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Шановні пані та панове!
Софіївська об’єднана територіальна громада обрала чіткий шлях
європейського розвитку, активно впроваджує реформи у різних
сферах життя, серед яких децентралізація влади.
Децентралізація - це динамічний процес, який дає змогу змінити
можливості громади відповідно до нових викликів сучасності.
Одним із таких викликів стало прийняття рішення про добровільне
приєднання до Софіївської об’єднаної територіальної громади
Миколаївської та Гуляйпільської сільських рад.
Мешканці Софіївської територіальної громади, Миколаївської і
Гуляйпільської сільських рад прагнуть, перш за все, відчути зміни
на краще у своєму повсякденному житті. Для цього нам потрібен
новий творчий підхід до вирішення справ. Тому стратегічне
планування розвитку Софіївської об'єднаної територіальної громади включає в себе саме розвиток
економічної і соціальної сфери, які створюють сучасні умови для комфортного проживання та
творчого розвитку кожного мешканця.
Підготовка цього важливого документу відбувалась за участю представників адміністративних
одиниць Софіївської об’єднаної територіальної громади, Миколаївської та Гуляйпільської сільських
рад, депутатів, представників місцевих підприємств, громадських активістів, членів молодіжної ради,
фахівців органів місцевого самоврядування за підтримки експертів Проекту "Децентралізація
приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)” Олекси Пасічника та Роберта Жарковського.
У процесі створення стратегії ми визначили чіткий курс – розвиток громади, підтримка інвестиційних
проектів задля соціально-економічного та культурного зростання. Сьогодні ми пишаємося, що
підприємства, які працюють на нашій території, реалізовують свою продукцію не тільки в Україні, але
й далеко за її межами. Але це тільки початок. Ми відкриті для усіх хто прагне розвивати свій бізнес і
тих хто готовий стати єдиною з нами родиною в питаннях використання нашого потенціалу.
Кожна людина, яка ознайомиться зі Стратегією розвитку нашої громади, зрозуміє, що ми будуємо
громаду майбутнього, де кожен її мешканець зможе застосувати свої здібності для розвитку. Ми
готові співпрацювати з усіма гілками влади, інвесторами для отримання якісного кінцевого
результату.
Однією з головних мотивацій, які нами керували у процесі створення Стратегії, був принцип побудови
стосунків, які базуються на довірі. Ми сподіваємося, що наша нова Стратегія виявиться дуже
корисною для побудови таких стосунків.
Наша Стратегія – це голос кожного мешканця!!!

Софіївський
селищний голова
Петро Сегедій
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1.

Процес створення стратегії, попередні коментарі

У процесі підготовки в рамках проекту DOBRE Стратегії сталого розвитку Софіївської селищної ОТГ на
2018 - 2028 роки (Стратегія) застосовано методику Партисипативної Моделі Стратегічного
Планування Фонду Розвитку Місцевої Демократії (FRDL), що на практиці означало проведення
процесу згідно з наступними принципами:










Залучення до роботи над стратегічним документом широкого представництва місцевого
середовища (представників найважливіших установ, громадських організації, місцевих лідерів).
прийняття перспективи сталого розвитку – аналітичні дослідження і рішення, які ухвалюються під
час розробки стратегічних розв'язків, охоплюють чотири сфери: економічну, соціальну, екологічну
та інфраструктурну.
Підготовку звіту про стан громади на основі аналізу наявних даних.
Проведення поглибленого соціального аналізу (що охоплює проведення соціологічних
досліджень на репрезентативній вибірці мешканців - досліджень громадської думки про умови
життя і якість публічних послуг у громаді).
Перевірку напрацьованих рішень у ході реальних і ефективних громадських консультацій.
Врахування думки більшості мешканців під час вибору пріоритетів розвитку (соціологічні
дослідження і консультації).
Тісну співпрацю між суспільними та інституціональними зацікавленими сторонами, працівниками
органу місцевого самоврядування і консультантами під час робіт над документом.

Процес підготовки Стратегії відбувався в наступному режимі дій:
 Переведення діагностики в червні-липні 2017.
 Перша стратегічна майстерня (14.12.2017), під час якої призначено колектив у справах Стратегії, а
також заплановано процес стратегічного планування і розпочато суспільні дослідження.
 Переведення соціального дослідження на пробі обраних випадково:347 респондентівз числа
мешканців Софіівської ОТГ, 100 респондентів з числа мешканців Миколаївської громади та 100
респондентів з числа мешканців Гуляйпільської громади – загалом 547 респондентів.
 Друга (26.01.2018) стратегічна майстерня - презентація результатів дослідження і проведення
SWOT-аналізу.
 Третя стратегічна майстерня (21.02.2018) - це узгодження бачення розвитку і стратегічних цілей, а
також погодження операційних цілей.
 Четверта (29.03.2018) стратегічна майстерня - вироблено комплекс дій, конкретних проектів, які
мають служити реалізації операційних і стратегічних цілей. Опрацьовано вступну версію
документу Стратегії, яку винесено на громадські консультації.
 П’ята (27.04.2018) стратегічна майстерня – відбулись презентація документу Стратегії та підбиття
підсумку перебігу партисипативного процесу підготовки стратегії, представлення результатів
громадських консультацій, врахування зауважень з консультації, модифікація моделі
впровадження, моніторингу і відповідальності за реалізацію стратегії в громаді, окреслення
компетенції окремих груп, які братимуть участь в її наступних актуалізаціях.
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Громадські консультації мали широкомасштабний характер. Документ був доступний на веб-сайті
громади, в приміщенні ЦНАП, в школах, сільських клубах, офісі старости, в приміщенні адміністрації
Софіївської ОТГ, в приміщенні Миколаївської і Гуляйпільської сільських рад, щоб мешканці мали
легкий та безпосередній доступ до документу Стратегії. Консультативні зустрічі з мешканцями
громади відбулись в таких населених пунктах:смт Софіївка (12.04.2018 та 19.04.2018), с. Петрове
(11.04.2018), с. Любимівка(13.04.2018), с. Запорізьке(12.04.2018), с. Миколаївка(17.04.2018), с.
Володимирівка(23.04.2018), с. Лошкарівка(24.04.2018), с. Гуляйполе (18.04.2018), с. Українське
(19.04.2018), с. Малософіївка (20.04.2018). Результати консультацій були передані колективу з
розробки Стратегії, який впровадив їх у остаточний варіант документу, що також було результатом
п'ятої стратегічної зустрічі.
Стратегія сталого розвитку Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади була
підготовлена в співробітництві з мешканцями згідно партисипативної моделі як декларація
майбутнього стану громади, до якого прямуватимуть як її мешканці, так і місцеві органи влади,
впродовж найближчих 10 років. Це не перший документ такого значення в нашій громаді, який
визначав стратегічні напрямки розвитку ОТГ. Однак сьогодні в нашій об’єднаній громаді відбудеться
трансформація поточної ситуації у зв’язку з приєднанням до Софіївської ОТГ Миколаївської сільської
ради Софіївського району Дніпропетровської області згідно перспективного плану формування
територій громад Дніпропетровської області та Гуляйпільської сільської ради Криничанського району
Дніпропетровської області, яка прийняла рішення про добровільне приєднання до Софіївської
громади.
Зважаючи на це громаді потрібен сценарій майбутнього у вимірі стратегічних напрямків розвитку,
який відповідав би новим умовам функціонування об’єднаної громади та поставив би перед ОТГ
відповідні довгострокові цілі і завдання. Для цього підготовка нової Стратегії відбувалась за
партисипативною моделлю із залученням різних груп мешканців громад, які увійдуть в ОТГ,і
мешканців Софіївської об’єднаної громади. Підготовлений документ Стратегії враховує проблеми,
особливості і потреби усіх громад-учасників, які були опрацьовані в процесі роботи над Стратегією та
за підсумками проведеного соціологічного дослідження в кожному населеному пункті Софіївської
ОТГ, Миколаївської і Гуляйпільської громад.
Наша Стратегія визначає стратегічні та операційні цілі, яких можливо досягти, і які будуть досягнуті за
рахунок старанно підібраних та можливих для реалізації завдань і дій. Стратегія розвитку об’єднаної
громади була створена з використанням методики партисипативної моделі зі значною участю влади
громади, спільноти громади і усіх, хто мав ідеї і був готовий працювати над Стратегією. У роботі над
нею брали участь:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сегедій Петро – голова Софіївської ОТГ, селище Софіївка
Шинкаренко Світлана – спеціаліст Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, смт. Софіївка
Крючков В’ячеслав – Миколаївський сільський голова, село Миколаївка
Шмалій Руслан – Гуляйпільський сільський голова, село Гуляйполе
Бідулько Тамара – головний лікар КЗ «РЦПМСД», депутатСофіївської селищної ради, смт.Софіївка
Бондаренко Наталія– методист ДНЗ «Чайка», селище Софіївка
Гасюк Тетяна – депутат Софіївської селищної ради, селище Софіївка
Гонзар Олена – секретар Гуляйпільської сільської ради, село Гуляйполе
Гузь Марія – заступник директораДПТНЗ Софіївський Професійний Ліцей, селище Софіївка
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10. Демченко Тетяна – староста Запорізького старостинського округу, село Запорізьке
11. Дзюба Тетяна – директор ДПТНЗ Софіївський Професійний Ліцей, селище Софіївка
12. Дишко Наталля – начальник відділу Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, депутат
Софіївської селищної ради, селище Софіївка
13. Євтушенко Віра – завідуюча ДНЗ «Ромашка», селище Софіївка
14. Заскока Валентина – працівникКЗ «Софіївський центр творчості», селище Софіївка
15. Іващенко Алевтина – депутат Софіївської селищної ради, селище Софіївка
16. Ісаєва Галина – начальник відділу культури Виконавчого комітету Софіївської селищної ради,
селище Софіївка
17. Качан Ірина – начальник відділу соціальної сфери Виконавчого комітету Софіївської селищної
ради, депутатСофіївської селищної ради, селище Софіївка
18. Качан Яна – спеціаліст Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, селище Софіївка
19. Кіт Ольга – студентка, представник Молодіжної ради, селище Софіївка
20. Колібаба Юлія – директор КЗ «Софіївський центр творчості», селище Софіївка
21. Короноч Сергій – пенсіонер, село Олександро-Білівка
22. Костяннікова Світлана – начальник відділу державного архітектурно – будівельного контролю,
будівництва, благоустрою території Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, смт.
Софіївка
23. Кошеленко Інна – завідувач відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового
проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Софіївського району, селище Софіївка
24. Кумпан Галина – працівник КЗ «Софіївська центральна бібліотека», селище Софіївка
25. Лейченко Світлана – головний лікар КЗ «Софіївська ЦРЛ» «ДОР» , селище Софіївка
26. Лозовська Тетяна – бухгалтер Гуляйпільської сільської ради, село Гуляйполе
27. Магеря Любов – завідуюча ДНЗ «Чайка», селище Софіївка
28. Масько Антон – заступник селищного голови Виконавчого комітету Софіївської селищної ради,
селище Софіївка
29. Мілостіва Світлана – працівник КП «Софіївське» , селище Софіївка
30. Мойса Віталій – представник бізнесу,депутат Софіївської селищної ради, селище Софіївка
31. Моренко Ганна – спеціаліст Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, селище Софіївка
32. Назаренко Людмила – секретар Софіївської селищної ради, селище Софіївка
33. Нікітюк Ілона – студенткаДПТНЗ Софіївський Професійний Ліцей, селище Софіївка
34. Олійник Ліна – методист ДПТНЗ Софіївський Професійний Ліцей, селище Софіївка
35. Потурайко Валентина – спеціаліст відділу освіти Виконавчого комітету Софіївської селищної ради,
депутат Софіївської селищної ради, селище Софіївка
36. Рибалка Олена – завідуюча ДНЗ «Берізка», селище Софіївка
37. Розбицька Світлана – секретар Миколаївської сільської ради, село Миколаївка
38. Рященко Світлана – депутат Софіївської селищної ради, селище Софіївка
39. Собко Євгенія – психолог ДПТНЗ Софіївський Професійний Ліцей, селище Софіївка
40. Соколовська Наталія – працівник відділу культури Виконавчого комітету Софіївської селищної
ради, селище Софіївка
41. Стецюк Наталія – директор КЗ «Софіївська школа мистецтв», селище Софіївка
42. Таран Антон – студент, представник Молодіжної ради, селище Софіївка
43. Терехова Ірина – директор КЗ «Софіївська центральна бібліотека», селище Софіївка
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44.
45.
46.
47.

Терещенко Павло – депутат Софіївської селищної ради, селище Софіївка
Тиркба Римма – директор КЗ «Софіївська опорна ЗОШ І-ІІІст.», селище Софіївка
Хваль Юлія – працівник КЗ «Софіївський центр творчості», голова Молодіжної ради, смт. Софіївка
Хоружевський Максим – спеціаліст Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, селище
Софіївка
48. Янишевська Людмила – працівник КЗ «Софіївська центральна бібліотека», селище Софіївка
49. Стрибуль Олександр Тимофійович
50. Мартилога Олександр Станіславович
Стратегія сталого розвитку Софіївської селищної ОТГ – це випрацьований за партисипативною
методикою консенсус різних груп мешканців громади щодо напрямків, в яких ми прагнемо
розвиватись, та негативних явищ, що спостерігаються в нашій громаді, яким ми маємо протидіяти.
Наша стратегія полягає в забезпеченні рівних можливостей у всіх аспектах функціонування громади
незалежно від раси, кольору, релігії, статі, національності, походження, громадянства, віку, сімейного
стану, наявності інвалідності, стану здоров’я, сексуальної орієнтації чи будь-якої іншої ознаки,
захищеної законом.
Повага до людей та навколишнього середовища є основою заходів, запропонованих до реалізації, а
соціальна інтеграція ОТГ входить у нашу місію, цінності та етичні принципи. Наші прагнення ми
формулюємо у баченні майбутнього нашої громади, випрацьованого спільно з мешканцями. Досягти
його нам допоможуть системні дії та досягнення цілей, які ми визначили як стратегічні:
Громада суспільно
активних мешканців
Стратегічна ціль 1.
Створення умов для
зростання
громадської
активності
мешканців, які
виступатимуть рушієм
внутрішньої
суспільної інтеграції і
розвитку людського
капіталу

Стратегічна ціль 2.
Розвиток технічної
інфраструктури та
громадських послуг,
що слугуватиме
покращенню якості
життя та сприятиме
демографічному
розвитку

Стратегічна ціль 3.
Підвищення рівня
охорони здоров’я
мешканців і охорони
навколишнього
середовища

Стратегічна ціль 4.
Прискорення
економічного
розвитку шляхом
створення умов для
розвитку сучасного
підприємництва на
основі місцевих
ресурсів

Стратегічна ціль 5.
Зростання
конкурентоспроможн
ості
сільськогосподарськи
х підприємств та
доходів мешканців
сільських територій

Ціль
орієнтована
на
соціальну спільноту та
високу якість людського
капіталу, який має бути
суттєвим
елементом
соціально-економічного
потенціалу
громади.
Конкурентна
перевага,
яку
хоче
досягти
громада, залежить не
тільки
від
існуючої
інфраструктури і планів її
розвитку,
моделі
управління, а також від
попиту і якості людських
ресурсів. Якість означає
дружню спільноту, добре

Створення високого рівня
життя відповідно до
суспільних очікувань не
може
відбутися
без
забезпечення відповідної
інфраструктури. Доступ
до високої якості послуг,
що надаються в межах
соціальної
інфраструктури, сприяє
підвищенню якості життя
населення і підвищенню
привабливості
та
конкурентоспроможності
даної громади. Таким
чином,
потрібне
забезпечення умов для

Поліпшення
стану
навколишнього
середовища в громаді є
однією з найбільших
проблем в перспективі
реалізації
стратегії.
Багаторічна недбалість і
відсутність турботи про
стан
навколишнього
середовища,
надмірна
експлуатація
його
ресурсів призвели до
ситуації, в якій наслідки
відкритого
видобутку
радіоактивних елементів
обумовили обмеження
доступності
водних

Місцевий розвиток в
економічній площині
ґрунтується на внутрішніх
і зовнішніх факторах. З
одного боку, ціль полягає
в тому, щоб створити
сильне усвідомлення
того, що залежність своєї
успішності від зовнішніх
чинників не може бути
головною стратегічною
ціллю громади. З іншого
боку, передбачає зміну
поточного підходу та
припускає, що зміна, яка
полягає у зосередженні
на власних потенціалах з

Важливим елементом, з
точки зору економічного
розвитку
громади,
виступає
економічна
активність мешканців у
сільській місцевості, тому
бажаною є будь-яка
форма
сприяння
самозайнятості .
Крім
того,
ціль
припускає, що частина
громади являє собою
територію з потенціалом
для розвитку туризму.
Звідси припущення про
туристичний
рух
у
сільській місцевості, який

Громада як комфортне місце для проживання

Громада підприємливих мешканців

5
Стратегіясталого розвитку Софіївської селищної ОТГ на 2018 - 2028 роки

Децентpалізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)
підготовлену
робочу
силу, що відповідає на
потреби місцевого ринку
праці та ринку праці
Кривого Рогу і Дніпра.
Турбота про підвищення
якості освіти на території
громади
надзвичайно
важлива,
якщо
не
ключова. Важливу роль
грає підтримка різних
форм
неформальної
освіти.
Зростання
значення такої освіти
пов'язане безпосередньо
з
розвитком
цивілізаційного
і
технологічного оточення.
На території громади
знаходяться люди, для
яких з різних причин
утруднений доступ до
громадських
послуг.
Причиною може бути
безпорадність в питаннях
догляду
та
освіти,
повторення негативних
прикладів, пасивність у
поліпшенні
власної
життєвої
ситуації,
відсутність можливостей
для працевлаштування,
інвалідність,
відчуття
безпорадності та, як
наслідок, залежність від
інституційної допомоги.
Всі ці проблеми можуть
стати
причиною
соціальної ізоляції. Тому
програми активізації цих
осіб
мають
підтримуватися
громадою.
Мірою
соціальної
активності
місцевої
спільноти
виступає
чисельність і активність
громадських організацій,
тому завданням місцевої
влади
має
бути
підтримка їх діяльності та
розвитку.

реалізації
соціальних
цілей
шляхом
модернізації
або
будівництва
технічної
інфраструктури,
дорожної, водопровідноканалізаційної, освітньої
(у тому числі оснащення
шкіл
сучасним
обладнанням
та
навчальними засобами,
особливо у професійній
підготовці),
а
також
забезпечення
високої
якості
громадського
простору та безпеки для
мешканців.

