовано   

4. 2.2.4. Капітальний ремонт 
покрівлі будівлі КЗ Вечірня 
школа в смт. Софіївка, вул. 
Шкільна 1 

2020 

Не реалізовано Брак коштів  

5. 2.2.5. Капітальний ремонт 
покрівлі будівлі Запорізької філії 
КЗ «Софіївської опорної ЗОШ І-ІІІ 
ст.» 

2020 

Не реалізовано Брак коштів  

6. 2.2.6. Капітальний ремонт 
покрівлі будівлі Софіївської філії 
КЗ «Софіївської опорної ЗОШ І-ІІІ 
ст..» 

2021 

реалізовано   

7. 2.2.7. Капітальний ремонт 
покрівлі будівлі Любимівської 
філії КЗ «Софіївської опорної 
ЗОШ І-ІІІ ст..» 

2022 

Не реалізовано Брак коштів  
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8. 2.2.8. Організація перевезення в 
школи дітей шкільними 
автобусами 

2019 

реалізовано   

9. 2.2.9. Створення гуртожитку 
інтернатного типу «Будинок 
школяра» 

2020 

Не реалізовано Брак коштів  

10. 2.2.10. Реконструкція із 
застосуванням сучасних 
енергозберігаючих технологій 
шкільної котельні в с. 
Миколаївка 

2020-2023 

реалізовано   

11. 2.2.11. Переобладнання частини 
будівлі школи під ДНЗ в с. 
Миколаївка 

2022 

Не реалізовано Брак коштів Виготовляється ПКД 

12. 2.2.12. Капітальний ремонт 
приміщення дитячого садка 
«Ромашка» в с.Гуляйполе, заміна 
системи опалення 

2019 

Не реалізовано  Не обєднані 

13. 2.2.13. Капітальний ремонт 
Малософіївського НВК в с. 
Малософіївка, заміна системи 
опалення 

2020 

Не реалізовано  Не обєднані 

14. 2.2.14. Капітальний ремонт 
Гуляйпільської СЗШ 

2023 
Не реалізовано  Не обєднані 
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15. 2.2.15. Придбання сучасної 
комп’ютерної техніки для 
Гуляйпільської ЗОШ 

2020 

Не реалізовано  Не обєднані 

Операційна ціль 2.3.: Забезпечення сталого доступу до водних ресурсів для мешканців та впровадження екологічної системи водопостачання і 
каналізації 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 2.3.1. Створення резервного 
водоймища питної води 

2025 
Не реалізовано Брак коштів 

 

2. 2.3.2. Капітальний ремонт 
водогону в селах Запорізьке, 
Любимівка, Широке 

2025 

частково Брак коштів Реалізовано у с Запорізьке 

3. 2.3.3. Створення бюветів з 
чистою питною водою 

2025 
Не реалізовано Брак коштів  

4. 2.3.4. Будівництво водогону в 
селах Українське, Малософіївка, 
Гуляйполе 

2019-2028 

Не реалізовано  Не обєднані 

5. 2.3.5. Будівництво підвідного 
водогону у с. Миколаївка, 

с. Володимирівка 

2019-2028 

Не реалізовано Брак коштів  

6. 2.3.6. Ремонт каналізаційних 
колекторів у смт. Софіївка 

2020-2022 
Не реалізовано Брак коштів  
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Операційна ціль 2.4.: Створення системи управління відходами 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації:                        
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 

та зауваження 

1. 2.4.1. Створити систему збору, 
сортування та утилізації твердих 
побутових відходів 

2025 

частково 

Брак коштів 

Придбано прес  та місце для 
збору сортованого сміття. 

Проведено агітаційне рекламу 
з населенням щодо сортування 

сміття 

2. 2.4.2. Будівництво 
сміттєпереробного заводу 

2026 
Не реалізовано Брак коштів Проект не є реальним для 

громади 

3. 2.4.3. Очищення посадок та 
лісосмуг від побутового сміття 

2025 
Не реалізовано Проблеми із законодавчою базою Лісопосадки не є власністю 

громади 

Операційна ціль 2.5.: Впровадження енергозберігаючих технологій у громадських об'єктах громади 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 2.5.1. Модернізація системи 
вуличного освітлення по всій 
території Софіївської ОТГ 

2018-2028 

реалізовано 

  

2. 2.5.2. Будівництво сонячної 
електростанції 

2020 
Не реалізовано   

3. 2.5.3. Створення виробництва 
паливних пелет з відходів 
деревини, рослинництва 

2020-2022 

Не реалізовано Брак коштів  
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4. 2.5.4. Будівництво модульних 
котелень для опалення у всіх 
комунальних закладах 
Софіївської ОТГ 

2020 

частково Брак коштів, відсутність 
інвесторів 

 

Операційна ціль 2.6.: Покращення громадської безпеки та обслуговування населення 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 2.6.1. Придбання рециклеру для 
Софіївського комунального 
підприємства ЖЕК 

2019 

реалізовано 

  

2. 2.6.2. Придбання сучасної 
спеціалізованої комунальної 
техніки 

2021 

реалізовано   

3. 2.6.3. Капітальний ремонт 
будівлі Софіївської селищної 
ради в смт. Софіївка, вул. 
Шкільна 19 

2019 

реалізовано   

4. 2.6.4. Реконструкція приміщення 
для Центру надання 
адміністративних послуг 
Софіївської ОТГ 

2018 

В процесі реалізації   

5. 2.6.5. Розробка перспективного 
плану забудови територій 

2019 
Планується реалізувати до кінця 2020 
року 

 Проект буде реалізовано за 
кошти інфраструктурної 
субвенції 



   
 

 

17 

 

6. 2.6.6. Благоустрій центральної 
площі смт. Софіївка, вул. 
Незалежності 

2020 

Не реалізовано Брак коштів  

7. 2.6.7. Реконструкція елементів 
благоустрою придорожної зони в 
межах вул. Карпенка – пров. 
Больничний в смт Софіївка 

2018 

Не реалізовано Брак коштів  

8. 2.6.8. Створення муніципальних 
пожежних команд 

 
Не реалізовано Брак коштів  

9. 2.6.9. Створення підрозділу 
контролю за надзвичайними 
ситуаціями з використанням 
безпілотних літальних апаратів 

2019 

Не реалізовано Брак коштів  

10. 2.6.10. Створення мобільного 
підрозділу муніципальної поліції 

2020 
реалізовано  Поліцейський офіцер громади 

11. 2.6.11. Створення центру 
безпеки для забезпечення 
доступності послуг у сфері 
надання пожежної та 
техногенної безпеки, цивільного 
захисту громадян на території 
населених пунктів Софіївської 
селищної ОТГ 