ресурсів і порушення
природного
водного
обігу.
Промислові
підприємства, які діють в
громади,
та
високоспеціалізоване
сільськогосподарське
виробництво
рівнозначно впливає на
стан
навколишнього
середовища і тим самим
на
стан
здоров'я
мешканців,
тому
інноваційні
освітні
програми
будуть
першими кроками у зміні
свідомості
мешканців,
пов'язаними з охороною
їх здоров'я, турботою про
нього,
розпізнаванням
ризиків,
підвищенням
обізнаності, пов'язаної з
переробкою відходів і
забрудненнями. Ресурси
навколишнього
середовища є основою
для
функціонування
людини – вони являють
собою сировину для
економіки і впливають на
якість життя. Збереження
і подальше поліпшення
якості
навколишнього
середовища виступає у
зв'язку з цим ключовим
питанням, і повинне
знайти відображення в
цілях
і
завданнях
розвитку. Досягнення цієї
стратегічної
цілі
безпосередньо пов'язане
з
підвищенням
свідомості
мешканців,
що їх здоров'я і стан
навколишнього
середовища становлять
їх перевагу, про яку
необхідно
постійно
піклуватися

метою підвищення
динаміки місцевої
економіки та її
пришвидшення, є одним
з найважливіших
напрямків розвитку і це
обґрунтовує реалізацію
цієї стратегічної мети. Дії,
які будуть реалізовані в
рамках цієї цілі, будуть
впливати на розвиток
місцевої економіки, який
часто ототожнюється з
утворенням нових
підприємств і створенням
робочих місць. Внаслідок
цього ініціативи, які
підтримують
підприємництво, будуть
одним з ключових
аспектів діяльності
громади. Це слід
розуміти як позицію, яка
сприяє економічному
розвитку громади,
місцевим ініціативам та
самостійному вирішенню
проблем, а економічний
розвиток означає
збільшення ресурсів та
можливостей, які
дозволяють місцевій
спільноті краще
вдовольняти ще більшу
кількість колективних
потреб на більш
високому рівні.
Розвиток духу
підприємництва виступає
ключовим елементом
внутрішнього росту, а
також обумовлює сталий
розвиток на місцевому
рівні. Тому величезну
роль відіграє навчання
дітей і підлітків основам
підприємництва. Такий
розвиток не повинен
призвести ані до
зростання рівня
забруднення
навколишнього
середовища, ані до зміни
способу життя, який
дотепер високо
оцінювався мешканцями,
і в цьому має полягати
його сталий розвиток з
розвитком у
інфраструктурній та
соціальній сфері.

викликає
діяльність,
пов'язану
з
його
обслуговуванням, а ця
діяльність, в свою чергу,
впливає на розвиток
діяльності тих, хто її
обслуговує, отримуючи
таким чином "ефект
мультиплікатора", який
полягає у тому, що
створюється додаткова
економічна
діяльність,
зокрема, на території
Гуляйпільської частини
громади.
Крім
того,
громада
має
намір
використовувати
своєрідний
ренесанс
виробів, як ремесляних,
так і кулінарних, звідки
походить
розвиток
бджолярства і підтримка
виробництва
традиційних і місцевих
продуктів, пов'язаних з
виробництвом
сільськогосподарської
продукції, рослинництва і
тваринництва.
А
це
дозволить
розвиток
сільських територій і
дозволить їх мешканцям
отримувати дохід в їх
власному середовищі.
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У практичній реалізації наших стратегічних цілей ми будемо прагнути до збільшення представництва
жінок у діяльності громади, досягнення вікової різноманітності серед бенефіціарів стратегії, повагу
прав меншин та полегшення доступу до суспільного життя для людей з інвалідністю, виключених осіб
та осіб, які перебувають під ризиком виключення.
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2.

Аналіз місцевого розвитку – найважливіші висновки

Софіївська селищна ОТГ
Софіївська ОТГ – це сільськогосподарська громада, яка розташована у Софіївському районі між
великими міськими центрами Дніпром і Кривим Рогом, з населенням 11771 осіб (дані за 2017 рік).
Кількість мешканців за останні два роки збільшилася, як результат поселення мешканців в основному
з Кривого Рогу, а також хвилі повернень із заробітчанської еміграції. У демографічній структурі 54%
населення – це особи працездатного віку, високий відсоток складають особи післяпрацездатного віку
– 40%, а найнижчий відсоток населення складають особи допрацездатного віку – 16%, у 2015 році
середній вік мешканців складав 41 рік. Мешканці – активна місцева спільнота, яка береже історичні і
релігійні традиції.
Софіївська селищна ОТГ розташована у північно-східній частині Дніпропетровської області. Межує з
такими громадами Софіївського району: Вакулівською ОТГ, Девладівською, Першотравенською
сільськими радами.
Площа ОТГ складає 47678 га. В громаду входить 19 населених пунктів, які знаходяться в
підпорядкуванні Софіївської ОТГ. Селище знаходиться на відстані 110 км. від обласного центру м.
Дніпро та 45 км. від м. Кривий Ріг.
Через село протікає річка Кам’янка, яка бере свій початок у селі Братське вона є правою притокою
річки Базавлук, що впадає у річку Дніпро. По території громади проходять автомобільні дороги
державного та обласного значення.
Софіївська селищна рада була створена у 1956 році. Вона об’єднувала 5 населених пунктів. Новою
історичною подією в історії організації стало об’єднання двох сільських рад – Софіївської і Запорізької,
в одну об’єднану територіальну громаду. Ця подія відбулась наприкінці 2016 року, селище Софіївка
стало центром громади.
У 2018 році до Софіївської ОТГ приєдналась Миколаївська сільська рада Софіївського району
Дніпропетровської області згідно перспективного плану формування територій громад
Дніпропетровської області, яка прийняла рішення про добровільне приєднання до Софіївської
громади.
29.12.2019 року до Софіївської ОТГ приєднались Новоюліївська сільська рада та Камянська сільська
рада Софіївського району Дніпропетровської області згідно перспективного плану формування
територій громад Дніпропетровської області, які прийняли рішення про добровільне приєднання до
Софіївської громади.
В селищі Софіївка створені і діють більшість комунальних закладів, підприємств, організації та
установ, які забезпечують життєдіяльність не тільки громади, а і району вцілому. На території
об’єднаної громади знаходяться: Софіївська опорна ЗОШ І-ІІІ ст. та її три філії, чотири дошкільні
навчальні заклади, Софіївський професійний ліцей, Софіївський центр творчості, ДЮСШ, музична
школа, заклади культури, правоохоронні органи та прокуратура, центр первинної медико – санітарної
допомоги та районна лікарня.
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Місцева економіка базується на сільськогосподарському виробництві, на території громади
функціонує великий завод з виробництва соняшникової олії, а також пекарня. Економічний
потенціал, насамперед, полягає у покращенні умов розвитку сільського господарства і диверсифікації
сільськогосподарських культур, дотриманні стандартів вирощування сільськогосподарських рослин,
відновленні розведення тварин, зокрема, розведення риб, відродженні традиційного бджільництва,
садівництві, створенні промислового парку.
Таблиця 2.1. Основні демографічні показники Софіївської громади
Загальна чисельність населення
Кількість працюючих
Кількість безробітних (зареєстровані в районному центрі зайнятості)
Кількість безробітних віком 19-35 років (зареєстровані в районному центрі зайнятості)
Населення у віці 0-3
Населення у віці 4-6
Населення у віці 7-17
Населення у віці 18-35
Населення у віці 35-45 років
Населення у віці 45-60
Населення старше 60 років
Сальдо міграції
Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади освіти
Кількість дітей, які відвідують початкові школи
Кількість сімей, які звертаються за субсидією для відшкодування витрат на комунальні послуги
Число людей, що використовують каналізацію

2015
7907
2708
912
131
199
601
852
1921
690
1009
2635
105
601
345
1851
1235

2018
8596
3798
1004
144
239
333
809
1285
846
1747
2413
96
333
377
2367
1740

На території Софіївської ОТГ знаходиться 1 водосховище – Софіївське, площа водного дзеркала
становить80 га та об’єм 1,5 млн.м3, а також 14 ставків загальною площею 311,7 га.Також на території
ОТГнаявні родовища корисних копалин:
1)
2)
3)
4)

гранітний кар’єр (закритий), площа 2,3 га, знаходиться в смт. Софіївка,
кар’єр каоліну (біла глина), площа 5,5 га, знаходиться в смт. Софіївка,
кар’єр каоліну (червона глина), площа 5,0 га, знаходиться в с. Любимівка,
поклади вапняків та піску.

Рівень життя мешканців громади низький, особливо в селах, де високий рівень безробіття та відсутня
альтернатива з працевлаштуванням. Наявні проблеми зі здоров’яммешканців - розповсюдження
інфекційних, онкологічних хвороб, алкоголізму і наркоманії скорочує тривалість життя.
На території ОТГ працюють 6 ФАПів, одна лікарська амбулаторія та комунальний заклад Софіївська
центральна районна лікарня Дніпропетровської обласної ради.
В ОТГ створено умови для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної
підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення
всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання. На
базі Софіївської селищної ради створено відділрозвитку соціальної сфери. На сьогоднішній день в ОТГ
функціонують три табори відпочинку з денним перебуванням.
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У 2016 році створено опорний навчальний заклад комунальний заклад «Софіївська опорна
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Софіївської селищної ради Дніпропетровської області» з трьома
філіями: Любимівська філія, Запорізька філія, Софіївська філія. У громаді на даний час є 4 дошкільних
навчальних закладів та один позашкільний заклад – Софіївський Центр Творчості.
Створюються всі необхідні умови для отримання якісної загальної освіти. З цією метою планується
відкриття гуртожитку інтернатного типу для школярів. На території селищної ради створені два дитячі
будинки сімейного типу та три прийомні сім’ї. На даний час у них виховується 23 дітей - сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Ведеться пошукова робота патронатних батьків для
тимчасового влаштування дітей даної категорії.
В ОТГ функціонують громадські організації: Софіївська благодійна організація «Розвитку селища та
підтримки громадської ініціативи» Дніпропетровської області,Софіївська громадська організація
пенсіонерів та ветеранів праці «Джерело Софіївщини», Софіївська районна громадська організація
«Софіївський полк Війська Запорозького» Дніпропетровської області, Громадська організація «Право і
захист», Софіївська районна організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів) Дніпропетровської області, Софіївська районна громадська організація
«Чорнобильці Софіївщини» Дніпропетровської області, Молодіжна рада при Виконавчому комітеті
Софіївської селищної ради.

Запорізька громада (старостинський округ)
Запорізька сільська рада з 2016 року входить до складу Софіївської селищної ОТГ, утворюючи в
об’єднаній громаді старостинський округ. Запорізька громада розташована на півночі Софіївського
району Дніпропетровської області.
Згідно адміністративно-територіального устрою до складу Запорізької громади входять села
Запорізьке та Братське. У 1964 році с. Василівка було перейменовано на с. Запорізьке в честь
Запорізьких козаків. Колгосп ім. Петровського в 1993 році перейменовано в КСП „Запорізьке”.
Однією з основних галузей економіки громади виступає сільське господарство. На сьогодні працює 1
сільськогосподарське товариство, 7 фермерських господарств, 1 приватне сільськогосподарське
підприємство. Сільськогосподарські угіддя складають 4569 га, з них орної землі 4000,7 га, під
пасовищами 353 га. Наявні природні ресурси: пісок, глина, вапняки, нафта, газ, вугілля, метали, тощо.
На території громади працює Запорізька філія КЗ Софіївської опорної школи І-ІІІ ст., сільський клуб та
сільська бібліотека, Запорізький фельдшерсько-акушерський пункт. До послуг населення 1
спортивний майданчик, 1 футбольне поле.
Таблиця 2.2. Основні демографічні показники Запорізької громади
Загальна чисельність населення
Кількість працюючих
Кількість безробітних (зареєстровані в районному центрі зайнятості)
Кількість безробітних віком 19-35 років (зареєстровані в районному центрі зайнятості)
Населення у віці 0-3
Населення у віці 4-6
Населення у віці 7-17
Населення у віці 18-35

2015
565
282
0
0
12
18
91
48

2018
560
278
0
0
8
21
87
45
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Населення у віці 35-45 років
Населення у віці 45-60
Населення старше 60 років
Сальдо міграції
Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади освіти
Кількість дітей, які відвідують початкові школи
Кількість сімей, які звертаються за субсидією для відшкодування витрат на комунальні послуги
Число людей, що використовують каналізацію

102
132
162
28
14
15
9
0

96
137
166
39
17
17
11
0

Миколаївська громада
Миколаївська громада розташована вздовж берегів річки Базавлук, у східній частині Софіївського
району Дніпропетровської області.
Природні ресурси: щебінь , біла глина, граніт в селах Олександро-Білівка та Миколаївка.
Сфери зайнятості: сільське господарство - 83,5%, торгівля – 1% ,державна служба – 5%, освіта – 3%,
охорона здоров´я – 1% ; залізничний транспорт – 11%, культура, комунальне підприємство. Рівень
безробіття – 70%, середня заробітна плата – 2500 гривень.
Середній вік населення громади складає 41 рік. Чоловіки “молодше” жінок – їх середній вік склав 38
років , жінок – 45 років. Серед домогосподарств: 16 – квартири, 840 – приватні садиби, 172 – пусті.
Освітній рівень населення: випускники вищих навчальних закладів: бакалавр – 10% , спеціаліст – 10%,
магістр – 0,2%, випускники професійно-технічних закладів – 15%, випускники середніх шкіл – 30% .
Наявні заклади охорони здоров’я: Миколаївська лікарська амбулаторія загальної практики сімейної
медицини, Володимирівський фельдшерсько-акушерський пункт.
На території громади розташовані 3 сільські бібліотеки – КЗ „Миколаївська сільська бібліотека”, КЗ
„Володимирівська сільська бібліотека” та КЗ „Олександро-Білівська сільська бібліотека”,
Володимирівський сільський клуб (150 місць); 2 дитячих ігрових майданчика – у с. Миколаївка та у с.
Володимирівка.
Таблиця 2.3. Основні демографічні показники Миколаївської громади
Загальна чисельність населення
Кількість працюючих
Кількість безробітних (зареєстровані в районному центрі зайнятості)
Кількість безробітних віком 19-35 років (зареєстровані в районному центрі зайнятості)
Населення у віці 0-3
Населення у віці 4-6
Населення у віці 7-17
Населення у віці 18-35
Населення у віці 35-45 років
Населення у віці 45-60
Населення старше 60 років
Сальдо міграції
Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади освіти
Кількість дітей, які відвідують початкові школи

2015
2329
560
725
26
38
225
185
318
421
529
613
53
225
21

2018
2320
382
895
31
26
236
177
320
426
531
604
68
236
18
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Кількість сімей, які звертаються за субсидією для відшкодування витрат на комунальні послуги
Число людей, що використовують каналізацію

13
0

22
0

Гуляйпільська громада
Село Гуляйполе знаходиться на березі річки Базавлук, вище за течією на відстані 1,5 км розташоване
село Удачне, нижче за течією на відстані 3 км розташовані села Березине і Бузулуки.
На території громади функціонують підприємства: ТОВ «Український», ДП «Надія», ТОВ«Південне».
На території громади діють школа, дитячий садочок, будинок культури, лікарня.
По селу протікають пересихаючі струмки з загатами. Через село проходить автомобільна дорога
Т0432.
Поселення на місці сучасного Гуляйполя засноване 1781 року власником тутешніх земель,
чиновником Катеринославського намісництва Федором Корбе. Згодом селом володіла родина
Лаппо-Данилевських. У другій половині XIX століття землі у Гуляйполі викупив катеринославський
купець Давид Пчолкін. Господарське будівля його маєтку, збудована 1892 року, зберіглася дотепер і є
архітектурною пам'яткою села.
Таблиця 2.4. Основні демографічні показники Гуляйпільської громади
2015
Загальна чисельність населення
1843
Кількість працюючих
458
Кількість безробітних (зареєстровані в районному центрі зайнятості)
498
Кількість безробітних віком 19-35 років (зареєстровані в районному центрі зайнятості)
9
Населення у віці 0-3
63
Населення у віці 4-6
66
Населення у віці 7-17
212
Населення у віці 18-35
322
Населення у віці 35-45 років
287
Населення у віці 45-60
347
Населення старше 60 років
546
Сальдо міграції
24
Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади освіти
71
Кількість дітей, які відвідують початкові школи
36
Кількість сімей, які звертаються за субсидією для відшкодування витрат на комунальні послуги 549
Число людей, що використовують каналізацію
0

2018
1831
396
567
14
54
82
199
308
316
339
533
31
64
27
796
0

Кам’янська громада
На території Кам’янської сільської ради знаходяться п’ять сіл: Кам’янка, Ізлучисте,
Вишневе,Олексіївка,Новохортиця.
До
Великої
Вітчизняної
Війни
в кожному
селі
була своя
сільська
рада
В 1925 році - до складу Ізлучистської сільської ради входять села Ізлучисте та Кам’янка.
До складу Мар’янівської сільської ради входять села Мар’янівка, Божедарівка, Зелений
Кут,Петрівка.
До
складу
Князіванівської
сільської
ради
входять
села:
Князь–Іванівка,Олександрівна,Олексіївка,Новопотрівка.
До складу Новохортицької сільської ради входять села Новохортиця та Водяне.
В 1930 році було створено Сталіндорфський національний район. Проіснував цей район до
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звільнення території нашої області від німецько-фашистських загарбників. Після війни - це
знову
територія
Софіївського
району.
Рішенням облвиконкому № 612 від 01.07.1958 року Кам’янська сільська рада (села
Ізлучисте, Кам’янка, Олександрівна, Терноватка і Ульянівка) входять в склад Мар’янівської
сільської
ради
Центр Мар’янівської сільської ради перенесено в село Олексіївка, в зв’язку з чим
Мар’янівська сільська рада перейменована в Олексіївську сільську раду, яка проіснувала
до1980року.
В 1980 році центр сільської ради перенесено в село Кам’янка і Олексіївська сільська рада
перейменована в Кам’янську сільську раду.

Таблиця 2.4. Основні демографічні показники Камянської громади
2018
Загальна чисельність населення
Кількість працюючих
Кількість безробітних (зареєстровані в районному центрі зайнятості)
Кількість безробітних віком 19-35 років (зареєстровані в районному центрі зайнятості)
Населення у віці 0-3
Населення у віці 4-6
Населення у віці 7-17
Населення у віці 18-35
Населення у віці 35-45 років
Населення у віці 45-60
Населення старше 60 років
Сальдо міграції
Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади освіти
Кількість дітей, які відвідують школи
Кількість сімей, які звертаються за субсидією для відшкодування витрат на комунальні послуги
Число людей, що використовують каналізацію

2019
2103
257
0
0
38
43
298
390
1379
426
25
45
186
725
0

Новоюліївська громада
Новоюлівська сільська рада розташована по праву сторону річки Дніпра в Південно - Східній частиніУкраїни за
120 км на південь від обласного центру міста Дніпропетровськ та за 12 км на південь від районного центру
селища Софіївка.Адміністративним центром є с.Новоюлівка.Заселення села почалося після реформи 1861 року.
Стосовно назви с.Новоюлівка існує така версія: Поблизу села Новоюлівка розташоване село Олександрівка, що
по вуличному називається Маєвське, на ім’я Олександра Маєвського. У нього був син Петро, який одружився з
дочкою поміщика Бистрова, що мав землю і маєток в селі Бистрівці,, бувшого Лихівського району
Дніпропетровської області. В придане дочці Юлії було дано селян – бистрян, що і населили Новоюлівку. В 1913
році в селі Новоблівка Мар’янівської волості Верхньодніпровського повіту було 52 двори з населенням 171
чоловік та 177жінок, колишніх поміщицьких селян.

Таблиця 2.4. Основні демографічні показники Гуляйпільської громади
2018
Загальна чисельність населення
Кількість працюючих
Кількість безробітних (зареєстровані в районному центрі зайнятості)
Кількість безробітних віком 19-35 років (зареєстровані в районному центрі зайнятості)
Населення у віці 0-3

2019
1076

12
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Населення у віці 4-6
Населення у віці 7-17
Населення у віці 18-35
Населення у віці 35-45 років
Населення у віці 45-60
Населення старше 60 років
Сальдо міграції
Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади освіти
Кількість дітей, які відвідують школи
Кількість сімей, які звертаються за субсидією для відшкодування витрат на комунальні послуги
Число людей, що використовують каналізацію

0

25
117
289
356
77
200
28
20
90
728
0

Тенденції соціально-економічних процесів в населених пунктах Софіївської ОТГ
Дані, представлені на нижченаведених картах Софіївської ОТГ, відображають змінисоціальноекономічних показників у відповідних населених пунктах громади у 2015-2017 роках, показуючи
процентні зміни по відношенню до 2015 року, який прийнятий за 100%:
Демографічні зміни


у порівнянні з 2015 роком скоротилась
чисельність населення у Запорізькому
старостинському окрузі – на 0,9%, дещо
менше у Миколаївській сільській раді –
на 0,4%, в той же час в Софіївській ОТГ
загальна чисельність населення на
кінець 2018 зросла на 8,7%



на кінець 2018 року у порівнянні з 2015
роком
скоротилась
чисельність
населення віком до 18 років у
Запорізькому старостинському окрузі –
на 4,1%, дещо менше у Миколаївській
сільській раді – на 2,0 %, в той же час в
Софіївській ОТГ загальна чисельність
населення
віком
до 18
років
скоротилась на 16,4 %
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у порівнянні з 2015 роком на кінець
2018 року скоротилась чисельність
працездатного
населення
у
Запорізькому старостинському окрузі –
на 1,4%, дещо менше у Миколаївській
сільській раді – на 0,6 %, в той же час в
Софіївській ОТГ загальна чисельність
працездатного населення збільшилась
на 32,7%



на кінець 2018 року у порівнянні з 2015
роком
збільшилась
чисельність
населення
пенсійного
віку
у
Запорізькому старостинському окрузі –
на 2,5 %, дещо менше у Миколаївській
сільській раді – на 1,5 %, в той же час в
Софіївській ОТГ загальна чисельність
населення пенсійного віку скоротилась
на 8,4 %



на кінець 2018 року у порівнянні з 2015
роком
скоротилась
чисельність
населення віком до 18 років у
Запорізькому старостинському окрузі –
на 4,1%, дещо менше у Миколаївській
сільській раді – на 2,0 %, в той же час в
Софіївській ОТГ загальна чисельність
населення
віком
до 18
років
скоротилась на 16,4 %
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у порівнянні з 2015 роком на кінець
2018 року скоротилась кількість
народжуваних дітей по Запорізькому
старостинському окрузі – на 1, дещо
менше у Миколаївській сільській раді –
на 4, в той же час в Софіївській ОТГ
загальна народжуваність зросла на 18
дітей.



на кінець 2018 року у порівнянні з 2015
роком кількість жінок дітородного віку у
Запорізькому старостинському окрузі
зросла на 4 особи, у Миколаївській
сільській раді – на 21 особу, в
Гуляйпільській сільській раді – на 12
осіб, у Софіївській ОТГ загальна
чисельність жінок дітородного віку
збільшилась на 193 особи.



сальдо міграції на кінець 2018 року у
Запорізькому старостинському окрузі,
складало 50 осіб на 1000 мешканців, у
Миколаївській сільській раді – 29 осіб і
зменшення
міграції
населення
відбулось 11 осіб на території
Софіївської ОТГ.
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Економіка і ринок праці


у
порівнянні
з
2015
роком
спостерігається
тенденція
до
збільшення безробіття. Так, на кінець
2018кількість безробітних уСофіївській
ОТГ на 92 особи більше у порівняння з
2015 роком, у Миколаївській сільській
раді
більше
на
170 осіб, у
Гуляйпільській
сільській
раді
чисельність безробітнихзросла на 24
особи у порівнянні з 2015 роком.



у порівнянні з 2015 роком на 25 осіб
збільшилась кількість безробітних жінок
у Миколаївській сільській раді і на
кінець 2018 року склала 427 осіб, у
Гуляйпільській
сільській
раді
їх
чисельність зрослі на 5 осіб, в
Софіївській ОТГ загальна чисельність
безробітних жінок збільшилась на 53
особи і складає 579 осіб.У Запорізькому
старостинському
окрузі
кількість
безробітних жінок залишилась без змін.



на кінець 2018 року у порівнянні з 2015
роком кількість безробітних жінок у
Миколаївській
сільській
раді
збільшилась на 13,7%, у Гуляйпільській
сільській раді – на 8,1%, в Софіївській
ОТГ загальна чисельність безробітних
жінок збільшилась на 10,1 особи, у
Запорізькому старостинському окрузі
дані відсутні.
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на кінець 2018 року у порівнянні з 2015
роком
чисельність
безробітних
чоловіків у Миколаївській сільській раді
збільшилась на 35,6%, у Гуляйпільській
сільській раді – на 18,9%, в Софіївській
ОТГ – на 10,1%, у Запорізькому
старостинському окрузі чисельність
безробітних чоловіків залишилась без
змін.



на кінець 2018 року у порівнянні з 2015
роком у Запорізькому старостинському
окрузі
кількість
робочих
місць
зменшилась на 1,4%. У Миколаївській
сільській раді кількість робочих місць
зменшилась на 31,8%, у Гуляйпільській
сільській раді – на 11,5%, в Софіївській
ОТГ
кількість
робочих
місць
збільшилась на 4,4%.



протягом 2015-2018 років зростала
чисельність працюючих у Софіївській
ОТГ – з 2708 осіб до 3798, в той же час у
Запорізькому старостинському окрузі
відбулось скорочення кількості осіб, що
працюють –
на 4 особи, у
Миколаївській сільській раді – на 178
осіб, у Гуляйпільській – на 62 особи.
головним місцем працевлаштування
мешканців
виступають
ТОВ
«САНОИЛТРЕЙД», ТОВ «КондитерпромКР»
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у порівнянні з 2015 роком значно
скоротилась
чисельність
суб’єктів
підприємницької діяльності.Найбільше
скорочення
спостерігається
у
Софіївській ОТГ – на 47 СПД, дещо
менше у Запорізькому старостинському
окрузі – на 2, у Миколаївській сільській
раді – на 3, у Гуляйпільській – на 6.

Соціальна сфера


на кінець 2018 року в Софіївській ОТГ
мешкало 219 осіб з інвалідністю, що
становить на 5 осіб більше ніж у 2015
році. Протягом 2015-2018 років цей
показник змінювався – зріс у
Гуляйпільській сільській раді на 1
особу,у Миколаївській сільській раді
зменшився на 6 осіб і у Запорізькому
старостинському окрузі – на 1 особу.



протягом 2015-2018 років кількість
сімей, які звертаються за субсидією для
відшкодування витрат на комунальні
послуги, у Софіївській ОТГ зросла на 516
сімей, у Гуляйпільській сільській раді –
на 247, у Миколаївській сільській раді –
на 9, у Запорізькому старостинському
окрузі – на 3 сім’ї.
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у порівнянні з 2015 роком на кінець
2018
року
у
Запорізькому
старостинському окрузі кількість дітей
дошкільного віку збільшилась на 21,4%,
у Миколаївській сільській раді – на
4,9%.У Гуляйпільській сільській раді
кількість дітей, які відвідують ДНЗ,
навпаки зменшилась на 9,9%, в
Софіївській ОТГ загальна чисельність
дітей які відвідують ДНЗ скоротилась на
44,6%.



у порівнянні з 2015 роком у
Запорізькому
старостинському
окрузікількість дітей, які відвідують
початкову школу,збільшилась на 13,3%.
Зменшилась
кількість
дітей
які
відвідують
початкову
школу
у
Миколаївській сільській раді – на 14,3%,
та у Гуляйпільській сільській раді – на
25%.В
Софіївській
ОТГ
загальна
чисельність дітей, які відвідують
початкову школу, зросла на 9,3 %.



на кінець 2018 року у Запорізькому
старостинському окрузі матеріальна
допомога була виплачена 18 особам,
що на 100% більше у порівнянні з 2015
роком.
Збільшилась
виплата
матеріальної допомоги у Миколаївській
сільській раді – кількість осіб, які
отримали
матеріальну
допомогу,
зросла на 19 осіб, у Гуляйпільській
сільській раді показник невідомий, в
Софіївській ОТГ загальна кількістьосіб
які отримали матеріальну допомогу
зросла на 38 осіб.
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3.

Результати соціологічного дослідження

Соціологічне дослідження якості життя мешканців
Елементом проведеної діагностики, який був ключовим для подальшої роботи над стратегією
об’єднаної громади, було проведення соціологічного дослідження якості життя мешканців
Софіївської селищної ОТГ та мешканців Миколаївської і Гуляйпільської громад, що мають увійти до
складу ОТГ найближчим часом, з якого випливають такі висновки:
 52,4% мешканців оцінюють свою матеріальну ситуацію як середню і хорошу, 39,7% оцінюють
як погану і дуже погану, 6,8% – важко дати відповідь.
 Головним джерелом доходів 30,3% мешканців виступають пенсійні виплати і виплати для осіб
з інвалідністю.
 Оцінка Софіївської об’єднаної громади як місця для проживання: задоволені – 40,6%,
посередньо – 49,0%, незадоволені – 10,4%.
 Хороша оцінка факту створення об’єднаної громади – 33,4%, погана – 6,6%.
 Відсоток домогосподарств, в яких цікавляться тим, що відбувається на території громади,
сягає 45,8%; 13,1% мешканців не цікавляться.
 35,3% мешканців стверджують, що влада добре інформує про свою діяльність, 24,4% мають
протилежне бачення.

Діаграма 3.1. Оцінка
мешканцями
Софіївської селищної
ОТГ як місця для
проживання. Джерело:
Дослідження якості
життя.

Дослідження дозволило визначити фактори, які позитивно і негативно впливають на якість життя в
ОТГ.
До позитивних факторів належать:
 Високий відсоток мешканців, які задоволені фактом проживання в об’єднаній громаді (40,6%),
та позитивна оцінка громади, як місця для проживання (28%)
 Високий відсоток мешканців, які вирішили залишитися в громаді (55%)
 Позитивна оцінка факту створення об’єднаної громади
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Позитивна оцінка послуг, які надаються адміністрацією, а також роботи і ставлення самих
чиновників
Вивіз сміття з домогосподарств та чистота громадських місць (прибирання площ, парків)
Доступність і якість навчання на території громади
Позитивна оцінка якість навчання у дитячих садочках та доступності дитячих майданчиків
Сфера культури та можливість брати участь у культурному житті,діяльність будинків культури
та бібліотек була позитивно оцінена мешканцями
Позитивна оцінка можливості активної участі в різноманітній громадській діяльності
Позитивна оцінка мешканцями діяльність установ соціального захисту на території громади і
діяльність аптек

До факторів, які негативно впливають на якість життя в громаді, належать:
 Відсутність достатньої кількості і доступності робочих місць на території громади
 Слабка підтримка започаткування власного бізнесу з боку громади
 Бідність і матеріальні проблеми, які стосуються 35,6% домашніх господарств, призводять до
соціального виключення, зумовлюють низьку якість життя
 Непристосованість громадських будівель до потреб осіб з інвалідністю
 Мешканці незадоволені низькою доступністю послуг фахових лікарів
 Погане утримання доріг у зимовий період
 Стан доріг, відсутність велосипедних маршрутів, непридатність доріг для пішоходів, тротуарів,
 Стан транспортного сполучення між населеними пунктами об’єднаної громади, якість
громадського транспорту та рівень безпеки на дорогах
 Недостатній догляд з боку державних установ за станом навколишнього середовища,
відсутність можливості сортування сміття, незадовільне утримання кладовищ
 Мешканці незадоволені доступом до місць відпочинку та відновлення (відпочинку на лоні
природи) у безпосередній близькості від місця проживання
 Недостатня доступність місць, в яких дорослі можуть проводити свій вільний час поза домом
(клубів, центрів, кав’ярень та ін.).

Оцінка якості громадських послуг, які надаються інституціями місцевого
самоврядування
Окрім визначення чинників, які впливають на збалансований місцевий розвиток, результати
проведеного дослідження дають інформацію про оцінку мешканцями громадських послуг, які
надаються інституціями місцевого самоврядування в розрізі окремих сфер життєдіяльності громади –
охорони навколишнього середовища, функціонування громадського транспорту та дорожньої
інфраструктури, шкільної й позашкільної освіти і дозвілля, соціальної сфери, підтримки
підприємницької діяльності і сфери зайнятості, сфери культури і спорту.
У сфері охорони навколишнього середовища, як видно з діаграми 3.2, мешканці Софіївської ОТГ
позитивно оцінюють якість послуг з вивезення сміття з домогосподарств, чистота громадських місць
(напр. прибирання площ, парків). В той же час мешканці негативно оціниличистоту повітря, якість
питної води, природу в оточенні (парки, зелені зони та ін.), догляд з боку державних установ за
станом навколишнього середовища. Однак найбільш негативні оцінки пов’язані з адміністративними
послугами – відсутністю можливості сортування сміття, станом утримання кладовищ, чистотою річок,
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озер, водойм.
Аналіз оцінок громадських послуг дають можливість адміністрації ОТГ коригувати свою діяльність в
сфері охорони навколишнього середовища відповідно до потреб та очікувань мешканців.

Діаграма 3.2.
Оцінка
мешканцями
Софіївської ОТГ
громадських
послуг в сфері
охорони
навколишнього
середовища.
Джерело:
Дослідження
якості життя.

Оцінка функціонування громадського транспортута дорожньої інфраструктури, як видно з діаграми
3.3, негативна. Мешканці Софіївської селищної ОТГ найбільш негативно оцінюють якість і стан
дорожнього покриття та доступність велосипедних маршрутів.

Діаграма 3.3.
Оцінка
мешканцями
Софіївської ОТГ
громадських
послуг в сфері
транспорту та
дорожньої
інфраструктури
Джерело:
Дослідження
якості життя.

Значної уваги з боку влади громади вимагають питання якості громадського транспорту на території
громади, наявності транспортного сполучення між населеними пунктами об’єднаної громади,
утримання доріг у зимовий період, можливість скористатися послугами громадського транспорту на
території громади, а також придатність доріг для пішоходів (наявність тротуарів, їх стан, нічне
освітлення).
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У сфері освіти, як видно з діаграми 3.4, мешканці Софіївської ОТГ позитивно оцінюють якість послуг
які надаються органом місцевого самоврядування.

Діаграма 3.4.
Оцінка
мешканцями
Софіївської ОТГ
громадських
послуг в сфері
освіти.
Джерело:
Дослідження
якості життя.

Мешканці позитивно оцінили доступність шкіл, якість навчання у дитячих садочках, доступність
дитячих садочків, якість послуг закладів позашкільної освіти, доступність закладів позашкільної
освіти, доступність позаурочних занять у школах, якість навчання у школах, доступність дитячих
майданчиків, якість позаурочних занять у школах. Це свідчить як про підтримку даної сфери з боку
адміністрації ОТГ, а також про наявність кадрового потенціалу та потенціалу розвитку.
Уваги з боку влади громади вимагає доступність різноманітних форм цікавого дозвілля для дітей та
молоді, яку мешканці оцінили досить низько.
Вкрай негативна оцінка мешканцями ситуації у сфері зайнятості та підприємництва, як видно з
діаграми 3.5, вказує на необхідність активних дій адміністрації ОТГ щодо створення робочих місць,
започаткування діяльності організацій підтримки бізнесу, надання підтримки підприємцям,
підтримки
можливостей
заснування
власного
бізнесу
мешканцями
громади.

Діаграма 3.5.
Оцінка
мешканцями
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Софіївської ОТГ громадських послуг в сфері зайнятості та підприємництва
Джерело: Дослідження якості життя.

Низькі оцінки в даній сфері обумовлені, перш за все, низькім рівнем доходів мешканців, низькім
рівнем зайнятості та відсутністю робочих місць. Результати дослідження показали (діаграма 3.6), що
основним джерелом доходів сім’ї у 30,3% домогосподарств виступає дохід пенсіонера або інваліда, а
дохід члена сім’ї, якийпрацює на ставці (повній чи частковій), основнимвказалилише 28,5%
домогосподарств.

Діаграма 3.6.
Оцінка
мешканцями
Софіївської ОТГ
джерел
доходів члена
сім’ї, який
заробляє
найбільше.
Джерело:
Дослідження
якості життя.

Оцінки сфери зайнятості та підприємництва мешканців Миколаївської і Гуляйпільської громад
повторюють результати іпідтверджують висновки дослідження в Софіївській ОТГ.

Діаграма 3.7. Оцінка мешканцями Миколаївської (ліворуч) і Гуляйпільської (праворуч) громад
послуг в сфері зайнятості та підприємництва.
Джерело: Дослідження якості життя.

Основним джерелом доходів сім’ї у 50% домогосподарств Миколаївської громади виступає дохід
пенсіонера або інваліда, а дохід члена сім’ї, який працює на ставці (повній чи частковій), основним
вказали лише 20,5% домогосподарств (діаграма 3.8).
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Не працює, займається домом 29% опитаних.

Діаграма 3.8.
Оцінка
мешканцями
Миколаївської
громади джерел
доходів члена
сім’ї, який
заробляє
найбільше.
Джерело:
Дослідження
якості життя.

Основним джерелом доходів сім’ї у 31% домогосподарств Гуляйпільської громади виступає дохід
члена сім’ї, який працює на ставці (повній чи частковій),у такої ж кількості домогосподарств – 31%,
основним джерелом доходів виступає дохід пенсіонера або інваліда (діаграма 3.9). 25%
домогосподарств основним вказали дохід члена сім’ї, який працює в сільському господарстві.
Високим в Гуляйпільській громаді є відсоток безробітних –14%.

Діаграма 3.9.
Оцінка
мешканцями
Гуляйпільської
громади
джерел
доходів члена
сім’ї, який
заробляє
найбільше.
Джерело:
Дослідження
якості життя.

У соціальній сфері мешканці Софіївської селищної ОТГ позитивно оцінюють діяльність установ
соціального захисту та діяльність аптек (діаграма 3.10).
Найбільшого покращення потребує якість послуг, які надаються органом місцевого самоврядування
щодо пристосованості громадських будівель до потреб осіб з інвалідністю. Низький рівень
доступності послуг фахових лікарів, недостатня допомога громадських організацій та установ громади
особам, які перебувають у важких матеріальних умовах, слабка зацікавленість установ громади
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проблемами осіб похилого віку,відсутність можливості користуватися послугами по догляду,
фінансованими громадою, - такі оцінки зобов’язують адміністрацію громади вдосконалювати свою
активність в соціальній сфері відповідно до потреб та очікувань мешканців.

Діаграма 3.10.
Оцінка
мешканцями
Софіївської
селищної ОТГ
громадських
послуг у
соціальній
сфері.
Джерело:
Дослідження
якості життя.

У сфері культури і спорту мешканці Софіївської селищної ОТГ позитивно оцінюють якість послуг які
надаються інституціями місцевого самоврядування, як видно з діаграми 3.11.

Діаграма 3.11.
Оцінка
мешканцями
Софіївської
селищної ОТГ
громадських
послуг в сфері
культури і спорту.
Джерело:
Дослідження
якості життя.

Мешканці найбільш позитивно оцінили діяльність бібліотек, можливість брати участь як
глядач/слухач у культурному житті, можливість брати участь у культурно-мистецькій діяльності,
можливість активної участі в різноманітній громадській діяльності, діяльність будинків культури,
можливість участі у спортивних заходах як глядач.Дещо менш позитивно мешканці Софіївської ОТГ
оцінили доступність інтернету і можливість активно займатися спортом.
Уваги з боку влади громади вимагає доступ до місць відпочинку та відновлення (відпочинку на лоні
природи) у безпосередній близькості від місця проживання, а також доступність (існування) місць, в
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яких дорослі можуть проводити свій вільний час поза домом (клубів, центрів, кав’ярень та ін.), які
отримали негативні оцінки мешканців.
Діаграми3.12-3.14 відображають підсумки дослідження якості життя вСофіївській селищній ОТГ та
Миколаївській і Гуляйпільській громадах, показуючи які сфери повинні мати особливу підтримку для
досягнення збалансованого і сталого розвитку ОТГ. Це цінна інформація для влади, оскільки вона
дозволяє визначити ключові потреби, що одночасно мають суттєвий вплив на відчуття комфорту і
якість життя мешканців.
Діаграма
3.12.Оцінка
мешканцями
Софіївської
селищної ОТГ
важливості
факторів, які мають
найбільший вплив
на якість життя і
публічні послуги, і
які повинні мати
особливу підтримку
для досягнення
збалансованого
місцевого розвитку.
Джерело:
Дослідження якості
життя.