2020 

Не реалізовано Брак коштів  

12. 2.6.12. Створення системи 
оповіщення населення у 

2019 Не реалізовано Брак коштів  
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випадках виникнення 
надзвичайних ситуацій 

13. 2.6.13. Ремонт приміщення 
центру безпеки в с. Миколаївка 

2021 
Не реалізовано Брак коштів  

14. 2.6.14. Створення місцевої 
пожежної команди на території 
с. Гуляйполе 

2023 

Не реалізовано  Не обєднані 

15. 2.6.15. Створення притулку для 
бездомних тварин 

2020 
Не реалізовано Брак коштів  

16. 2.6.16. Програма стерилізації 
бездомних тварин 

2020 
Не реалізовано Брак коштів  

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 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 3.1.1. Ремонт із застосуванням 
енергозберігаючих технологій 
Софіївської районної лікарні та 
Софіївського районного центру 
первинної медико-санітарної 
допомоги 

2020 

Не реалізовано Об’єкт не належить до власності 
селищної ради 
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2. 3.1.2. Капітальний ремонт та 
обладнання сільських 
амбулаторій на території ОТГ 

2020-2026 

Не реалізовано Брак коштів  

3. 3.1.3. Реконструкція приміщення 
під соціальне відділення 
денного перебування осіб з 
інвалідністю - дітей та дорослих 

2025 

Не реалізовано Брак коштів  

4. 3.1.4. Капітальний ремонт 
будівлі амбулаторії в с. 
Миколаївка 

2024 

Планується реалізація до кінця 2020 року За кошти державного бюджету  

5. 3.1.5. Капітальний ремонт ФАП в 
с. Малософіївка, придбання 
нового медичного обладнання 

2019 

Не реалізовано  Не обєднані 

6. 3.1.6. Капітальний ремонт 
приміщення Гуляйпільської 
амбулаторії сімейної медицини, 
забезпечення лабораторії та 
стоматологічного кабінету новим 
обладнанням  

2022 

Не реалізовано  Не обєднані 

7. 3.1.7. Створення медико-

аптечного пункту в с. Братське 
2021 

Не реалізовано Брак коштів  

8. 3.1.8. Будівництво, 
реконструкція, придбання 
соціального житла для молодих 
лікарів 

2020-2026 

Не реалізовано Брак коштів  
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Операційна ціль 3.2.: Впровадження програм профілактики та охорони здоров'я мешканців і мешканок 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                   
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 3.2.1. Програма фінансової 
підтримки хворих на туберкульоз 

2019-2028 
реалізовано 

  

2. 3.2.2. Програма створення 
системи контролю поширення 
захворюваності на туберкульоз 

2019-2028 

реалізовано   

3. 3.2.3. Програма 
імунопрофілактики (вакцинації) 
всіх верств населення ОТГ 

2019-2028 

реалізовано   

4. 3.2.4. Придбання нового 
медичного обладнання для 
Софіївської районної лікарні та 
Софіївського районного центру 
первинної медико-санітарної 
допомоги 

 Не реалізовано Обєкт не належить до 
власності селищної ради 

 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 3.3.1. Створення мапи 
забруднення ґрунтів та 

2019 Не реалізовано Брак коштів 
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підземних вод на території 
об’єднаної громади 

2. 3.3.2. Програма підвищення 
екологічної свідомості 
мешканців та популяризації 
здорового способу життя 

2018-2028 

реалізовано   

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 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                              
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 4.1.1. Підготовка об’єктів для 
залучення інвестицій 

2018-2027 
В процесі реалізації 

Відсутність інформаційної бази 
Створено декілька анкет 

грінфілд та браунфілд 

2. 4.1.2. Інформування потенційних 
інвесторів щодо інвестиційних 
можливостей громади 

2018-2027 

реалізовано Сайт громади  

3. 4.1.3. Інформаційна підтримка 
індивідуальних виробників 
сільськогосподарської продукції 

2018-2027 

Не реалізовано Відсутність комунікації  

4. 4.1.4. Будівництво елеватора 2021 Не реалізовано Відсутність інвесторів  

5. 4.1.5. Створення центру 
обслуговування аграріїв 

2020 
Не реалізовано Брак коштів  
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6. 4.1.6. Створення мережі малих 
підприємств з надання 
комунально-побутових послуг 
«Чоловік на годину» 

2025 

Не реалізовано Брак коштів  

7. 4.1.7. Створення оптово-

роздрібного комунального ринку 
на території Софіївської ОТГ 

2019-2020 

Не реалізовано Брак коштів  

8. 4.1.8. Створення столярного цеху 2022 Не реалізовано Відсутність інвесторів  

9. 4.1.9. Розробка родовища 
червоної глини зі створенням 
виробництва цегли, черепиці та 
інших виробів з глини 

2025 

Не реалізовано Відсутність інвесторів  

10. 4.1.10. 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 

Не реалізовано Відсутність інвесторів  

11. 4.1.11. Облаштування 
торгівельного ринку в с. 
Малософіївка 

2022 

Не реалізовано Відсутність інвесторів  

12. 4.1.12. Облаштування ринку для 
реалізації сільгосппродукції в с. 
Запорізьке 

2021 

Не реалізовано Відсутність інвесторів  
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13. 4.1.13. Проведення щорічних 
ярмарків продукції Софіївської 
ОТГ у м. Кривий Ріг 

2018-2027 

Не реалізовано Відсутність інвесторів  

Операційна ціль 4.2.: Підвищення інвестиційної привабливості громади 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 

1. 4.2.1. Участь у різних семінарах, 
конференціях, форумах для 
висвітлення інвестиційної 
привабливості громади 

2018-2027 

реалізовано 

 Постійна участь 

2. 4.2.2. Створення кооперативу по 
ремонту та пошиттю одягу 

2020 
Не реалізовано Відсутність зацікавлених 

сторін, законодавча база 

 

3. 4.2.3. Будівництво мотелю та 
зони відпочинку для 
далекобійників 

2023-2025 

Не реалізовано Відсутність інвесторів  

4. 4.2.4. Будівництво АЗС, СТО, кафе 2023-2025 Не реалізовано Відсутність інвесторів  

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 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 
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1. 5.1.1. Реконструкція колишньої 
панської садиби під туристичний 
готель в с. Гуляйполе 

2026 

Не реалізовано Брак коштів 

 

2. 

5.1.2. Розробка туристичних 
маршрутів на території 
с.Гуляйполе та с.Миколаївка 

Створено 
велосипедні 
та пішохідні 

маршрути для 
шанувальників 

зеленого 
туризму. 