Діаграма 3.13.
Оцінка
мешканцями
Миколаївської
громади
важливості
факторів, які мають
найбільший вплив
на якість життя і
публічні послуги, і
які повинні мати
особливу
підтримку для
досягнення
збалансованого
місцевого
розвитку. Джерело:
Дослідження якості

29
Стратегіясталого розвитку Софіївської селищної ОТГ на 2018 - 2028 роки

Децентpалізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)
життя.
Діаграма 3.14.
Оцінка
мешканцями
Гуляйпільської
громади
важливості
факторів, які мають
найбільший вплив
на якість життя і
публічні послуги, і
які повинні мати
особливу
підтримку для
досягнення
збалансованого
місцевого
розвитку. Джерело:
Дослідження якості
життя.

Як видно на діаграмах 3.12-3.14, на перші місця за важливістю мешканці Софіївської ОТГ ставлять
охорону та профілактику здоров’я, а також дорожну інфраструктуру, які на їх думку потребують на
особливу підтримку. В Миколаївській громаді мешканці на перше місце поставили охорону та
профілактику здоров’я, на друге – водопостачання, В Гуляйпільській громаді – дорожню
інфраструктуру і охорону та профілактику здоров’я. Важливість і пріоритетність цих сфер для
мешканців усіх громад знаходить своє відображення в стратегічних і операційних цілях Стратегії.
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4.

SWOT-аналіз – висновки

Підсумком стратегічного аналізу і соціологічного дослідження в процесі партисипативного
стратегічного планування і роботи над стратегією Софіївської селищної ОТГ було проведення SWOTаналізу, який полягає у визначенні сильних (англ. Strenghts) i слабких (Weaknesses) сторін громади (її
позитивних і негативних рис, специфічних ресурсів, потенціалу або дефіцитів, які мають вплив на
майбутній розвиток), а також можливостей (Opportunities) i загроз (Threats), (позитивних і негативних
процесів чи явищ, які стосуються громади або стосуватимуться її у майбутньому і впливатимуть на її
розвиток).
Процес приготування SWOT/TOWS–аналізу відбувався у декілька етапів, в яких брали участь
представники призначеного стратегічного колективу, представники громадських організацій,
комунальних установ і мешканці, які представляють різні соціальні групи (бізнесменів, фермерів,
пенсіонерів).
Визначено чинники, які впливають на розвиток об’єднаної громади. Аналіз SWOT був проведений в
чотирьох сферах:





Сфері економіки - де визначено слабкості і потенціали місцевої економіки, шанси і бар'єри
розвитку і їх визначники, можливості створення нових можливостей і ресурсів.
Суспільній сфері - задоволення суспільних потреб, процеси і суспільні проблеми, публічна
безпека, суспільні послуги (освіта, охорона здоров'я, культура), активність і інтеграція
суспільства.
Сфері комунальних послуг (цивілізаційній) - комунальні послуги, доступність і якість
адміністративного обслуговування, житловий фонд, якість життя і доступність послуг.
Зовнішніх відносин - співробітництво з інституційними партнерами (адміністраціями різних
рівнів, іншими місцевими органами влади, громадськими організаціями, підприємствами) і
мешканцями.

Ідентифіковано ключові проблеми, які будуть вирішуватися в довгостроковій перспективі:










погана якість питної води і проблеми з її очищенням;
стан здоров'я мешканців;
відсутність робочих місць;
недостатня кількість лікарів, застаріле обладнання в мед закладах;
відсутність підготовки кадрів, які користувалися б попитом на ринку праці;
низький рівень безпеки;
відсутність місць для проведення вільного часу для мешканців громади;
поганий стан дорожньої інфраструктури.

На підставі результатів у згаданих сферах ідентифіковано сильні і слабкі сторони громади, а також її
шанси і загрози, представлені в таблиці 4.1.
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Таблиця 4.1. Результати SWOT-аналізуСофіївської селищної ОТГ

СИЛЬНІ СТОРОНИ


















ДОБРЕ ОРГАНІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВИГІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ МІЖ ВЕЛИКИМИ МІСТАМИ
РОЗТАШУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА
ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
ВІДКРИТІСТЬ ДО СПІВПРАЦІ З ІНВЕСТОРАМИ
НОВИЙ НАПРЯМОК ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ, ЯКИЙ РОЗВИВАЄТЬСЯ: БДЖІЛЬНИЦТВО
ЗЕМЛЯ ГАРНОЇ ЯКОСТІ
ТУРИСТИЧНІ ПАМ'ЯТКИ ( МАРШРУТ МОЯ СОФІЇВКА)
ЗРОСТАЮЧА ГРОМАДЯНСЬКА СВІДОМІСЬ МЕШКАНЦІВ
СТВОРЮЮТЬСЯ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТЕРИТОРІЇ, ЯКІ МОЖНА ЗАПРОПОНУВАТИ ПІД ІНВЕСТИЦІЇ
АКТИВНІСТЬ У ЗАЛУЧЕННІ КОШТІВ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ
РОЗВИВАЄТЬСЯ СПОРТИВНА БАЗА (СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС)
БОРОТЬБА З БРАКОНЬЄРСТВОМ
ОРГАНІЗАЦІЯ СОРТУВАННЯ ТА ПРОДАЖУ СМІТТЯ
ВІДСУТНІСТЬ СМІТТЄЗВАЛИЩА (СОРТУВАННЯ СМІТТЯ)










ВИГІДНЕ РОЗТАШУВАННЯ МІЖ ВЕЛИКИМИ МІСТАМИ
ЗБІЛЬШЕННЯ ПОПИТУ НА РІЗНІ ФОРМИ ТУРИЗМУ
МОДА НА „АКТИВНІ" ВИДИ СПОРТУ (ІППОТЕРАПІЯ В ГУЛЯЙПІЛЬСЬКІЙ ГРОМАДІ)
ПОЯВА ІНВЕСТОРА, ЯКИЙ ОБРОБЛЯТИМЕ ТЕРИТОРІЇ, ЯКІ НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
МОДА НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
ПОЛІПШЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ КОМУНІКАЦІЙ ОБЛАСТІ, ЩО ПІДВИЩУЄ ДОСТУПНІСТЬ ВЕЛИКИХ МІСТ
ПРОМОЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
СТВОРЕННЯ КООПЕРАТИВІВ (ДОПОМОГА У СТВОРЕННІ СІМЕЙНИХ МІНІ-ФЕРМ (ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ,
СВИНЕЙ, РОЗВЕДЕННЯ ПТИЦІ ТОЩО), ЗОКРЕМА НА ТЕРИТОРІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ
СТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ ЗАПОВІДНИКІВ, МІСЦЬ ОХОРОНИ ПРИРОДИ
ВЕДЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ПЕРЕХІД НА ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА (ВІДРОДЖЕННЯ
РОЗВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН, ПТАХІВНИЦТВА)
ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ
МОДЕРНІЗАЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І ОЧИСНИХ СПОРУД
ПОЛІПШЕННЯ СИТУАЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З УТИЛІЗАЦІЄЮ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ
КЛУБ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ
МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ (КАФЕ, КЛУБИ, ЦЕНТРИ ВІДПОЧИНКУ І РОЗВАГ)
ПОЛІПШЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ:
O
ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГІЇ
O
БУДІВНИЦТВА ОПТОВОГО РИНКУ
ВИДІЛЕННЯ ДОРІГ ДЛЯ ВАЖКОГО ТРАНСПОРТУ

СЛАБКІ СТОРОНИ






















МОЖЛИВОСТІ












ЗНОШЕНА ДОРОЖНА І КОМУНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА
ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ВОДНИХ РЕСУРСІВ, РОЗТАШОВАНИХ ЗА МЕЖАМИ ГРОМАДИ
ЗАПАСИ ВОДИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ГРОМАДУ ЛИШЕ НА 3 ДНІ
СТАРА СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ
СЛАБО ДИВЕРСИФІКОВАНА МІСЦЕВА ЕКОНОМІКА – ОРІЄНТОВАНА НА СІЛЬГОСП. ВИРОБНИЦТВО
ВІДСУТНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
ВІДСУТНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ-ПОЧАТКІВЦІВ
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ
ВІДСУТНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (В ПЕРШУ ЧЕРГУ ҐРУНТОВИХ ВОД)
НЕАДАПТОВАНА ДО ПОТРЕБ РИНКУ ПРАЦІ СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА ТЕРИТОРІЇ ОТГ
СТАН БЕЗПЕКИ
СОЦІАЛЬНІ ПАТОЛОГІЇ
СКЛАДНІ УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА – ВИРОЩУВАННЯ МОНОКУЛЬТУР
ВТЕЧА ДО ВЕЛИКИХ МІСТ МОЛОДИХ, ДОБРЕ ОСВІЧЕНИХ, ЕКОНОМІЧНО АКТИВНИХ І
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ МЕШКАНЦІВ
НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ДОБРОБУТУ МІСЦЕВОЇ СПІЛЬНОТИ
ВІДСУТНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
НЕДОСТАТНЯ ПРОПОЗИЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ МОЛОДІ І ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ
ПРОПОЗИЦІЯ НАВЧАННЯ НЕАДАПТОВАНА ДО ПОТРЕБ ПОДАЛЬШОЇ СВІТИ ТА ПОТРЕБ РИНКУ ПРАЦІ
ВІДСУТНІСТЬ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
ВІДСУТНІСТЬ МІСЦЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ МЕШКАНЦЯМИ ГРОМАДИ

ЗАГРОЗИ











ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ (СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ)
ВІДТІК МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ
БІДНІСТЬ МЕШКАНЦІВ
НЕДОСКОНАЛА, ЧАСТО НЕЗРОЗУМІЛА І НЕСТАБІЛЬНА СИСТЕМА ПРАВА
НЕВДАЛА СИСТЕМА ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ДОМІНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НАД НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ
ФІСКАЛІЗМ ДЕРЖАВИ
ВІДСУТНІСТЬ ДОСТАТНІХ КОШТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
НИЗЬКА КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
НЕДОСТАТНЯ КІЛЬКІСТЬ ЛІКАРІВ, СТАРЕ ОБЛАДНАННЯ В ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, НЕДОСТАТНЯ
КІЛЬКІСТЬ ЖИТЛА ДЛЯ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ, ВІДСУТНІСТЬ СТИМУЛІВ ДЛЯ МОЛОДИХ ЛІКАРІВСПЕЦІАЛІСТІВ
 КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ, ЯКІ ПОЛЯГАЮТЬ У ЗМІНІ ТРИВАЛОСТІ ПОРИ РОКУ (ПРАКТИЧНО НЕМАЄ ВЕСНИ І
ОСЕНІ)
 ВІДСУТНІСТЬ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 КОНКУРЕНТНІСТЬ КРИВОГО РОГУ І ДНІПРА В ЯКОСТІ МІСЦЬ ДЛЯ НАВЧАННЯ І ЖИТТЯ

SWOT-аналіз проводився з метою перевірити, чи кожна слабка сторона громади обмежує
використання нових можливостей, які виникають, та чи посилює ризик виникнення загроз
запланованим завданням.
Основні проблеми суспільного розвитку
Проблемою усієї сфери послуг, які надаються громадою (дороги і дорожня інфраструктура, освіта,
охорона здоров'я, культура), виступає зношена та у поганому стані інфраструктура.
Важливим питанням виступає ступінь забруднення території Софіївської ОТГ, з якими щодня
стикаються влада громади. Найбільшою проблемою є радіоактивні відходи в результаті видобутку
урану, що призвело до погіршення хімічного складу підземних вод та їх забруднення сульфатами,
нітратами і радіонуклідами. Якість підземних і поверхневих вод не відповідає санітарним вимогам і
представляє загрозу для здоров'я і навіть життя мешканців.
Проблема полягає також у тому, що в даний час немає попиту на професії, які мають жителі громади,
і які були пов'язані з працевлаштуванням в колгоспі. Негативними явищами, перш за все серед
32
Стратегіясталого розвитку Софіївської селищної ОТГ на 2018 - 2028 роки

Децентpалізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)

молоді, виступають наркоманія, алкоголізм і злочинність.
Серед небезпек необхідно відзначити слабку диверсифікацію економіки громади, домінуючий
відсоток людей похилого віку та міграцію молоді. Так, з 2012 року сільськогосподарський сектор
громади перейшов зі змішаного виробництва (рослинництво та тваринництво) на виробництво,
пов'язане виключно з вирощуванням рослин.
Потенціал громади
Великий потенціал криється в мешканцях громади – у першу чергу в молодих людях. Напрямки дій,
які йому сприяють – це підтримка в освоєнні нових навичок та створення можливостей для їх
реалізації. У наступні роки це призведе до створення відповідальних компаній, які вплинуть на
розвиток громади. Завдяки цьому молоді й активні мешканців не повинні будуть виїздити у великі
міста, тому що знайдуть на місці роботу, відповідну їх прагненням.
Привабливі можливості розвитку знаходяться в культурній спадщині громади. Кожен населений
пункт ОТГ має свою історію, традиції і звичаї. В даний час туристи шукають таких місць, тому влада
ОТГ повинна почати просувати громаду як місце відпочинку, демонструючи її туристичну
привабливість (наприклад, традиції, пов'язані з верховою їздою), яку забезпечує місце розташування
з доступом в водойм і гарною якістю туристичних послуг, чистими і впорядкованими пляжами,
безпечне і естетичне.
Економічний потенціал громади полягає, насамперед, у поліпшенні умов розвитку сільського
господарства, дотриманні стандартів вирощування сільськогосподарських рослин, відновленні
тваринництва, в тому числі розведення риби, вирощуванні овочів, бджільництві, садівництві,
створенні промислового парку. Сьогодні на території Софіївської ОТГ жителі знаходять роботу в
основному в сільському господарстві і в галузях економіки, пов'язаних з ним.
Серед місцевих мешканців дуже популярним в останні роки стало бджільництво, передрікаючи
розвиток цій галузі виробництва. Кожен з бджолярів отримує мед традиційним методом, зберігаючи
традиції професії.
Суть запланованих змін і політики розвитку об’єднаної громади полягає у послідовному формування
простору свого розвитку, узгодженого із стратегічним плануванням та реалізацією завдань у сфері
інфраструктури, захисту навколишнього середовища та інвестицій в людський капітал. Також громада
потребує заходів, спрямованих на поліпшення екологічної ситуації, пов'язаної з якістю і наявністю
питної води в усіх населених пунктах громади.
У новому вигляді для об’єднаної громади важливо забезпечити використання нових напрямків
розвитку місцевої економіки, зокрема розвиток туризму, який дає можливість розвивати місцеві
особливості та місцеві традиції.
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5.

Бачення розвитку громади

Основою для розробки бачення Софіївської селищної ОТГ на 20182028 роки був аналіз зовнішніх і внутрішніх умов, а також прагнень
розвитку мешканців ОТГ. Бачення – це бажаний сценарій розвитку,
який визначає профіль ОТГ після досягнення цілей стратегії, воно
відповідає на питання – як буде виглядати громада після 2028 року?
Бачення є нашим прагненням, до якого ми прямуватимемо у наступні
роки, щоб громада стала гарним місцем для життя з добре
розвиненою інфраструктурою і безпечнедля мешканців.
Бачення розвитку громади виникло в процесі партисипативного
стратегічного планування, до участі в якому були запрошені
представники різних груп місцевої спільноти, влади та експерти.
У процесі розробки Стратегії та бачення також брали участь діти, чиї
малюнки майбутнього громади були відібрані на конкурсі і були
враховані в роботі стратегічним колективом.
Партисипативна модель випрацювання бачення також дозволила
включення молоді в процес напрацювання ідей і визначення
операційних цілей Стратегії. Завдяки цьому сформульовано, схвалене
в процесі громадських консультацій, бачення розвитку громади
наступного змісту:

Софіївської селищної ОТГ – це громада, в якій
об’єднана місцева спільнота має гарні умови
життя, які виникають з оптимального
динамічного зростання якості інфраструктури та
громадських послуг, охорони здоров’я,
доступності робочих місць, пов’язаних з
спеціалізованим виробництвом та переробкою
аграрної продукції.
Громада, яка в повній мірі використовує:
можливості розташування біля великого міста,
що генерує інвестиційну активність; можливості
туристичного потенціалу з урахуванням турботи
про навколишнє середовище; можливості
територіального планування та місцевого
культурного спадку.
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6.

Стратегічні й операційні цілі стратегії

Наведені нижче стратегічні цілі сформульовані на основі результатів проведеної діагностики
основних сфер життєдіяльності громади. Діагностика дозволила сформулювати ключові проблеми в
цих сферах:





Соціальна сфера – Недостатня соціальна активність мешканців та недостатнє використання
потенціалу громадських організацій, що безпосередньо впливає на перспективи розвитку
людського капіталу.
Сфера інфраструктури та екології –Поглиблення диспропорцій розвитку окремих територій
громади, що негативно впливає на забезпечення належної якості життя в безпечному
середовищі, але запобігає негативним демографічним тенденціям за рахунок залучення
нових мешканців.
Економічна сфера – Занадто низькі темпи розвитку місцевої економіки внаслідок
недостатньої інституційної підтримки у створенні та збільшенні конкурентоспроможності та
інноваційності
продукції,
яка
виробляється
місцевими
підприємцями
та
сільськогосподарськими виробниками.

В стратегії закладено інтенсивний характер розвитку громади, який ґрунтується на її сильних сторонах
і перевагах. Водночас не забуто про виявлені недоліки та потреби, які мають бути задоволені.
Стратегічні цілі є найвищою ланкою дерева цілей. Кожна з них підпорядкована відповідній
продіагностованій сфері життя громади. Із стратегічних цілей випливають операційні цілі вказуючи
шлях їх реалізації. Вони визначені для кожної стратегічної цілі, сформульованої в документі,
визначаючи її сферу і межі. В той же час, вони залишаються на певному рівні узагальнення, вказуючи
лише напрямок, який реалізують описані конкретні дії, що мають бути виконані для реалізації
стратегії до 2028 року.
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7.

Індикатори впливу і результатів втілення стратегії

Індикатори впливу
Важливим елементом процесу моніторингу та оцінювання є відповідний підбір показників та
індикаторів, які обумовлюють ефективний моніторинг Стратегії та дають змогу проводити
порівняльний аналіз, надають достовірну інформацію про рівень соціально-економічного розвитку
громади. Підставою для розробленої системи показників повинен бути набір офіційних статистичних
даних, доступних на рівні громади.
З практичної точки зору це базовий перелік показників та індикаторів, який передбачає можливість
впровадження нових або розширення переліку наявних даних. В ситуації, коли неможливо підібрати
один показник, який вимірює ціль (оскільки її реалізація передбачає, наприклад, досягнення кількох
оперативних цілей чи завдань), можуть бути сформульовані синтетичні показники.
У процесі моніторингу та оцінювання показники повинні підбиратись відповідно до визначених
стратегічних і оперативних цілей та завдань Стратегії таким чином, щоб вони відображали вплив
реалізації Стратегії на трансформацію громади та показували конкретні результати. На етапі
моніторингу та оцінювання повинні бути ідентифіковані три види показників:

1. Показники продукту:
•які визначають безпосередній
результат реалізованої
інвестиції/завдання
•вимірюють ступінь виконання
оперативних цілей
•відносяться до вимірювання
ефективності та дієвості
•стосуються виключно періоду
реалізації стратегії, відповідають
безпосереднім та негайним
ефектам, які виникають внаслідок
реалізації даної дії

2. Показники результату:

3. Показники впливу:

•які надають інформацію про
безпосередні зміни, що відбулися
як результат реалізації конкретних
дій Стратегії (вони можуть мати
вигляд натуральних або
фінансових показників)
•відносяться до вимірювання
ефективності та дієвості
результатів реалізації Стратегії
відразу після реалізації

•які служать для демонстрації
постійних змін, що є результатом
реалізації Стратегії
•відносяться до наслідків реалізації
завдань для місцевої спільноти
•вимірюють довготермінові
наслідки реалізації Стратегії,
перевірені та представлені після
завершення реалізації Стратегії
або її етапів, по відношенню до
ситуації в громаді до початку її
реалізації, та показують вплив на
соціально-економічну ситуацію у
певний період після завершення
(н-д, зростання % безробітних, які
беруть участь у тренінгах)

Основною метою системи моніторингу Стратегії виступає перевірка ефективності дій, визначених в
рамках стратегічних та оперативних цілей, які містяться в документі. Таким чином, моніторинг
реалізації Стратегії буде проводитись з урахуваннях сукупних показників продуктів, результатів та
впливу проаналізованих основних показників, визначених у Стратегії для окремих стратегічних цілей.
Показники реалізації Стратегії розвитку спрямовані на визначення того, чи досягнуті, та в якій мірі
досягнуті, стратегічні цілі, а також в якій мірі впровадження Стратегії наближає громаду до реалізації
стратегічного бачення. Показники, які забезпечують моніторинг реалізації Стратегії та стосуються її
окремих стратегічних та операційних цілей, представлені нижче.
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Показники ВПЛИВУ відповідно до стратегічних цілей Стратегії

Громада суспільно
активних мешканців
Стратегічна ціль 1
Створення умов для
зростання громадської
активності мешканців, які
стануть рушієм
внутрішньої суспільної
інтеграції і розвитку
людського капіталу

Громада як комфортне
місце для проживання
Стратегічна ціль 2.
Розвиток технічної
інфраструктури та
громадських послуг, що
слугуватиме покращенню
якості життя та сприятиме
демографічному розвитку

Громада як комфортне
місце для проживання
Стратегічна ціль 3.
Підвищення рівня
охорони здоров’я
мешканців і охорони
навколишнього
середовища

Громада підприємливих
мешканців

Громада підприємливих
мешканців

Стратегічна ціль 4.
Прискорення
економічного розвитку
шляхом створення умов
для розвитку сучасного
підприємництва на основі
місцевих ресурсів

Стратегічна ціль 5.
Зростання
конкурентоспроможності
сільськогосподарських
підприємств та доходів
мешканців сільських
територій

Підвищення доступності і
якості дорожної і
придорожної
інфраструктури в громаді

Забезпечення доступу
мешканців до якісної
інфраструктури охорони
здоров'я

Створення інвестиційної
пропозиції громади

Розвиток зеленого
туризму

Поліпшення регулярного
сполучення в межах
об’єднаної територіальної
громади

Реалізація програм
профілактики та контролю
поширення захворювань

Поліпшення якості
інвестиційної пропозиції
та інформування
інвесторів

Створення туристичної
інфраструктури

Розвиток громадських
організацій

Модернізація освітньої
інфраструктури із
застосуванням сучасних
енергозберігаючих
технологій

Підвищення екологічної і
санітарної безпеки в
громаді

Створення нових
підприємств та місць праці

Зниження рівня безробіття
та розширення переліку
діючих підприємств

Розширення пропозиції
активності мешканців і
мешканок усіх вікових
груп

Поліпшення доступу і
якості питної води

Підвищення екологічної
свідомості мешканців

Створення умов та
інфраструктури для
розвитку аграрного
виробництва в громаді

Створення умов для
започаткування та
ведення бізнесу в різних
секторах сільського
господарства

Підвищення доступності
послуг та інфраструктури
для осіб з інвалідністю

Поширення
енергоефективних рішень,
які знижують витрати на
енергоносії в громаді

Допасування пропозиції
професійної освіти до
потреб місцевого ринку
праці

Створення інклюзивноресурсного центру

Створення системи
управління відходами

Підвищення професійної
компетентності та
конкурентоспроможності
жителів на місцевому і
зовнішньому ринках праці

Відродження пам’яток
культури та історії

Поліпшення якості послуг
комунального
підприємства

Поліпшення
інфраструктури для спорту
і відпочинку в громаді
Поліпшення
інфраструктури для
культурної діяльності і
організації масових
культурних заходів в
громаді

Створення інфраструктури
громадської безпеки
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Показники РЕЗУЛЬТАТУ відповідно до стратегічних цілей Стратегії
Громада суспільно
активних мешканців
Стратегічна ціль 1
Створення умов для
зростання громадської
активності мешканців,
які стануть рушієм
внутрішньої суспільної
інтеграції і розвитку
людського капіталу

Громада як комфортне
місце для проживання
Стратегічна ціль 2.
Розвиток технічної
інфраструктури та
громадських послуг, що
слугуватиме
покращенню якості
життя та сприятиме
демографічному
розвитку

Громада як комфортне
місце для проживання
Стратегічна ціль 3.
Підвищення рівня
охорони здоров’я
мешканців і охорони
навколишнього
середовища

Громада підприємливих
мешканців

Громада підприємливих
мешканців

Стратегічна ціль 4.
Прискорення
економічного розвитку
шляхом створення умов
для розвитку сучасного
підприємництва на
основі місцевих ресурсів

Стратегічна ціль 5.
Зростання
конкурентоспроможності
сільськогосподарських
підприємств та доходів
мешканців сільських
територій

Збільшення кількості
нових і відремонтованих
об’єктів спорту та
рекреації

Збільшення довжини
новозбудованих доріг на
території громади

Проведення ремонтів
об’єктів медицини

Збільшення кількості
суб’єктів
господарювання, які
діють на території ОТГ

Створення туристичних
продуктів

Збільшення кількості
нових та
відремонтованих
рекреаційних
майданчиків

Збільшення довжини
відремонтованих доріг

Кількість заходів,
пов'язаних з поширенням
здорового способу життя

Кількість реалізованих
спільних проектів влади
громади та бізнесу

Кількість
працевлаштованих
мешканців на
підприємствах, які діють
на території ОТГ

Збільшення кількості
заходів, адресованих
молоді

Створення нових точок
освітлення

Кількість програм
профілактики і контролю
захворювань

Збільшення частки
капітальних видатків у
загальних видатках
бюджету громади

Зменшення кількості
безробітних

Збільшення кількості
культурних, рекреаційних
та спортивних заходів

Збільшення довжини
нових та
відремонтованих
тротуарів та велодоріжок

Кількість проведених
навчань на тематику,
пов’язану з екологією

Площа інвестиційно
розвинених територій

Збільшення кількості
новозареєстрованих
суб'єктів господарювання

Збільшення кількості
громадських організацій

Проведення ремонтів
об’єктів освіти

Збільшення кількості
об'єктів, пристосованих
для старших осіб та осіб з
особливими потребами

Збільшення довжини
каналізаційної i
водопровідної мережі на
території ОТГ

Збільшення площі
зданого в експлуатацію
соціального
житла
Збільшення кількості

Збільшення довжини
відремонтованих
водопровідних мереж

культурних,
рекреаційних,
спортивних заходів,
організованих владою
громади спільно з
іншими організаціями та
інституціями

Відсоток мешканців,
охоплених роздільним
збиранням сміття

Залучення нових
інвесторів

Створення об'єктів
інфраструктури для
роздільного збирання
сміття
Впровадження сучасних
ІТ та енергозберігаючих
технологій

Збільшення кількості
адміністративних послуг,
наданих онлайн
Створення центру
безпеки
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Показники результатів втілення 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
Індикатори продукту
1.1.1. Капітальне будівництво
літньої естради,
спортивного майданчика та
зони відпочинку в смт.
Софіївка
1.1.2. Створення велосипедних
доріжок та місць
паркування велосипедів
1.1.3. Створення
загальнодоступних місць
для зайняття спортом на
території Софіївської ОТГ
1.1.4. Реконструкція
незавершеного будівництва
спортивного комплексу по
вул. Карпенка 1В в
смт.Софіївка
1.1.5. Відкриття фітнес-клубу в
смт. Софіївка
1.1.6. Облаштування дитячих
ігрових та спортивних
майданчиків в населених
пунктах Софіївської ОТГ
1.1.7. Будівництво спортивного
майданчика в с. Гуляйполе
1.1.8. Будівництво футбольного
поля на території
Миколаївської ЗОШ
1.1.9. Облаштування спортивного
майданчика в с. Миколаївка
1.1.10. Встановлення сучасної
системи опалення в
сільських закладах культури
1.1.11. Створення літнього
табору спорту та відпочинку
для дітей Софіївської ОТГ
1.1.12. Капітальний ремонт
покрівлі будівлі Софіївської
бібліотеки в смт.Софіївка

Значення
індикатора
0

Показник результату
Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

Теперішнє / планове
значення індикатора
1

0

Кількість створених об’єктів

5+

0

Кількість створених об’єктів

1+

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість створених об’єктів

10+

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів
Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість встановлених систем опалення

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

1

10+
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1.1.13. Капітальний ремонт
покрівлі будівлі бібліотеки в
с.Петрове
1.1.14. Капітальний ремонт
покрівлі будівлі бібліотеки в
с.Любимівка
1.1.15. Капітальний ремонт
покрівлі будівлі сільського
клубу №1 у смт. Софіївка,
вул. Центральна 6а
1.1.16. Капітальний ремонт
покрівлі будівлі сільського
клубу №2 у смт. Софіївка,
вул. Каштанова
1.1.17. Капітальний ремонт із
застосуванням
енергозберігаючих
технологій будівлі
сільського клубу в
с.Любимівка, вул.
Кооперативна,1
1.1.18. Капітальний ремонт
сільських будинків культури
в с. Гуляйполе, с.
Малософіївка та придбання
сучасного музичного
обладнання
1.1.19. Будівництво культурнодуховного та спортивнорозважального комплексу
1.1.20. Реконструкція будинку
культури в с. Миколаївка
1.1.21. Будівництво
ролердрому для дітей та
молоді
1.1.22. Капітальний ремонт
будівлі сільського клубу в с.
Запорізьке
1.1.23. Створення спортивного
залу для дівчат і хлопців
Запорізького
старостинського округу
1.1.24. Встановлення дитячого
ігрового майданчика на
житловому масиві
Молодіжний
1.1.25. Облаштування на базі
центрального будинку

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

2

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів
Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість створених об’єктів

1

0

1
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культури сучасного Будинку
Кіно

Операційна ціль 1.2. Підтримка активності мешканців і мешканок в особистому розвитку
Індикатори продукту
1.2.1. Розвиток громадських
організацій
1.2.2. Організація щорічної
спартакіади ОТГ
(армрестлінг, футбол, важка
атлетика, легка атлетика,
баскетбол, волейбол)
1.2.3. Створення молодіжного
креативного центру «Софія
DIY»
1.2.4. Створення КЗ «Спортивно
молодіжний арт-простір
«Софія DIY»»
1.2.5. Створення філій
молодіжного креативного
центру «Софія DIY» в с.
Гуляйполе, с. Миколаївка та
с. Запорізьке
1.2.6. Розвиток Софіївського
Центру дитячої творчості
1.2.7. Відкриття центру дитячого
дозвілля «Гармонія» при
Софіївському будинку
культури
1.2.8. Створення творчого центру
та клубу за інтересами в с.
Гуляйполе
1.2.9. Створення секції карате на
базі Миколаївської ЗОШ
1.2.10. Створення клубу
молодих батьків
1.2.11. Розвиток козацьких
бойових мистецтв та
облаштування молодіжного
табору в с. Широке
1.2.12. Створення соціального
молодіжного кафетерію
«Подаруй чашку кави»
1.2.13. Запровадження
партисипативного
бюджетування (бюджету
участі)
1.2.14. Приєднання до

Значення
індикатора
3
0

Показник результату
Кількість створених громадських
організацій
Кількість проведених заходів

Теперішнє / планове
значення індикатора
3+
1/рік

0

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість створених об’єктів

2

0

Кількість організованих нових гуртків

3+

0

Кількість створених центрів дитячого
дозвілля

1

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Запровадженняпартисипативного
бюджетування

1

0

Кількість підписаних меморандумів

1
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всесвітньої ініціативи
«Громада, дружня до дітей
та молоді»

Операційна ціль 1.3. Покращення доступу до інформаційних технологій, які активують громадянські
компетенції мешканців і мешканок
Індикатори продукту
1.3.1. Створення інтернет-центру
1.3.2. Забезпечення присутності
Софіївської ОТГ у інтернетпросторі
1.3.3. Створення системи роботи
зі зверненнями громадян
засобами інтернеттехнологій
1.3.4. Участь в програмах та
проектах міжнародної
технічної допомоги

Значення
індикатора
0
0

Показник результату
Кількість створених об’єктів
Кількість створених веб-сайтів громади

Теперішнє / планове
значення індикатора
1
1

0

Кількість створених систем

1

0

Участь в програмах та проектах

5+

Операційна ціль 1.4. Створення умов для включення виключених груп мешканців та їх активної участі в
житті громади
Індикатори продукту
1.4.1. Створення інклюзивноресурсного центру
1.4.2. Створення будинку для
літніх та одиноких людей
1.4.3. Будівництво соціального
житла для
малозабезпечених верств
населення, переселенців із
зони АТО
1.4.4. Щорічне проведення
фестивалю між громадами
Дніпропетровської області
«Різдвяна Зірка»
1.4.5. Щорічний фестиваль
«Українського вареника»
між культурними та
освітніми закладами
громади
1.4.6. Створення програми
соціального захисту
пенсіонерів та інвалідів
1.4.7. Створення програми
зайнятості для інвалідів
1.4.8. Створення клубу
пенсіонерів

Значення
індикатора
0

Кількість створених об’єктів

Теперішнє / планове
значення індикатора
1

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

0

Кількість проведених заходів

1/рік

0

Кількість проведених заходів

1/рік

0

Кількість розроблених програм

1

0

Кількість розроблених програм

1

0

Кількість створених об’єктів

1

Показник результату

10+
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1.4.9. Створення центру
соціальної допомоги
1.4.10. Створення соціальної
їдальні
1.4.11. Запровадження
елементів гендерного
бюджетування в управлінні
громадою
1.4.12. Створення програми
реабілітації та соціалізації
учасників бойових дій та
проведення заходів щодо
їх повноцінної реабілітації
та соціалізації
1.4.13. Створення програми
перекваліфікації для
переселенців, війскових,
осіб з інвалідністю та осіб у
важкій життєвій ситуації
1.4.14. Надання безкоштовної
юридичної допомоги
мешканцям громади в
тяжкій життєвій ситуації

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість програм, які враховують інтереси
та потреби жінок, чоловіків

1+

0

Кількість створених програм реабілітації та
соціалізації

1

0

Кількість створених програм
перекваліфікації

1

0

Організація надання безкоштовної
юридичної допомоги

1

Операційна ціль 1.5. Формування культурної ідентичності
Індикатори продукту
1.5.1. Капітальний ремонт
пам’яток культури та історії
на території Софіївської
ОТГ
1.5.2. Ремонт та реставрація
історичних пам’яток
архітектури для розвитку
туризму в селі Гуляйполе
(створення туристичного
маршруту)
1.5.3. Придбання сучасного
обладнання для КЗ
«Софіївський історикокраєзнавчий музей» та
облаштування музею

Значення
індикатора
0

Показник результату
Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

Теперішнє / планове
значення індикатора
1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість облаштованих об’єктів

1

0

Кількість облаштованих об’єктів

1

1.5.4. Облаштування музею
народної творчості та
історії в с. Миколаївка в
приміщенні Миколаївської
сільської ради
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1.5.5. Облаштування зони
відпочинку в селі Петрове
біля центральної водойми
1.5.6. Створення спортивного
майданчика для фізичного
розвитку та дозвілля
мешканців села Петрове
1.5.7. Читай містечко – територія
спілкування, творчості і
відпочинку селища
Софіївка
1.5.8. Родинний відпочинок в
глибинці вул. Постного, 60
с Запорізьке

0

Кількість облаштованих об’єктів

1

0

Кількість облаштованих об’єктів

1

0

Кількість облаштованих об’єктів

1

0

Кількість облаштованих об’єктів

1

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
Індикатори продукту
2.1.1. Рейсове автобусне
сполучення в межах
об’єднаної територіальної
громади
2.1.2. Капітальний ремонт доріг
на вулицях Незалежності,
Южна, Шкільна в смт.
Софіївка
2.1.3. Капітальний ремонт дороги
на вулицях 236-ї Орловської
дивізії, Київська, Восточна в
смт. Софіївка
2.1.4. Капітальний ремонт
тротуарів на території
Софіївської ОТГ
2.1.5. Проведення поточних
ремонтів тротуарів по вул.
Постного в с Запорізьке та
по вул. Центральна в с
Петрове та в с Любимівка
(біля школи)
2.1.6. Проведення поточних
ремонтів тротуарів по вул.
Чкалова, вул. Больнична
(від автовокзалу)
2.1.7. Проведення поточного
ремонту тротуарів по вул.
Криворізька, та по вул.
Каштанова

Значення
індикатора
0

Показник результату
Кількість організованих маршрутів
перевезень

Теперішнє / планове
значення індикатора
5+

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

3

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

3

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

12

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

3

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

2

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

2
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2.1.8. Проведення поточних
ремонтів тротуарів по вул.
Степова, Больнична(від
стадіону до буд №35), вул.
Поштова в смт Софіївка
2.1.9. Реконструкція дороги на
вулиці Лесі Українки в смт.
Софіївка
2.1.10. Капітальний ремонт
дороги на вулиці Миру в
смт. Софіївка
2.1.11. Капітальний ремонт
дороги на вулиці Підгірна в
смт. Софіївка
2.1.12. Капітальний ремонт
дороги на вулиці
Мальовнича в смт. Софіївка
2.1.13. Капітальний ремонт
дороги на вулиці Квітнева в
смт. Софіївка
2.1.14. Капітальний ремонт
дороги на вулиці
Кооперативна в с.
Любимівка
2.1.15. Капітальний ремонт
дороги на вулиці Комарова
в с. Миколаївка
2.1.16. Капітальний ремонт
доріг на вулицях Квітнева,
Степова, Набережна,
Прогресівська в с.
Миколаївка
2.1.17. Капітальний ремонт
дороги на вулиці
Привокзальна в с.
Лошкарівка
2.1.18. Капітальний ремонт
дороги на вулиці Миру в с.
Володимирівка
2.1.19. Капітальний ремонт
дороги на вулиці Миру в с.
Олександро-Білівка
2.1.20. Капітальний ремонт
доріг на вулицях
Центральна, Соборна, Нова,
Слобідська, Шпільно,
Спортивна, Нагірна,
Набережна, Лугова,

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

3

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

12
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Медична, Злагоди, Вишнева
в с. Гуляйполе
2.1.21. Капітальний ремонт
доріг на вулицях
Центральна, Корецького,
Пасічна, Ветеранів,
Молодіжна, Гагаріна,
Врожайна, Степова в с.
Малософіївка
2.1.22. Капітальний ремонт
доріг на вулицях
Центральна, Набережна в с.
Благодатне
2.1.23. Будівництво автобусних
зупинок в с. Запорізьке, с.
Братське
2.1.24. Капітальний ремонт
доріг вул. Постного в с.
Запорізьке та вул..
Перемоги в с. Братське
2.1.25. Реконструкція під’їзних
доріг до ДНЗ «Чайка»,
«Ромашка», «Берізка»
2.1.26. Поточний ремонт
тротуарів Софіївської ОТГ
Поточний ремонт тротуару
по вул. Степова по вул.
Поштовій до школи
будівництво тротуару від
автовокзалу до буд №35 по
вул. Больнична, поточний
ремонт тротуару в с
Запорізьке між сільським
клубом та школою,
поточний ремонт тротуару в
с Петрове по вул.
Центральна від магазину
Продтовари до ДНЗ
Сонечко, поточний ремонт
тротуару в с Любимівка біля
школи, поточний ремонт
тротуару від магазину
Новинка до вул.
Криворізька