Не реалізовано Брак коштів  

3. 

5.1.3. Розвиток зеленого туризму 
в с. Братське 

Створено 
велосипедні 
та пішохідні 

маршрути для 
шанувальників 

зеленого 
туризму. 

Не реалізовано Брак коштів  

4. 5.1.4. Створення кінно-

спортивної бази 
2025 

Не реалізовано Відсутність інвесторів  

5. 5.1.5. Розробка туристичного 
маршруту до Бульбиної Балки 
(останній зимівник козаків) 

2024 

реалізовано   

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

 Діяльність / захід 
Запланований 

термін 
Стан реалізації:                                   

реалізовано повністю/частково;                                
Виявлені проблеми та 
способи їх вирішення 

Додаткова інформація 
та зауваження 
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реалізації          
(в стратегії) 

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

1. 5.2.1. Створення підприємства з 
переробки продукції 
сільськогосподарського 
виробництва 

2019-2020 

Не реалізовано Відсутність інвесторів  

2. 5.2.2. Організація господарств з 
вирощування та переробки 
продукції птахівництва 

2020 

Не реалізовано Відсутність інвесторів  

3. 5.2.3 Підтримка і розвиток 
Бджільництва 

2019 
Не реалізовано Відсутність інвесторів  

4. 5.2.4. Створення комунального 
рибного господарства 

2020 
В процесі реалізації   

5. 5.2.5. Створення спеціалізованих 
господарств з вирощування 
овочевих культур 

2021 

Не реалізовано Відсутність інвесторів  

6. 5.2.6. Створення умов для 
вирощування, переробки та 
збуту технічних культур 

2022 

Не реалізовано Відсутність інвесторів  

7. 5.2.7. Створення умов для 
розвитку садівництва 

2022 
Не реалізовано Відсутність інвесторів  

8. 5.2.8. Створення підприємства з 
виробництва готової молочної 
продукції 

2022 

Не реалізовано Відсутність інвесторів  
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2. Стан реалізації стратегічних проектів (розроблених в формі карт стратегічних або ключових проектів): 
 

Операційна ціль 1.1. Удосконалення інфраструктури для розвитку спорту та культури  

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

Операційна ціль 1.4. Створення умов для включення виключених груп мешканців та їх активної участі в житті громади 

Операційна ціль 2.1. Поліпшення дорожної інфраструктури і системи комунікаційних з’єднань в громаді 
Операційна ціль 2.2. Підвищення якості освіти шляхом покращення доступу до освіти та модернізації освітньої інфраструктури 

Операційна ціль 2.3. Забезпечення сталого доступу до водних ресурсів для мешканців та впровадження екологічної системи водопостачання і 
каналізації 
Операційна ціль 2.4. Створення системи управління відходами 

Операційна ціль 2.6. Покращення громадської безпеки та обслуговування населення 

Операційна ціль 3.1. Забезпечення доступу до сучасних послуг та інфраструктури охорони здоров'я 

Операційна ціль 3.2. Впровадження програм профілактики та охорони здоров'я мешканців і мешканок 

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

Операційна ціль 4.1. Створення системи та інфраструктури, яка сприяє розвитку підприємництва 

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

 

Діяльність / захід 

Стан реалізації:                                   
реалізовано повністю/частково;                                

на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не реалізовано 

Виявлені проблеми та способи їх 
вирішення 

Додаткова інформація та 
зауваження 

1. 1.1.10. Встановлення сучасної системи 
опалення в сільських закладах культури 

Частково реалізовано Брак коштів 

 

2. 1.1.19. Будівництво культурно-духовного 
та спортивно-розважального комплексу 

Не реалізовано Брак коштів О’бєкт віднесено до 
інвестиційного 

3. 1.2.1. Розвиток громадських організацій Реалізовано частково Відсутня комунікація з деякими 
організаціями 

 

4. 1.2.3. Створення молодіжного креативного 
центру «Софія DIY»* 

реалізовано   

5. 1.4.1. Створення інклюзивно-ресурсного 
центру 

Не реалізовано Брак коштів  
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6. 1.4.4. Будівництво соціального житла для 
малозабезпечених верств населення, 
переселенців із зони АТО 

планується Пошук інвесторів  

7. 1.4.10. Створення центру соціальної 
допомоги 

Не реалізовано Брак коштів  

8. 2.1.1. Рейсове автобусне сполучення в 
межах об’єднаної територіальної громади 

Не реалізовано Брак коштів  

9. 2.1.2. Капітальний ремонт доріг на вулицях 
Незалежності, Южна, Шкільна в смт. 
Софіївка 

Частково реалізовано Брак коштів Реалізовано 50%  

10. 2.2.1. Капітальний ремонт із 
застосуванням енергозберігаючих 
технологій будівлі КЗ «Софіївська опорна 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» в смт. 
Софіївка, вул. Чкалова 1* 

В процесі реалізації   

11. 2.2.3. Капітальний ремонт із 
застосуванням енергозберігаючих 
технологій будівлі КЗ «Софіївський центр 
творчості» в смт. Софіївка, вул. Шкільна 
23* 

реалізовано   

12. 2.3.4. Будівництво водогону в селах 
Українське, Малософіївка, Гуляйполе 

Не реалізовано  Не обєднані 

13. 2.4.2. Будівництво сміттєпереробного 
заводу 

Не реалізовано Брак коштів Проект не є реальним 
для громади 

14. 2.6.3. Будівництво, реконструкція, 
придбання соціального житла для 
молодих лікарів 

Не реалізовано  Брак коштів  

15. 2.6.5. Розробка перспективного плану 
забудови територій 

Планується реалізувати до кінця 2020 
року 

 Проект буде 
реалізовано за кошти 
інфраструктурної субвенції 
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16. 2.6.11. Створення центру безпеки для 
забезпечення доступності послуг у сфері 
надання пожежної та техногенної безпеки, 
цивільного захисту громадян на території 
населених пунктів Софіївської селищної 
ОТГ 

Не реалізовано Брак коштів  

17. 3.1.1. Ремонт із застосуванням 
енергозберігаючих технологій Софіївської 
районної лікарні та Софіївського 
районного центру первинної медико-

санітарної допомоги 

Не реалізовано Обєкт не належить до власності 
селищної ради 

 

18. 3.1.2. Капітальний ремонт та обладнання 
сільських амбулаторій на території ОТГ 

Не реалізовано Брак коштів  

19. 3.2.1. Програма фінансової підтримки 
хворих на туберкульоз 

реалізовано   

20. 3.2.3. Програма імунопрофілактики 
(вакцинації) всіх верств населення ОТГ 

реалізовано   

21. 3.2.4. Придбання нового медичного 
обладнання для Софіївської районної 
лікарні та Софіївського районного центру 
первинної медико-санітарної допомоги 

Не реалізовано Обєкт не належить до власності 
селищної ради 

 

22. 3.3.2. Програма підвищення екологічної 
свідомості мешканців та популяризації 
здорового способу життя 

реалізовано   

23. 4.1.1. Підготовка об’єктів для залучення 
інвестицій 

В процесі реалізації Відсутність інформаційної бази Створено декілька 
анкет грінфілд та браунфілд 

24. 4.1.4. Будівництво елеватора Не реалізовано Відсутність інвесторів  
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25. 4.1.7. Створення оптово-роздрібного 
комунального ринку на території 
Софіївської ОТГ 

Не реалізовано Відсутність інвесторів  

26. 4.1.10. Створення молочно-товарного 
господарства у складі ферми з 
вирощування великої рогатої худоби, 
пункту прийому молочної сировини від 
населення та заводу з виробництва 
молочної продукції 

Не реалізовано Відсутність інвесторів  

27. 5.2.1. Створення підприємства з 
переробки продукції 
сільськогосподарського виробництва 

Не реалізовано Відсутність інвесторів  

28. 5.2.2. Організація господарств з 
вирощування та переробки продукції 
птахівництва 

Не реалізовано Відсутність інвесторів  

29. 5.2.4. Створення комунального рибного 
господарства 

В процесі реалізації   

30. 5.2.5. Створення спеціалізованих 
господарств з вирощування овочевих 
культур 

Не реалізовано Відсутність інвесторів  

 

 

3. Заходи, заплановані на поточний рік (2020 р.): 
 

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 

 

Діяльність / захід 
Запланований 

термін 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 

Включено 
до 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або виявлені 
проблеми                                 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 
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реалізації          
(в стратегії) 

реалізовано; реалізується;        
не реалізовано/не 

реалізується 

бюджету: 
(так/ні) 

та способи їх 
вирішення 

1.  1.1.1. Капітальне 
будівництво літньої 
естради, спортивного 
майданчика та зони 
відпочинку в смт. 
Софіївка 

2018-2019 

Планується до кінця 2020 року так ОДА, місцевий 
бюджет, 
програма ДОБРЕ 

Брак коштів  

2.  1.1.2. Створення 
велосипедних доріжок 
та місць паркування 
велосипедів 

2020-2021 

Не реалізується ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

3.  1.1.3. Створення 
загальнодоступних 
місць для зайняття 
спортом на території 
Софіївської ОТГ 

2018-2020 

Реалізовано частково ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

4.  1.1.4. Реконструкція 
незавершеного 
будівництва 
спортивного комплексу 
по вул. Карпенка 1В в 
смт.Софіївка 

2019-2021 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів Відсутність 
інвестора 

5.  1.1.5. Відкриття фітнес-

клубу в смт. Софіївка 
2019-2020 

реалізовано ні Приватні кошти   
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6.  1.1.6. Облаштування 
дитячих ігрових та 
спортивних 
майданчиків в 
населених пунктах 
Софіївської ОТГ 

2018-2019 

реалізовано так місцевий 
бюджет, 
програма ДОБРЕ 

  

7.  1.1.7. Будівництво 
спортивного 
майданчика в с. 
Гуляйполе 

2018-2023 

Не реалізовано ні  Не об’єднані  

8.  1.1.8. Будівництво 
футбольного поля на 
території 
Миколаївської ЗОШ 

2019-2025 

Не реалізовано так Державний 
бюджет, 
місцевий бюджет 

Проблеми із законодавчою 
базою 

 

9.  1.1.9. Облаштування 
спортивного 
майданчика в с. 
Миколаївка 

2020 

реалізовано так місцевий бюджет   

10.  1.1.10. Встановлення 
сучасної системи 
опалення в сільських 
закладах культури 

2019-2026 

Частково реалізовано так місцевий бюджет Брак коштів  

11.  1.1.11. Створення 
літнього табору спорту 
та відпочинку для дітей 
Софіївської ОТГ 

2020-2028 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  
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12.  1.1.12. Капітальний 
ремонт покрівлі будівлі 
Софіївської бібліотеки в 
смт.Софіївка 

2018-2021 

реалізовано ні Кошти інвестора   

13.  1.1.13. Капітальний 
ремонт покрівлі будівлі 
бібліотеки в с.Петрове 

2018-2022 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

14.  1.1.14. Капітальний 
ремонт покрівлі будівлі 
бібліотеки в 
с.Любимівка 

2018-2023 

реалізовано так Місцевий 
бюджет, 
субвенція 

  

15.  1.1.15. Капітальний 
ремонт покрівлі будівлі 
сільського клубу №1 у 
смт. Софіївка, вул. 
Центральна 6а 

2018-2024 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

16.  1.1.16. Капітальний 
ремонт покрівлі будівлі 
сільського клубу №2 у 
смт. Софіївка, вул. 
Каштанова 

2018-2025 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

17.  1.1.17. Капітальний 
ремонт із 
застосуванням 
енергозберігаючих 
технологій будівлі 
сільського клубу в 

2018-2026 

реалізовано так Місцевий 
бюджет, 
субвенція 

  



   
 

 

33 

 

с.Любимівка, вул. 
Кооперативна,1  

18.  1.1.18. Капітальний 
ремонт сільських 
будинків культури в с. 
Гуляйполе, с. 
Малософіївка та 
придбання сучасного 
музичного обладнання 

2018-2021 

Не реалізовано ні  Не об’єднані  

19.  1.1.19. Будівництво 
культурно-духовного та 
спортивно-

розважального 
комплексу 

2020-2022 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

20.  1.1.20. Реконструкція 
будинку культури в с. 
Миколаївка 

2018-2022 

Не реалізовано так ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

21.  1.1.21. Проведення 
енергоефективних 
заходів з 
використанням 
енергозберігаючих 
технологій по всіх 
будівлях культури 
Софіївської ОТГ 

2019-2022 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  



   
 

 

34 

 

22.  1.1.22. Будівництво 
ролердрому для дітей 
та молоді 

2020 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

23.  1.1.23. Облаштування 
дитячих майданчиків у 
сільській місцевості 
ОТГ 

2018-2020 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; реалізується;        

не реалізовано/не 
реалізується 

Включено 
до 

бюджету: 
(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або виявлені 
проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

1.  1.2.1. Розвиток 
громадських 
організацій 

2018-2026 

Реалізовано частково ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Відсутня комунікація з 
деякими організаціями 

 