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

8

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

2

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

2+

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

2

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

3

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

7

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

Значення
індикатора

Показник результату

Теперішнє / планове
значення індикатора
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2.2.1. Капітальний ремонт із
застосуванням
енергозберігаючих
технологій будівлі КЗ
«Софіївська опорна
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів» в смт. Софіївка,
вул. Чкалова 1
2.2.2. 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
2.2.3. Капітальний ремонт із
застосуванням
енергозберігаючих
технологій будівлі КЗ
«Софіївський центр
творчості» в смт. Софіївка,
вул. Шкільна 23
2.2.4. Капітальний ремонт із
застосуванням
енергозберігаючих
технологій будівлі КЗ
Вечірня школа в смт.
Софіївка, вул. Шкільна 1
2.2.5. Капітальний ремонт
покрівлі будівлі Запорізької
філії КЗ «Софіївської опорної
ЗОШ І-ІІІ ст.»
2.2.6. Капітальний ремонт
покрівлі будівлі Софіївської
філії КЗ «Софіївської опорної
ЗОШ І-ІІІ ст..»
2.2.7. Капітальний ремонт
покрівлі будівлі
Любимівської філії КЗ
«Софіївської опорної ЗОШ ІІІІ ст..»
2.2.8. Організація перевезення в
школи дітей шкільними
автобусами
2.2.9. Створення гуртожитку

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість організованих маршрутів
перевезень

5+

0

Кількість створених об’єктів

1

0
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інтернатного типу «Будинок
школяра»
2.2.10. Реконструкція із
застосуванням сучасних
енергозберігаючих
технологій шкільної
котельні в с. Миколаївка
2.2.11. Переобладнання
частини будівлі школи під
ДНЗ в с. Миколаївка
2.2.12. Капітальний ремонт
приміщення дитячого садка
«Ромашка» в с.Гуляйполе,
заміна системи опалення
2.2.13. Капітальний ремонт
Малософіївського НВК в с.
Малософіївка, заміна
системи опалення
2.2.14. Капітальний ремонт
Гуляйпільської СЗШ
2.2.15. Придбання сучасної
комп’ютерної техніки для
Гуляйпільської ЗОШ
2.2.16. Модернізація системи
освітлення у ДНЗ «Чайка»,
«Ромашка», «Берізка»
2.2.17. Створення дитячого
садка в с. Запорізьке
2.2.18. Капітальний ремонт
опалювальної та
каналізаційної системи у
Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість переобладнаних об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів
Кількість придбаної комп’ютерної техніки

0

Кількість модернізованих об’єктів

3

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

15+

Операційна ціль 2.3. Забезпечення сталого доступу до водних ресурсів для мешканців та впровадження
екологічної системи водопостачання і каналізації
Індикатори продукту
2.3.1. Створення резервного
водоймища питної води
2.3.2. Капітальний ремонт
водогону в селах
Запорізьке, Любимівка,
Широке
2.3.3. Створення бюветів з чистою
питною водою
2.3.4. Будівництво водогону в
селах Українське,
Малософіївка, Гуляйполе

Значення
індикатора
0

Показник результату
Кількість створених об’єктів

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

0

Кількість створених об’єктів

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

Теперішнє / планове
значення індикатора
1
3

10+
3
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2.3.5. Будівництво підвідного
водогону у с. Миколаївка, с.
Володимирівка
2.3.6. Ремонт каналізаційних
колекторів у смт. Софіївка
2.3.7. Капітальний ремонт греблі
в с. Запорізьке
2.3.8. Капітальний ремонт греблі
в смт Софіївка
2.3.9. Реконструкція свердловини
з питною водою на
території с. Лошкарівка
2.3.10. Розчистка русла річки
Базавлук
2.3.11. Реконструкція
водонапірної башти в с.
Володимирівка
2.3.12. Облаштування колодязів
з питною водою в с
Любимівка

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

2

0

Кількість відремонтованих колекторів

2+

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів
Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів
Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість розчищених об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

2+

0
0

1
1

Операційна ціль 2.4. Створення системи управління відходами
Індикатори продукту
2.4.1. Створити систему збору,
сортування та утилізації
твердих побутових відходів
2.4.2. Будівництво
сміттєпереробного заводу
2.4.3. Очищення посадок та
лісосмуг від побутового
сміття

Значення
індикатора
0

0
0

Показник результату
Кількість створених систем

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів
Кількість очищених від сміття об’єктів

Теперішнє / планове
значення індикатора
1

1
10+

Операційна ціль 2.5. Впровадження енергозберігаючих технологій у громадських об'єктах громади
Індикатори продукту
2.5.1. Модернізація системи
вуличного освітлення по
всій території Софіївської
ОТГ
2.5.2. Капітальний ремонт мереж
вуличного освітлення по
вул. Центральна лінії КТП
122 в селі Тарасівка
Софіївського району
Дніпропетровської області
2.5.3. Капітальний ремонт мереж
вуличного освітлення по
вул. Центральна, Карєрна,

Значення
індикатора
0

Кількість модернізованих точок освітлення

Теперішнє / планове
значення індикатора
1

0

Кількість модернізованих точок освітлення

1

0

Кількість модернізованих точок освітлення

1

Показник результату
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Набережна лінії КТП
364,127,434 в селі
Олександро - Білівка
Софіївського району
Дніпропетровської області
2.5.4. Капітальний ремонт мереж
вуличного освітлення по
вул. Набережна, Квітнева,
Маяковського, Степова лінії
КТП 399, 388 в селі
Миколаївка Софіївського
району Дніпропетровської
області
2.5.5. Капітальний ремонт мереж
вуличного освітлення по
вул. Врожайна,
Привокзальна, Польова
лінії КТП 132, 408 в селі
Лошкарівка Софіївського
району Дніпропетровської
області
2.5.6. Будівництво сонячної
електростанції
2.5.7. Будівництво сонячної
електростанції в
Запорізькому
старостинському окрузі
2.5.8. Створення виробництва
паливних пелет з відходів
деревини, рослинництва
2.5.9. Будівництво модульних
котелень для опалення у
всіх комунальних закладах
Софіївської ОТГ
2.5.10. Капітальний ремонт із
застосуванням
енергозберігаючих
технологій КЗ «Софіївський
історико – краєзнавчий
музей»

0

Кількість модернізованих точок освітлення

1

0

Кількість модернізованих точок освітлення

1

0

Кількість побудованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих об’єктів

1

0

Кількість створенихпідприємств

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

15+

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

Операційна ціль 2.6. Покращення громадської безпеки та обслуговування населення
Індикатори продукту
2.6.1. Придбання рециклеру для
Софіївського комунального
підприємства
2.6.2. Придбання сучасної
спеціалізованої

Значення
індикатора
0

0

Показник результату
Кількість придбаного обладнання

Кількість придбаної техніки

Теперішнє / планове
значення індикатора
1

20+
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комунальної техніки
2.6.3. Капітальний ремонт будівлі
Софіївської селищної ради в
смт. Софіївка, вул. Шкільна
19
2.6.4. Реконструкція приміщення
для Центру надання
адміністративних послуг
Софіївської ОТГ
2.6.5. Розробка перспективного
плану забудови територій
2.6.6. Благоустрій центральної
площі смт. Софіївка, вул.
Незалежності
2.6.7. Реконструкція елементів
благоустрою придорожної
зони в межах вул. Карпенка
– пров. Больничний в смт
Софіївка
2.6.8. Створення муніципальних
пожежних команд
2.6.9. Створення підрозділу
контролю за
надзвичайними ситуаціями
з використанням
безпілотних літальних
апаратів
2.6.10. Створення мобільного
підрозділу муніципальної
поліції
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
2.6.12. Створення системи
оповіщення населення у
випадках виникнення
надзвичайних ситуацій
2.6.13. Ремонт приміщення
пожежної частини в с.
Миколаївка
2.6.14. Створення місцевої
пожежної команди на

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість розроблених планів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість створених об’єктів

1
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території с. Гуляйполе
2.6.15. Створення притулку для
бездомних тварин
2.6.16. Програма стерилізації
бездомних тварин
2.6.17. Реконструкція
пам’ятника загиблим
воїнам в Другій світові війні
в с. Запорізьке
2.6.18. Реконструкція
пам’ятника скорботній
матері в с. Братське
2.6.19. Капітальний ремонт
братської могили загиблих
воїнів в роки Другої світової
війни в с. Миколаївка
2.6.20. «Пам'яті Ангелів , що
вчора ще були людьми
( поточний ремонт елементів алеї
Пам'яті та встановлення
пам'ятного знаку героям
Революції Гідності )»
2.6.21. Будівництво сучасних
громадських бань
2.6.22. Капітальний ремонт
будівлі Запорізького
старостинського округу
2.6.23. Модернізація КП
«Софіївське» Придбання
обладнання для
обслуговування доріг та
тротуарів із подальшим
реформуванням
комунального
підприємства.

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість розроблених програм

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів
Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

Кількість модернізованих,
реконструйованих і відремонтованих
об’єктів

1

0

0

1

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
Індикатори продукту
3.1.1. Ремонт із застосуванням
енергозберігаючих
технологій Софіївської
районної лікарні та
Софіївського районного
центру первинної медикосанітарної допомоги

Значення
індикатора
0

Показник результату
Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

Теперішнє / планове
значення індикатора
1
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3.1.2. Капітальний ремонт та
обладнання сільських
амбулаторій на території
ОТГ
3.1.3. Реконструкція приміщення
під соціальне відділення
денного перебування осіб з
інвалідністю - дітей та
дорослих
3.1.4. Капітальний ремонт будівлі
амбулаторії в с. Миколаївка
3.1.5. Капітальний ремонт ФАП в
с. Малософіївка, придбання
нового медичного
обладнання
3.1.6. Капітальний ремонт
приміщення Гуляйпільської
амбулаторії сімейної
медицини, забезпечення
лабораторії та
стоматологічного кабінету
новим обладнанням
3.1.7. Створення медикоаптечного пункту в с.
Братське
3.1.8. Будівництво, реконструкція,
придбання соціального
житла для молодих лікарів
3.1.9. Створення на базі клінічної
лабораторії Софіївської ЦРЛ
ДОР філії Апостолівської
баклабораторії

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість реконструйованих і
відремонтованих об’єктів
Кількість реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1

0

Кількість створенихоб’єктів

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
придбаних об’єктів

0

Кількість створених об’єктів

1

10+

1

Операційна ціль 3.2. Впровадження програм профілактики та охорони здоров'я мешканців і мешканок
Індикатори продукту
3.2.1. Програма фінансової
підтримки хворих на
туберкульоз
3.2.2. Програма створення
системи контролю
поширення захворюваності
на туберкульоз
3.2.3. Програма
імунопрофілактики
(вакцинації) всіх верств
населення ОТГ
3.2.4. Придбання нового
медичного обладнання для

Значення
індикатора
0

Показник результату
Кількість розроблених та реалізованих
програм

Теперішнє / планове
значення індикатора
1

0

Кількість розроблених та реалізованих
програм

1

0

Кількість розроблених та реалізованих
програм

1

0

Кількість придбаного медичного
обладнання

20+
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Софіївської районної лікарні
та Софіївського районного
центру первинної медикосанітарної допомоги
3.2.5. Придбання лікувального
обладнання для
фізіотерапевтичного
кабінету Софіївська ЦРЛ
ДОР

0

Кількість придбаного медичного
обладнання

10+

Операційна ціль 3.3. Підвищення обізнаності мешканців, пов'язаної з протидією деградації і
руйнуванню навколишнього природного середовища
Індикатори продукту
3.3.1. Створення мапи
забруднення ґрунтів та
підземних вод на території
об’єднаної громади
3.3.2. Програма підвищення
екологічної свідомості
мешканців та популяризації
здорового способу життя

Значення
індикатора
0

0

Показник результату
Кількість створених мап

Кількість розроблених програм

Теперішнє / планове
значення індикатора
1

1

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
Індикатори продукту
4.1.1. Підготовка об’єктів для
залучення інвестицій
4.1.2. Інформування потенційних
інвесторів щодо
інвестиційних можливостей
громади
4.1.3. Інформаційна підтримка
індивідуальних виробників
сільськогосподарської
продукції
4.1.4. Будівництво елеватора
4.1.5. Створення центру
обслуговування аграріїв
4.1.6. Створення мережі малих
підприємств з надання
комунально-побутових
послуг «Чоловік на годину»
4.1.7. Створення оптовороздрібного комунального
ринку на території
Софіївської ОТГ

Значення
індикатора
0

Кількість підготовлених об’єктів

Теперішнє / планове
значення індикатора
10+

0

Кількість інформаційних заходів

1+/місяць

0
0

Кількість підтриманих виробників

0
0

Кількість створенихпідприємств
Кількість створенихоб’єктів

1
1

0

Кількість створенихпідприємств

1

0

Кількість створенихринків

1

Показник результату

10+
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4.1.8. Створення столярного цеху
4.1.9. Розробка родовища
червоної глини зі
створенням виробництва
цегли, черепиці та інших
виробів з глини
4.1.10. Створення молочнотоварного господарства у
складі ферми з
вирощування великої
рогатої худоби, пункту
прийому молочної
сировини від населення та
заводу з виробництва
молочної продукції
4.1.11. Облаштування
торгівельного ринку в с.
Малософіївка
4.1.12. Облаштування ринку
для реалізації
сільгосппродукції в с.
Запорізьке
4.1.13. Проведення щорічних
ярмарків продукції
Софіївської ОТГ у м. Кривий
Ріг
4.1.14. Створення туристичноосвітнього об’єкту на базі
майбутнього рибного
господарства
4.1.15. Створення простору
культурно – економічного
та туристичного розвитку
4.1.16. Облаштування
торгівельного простору біля
Софіївської автостанції по
вул. Незалежності

0
0

Кількість створенихпідприємств
Кількість створенихпідприємств

1
1

0

Кількість створенихпідприємств

3

0

Кількість об лаштованих ринків

1

0

Кількість об лаштованих ринків

1

0

Кількість проведених ярмарків

1+/рік

0

Кількість облаштованих обєктів

1+/рік

0

Кількість облаштованих обєктів

1+/рік

0

Кількість облаштованих обєктів

1+/рік

Операційна ціль 4.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади
Індикатори продукту
4.2.1. Участь у різних семінарах,
конференціях, форумах для
висвітлення інвестиційної
привабливості громади
4.2.2. Створення підприємства з
ремонту та пошиття одягу
4.2.3. Будівництво мотелю та зони
відпочинку для

Значення
індикатора
0

Показник результату
Участь у семінарах, конференціях, форумах

Теперішнє / планове
значення індикатора
10+/рік

0

Кількість створених підприємств

1

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

1
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далекобійників
4.2.4. Будівництво комплексу АЗС,
СТО, кафе

0

Кількість побудованих, реконструйованих і
відремонтованих об’єктів

3

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
Індикатори продукту
5.1.1. Реконструкція колишньої
панської садиби під
туристичний готель в с.
Гуляйполе
5.1.2. Розробка туристичних
маршрутів на території
с.Гуляйполе та
с.Миколаївка
5.1.3. Розвиток зеленого туризму
в с. Братське
5.1.4. Створення кінно-спортивної
бази
5.1.5. Розробка туристичного
маршруту до Бульбиної
Балки (останній зимівник
козаків)

Значення
індикатора
0

Показник результату
Кількість реконструйованих об’єктів

Теперішнє / планове
значення індикатора
1

0

Кількість туристичних маршрутів

5

0

Кількість туристичних маршрутів

3

0

Кількість створених об’єктів

1

0

Кількість туристичних маршрутів

1

Операційна ціль 5.2. Створення нових робочих місць для людей, виключених внаслідок слабкого
розвитку місцевої переробної промисловості та виробництва
Індикатори продукту
5.2.1. Створення підприємства з
переробки продукції
сільськогосподарського
виробництва
5.2.2. Організація господарств з
вирощування та переробки
продукції птахівництва
5.2.3. Створення в Запорізькому
старостинському окрузі
підприємства з
вирощування вирощування
та переробки продукції
птахівництва
5.2.4. Підтримка і розвиток
Бджільництва
5.2.5. Створення комунального
рибного господарства
5.2.6. Створення спеціалізованих

Значення
індикатора
0

Кількість створених підприємств

Теперішнє / планове
значення індикатора
1

0

Кількість створених підприємств

1

0

Кількість створених підприємств

1

0
0

Кількість створених підприємств
Кількість діючих підприємств
Кількість створених підприємств

1
10+
1

0

Кількість створених підприємств

1

Показник результату
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господарств з вирощування
овочевих культур
5.2.7. Створення умов для
вирощування, переробки та
збуту технічних культур
5.2.8. Створення умов для
розвитку садівництва
5.2.9. Відродження давно забутих
ремесел. Створення
майстерні-кузні на території
Софіївської ОТГ
5.2.10. Створення підприємства
з виробництва готової
молочної продукції
5.2.11. Створення підприємства
зі збору та переробки
молока в Запорізькому
старостинському окрузі
5.2.12. Створення стаціонарної
сертифікованої бійні
5.2.13. Створення
заготівельного кооперативу

0

Кількість створених підприємств

1

0

Кількість створених підприємств

1

0

Кількість створених підприємств та
наданих послуг населенню

1

0

Кількість створених підприємств

1

0

Кількість створених кооперативів

1

0

Кількість створених підприємств

1

0

Кількість створених кооперативів

1
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8.