2.  1.2.2. Організація 
щорічної спартакіади 
ОТГ (армрестлінг, 
футбол, важка 
атлетика, легка 
атлетика, баскетбол, 
волейбол) 

2018-2028 

реалізовано так місцевий 
бюджет 

  

3.  1.2.3. Створення 
молодіжного 
креативного центру 
«Софія DIY» 

2018 

реалізовано так  місцевий 
бюджет, 
програма ДОБРЕ 
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4.  1.2.4. Створення КЗ 
«Спортивно 
молодіжний арт-

простір «Софія DIY»» 

2018-2019 

Не реалізовано ні місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

5.  1.2.5. Створення філій 
молодіжного 
креативного центру 
«Софія DIY» в с. 
Гуляйполе та с. 
Миколаївка 

2020-2028 

Не реалізовано ні місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

6.  1.2.6. Розвиток 
Софіївського Центру 
дитячої творчості 

2019 

реалізовано так місцевий 
бюджет, 
субвенція 

  

7.  1.2.7. Відкриття центру 
дитячого дозвілля 
«Гармонія» при 
Софіївському будинку 
культури 

2020 

Не реалізовано ні місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

8.  1.2.8. Створення 
творчого центру та 
клубу за інтересами в с. 
Гуляйполе 

2021 

Не реалізовано ні місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

9.  1.2.9. Створення секції 
карате на базі 
Миколаївської ЗОШ 

2018 

Не реалізовано ні місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  
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10.  1.2.10. Створення клубу 
молодих батьків 

2021 
Не реалізовано ні місцевий 

бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

11.  1.2.11. Розвиток 
козацьких бойових 
мистецтв та 
облаштування 
молодіжного табору в 
с. Широке 

2022 

Не реалізовано ні місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

12.  1.2.12. Створення 
соціального 
молодіжного 
кафетерію «Подаруй 
чашку кави» 

2020 

реалізовано ні Молодіжна рада  Створено на 
базі 
молодіжного 
центру 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; реалізується;        

не реалізовано/не 
реалізується 

Включено 
до 

бюджету: 
(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або виявлені 
проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

1. 1.3.1. Створення 
інтернет-центру 

2023 
Не реалізовано ні місцевий 

бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

2. 1.3.2. Забезпечення 
присутності Софіївської 
ОТГ у інтернет-просторі 

2018 

реалізовано ні програма ДОБРЕ   

3. 1.3.3. Створення 
системи роботи зі 
зверненнями громадян 

2018 
реалізовано ні програма ДОБРЕ   
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засобами інтернет-

технологій 

Операційна ціль 1.4.: Створення умов для включення виключених груп мешканців та їх активної участі в житті громади 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; реалізується;        

не реалізовано/не 
реалізується 

Включено 
до 

бюджету: 
(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або виявлені 
проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

1.  1.4.1. Створення 
інклюзивно-ресурсного 
центру 

2019 

Не реалізовано ні місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

2.  1.4.2. Створення 
будинку для літніх та 
одиноких людей 

2020-2021 

реалізовано так місцевий 
бюджет 

Міжмуніціпальне 
співробітництво 

 

3.  1.4.3. Будівництво 
соціального житла для 
малозабезпечених 
верств населення, 
переселенців із зони 
АТО 

2024-2026 

Не реалізовано ні місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

4.  1.4.4. Щорічне 
проведення фестивалю 
між громадами 
Дніпропетровської 
області «Різдвяна 
Зірка» 

2018-2028 

реалізовано так місцевий 
бюджет 
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5.  1.4.5. Щорічний 
фестиваль 
«Українського 
вареника» між 
культурними та 
освітніми закладами 
громади 

2018-2028 

реалізовано так спонсори   

6.  1.4.6. Створення 
програми соціального 
захисту пенсіонерів та 
інвалідів 

2018-2028 

реалізовано так місцевий 
бюджет 

  

7.  1.4.7. Створення 
програми зайнятості 
для інвалідів 

2018-2028 

реалізовано так місцевий 
бюджет 

  

8.  1.4.8. Створення клубу 
пенсіонерів 

2020 
реалізовано так Грантовім 

кошти 

  

9.  1.4.9. Створення центру 
соціальної допомоги 

 
реалізовано так місцевий 

бюджет 

  

10.  1.4.10. Створення 
соціальної їдальні 

 
Не реалізовано ні місцевий 

бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

11.  1.4.11. Запровадження 
елементів гендерного 
бюджетування в 
управлінні громадою 

2018-2026 

частково ні -   

Операційна ціль 1.5.: Формування культурної ідентичності 
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Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; реалізується;        

не реалізовано/не 
реалізується 

Включено 
до 

бюджету: 
(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або виявлені 
проблеми                  

та способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

1. 1.5.1. Капітальний 
ремонт пам’яток 
культури та історії на 
території Софіївської 
ОТГ 

2019-2028 

частково так місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

2. 1.5.2. Ремонт та 
реставрація історичних 
пам’яток архітектури 
для розвитку туризму в 
селі Гуляйполе 
(створення 
туристичного 
маршруту) 

2019-2023 

частково так місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

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 
 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; реалізується;        

не реалізовано/не 
реалізується 

Включено 
до 

бюджету: 
(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або виявлені 
проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

1.  2.1.1. Рейсове 
автобусне сполучення 
в межах об’єднаної 

2018-2026 
Не реалізовано ні місцевий 

бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  
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територіальної 
громади 

2.  2.1.2. Капітальний 
ремонт доріг на 
вулицях Незалежності, 
Южна, Шкільна в смт. 
Софіївка 

2018 

Частково реалізовано так ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

3.  2.1.3. Капітальний 
ремонт дороги на 
вулицях 236-ї 
Орловської дивізії, 
Київська, Восточна в 
смт. Софіївка 

2019 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

4.  2.1.4. Капітальний 
ремонт дороги вулиці 
Жовтнева в смт. 
Софіївка 

2020 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

5.  2.1.5. Реконструкція 
дороги на вулиці Лесі 
Українки в смт. 
Софіївка 

2021 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

6.  2.1.6. Капітальний 
ремонт дороги на 
вулиці Миру в смт. 
Софіївка 

2022 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  
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7.  2.1.7. Капітальний 
ремонт дороги на 
вулиці Підгірна в смт. 
Софіївка 