Взаємозв’язки між стратегією розвитку громади та іншими
стратегічними документами

В процесі створення Стратегії сталого розвитку Софіївської селищної ОТГ на 2018 – 2026 роки був
дотриманий принцип несуперечності зі стратегіями вищого рівня – Стратегією розвитку
Дніпропетровської області на період до 2020 року, Державною стратегією регіонального розвитку
України на період до 2020 року та Стратегією сталого розвитку "Україна - 2020".
Стратегія "Україна - 2020" визначає мету, вектори, дорожню мапу, найвищі пріоритети і показники
відповідних суспільно-економічних, організаційних, політико-правових умов формування і розвитку
України. Стратегія "Україна - 2020" передбачає у рамках одного з чотирьох векторів руху Відповідальність і Соціальна Справедливість - реалізацію реформ: Децентралізація та реформа
державного управління, а також Реформа регіональної політики.Внаслідок зазначених реформ
відбулося об'єднання громад і виникнення Софіївської селищної ОТГ.
Даний вектор руху реалізовує Державна Стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, яка
визначає три стратегічні цілі:
1) Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів
2) Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток
3) Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку
Для кожної стратегічної мети Державної Стратегії регіонального розвитку визначено також операційні
цілі і завдання, які складають основу для цілей і завдань Стратегії розвитку Дніпропетровської області
на період до 2020 року.
В стратегії розвитку Дніпропетровської області визначені наступні пріоритетні напрями розвитку
регіону – стратегічні цілі: (1) зменшення економічних дисбалансів, (2) розвиток сільських територій,
(3) екологічна та енергетична безпека, (4) розвиток людського капіталу. Ці цілі знайшли безпосереднє
відображення в стратегічних цілях Стратегіїрозвитку Софіївської селищної ОТГ і системно
узгоджуються з пріоритетними напрямами розвитку громади:
1. Покращення умов життя шляхом надання високої якості комунальних і публічних послуг
2. Включення і активна участь мешканців в культурній діяльності, розвитку творчості і
громадянських компетенцій
3. Підвищення ефективності використання природних ресурсів
4. Створення умов для розвитку місцевої економіки і сільського господарства.
Взаємозв'язок стратегічних документів і стратегічних цілей, зазначених вище, представлено на схемі 8.1.
Цілі в Стратегії сталого розвитку Софіївської селищної ОТГ на 2018 – 2026 роки узгоджені з цілями
Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, в наслідок чого забезпечується
використання ефекту синергії в реалізації поставлених цілей як для Софіївської селищної ОТГ, так і для
області в цілому.Наведена нижче схема 8.2 демонструє окремі взаємозв’язки між стратегічними і
оперативними цілями Стратегії розвитку Дніпропетровської області та Стратегії сталого розвитку
Софіївської селищної ОТГ.
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Схема 8.1. Взаємозв'язок стратегічних документів і стратегічних цілей
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Схема 8.2. Взаємозв’язки між стратегічними і оперативними цілями Стратегії розвитку Дніпропетровської області та Стратегії сталого
розвитку Софіївської селищної ОТГ.
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Крім цього Стратегія сталого розвитку Софіївської селищної ОТГ враховує в своїх цілях та має
взаємозв’язок з іншими місцевими стратегічними і плановими документами громади – щорічними
програмами соціально-економічного розвитку громади та іншими програмними і нормативними
документами, такими як:
 Паспорт Софіївської селищної об'єднаної територіальної громади.
 Програма соціально-економічного та культурного розвитку Софіївської селищної ради на 2018
рік.
 Комплексна програма соціального захисту населення Софіївської громади до 2020 року.
 Цільова соціальна Програма «Освіта громади до 2020р.».
 Програма розвитку освіти Софіївської громади до 2022 року.
 Цільова соціальна програма «Молодь громади» на 2017-2020 роки.
 Програма інформатизації Софіївської селищної ради на 2018 – 2020 роки.
 Цільова комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на території Софіївської
селищної ради до 2021 року.
 Програма розвитку культури, туризму та охорони пам’ятників культурної спадщини
Софіївської громади до 2020 року.
 Програма підтримки друкованих та електронних засобів масової інформації на 2018 – 2022
роки.
 Програма приватизації об’єктів комунальної власності Софіївської селищної ради на 2017 –
2020 роки.
 Програма створення місцевого фонду матеріальних резервів для запобігання і ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій на 2017 – 2021 роки на території Софіївської об’єднаної
територіальної громади.
 Програма «Охорона та раціональне використання природних ресурсів на 2018 – 2022 роки».
 Програма «Розвиток системи водопостачання та водовідведення смт Софіївка на 2018 – 2022
роки».
 Програма «Благоустрій» на 2018 рік.
 Програма «Утримання ремонт та розвиток інфраструктури автомобільних доріг загального
користування у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності
Софіївської селищної ради на 2018 – 2022 роки».
 Про встановлення розміру допомоги сім’ям загиблого учасника АТО.
 Про встановлення допомоги учасникам АТО.
 Про встановлення розміру допомоги на поховання деяких осіб виконавцю волевиявлення
померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого.
 Про встановлення розміру допомоги сім’ям загиблих воїнів в Афганістані.
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9.

Джерела фінансування діяльності - ідентифікація джерел для
інвестиційних і м'яких проектів

Основними джерелами фінансування діяльності в усіх сферах розвитку виступають власні доходи
громади і зовнішні джерела (в тому числі цільовісубвенції, гранти, кредити). Джерелом здобуття
цільових субвенції можуть бути Урядові Програми, які реалізуються через державний бюджет
(Міністерство регіонального розвитку і бюджет області (державні установи) та підтримують окремі
сфери. Державний бюджет – це:
 кошти інфраструктурної субвенції;
 кошти ДФРР.
Щодо першого випадку – ці кошти надаватимуться обмежений період.Громада також готуватиме
інвестиційні програми та проекти регіонального розвитку, що можуть фінансуватися за кошти ДФРР,
за визначеними Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 р. напрямками.
Зовнішні джерела
Можливості використання державного бюджету та зовнішнього фінансування відповідно до
стратегічних, операційних цілей і поставлених завдань демонструє нижченаведена таблиця 9.1.
Таблиця 9.1. Джерела фінансування діяльності та проектів Стратегії розвитку
Операційні цілі

Державна
інфраструктур
на субвенція

ДФРР

Обласний
бюджет

Міжнародна
технічна
допомога

Стратегічна ціль 1. Створення умов для зростання громадської активності мешканців, які
виступатимуть рушієм внутрішньої суспільної інтеграції і розвитку людського капіталу
Розвиток
спортивної
інфраструктури.
Розвиток та
збереження
існуючої мережі
закладів
культури.
Надання
підтримки для
облаштування
сільської
місцевості

1.1. Удосконалення інфраструктури для
розвитку спорту та культури

1.2. Підтримка активності мешканців і
мешканок в особистому розвитку

Розвиток та
збереження
існуючої мережі
закладів освіти і
культури.
Закупівля
транспортних
засобів для
підвезення дітей
до навчальних
закладів,
спеціальної
техніки

Конкурс проектів

Підвищення рівня
привабливості
проживання в
сільській
місцевості

DOBRE- Місцевий
економічний
розвиток (МЕР)

NED
DOBRE- Місцевий
економічний
розвиток (МЕР)
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1.3. Покращення доступу до інформаційних
технологій, які активують громадянські
компетенції мешканців і мешканок

Створення
комунікаційних
мереж, баз даних

Розвиток сфери
послуг сільському
населенню, не
пов’язаних з
аграрним
виробництвом.

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

Реконструкція,
переобладнання,
перепрофілюванн
я будівель
бюджетних
установ з
обов’язковим
врахуванням
потреб людей з
інвалідністю

Розвиток надання
соціальних послуг
сільському
населенню.
Посилення
комунікативного
зв‘язку міста з
селами громади
Збереження
історикокультурних
цінностей та
природної
спадщини.
Підтримка
діяльності
громадських
об`єднань

1.5. Формування культурної ідентичності

DOBRE- Місцевий
економічний
розвиток (МЕР)

UNDP
DOBRE- Місцевий
економічний
розвиток (МЕР)

NED
Конкурс проектів

DOBRE- Місцевий
економічний
розвиток (МЕР)

Стратегічна ціль 2. Розвиток технічної інфраструктури та громадських послуг, що слугуватиме
покращенню якості життя та сприятиме демографічному розвитку

2.1. Поліпшення дорожної інфраструктури і
системи комунікаційних з’єднань в громаді

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

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

Нове
будівництво,
реконструкцію,
капітальний
ремонт вулиць,
доріг, мостів,
переходів
комунальної
власності
Розвиток та
збереження
існуючої мережі
закладів освіти і
культури.
Закупівля
транспортних
засобів для
підвезення дітей
до навчальних
закладів,
спеціальної
техніки
Нове
будівництво,
реконструкцію,
капітальний
ремонт об’єктів
водопостачання
та
водовідведення,

Розвиток мережі
доріг місцевого
значення.
Налагодження
роботи
комунального
транспорту

Будівництво,
реконструкція
доріг місцевого
значення

DOBRE- Місцевий
економічний
розвиток (МЕР)

Підвищення рівня
привабливості
проживання в
сільській
місцевості

NED
DOBRE- Місцевий
економічний
розвиток (МЕР)

Організація
централізованого
водопостачання

DOBRE- Місцевий
економічний
розвиток (МЕР)
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об’єктів
поводження з
відходами та
рекультивацію
територій
сміттєзвалища

2.4. Створення системи управління
відходами

2.5. Впровадження енергозберігаючих
технологій у громадських об'єктах громади

2.6. Покращення громадської безпеки та
обслуговування населення

Здійснення
природоохоронн
ої діяльності
(екологічні
фонди)

Закупівля
спеціальної
техніки
Реконструкція,
переобладнання,
перепрофілюванн
я будівель
бюджетних
установ з
обов’язковим
застосуванням
енергоефективни
х технологій
Забезпечення
належного рівня
безпеки та
цивільного
захисту.
Реконструкція,
переобладнання,
перепрофілюванн
я будівель
бюджетних
установ з
обов’язковим
врахуванням
потреб людей з
інвалідністю

GIZ
DOBRE- Місцевий
економічний
розвиток (МЕР)
GIZ
DOBRE- Місцевий
економічний
розвиток (МЕР)

Поліпшення
енергоефективно
сті комунальних,
навчальних та
медичних
закладів

Програма малих
грантів Фонду
сприяння
демократії
Посольства США

Розвиток надання
соціальних послуг
сільському
населенню.
Налагодження
роботи
комунального
транспорту.
Надання
підтримки для
облаштування
сільської
місцевості

DOBRE- Місцевий
економічний
розвиток (МЕР)

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

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

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

Підвищення
якості первинної
медичної
допомоги
Підвищення
якості первинної
медичної
допомоги.
Підвищення рівня
обізнаності
мешканців
громади,
пов’язане зі
ставленням до
здоров’я та
способу життя.
Підвищення рівня
обізнаності
мешканців
громади.

DOBRE- Місцевий
економічний
розвиток (МЕР)
NED
Програма малих
грантів Фонду
сприяння
демократії
Посольства США
DOBRE- Місцевий
економічний
розвиток (МЕР)
Здійснення
природоохоронн
ої діяльності
(екологічні

GIZ
DOBRE- Місцевий
економічний
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фонди)

середовища

розвиток (МЕР)

Стратегічна ціль 4. Прискорення економічного розвитку шляхом створення умов для розвитку
сучасного підприємництва на основі місцевих ресурсів
4.1. Створення системи та інфраструктури,
яка сприяє розвитку підприємництва

4.2. Підвищення інвестиційної
привабливості громади
Розробка
генеральних
планів,
зонування,
просторового
планування

Розвиток сфери
послуг сільському
населенню, не
пов’язаних з
аграрним
виробництвом.
Підвищення рівня
обізнаності
мешканців
громади з
підприємництва.
Утворення
консультативнодорадчих центрів
для суб`єктів
господарювання
Утворення
консультативнодорадчих центрів
для суб`єктів
господарювання.
Використання
механізмів
державноприватного
партнерства для
оптимізації
роботи
транспорту

Конкурс проектів

Програма малих
грантів Фонду
сприяння
демократії
Посольства США
DOBRE- Місцевий
економічний
розвиток (МЕР)

GIZ
Конкурс проектів

DOBRE- Місцевий
економічний
розвиток (МЕР)

Стратегічна ціль 5. Зростання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та
доходів мешканців сільських територій
5.1. Створення сприятливих умов для
розвитку суб'єктів господарювання на
основі туристичних переваг громади

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

Розвиток сфери
послуг сільському
населенню, не
пов’язаних з
аграрним
виробництвом.
Підвищення рівня
привабливості
проживання в
сільській
місцевості
Підвищення рівня
обізнаності
мешканців
громади з
підприємництва.
Розвиток сфери
послуг сільському
населенню, не
пов’язаних з
аграрним
виробництвом

GIZ
DOBRE- Місцевий
економічний
розвиток (МЕР)

Програма малих
грантів Фонду
сприяння
демократії
Посольства США
DOBRE- Місцевий
економічний
розвиток (МЕР)
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10.

Система впровадження і моніторингу
принципи оновлення документу

реалізації

стратегії,

Система впровадження
Соціально-економічний розвиток у загальному розумінні виступає основною стратегічною ціллю
кожної громади і лежить в інтересах кожної організації. У зв'язку з цим розробка Стратегії за участю
всіх зацікавлених сторін вимагає дуже ретельного відбору партнерів, які представляють різні інтереси
і різні можливості. Такий тип взаємодії виступає сутністю партисипативного методу, який вважається
найбільш ефективним.
Список учасників процесу розробки Стратегії повинен охоплювати таких представників:
 мешканців,
 ключові економічні середовища,
 публічні установи, які відповідальні за місцевий розвиток,
 працівників органів місцевого самоврядування, місцевих політиків,
 неурядові організації – зокрема, соціально-економічні,
 місцеві засоби масової інформації.
Також передбачена участь спеціалістів, зовнішніх консультантів, так як це відбувалося за підтримки
програми DOBRE.
Роль ініціатора, координатора впровадження і моніторингу бере на себе громада. Голова громади
особисто і через делегованих до роботи спеціалістів несе відповідальність за формальну організацію і
розробку Стратегії. Також він відповідає за логістику і змістовну сторону процесу.
Важлива роль місцевих засобів масової інформації та суспільних засобів масової інформації, так як це
відбувалося під час впровадження процесу; вони будують платформу для спілкування учасників
процесу зі спільнотою громади, а також, що надзвичайно важливе – консультування Стратегії та її
усуспільнення під час розробки на кожному з його етапів.
Метою цих дій повинно стати з одного боку створення сприятливого клімату довкола Стратегії і пошук
союзників для її реалізації, а з іншого – роль передавача настрою і думок мешканців, різноманітних
середовищ, особливо в ситуаціях, коли необхідно внести коригування у Стратегію. Стратегія у
розробленій версії повинна бути прийнята радою і стати основою проектів, які реалізовуються
громадою й усіма місцевими суб'єктами і які є елементами реалізації стратегії розвитку громади.
До проведення моніторингу, стратегічного контролю і оцінювання в рамках колективу з питань
стратегії рішенням голови об’єднаної громади буде скликана команда з моніторингу. У її складі окрім
працівників ради опиняться також депутати, підприємці, діячі громадських організацій. Команда буде
відібрана таким чином, щоб забезпечити зацікавленим сторонам стратегії (молоді, людям похилого
віку, людям з обмеженими можливостями, групам мешканців) можливість чіткої і зрозумілої оцінки
реалізації.
Моніторинг і оцінка – це систематичний збір інформації про стан реалізації запланованої діяльності і
реалізації поставлених цілей у ситуації, яка змінюється. Збір даних і їх систематичний аналіз
дозволить провести оцінку:
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відповідності графіку,
реалізації на рівні запланованих продуктів та досягнутих результатів,
внесення змін у діяльність з огляду на зміну соціально-економічних умов та з огляду на
безпеку.

Технічно базою для моніторингу і оцінки буде порівняння детального плану дій і показників,
включених у реалізацію окремих заходів. Цикл зустрічей команди – це робота двічі на рік, а саме в
квітні, під час оцінки реалізації Стратегії в минулому році, і в серпні, під час збору пропозицій проектів
для реалізації Стратегії. У цей час з'явиться документ аналізу, проведеного командою в серпні, на
основі звітів, підготовлених суб'єктами, які відповідальні за реалізацію, та координатором з питань
впровадження стратегії. З цією метою використовуватиметься стандартизований формуляр звітності.
Основним принципом актуалізації Стратегії виступає діяльність, яка збігається з процесом розробки
першої версії, підготовленої в партисипативному процесі, відповідно до методології програми
DOBRE. Жодна діяльність, яка здійснюються на даному етапі, не може бути виключена з
наступного.
Інший важливий принцип – це акцент на аналізі змін і стані реалізації стратегії розвитку, а також
умінні робити висновки. Це дає можливість переконатися у прийнятих пріоритетах чи їх продуманій
модифікації. Також це тягне за собою виключення випадковості реалізованих проектів. Важливо
також, щоб учасники системи не потрапили у рутину – на цьому втратить не лише сама Стратегія, а
передусім діяльність з розвитку громади.
У роботі над розробкою Стратегії особливий акцент покладено на усвідомлення того, що щорічне
погодження з громадськими партнерами пріоритетів для повної реалізації стратегії дозволяє вносити
пропозиції проектів усім, хто хоче брати участь у реалізації Стратегії.
Участь в цьому процесі громадськихпартнерів дозволяє застосувати методику "багатовимірної
селекції", яка використовується для вибору пріоритетних проектів, коли рішення приймається групою
представників з місцевої спільноти, відповідно до її волі і уявлень про майбутнє, а також згідно з
партисипативною методикою.
Таблиця 10.1. Робочі команди і завдання впровадження стратегії
Консультант/и
(уповноважений з питань стратегії)
Головне завдання
Пілотування процесом розробки
Стратегії та розробка спільно з
Робочою Командою і Командою з
питань Стратегії принципів і
інструментів
функціонування
системи, а також участь в
опрацюванні документу Плану

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

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

Детальні завдання
 Подання пропозиції
інструментів для використання у
процесі розробки Стратегії
 Актуалізація процедури
розробки Стратегії

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

 Перегляд матеріалів,
підготовлених Робочою
Командою і консультантами
 Проведення SWOT-аналізу
 Визначення і рекомендація Раді

Робоча команда в адміністрації

Колектив з питань Стратегії разом
із зовнішніми партнерами
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 Пілотування роботи, пов'язаної з
накопиченням інформації й
оцінкою ситуації, а також
підготовка звіту з аналізу
 Проведення спеціалізованих
аналізів, у тому числі анкетних
досліджень
 Участь у визначенні ключових
проблем, пріоритетів, а також у
оцінці стратегічних проектів
Стратегії
 Співучасть у консультаціях і
затвердженні Стратегії

 Організація зустрічей,
підготовка програм і пакетів
матеріалів на зустрічі
 Підготовка нотаток з зустрічей
 Підготовка іншої інформації, яка
необхідна для розробки
Стратегії, напр.: на тему
функціонування подібних і
перевірених рішень
 Участь у всіх зустрічах інших
органів, на яких ведеться
дискусія щодо Плану Реалізації
Стратегії
 Організація й участь у процесі
консультацій Стратегії
 Встановлення обсяг співпраці з
консультантами










Громади ключових проблем,
пріоритетів Плану реалізації, а
також стратегічних проектів
реалізації
Затвердження проекту Стратегії
і представлення її проекту
перед Радою Громади
Співучасть у процесі
консультацій і затвердження
Участь у підготовці Стратегії
шляхом проведення аналізу й
оцінки звітів з перебігу процесу
Вибір пріоритетів, довкола яких
концентруватимуться заходи
Стратегії Громади
Дискусія над проектом
Стратегії, підготовка оцінки і
рекомендації можливих змін
Представлення і
консультування Стратегії
Затвердження остаточного
проекту Стратегії
Представлення Стратегії перед
Радою Громади

Таблиця 10.2. Принципи актуалізації стратегії у щорічному циклі
Принципи актуалізації стратегії у щорічному циклі
ФАЗА I
ФАЗА II
Оцінка стану соціальноВизначення ключових
економічного розвитку
проблем і визначення
громади та реалізації
пріоритетів
стратегії розвитку

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

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

ФАЗА III
Збір пропозицій проектів
реалізації, вибір і
кваліфікація стратегічних
проектів

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

ФАЗА IV
Підготовка подачі
стратегічних проектів.
Розробка і прийняття
проекту Плану реалізації
стратегії розвитку
громади
Опрацювання подачі
визначеного списку
стратегічних проектів з
використанням
уніфікованого друку.
Опрацювання проекту
Плану реалізації стратегії
розвитку громади,
представлення для
консультацій і оцінки
вибраним командам,
впровадження можливих
модифікацій,
затвердження.
Презентація раді Плану
реалізації стратегії
розвитку громади для
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березень