2023 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

8.  2.1.8. Капітальний 
ремонт дороги на 
вулиці Мальовнича в 
смт. Софіївка 

2024 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

9.  2.1.9. Капітальний 
ремонт дороги на 
вулиці Квітнева в смт. 
Софіївка 

2025 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

10.  2.1.10. Капітальний 
ремонт дороги на 
вулиці Кооперативна в 
с. Любимівка 

2018 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

11.  2.1.11. Капітальний 
ремонт дороги на 
вулиці Комарова в с. 
Миколаївка 

2018 

реалізовано     

12.  2.1.12. Капітальний 
ремонт доріг на 
вулицях Квітнева, 
Степова, Набережна, 
Прогресівська в с. 
Миколаївка 

2018-2028 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  
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13.  2.1.13. Капітальний 
ремонт дороги на 
вулиці Привокзальна в 
с. Лошкарівка 

2018-2028 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

14.  2.1.14. Капітальний 
ремонт дороги на 
вулиці Миру в с. 
Володимирівка 

2018-2028 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

15.  2.1.15. Капітальний 
ремонт дороги на 
вулиці Миру в с. 
Олександро-Білівка 

2018-2028 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

16.  2.1.16. Капітальний 
ремонт доріг на 
вулицях Центральна, 
Соборна, Нова, 
Слобідська, Шпільно, 
Спортивна, Нагірна, 
Набережна, Лугова, 
Медична, Злагоди, 
Вишнева в с. Гуляйполе 

2018-2028 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

17.  2.1.17. Капітальний 
ремонт доріг на 
вулицях Центральна, 
Корецького, Пасічна, 
Ветеранів, Молодіжна, 
Гагаріна, Врожайна, 

2018-2028 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  
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Степова в с. 
Малософіївка 

18.  2.1.18. Капітальний 
ремонт доріг на 
вулицях Центральна, 
Набережна в с. 
Благодатне 

2018-2028 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

Операційна ціль 2.2.: Підвищення якості освіти шляхом покращення доступу до освіти та модернізації освітньої інфраструктури 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; реалізується;        

не реалізовано/не 
реалізується 

Включено 
до 

бюджету: 
(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або виявлені 
проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

1.  2.2.1. Капітальний 
ремонт із 
застосуванням 
енергозберігаючих 
технологій будівлі КЗ 
«Софіївська опорна 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» в смт. 
Софіївка, вул. Чкалова 
1 

2018-2019 

частково ні ОДА, місцевий 
бюджет 

Зміна влади  

2.  2.2.2. Капітальний 
ремонт (санація) 
будівель дитячого 
дошкільного 
навчального закладу 

2018-2020 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів, зміна 
політичної влади 
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№1 «Чайка», дитячого 
дошкільного 
навчального закладу 
№3 «Берізка» та 
дитячого дошкільного 
навчального закладу 
№2 «Ромашка» в смт. 
Софіївка 

3.  2.2.3. Капітальний 
ремонт із 
застосуванням 
енергозберігаючих 
технологій будівлі КЗ 
«Софіївський центр 
творчості» в смт. 
Софіївка, вул. Шкільна 
23 

2018 

реалізовано     

4.  2.2.4. Капітальний 
ремонт покрівлі будівлі 
КЗ Вечірня школа в смт. 
Софіївка, вул. Шкільна 
1 

2020 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

5.  2.2.5. Капітальний 
ремонт покрівлі будівлі 
Запорізької філії КЗ 
«Софіївської опорної 
ЗОШ І-ІІІ ст.» 

2020 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  
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6.  2.2.6. Капітальний 
ремонт покрівлі будівлі 
Софіївської філії КЗ 
«Софіївської опорної 
ЗОШ І-ІІІ ст..» 

2021 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

7.  2.2.7. Капітальний 
ремонт покрівлі будівлі 
Любимівської філії КЗ 
«Софіївської опорної 
ЗОШ І-ІІІ ст..» 

2022 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

8.  2.2.8. Організація 
перевезення в школи 
дітей шкільними 
автобусами 

2019 

реалізовано так місцевий 
бюджет 

  

9.  2.2.9. Створення 
гуртожитку 
інтернатного типу 
«Будинок школяра» 

2020 

місцевий бюджет місцевий 
бюджет 

місцевий 
бюджет 

  

10.  2.2.10. Реконструкція із 
застосуванням 
сучасних 
енергозберігаючих 
технологій шкільної 
котельні в с. 
Миколаївка 

2020-2023 

реалізовано так місцевий 
бюджет 

  

11.  
2.2.11. 

Переобладнання 
2022 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів Виготовлення 
ПКД 
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частини будівлі школи 
під ДНЗ в с. Миколаївка 

12.  2.2.12. Капітальний 
ремонт приміщення 
дитячого садка 
«Ромашка» в 
с.Гуляйполе, заміна 
системи опалення 

2019 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

13.  2.2.13. Капітальний 
ремонт 
Малософіївського НВК 
в с. Малософіївка, 
заміна системи 
опалення 

2020 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

14.  2.2.14. Капітальний 
ремонт Гуляйпільської 
СЗШ 

2023 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

15.  2.2.15. Придбання 
сучасної комп’ютерної 
техніки для 
Гуляйпільської ЗОШ 

2020 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

Операційна ціль 2.3.: Забезпечення сталого доступу до водних ресурсів для мешканців та впровадження екологічної системи водопостачання і 
каналізації 
 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; реалізується;        

Включено 
до 

бюджету: 
(так/ні) 

Джерело 

фінансування 

Очікувані або виявлені 
проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 
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не реалізовано/не 
реалізується 

1. 2.3.1. Створення 
резервного водоймища 
питної води 

2025 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

2. 2.3.2. Капітальний 
ремонт водогону в 
селах Запорізьке, 
Любимівка, Широке 

2025 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

3. 2.3.3. Створення 
бюветів з чистою 
питною водою 

2025 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

4. 2.3.4. Будівництво 
водогону в селах 
Українське, 
Малософіївка, 
Гуляйполе 

2019-2028 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

5. 2.3.5. Будівництво 
підвідного водогону у 
с. Миколаївка, 

с. Володимирівка 

2019-2028 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

6. 2.3.6. Ремонт 
каналізаційних 
колекторів у смт. 
Софіївка 

2020-2022 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

Операційна ціль 2.4.: Створення системи управління відходами 
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Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; реалізується;        

не реалізовано/не 
реалізується 

Включено 
до 

бюджету: 
(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або виявлені 
проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

1. 

2.4.1. Створити систему 
збору, сортування та 
утилізації твердих 
побутових відходів 

2025 

частково так ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів Придбано прес  та 
місце для збору 
сортованого 
сміття. 
Проведено 
агітаційне 
рекламу з 
населенням щодо 
сортування 
сміття 

2. 2.4.2. Будівництво 
сміттєпереробного 
заводу 

2026 

Не реалізовано ні ОДА, грантові, 
інвестиційні 
кошти 

Брак коштів Проект не є 
реальним для 
громади, 
недоцільний для 
громади 

3. 2.4.3. Очищення 
посадок та лісосмуг від 
побутового сміття 

2025 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

Операційна ціль 2.5.: Впровадження енергозберігаючих технологій у громадських об'єктах громади 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; реалізується;        

не реалізовано/не 
реалізується 

Включено 
до 

бюджету: 
(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або виявлені 
проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

1. 2.5.1. Модернізація 
системи вуличного 
освітлення по всій 

2018-2028 
реалізровано     
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території Софіївської 
ОТГ 

2. 2.5.2. Будівництво 
сонячної електростанції 

2020 
Не реалізовано ні інвестиційні 

кошти 

Брак коштів  

3. 2.5.3. Створення 
виробництва паливних 
пелет з відходів 
деревини, 
рослинництва 

2020-2022 

Не реалізовано ні інвестиційні 
кошти 

Брак коштів  

4. 2.5.4. Будівництво 
модульних котелень 
для опалення у всіх 
комунальних закладах 
Софіївської ОТГ 

2020 

Не реалізовано ні інвестиційні 
кошти 

Брак коштів  

Операційна ціль 2.6.: Покращення громадської безпеки та обслуговування населення 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; реалізується;        

не реалізовано/не 
реалізується 

Включено 
до 

бюджету: 
(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або виявлені 
проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

1.  2.6.1. Придбання 
рециклеру для 
Софіївського 
комунального 
підприємства ЖЕК 

2019 

реалізовано     

2.  2.6.2. Придбання 
сучасної 

2021 реалізовано     
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спеціалізованої 
комунальної техніки 

3.  2.6.3. Капітальний 
ремонт будівлі 
Софіївської селищної 
ради в смт. Софіївка, 
вул. Шкільна 19 

2019 

реалізовано     

4.  2.6.4. Реконструкція 
приміщення для 
Центру надання 
адміністративних 
послуг Софіївської ОТГ 

2018 

В процесі так Місцевий 
бюджет 

Брак коштів Проект буде 
реалізовано до 
кінця 2020 року 

5.  2.6.5. Розробка 
перспективного плану 
забудови територій 

2019 

Буде реалізовано так Місцевий 
бюджет, 
інфраструктурна 
субвенція 

 Проект буде 
реалізовано до 
кінця 2020 року 

6.  2.6.6. Благоустрій 
центральної площі смт. 
Софіївка, вул. 
Незалежності 

2020 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

7.  2.6.7. Реконструкція 
елементів благоустрою 
придорожної зони в 
межах вул. Карпенка – 

пров. Больничний в смт 
Софіївка 

2018 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  



   
 

 

51 

 

8.  2.6.8. Створення 
муніципальних 
пожежних команд 

 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

9.  2.6.9. Створення 
підрозділу контролю за 
надзвичайними 
ситуаціями з 
використанням 
безпілотних літальних 
апаратів 

2019 

     

10.  2.6.10. Створення 
мобільного підрозділу 
муніципальної поліції 

2020 

реалізовано     

11.  2.6.11. Створення 
центру безпеки для 
забезпечення 
доступності послуг у 
сфері надання 
пожежної та 
техногенної безпеки, 
цивільного захисту 
громадян на території 
населених пунктів 
Софіївської селищної 
ОТГ 

2020 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

12.  2.6.12. Створення 
системи оповіщення 
населення у випадках 

2019 
Не реалізовано ні ОДА, місцевий 

бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  
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виникнення 
надзвичайних ситуацій 

13.  2.6.13. Ремонт 
приміщення центру 
безпеки в с. 
Миколаївка 

2021 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

14.  2.6.14. Створення 
місцевої пожежної 
команди на території с. 
Гуляйполе 

2023 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

15.  2.6.15. Створення 
притулку для 
бездомних тварин 

2020 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

16.  2.6.16. Програма 
стерилізації бездомних 
тварин 

2020 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

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 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; реалізується;        

не реалізовано/не 
реалізується 

Включено 
до 

бюджету: 
(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або виявлені 
проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

1. 3.1.1. Ремонт із 
застосуванням 
енергозберігаючих 

2020 
Не реалізовано ні ОДА, місцевий 

бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів Об’єкт не є 
власністю 
селищної ради 



   
 

 

53 

 

технологій Софіївської 
районної лікарні та 
Софіївського районного 
центру первинної 
медико-санітарної 
допомоги 

2. 3.1.2. Капітальний 
ремонт та обладнання 
сільських амбулаторій 
на території ОТГ 

2020-2026 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

3. 3.1.3. Реконструкція 
приміщення під 
соціальне відділення 
денного перебування 
осіб з інвалідністю - 
дітей та дорослих 

2025 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

4. 3.1.4. Капітальний 
ремонт будівлі 
амбулаторії в с. 
Миколаївка 

2024 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

5. 3.1.5. Капітальний 
ремонт ФАП в с. 
Малософіївка, 
придбання нового 
медичного обладнання 

2019 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

6. 3.1.6. Капітальний 
ремонт приміщення 

2022 
Не реалізовано ні ОДА, місцевий 

бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  
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Гуляйпільської 
амбулаторії сімейної 
медицини, 
забезпечення 
лабораторії та 
стоматологічного 
кабінету новим 
обладнанням  

7. 3.1.7. Створення 
медико-аптечного 
пункту в с. Братське 

2021 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

8. 3.1.8. Будівництво, 
реконструкція, 
придбання соціального 
житла для молодих 
лікарів 

2020-2026 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  

Операційна ціль 3.2.: Впровадження програм профілактики та охорони здоров'я мешканців і мешканок 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; реалізується;        

не реалізовано/не 
реалізується 

Включено 
до 

бюджету: 
(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або виявлені 
проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

1. 3.2.1. Програма 
фінансової підтримки 
хворих на туберкульоз 

2019-2028 

реалізовано     

2. 3.2.2. Програма 
створення системи 

2019-2028 реалізовано     
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контролю поширення 
захворюваності на 
туберкульоз 

3. 3.2.3. Програма 
імунопрофілактики 
(вакцинації) всіх верств 
населення ОТГ 

2019-2028 

реалізовано     

4. 3.2.4. Придбання 
нового медичного 
обладнання для 
Софіївської районної 
лікарні та Софіївського 
районного центру 
первинної медико-

санітарної допомоги 

 Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів Об’єкт не 
належить до 
власності 
селищної ради 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; реалізується;        

не реалізовано/не 
реалізується 

Включено 
до 

бюджету: 
(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або виявлені 
проблеми                  

та способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

1. 3.3.1. Створення мапи 
забруднення ґрунтів та 
підземних вод на 
території об’єднаної 
громади 

2019 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Брак коштів  
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2. 3.3.2. Програма 
підвищення 
екологічної свідомості 
мешканців та 
популяризації 
здорового способу 
життя 

2018-2028 

реалізовано     

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 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; реалізується;        

не реалізовано/не 
реалізується 

Включено 
до 

бюджету: 
(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або виявлені 
проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

1. 4.1.1. Підготовка 
об’єктів для залучення 
інвестицій 

2018-2027 

В процесі реалізації ні Місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Відсутність 
інформаційної бази 

Створено 
декілька анкет 
грінфілд та 
браунфілд 

2. 4.1.2. Інформування 
потенційних інвесторів 
щодо інвестиційних 
можливостей громади 

2018-2027 

реалізовано ні грантові кошти  Сайт громади 

3. 4.1.3. Інформаційна 
підтримка 
індивідуальних 
виробників 
сільськогосподарської 
продукції 

2018-2027 

Не реалізовано ні ОДА, місцевий 
бюджет, 
грантові кошти 

Відсутня комунікація  
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4. 4.1.4. Будівництво 
елеватора 

2021 
Не реалізовано ні Інвестиційні  

кошти 

Брак коштів  

5. 4.1.5. Створення центру 
обслуговування 
аграріїв 

2020 

Не реалізовано ні Місцевий 
бюджет, 
грантові кошти, 
Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  

6. 4.1.6. Створення 
мережі малих 
підприємств з надання 
комунально-побутових 
послуг «Чоловік на 
годину» 

2025 

Не реалізовано ні Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  

7. 4.1.7. Створення 
оптово-роздрібного 
комунального ринку на 
території Софіївської 
ОТГ 

2019-2020 

Не реалізовано ні Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  

8. 4.1.8. Створення 
столярного цеху 

2022 
Не реалізовано ні Інвестиційні  

кошти 

Брак коштів  

9. 4.1.9. Розробка 
родовища червоної 
глини зі створенням 
виробництва цегли, 
черепиці та інших 
виробів з глини 

2025 

Не реалізовано ні Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  

10. 4.1.10. Створення 
молочно-товарного 

2021 Не реалізовано ні Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  



   
 

 

58 

 

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

11. 4.1.11. Облаштування 
торгівельного ринку в 
с. Малософіївка 

2022 

Не реалізовано ні Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  

12. 4.1.12. Облаштування 
ринку для реалізації 
сільгосппродукції в с. 
Запорізьке 

2021 

Не реалізовано ні Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  

13. 4.1.13. Проведення 
щорічних ярмарків 
продукції Софіївської 
ОТГ у м. Кривий Ріг 

2018-2027 

Не реалізовано ні Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  

Операційна ціль 4.2.: Підвищення інвестиційної привабливості громади 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; реалізується;        

не реалізовано/не 
реалізується 

Включено 
до 

бюджету: 
(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або виявлені 
проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

1. 4.2.1. Участь у різних 
семінарах, 

2018-2027 постійно  Грантові кошти   
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конференціях, форумах 
для висвітлення 
інвестиційної 
привабливості громади 

2. 4.2.2. Створення 
кооперативу по 
ремонту та пошиттю 
одягу 

2020 

Не реалізовано ні Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  

3. 4.2.3. Будівництво 
мотелю та зони 
відпочинку для 
далекобійників 

2023-2025 

Не реалізовано ні Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  

4. 4.2.4. Будівництво АЗС, 
СТО, кафе 

2023-2025 
Не реалізовано ні Інвестиційні  

кошти 

Брак коштів  

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 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; реалізується;        

не реалізовано/не 
реалізується 

Включено 
до 

бюджету: 
(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або виявлені 
проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 

1. 5.1.1. Реконструкція 
колишньої панської 
садиби під туристичний 
готель в с. Гуляйполе 

2026 

Не реалізовано ні Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  
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2. 

5.1.2. Розробка 
туристичних маршрутів 
на території 
с.Гуляйполе та 
с.Миколаївка 

Створено 
велосипедні 
та пішохідні 

маршрути для 
шанувальників 

зеленого 
туризму. 

Не реалізовано ні Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  

3. 

5.1.3. Розвиток 
зеленого туризму в с. 
Братське 

Створено 
велосипедні 
та пішохідні 

маршрути для 
шанувальників 

зеленого 
туризму. 

Не реалізовано ні Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  

4. 5.1.4. Створення кінно-

спортивної бази 
2025 

Не реалізовано ні Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  

5. 5.1.5. Розробка 
туристичного маршруту 
до Бульбиної Балки 
(останній зимівник 
козаків) 

2024 

реалізовано    Маршрут 
розроблено 
центром 
творчості 

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

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в стратегії) 

Стан реалізації: 
Повністю 

реалізовано/частково 
реалізовано; реалізується;        

не реалізовано/не 
реалізується 

Включено 
до 

бюджету: 
(так/ні) 

Джерело 
фінансування 

Очікувані або виявлені 
проблеми                                 

та способи їх 
вирішення 

Додаткова 
інформація та 

зауваження 
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1. 5.2.1. Створення 
підприємства з 
переробки продукції 
сільськогосподарського 
виробництва 

2019-2020 

Не реалізовано ні Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  

2. 5.2.2. Організація 
господарств з 
вирощування та 
переробки продукції 
птахівництва 

2020 

Не реалізовано ні Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  

3. 5.2.3 Підтримка і 
розвиток Бджільництва 

2019 
Не реалізовано ні Інвестиційні  

кошти 

Брак коштів  

4. 5.2.4. Створення 
комунального рибного 
господарства 

2020 

В процесі реалізації так Грантові та 
інвестиційні 
кошти 

Брак коштів Проект МЕР 

5. 5.2.5. Створення 
спеціалізованих 
господарств з 
вирощування овочевих 
культур 

2021 

Не реалізовано ні Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  

6. 5.2.6. Створення умов 
для вирощування, 
переробки та збуту 
технічних культур 

2022 

Не реалізовано ні Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  
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7. 5.2.7. Створення умов 
для розвитку 
садівництва 

2022 

Не реалізовано ні Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  

8. 5.2.8. Створення 
підприємства з 
виробництва готової 
молочної продукції 

2022 

Не реалізовано ні Інвестиційні  
кошти 

Брак коштів  

 

 

 

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.  
Інші коментарі:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 02.12.2019; 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/ck4nt6vm865bf0742idc51w4y 

 

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 02.03.2020 року. 

https://sofotg.gov.ua/documents/ck4nt6vm865bf0742idc51w4y