квітень

серпень

прийняття рішення
грудень

Система моніторингу і оцінювання
Моніторинг має бути обговорено колективом з питань стратегії та проконсультовано з зацікавленими
сторонами процесу.
Партисипативний характер і врахування в ньому проектів, людей та організації, не пов'язаних з
владою громади, які представляють різні середовища, змушує доручити координацію над цілісним
документом голові громади. Голова громади – це людина з великим авторитетом, відома у
локальному середовищі, яка має реальну владу на території громади. Природно, що він є лідером
соціальних та економічних перетворень, які відбуваються на території громади. У нього є відповідні
знання і досвід, які необхідні для виконання функції координації.
Моніторинг – це безперервний процес, який повторюється у річних циклах за алгоритмом:
1) Колектив з питань стратегії підготує звіт про моніторинг (включаючи кількісні дані та
показники) протягом 2-х місяців з дня закінчення бюджетного року, після збору інформації та
даних, - лютий;
2) Підготовлений звіт буде надісланий координатору для консультацій – березень;
3) Координатор представить звіт про моніторинг раді громади. Поряд з аналізом досягнень та
виявленням відхилень від прийнятих цілей та напрямків розвитку, звіт повинен містити
пропозиції щодо коригування або рекомендувати зміни до положень Стратегії (якщо вони
обґрунтовані факторами, які змінились). Він повинен включати також вартісну та кількісну
оцінку реалізації окремих стратегічних та операційних цілей i проектів реалізації – березень;
4) Рада громади (в разі необхідності) своїм рішенням затверджує зміни до Стратегії розвитку –
березень, квітень;
5) Колектив з питань стратегії вносить зміни та корективи до документу Стратегії відповідно до
рішень ради громади – квітень, травень;
6) Після затвердження звіту і внесення можливих коректив відбувається розробка та підбір
пропозиції проектів на наступний рік реалізації Стратегії шляхом проведення консультацій з
громадськістю – червень, вересень;
7) Після набору проектів комітет з питань реалізації стратегії передає актуалізований документ
Стратегії для консультацій з громадськістю – червень-вересень;
8) Уповноважений з питань стратегії представить раді громади актуалізований документ
Стратегії разом з пропозицією рішення та обґрунтуванням – жовтень, листопад.
9) Затверджений актуалізований документ Стратегії буде переданий для виконання – листопад,
грудень.
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Рисунок 10.3. Щорічна процедура моніторингу та оцінювання реалізації цілей Стратегії
Завдання уповноваженого з питань стратегії (лідера робочої команди в адміністрації):
1. Підготовка до реалізації суспільних проектів, заявлених і запланованих Радою для реалізації у
Софіївській селищній ОТГ, в тому числі участь в роботах, пов'язаних із залученням зовнішнього
фінансування.
2. Співпраця з організаційними підрозділами громади в сфері реалізації та просування
стратегічних проектів.
3. Забезпечення відповідності місцевих документів стратегічного і територіального планування
зі стратегією.
4. Діяльність з метою включення в реалізацію заходів соціальних партнерів та неурядових
організацій.
5. Моніторинг реалізації стратегії з щорічним звітуванням голові громади щодо досягнутих
результатів і систематичний збір та накопичення інформації, необхідної для моніторингу та
оцінювання стратегії.
6. Розробка оцінювального звіту, який містить рекомендації щодо оцінки актуальності та ступеня
реалізації цілей, визначених у стратегії. Щонайменше один раз на рік після завершення
оцінювання програми.
7. Ведення соціальних комунікацій з метою популяризації стратегії.
8. Збір та оприлюднення інформації про реалізовані проекти та їх вплив на результати.
9. Ініціювання та сприяння співпраці в сфері реалізації стратегії.
10. Внесення змін в програму стратегії та її актуалізація, організація заходів та всіх інших форм
управління стратегією.
Як елемент впровадження системи функціонуватиме колектив з питань стратегії, який надаватиме
практичну підтримку для уповноваженого з питань стратегії. Завданням групи стане моніторинг
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реалізації стратегії, інтерпретація даних, отриманих з метою моніторингу та оцінювання програми,
ініціювання нових заходів і проектів до програми, а також змістовна робота з актуалізації стратегії.
Система моніторингу полягає в аналізі змін, які відбуваються в процесі реалізації стратегії відповідно
до стратегічних цілей. Моніторинг повинен здійснюватися у багатьох площинах (соціальний,
економічний ефект, аналіз просторово-функціональних змін) та надавати інформацію про прогрес у
досягненні поставлених цілей.
Управління стратегією включає в себе поточне управління, контроль і моніторинг процесу реалізації, а
також механізми можливої модифікації Стратегії та її системи управління. Управління стратегією в
результаті буде доручено уповноваженому з питань стратегії, виокремленому в структурі ради
шляхом внесення відповідних змін в організаційні положення ради Софіївської селищної ОТГ.
Детальний спектр завдань, форма організації (відділ чи окрема посада, багатоособове робоче місце в
Софіївській селищній Раді) будуть визначені головою ради у другій половині 2018 року.
Уповноважений з питань стратегії забезпечить організаційно-змістовне обслуговування процесів,
пов'язаних з впровадженням стратегії.
Змістовну підтримку забезпечить призначений розпорядженням голови колектив з питань стратегії, у
склад якої увійшли особи, які були залучені у роботу над підготовкою Діагнозу і Стратегії – у якості
внутрішніх експертів з питань стратегії – представники Софіївської селищної ради.
Система актуалізації
Актуалізація Стратегії спрямована на впровадження можливих коригуючих змін, які доповнюють та
адаптують положення програми до змін, що відбуваються у внутрішньому та зовнішньому оточенні. З
огляду на довгостроковий характер планування, наступні правові, організаційні зміни та еластичність
в пристосуванні до пріоритетів, необхідно запланувати процес актуалізації Стратегії. Тут слід прийняти
за основу, що Стратегія є відкритим документом в операційній сфері, тобто у разі потреби вона може
бути доповнена новими проектами, завданнями та заходами, які можуть допомогти у досягненні
передбачуваних результатів впровадження.
Слід пам’ятати, що зміни, які вносяться, не повинні спотворювати основні припущення, що матимуть
наслідком значні зміни в структурі стратегічних цілей.
Актуалізація Стратегії буде здійснюватися у разі потреби на підставі результатів оцінювання, або у
випадку змін в стратегічних документах вищого рівня. Перед актуалізацією обов’язково має бути
проведене оцінювання. В актуалізації мають бути відображені висновки, представлені у звітах з
оцінювання. У разі необхідності актуалізації та впровадження змін до Стратегії колектив з питань
стратегії проведе відповідну процедуру.
Для правильного виконання положень Стратегії необхідно сукупно проаналізувати виконання
поставлених стратегічних і операційних цілей та бачення. З огляду на це, крім моніторингу виконання
завдань та заходів, необхідно проводити періодичне оцінювання.
На підставі даних, отриманих на етапі оцінювання, можна буде порівняти поточний стан, досягнутий
завдяки впровадженню Стратегії, з вихідним рівнем (визначеним як базовий момент початку робіт
над документом, тобто даними на кінець 2017 р.), а також прослідкувати за ходом змін протягом
років по відношенню до початкових передумов. Можна буде також оцінити ступінь досягнення
запланованих стратегічних цілей.
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Оцінювання повинне дати відповіді на наступні питання стосовно Стратегії:
 цілі Стратегії відповідають потребам?
 мешканці знають та ототожнюють себе зі Стратегією?
 результати, які були досягнуті, такі, як були заплановані?
 Стратегія відповідає очікуванням бенефіціарів?
 результати заходів є постійними, довгостроковими?
 було досягнуто бачення розвитку, передбачене Стратегією?
За оцінювання Стратегії відповідає колектив з питань стратегії. Загальний нагляд за оцінюванням
здійснює голова громади. Звіти щодо оцінювання затверджує рада Софіївської селищної ОТГ. У
процес оцінювання будуть залучені також заступники голови громади. У рамках актуалізації комітет з
питань реалізації стратегії співпрацюватиме з усіма відділами, правлінням громади, комунальними
підрозділами та іншими суб’єктами, відповідальними за реалізацію окремих цілей, відповідно до
моделі, представленої у розділі впровадження.
Функціонування системи моніторингу в Софіївській селищній ОТГ представлене схемою процедури
моніторингу і актуалізації стратегії на рисунку 10.4.
ПРИЙНЯТТЯ
СТРАТЕГІЇ
ДЛЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ

ПІДГОТОВКА
РАПОРТУ З
МОНІТОРИНГУ

КОНСУЛЬТАЦІЇ
ЩОДО
АКТУАЛІЗОВАНОЇ
СТРАТЕГІЇ

ОБГОВОРЕННЯ
ЗВІТУ З
МОНІТОРИНГУ

НАБІР
ПРОЕКТІВ,
АКТУАЛІЗАЦІЯ
СТРАТЕГІЇ

Рисунок 10.4. Схема моніторингу і актуалізації стратегії
Моніторинг і актуалізація є безперервним процесом і буде повторюватися відповідно до наступних
кроків:
1. Колектив з питань стратегії розробляє звіт моніторингу (разом з кількісними даними і
показниками) протягом 6 місяців від дати закінчення звітного періоду після збору інформації і
даних;
2. Голова представляє звіт раді Софіївської селищної ОТГ. Звіт разом з аналізом досягнень і
виявлення відхилень від прийнятих цілей і напрямків розвитку, повинен містити пропозиції
щодо коригування або рекомендувати зміни в записах стратегії. Також повинен включати в
себе якісну і кількісну оцінку реалізації окремих цілей стратегії та стратегічних проектів;
3. Після прийняття звіту радою та внесення можливих коректив у стратегію проходить набір
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пропозицій проектів у формі консультацій з громадськістю;
4. Голова представляє раді оновлену стратегію разом з пропозицією її ухвалити та
обґрунтуванням і звітом з консультацій.
Моніторинг реалізації Стратегії сталого розвитку Софіївської селищної ОТГ на 2018-2028 роки
полягатиме у безперервному зборі та аналізі даних, які стосуються виконання окремих завдань.
Отримана інформація виступає підставою для внесення коректив та змін. Змінність умов оточення та
труднощі у забезпеченні коштів для виконання положень Стратегії можуть призвести до
деактуалізації деяких із запланованих завдань або унеможливити їх виконання відповідно до
початкового плану. Незначні модифікації можуть стосуватись також стратегічних та операційних
цілей. Однак, такий крок повинен бути добре продуманим, прийняття рішення про зміни повинно
випливати з їх абсолютної необхідності, а напрямки і сфера не можуть істотно спотворювати основну
стратегічну ідею. Слід пам’ятати, що занадто часті та різкі зміни основних стратегічних передумов
можуть порушити правильну реалізацію Стратегії і бути причиною відсутності послідовності в її
впровадженні.
Для кожної стратегічної цілі були визначені показники, які будуть використовуватись для моніторингу
та оцінювання процесу впровадження стратегії (оцінювання буде базуватись на конкретних даних,
отриманих від моніторингу). Такий підхід дозволить не лише здійснювати належний моніторинг
виконання заходів та завдань, але і дасть підставу для здійснення оцінювання реалізації Стратегії.
Моніторинг реалізації Стратегії базуватиметься на наступних передумовах:
 суб’єктом, відповідальним за моніторинг Стратегії, є колектив з питань стратегії,
 моніторинг буде стосуватись окремих заходів (конкретні проекти, головним чином
інвестиційні), завдань, які складаються з комплексу заходів та проектів (відповідно до
представленої раніше ієрархії процесу стратегічного планування),
 моніторинг реалізації відбуватиметься після кожного року реалізації Стратегії щодо заходів,
завдань та проектів, паралельно зі звітами про виконання бюджету,
 підсумки моніторингу будуть підводитись у вигляді річних звітів про реалізацію Стратегії,
 звіти про моніторинг будуть затверджуватись:
 головою Софіївської селищної ОТГ (річні звіти),
 радою Софіївської селищної ОТГ (річні звіти).
Система інформування та популяризації стратегії
Мета інформаційної діяльності щодо Стратегії:
 інформування місцевої спільноти та інших зацікавлених суб’єктів про початок процесу
реалізації Стратегії,
 отримання схвалення з боку бенефіціарів заходів, запланованих у Стратегії,
 включення бенефіціарів у процес реалізації Стратегії,
 створення комунікаційної платформи між органами влади Софіївської селищної ОТГ та
різними групами зацікавлених сторін для ефективної реалізації Стратегії,
 збільшення ступеня залучення місцевої спільноти в діяльність органів місцевого
самоврядування, яка здійснюється на користь груп бенефіціарів Стратегії.
Популяризація Стратегії буде реалізована:
 до початку впровадження – під час консультацій з громадськістю, в період між завершенням
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робіт, затвердженням Стратегії радою громади та початком процесу впровадження,
під час впровадження – у 2018-2028 роках.

Популяризація Стратегії буде здійснюватися за допомогою наступних інструментів:
 зустрічі з місцевою спільнотою,
 зустрічі за участі експертів,
 зустрічі колективу з питань стратегії, комісій та сесії ради Софіївської селищної ОТГ,
 офіційного сайту Софіївської селищної ОТГ та сторінки в соціальній мережі Facebook,
 публікації в місцевих засобах масової інформації,
 презентації Стратегії в рамках власних заходів адміністрації Софіївської селищної ОТГ.
Суб’єктом, відповідальним за популяризацію Стратегії, виступає колектив з питань стратегії.
Популяризація доповнює заходи, які здійснюються в рамках моніторингу, оцінювання та актуалізації
документу Стратегії та є елементом системи його впровадження.
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11. Детальний план дій (короткострокова і довгострокова перспектива)
Детальний план дій на 2018 – 2022 (короткострокова перспектива) та 2018-2026 (довгострокова перспектива) роки
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/ завдання

Показник реалізації
діяльності / завдання
(продукт)

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

Реконструйований парк
відпочинку у центральній
частині смт Софіївка з
естрадою, спортивними
майданчиками,
затишними куточками
відпочинку.

Створення
загальнодоступних
місць для зайняття
спортом на території
Софіївської ОТГ

Створення загально
доступних місць для
зайняття спортом на
території Софіївської ОТГ.

Результат
реалізації
діяльності /
завдання
Збільшення
можливостей для
проведення
вільного часу
мешканцями усіх
вікових груп.
Промоція
здорового способу
життя
тапокращення
умов для
культурного
відпочинку
мешканців
Софіївської ОТГ.
Збільшення
привабливості
пропозиції
проведення
вільного часу на
повітрі та занять
спортом для дітей,
молоді,

Показник
оцінювання
результату
діяльності

Джерела
верифікації
показників

Відповідальн
ий за
виконання

Джерела
фінансування /
кошти з бюджету
ОТГ

Термін
реалізації

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради, КП
«Софіївське»

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога, ДФРР
субвенції

2020

Кількість
створених
об’єктів

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога, ДФРР,
субвенції

2018-2028

78
Стратегіясталого розвитку Софіївської селищної ОТГ на 2018 - 2028 роки

Децентpалізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)

Відкриття фітнесклубу в смт. Софіївка

Діючий фітнес-клуб у смт
Софіївка.

Облаштування
дитячих ігрових та
спортивних
майданчиків в
населених пунктах
Софіївської ОТГ

Встановлено дитячі ігрові
та спортивні майданчики
на території сіл
Запорізьке, Петрове,
Любимівка та у селищі
Софіївка.

Будівництво
футбольного поля на
території
Миколаївської ЗОШ

Побудовано футбольне
поле на території
Миколаївської ЗОШ.

мешканців ОТГ
всіх вікових груп
Збільшення
привабливості
пропозиції
проведення
вільного часу та
занять спортом
для жінок, осіб
старшого віку та
мешканців ОТГ
різних вікових
груп
Збільшення
можливостей для
проведення
вільного часу
дітьми
дошкільного та
шкільного віку.
Промоція
здорового способу
життя.
Збільшення
привабливості
пропозиції
проведення
вільного часу на
повітрі та занять
спортом для дітей,
молоді,
мешканців ОТГ
всіх вікових груп.

Кількість
створених
об’єктів

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Приватний
бізнес.
Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога,
приватні кошти

відкрито

Кількість
створених
об’єктів

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога, ДФРР

2018-2028

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога, ДФРР

2019-2020,
розпочато
процес
реалізації
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Промоція
здорового способу
життя.
Збільшення
можливостей для
проведення
вільного часу
мешканцями усіх
вікових груп.
Покращення умов
для культурного
відпочинку
мешканців
Софіївської ОТГ.

Кількість
встановлених
систем
опалення

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради, відділ
культури,
комунальне
підприємство

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога, ДФРР

2019-2026

Капітальний ремонт
покрівлі будівлі
Софіївськоїцентральн
ої бібліотеки в
смт.Софіївка

Капітальний ремонт
використанням
енергозберігаючих
технологій покрівлі
будівлі бібліотеки в
смт.Софіївка

Збільшення
можливостей для
проведення
вільного часу
мешканцями усіх
вікових груп.
Покращення умов
для культурного
відпочинку та
навчання
мешканців
Софіївської ОТГ.

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради, відділ
культури,
комунальне
підприємство

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога, ДФРР,
субвенції

реалізовано

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

Капітальний ремонт
використанням
енергозберігаючих
технологій будівлі
сільського клубу в
с.Любимівка

Збільшення
можливостей для
проведення
вільного часу
мешканцями усіх
вікових груп.
Покращення умов

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради, відділ
культури,
комунальне

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога, ДФРР,
субвенції

реалізовано

Встановлення
сучасної системи
опалення в сільських
закладах культури

Встановлення сучасної
системи опалення в
сільських закладах
культури
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Облаштування на
базі центрального
будинку культури
сучасного Будинку
Кіно

Капітальний ремонт
підлоги в КЗ
«Вишнева сільська
бібліотека»

Сучасна бібліотекакультурнодозвілевий центр
громади в с.
Миколаївка

Облаштування сучасного
будинку Кіно та
придбання обладнання

Капітальний ремонт
підлоги в КЗ «Вишнева
сільська бібліотека»

Сучасна бібліотекакультурно-дозвілевий
центр громади в с.
Миколаївка

для культурного
відпочинку
мешканців
Софіївської ОТГ.
Збільшення
можливостей для
проведення
вільного часу
мешканцями усіх
вікових груп.
Покращення умов
для культурного
відпочинку
мешканців
Софіївської ОТГ.
Збільшенняможли
востей для
проведення
вільного часу
мешканцямиусіхві
ковихгруп.
Покращення умов
для культурного
відпочинкумешка
нців
с. Вишневе
Збільшення
можливостей для
проведення
вільного часу
мешканцями усіх
вікових груп.

підприємство

Кількість
створених
об’єктів

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчийк
омітетселищн
оїради.

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога

2019-2028

Виконавчи й
комітет
Софіївсько ї
селищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнароднатехні
чнадопомога

2020

Виконавчи й
комітет
Софіївсько ї
селищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога

2020
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Бібліотека розвитку
та дозвілля «Мері
Поппінс».

Облаштуванобібліотеку
розвитку та дозвілля
«Мері Поппінс».

Збільшення
можливостей для
проведення
вільного часу
дітей.

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчи й
комітет
Софіївсько ї
селищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога

2020

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

Показник реалізації
діяльності / завдання
(продукт)

Розвиток
громадських
організацій

Створення та активізація
діяльності на території
СофіївськоїОТГгромадськ
их організацій, зокрема
громадської організації
жінок та осіб старшого
віку, осіб з інвалідністю,
переселенців, військових
і учасникиів бойових дій,
молоді тощо.

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

Проводиться щорічно
спартакіада Софіївської
ОТГ, зокрема з таких
видів спорту, як легка
атлетика, футбол,
баскетбол, волейбол,

Результат
реалізації
діяльності /
завдання
Підвищення
суспільної
активності
мешканців,
створення
платформи для
реалізації
громадських ідей,
посилення впливу
мешканців на
процеси
прийняття рішень
та управління
громадою
Молодь
Софіївської ОТГ
отримає
можливості
реалізувати себе
шляхом участі у

Показник
оцінювання
результату
діяльності

Джерела
верифікації
показників

Відповідальн
ий за
виконання

Джерела
фінансування /
кошти з бюджету
ОТГ

Кількість
створених
громадських
організацій

Звіти про
діяльність
громадської
організації.
Інформація в ЗМІ
та соціальних
мережах.
Звіт з виконання
бюджету

Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради.
Активні
мешканці
громади.

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога

2018-2028

Понад 5000
осіб
приймуть
участь у
змаганнях на
спартакіадах .

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

Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради.
Відділ молоді

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога

Реалізовано,
працює
щорічно

Термін
реалізації
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класична боротьба,
армрестлінг, кульова
стрільба, шахи, шашки.

Створення
молодіжного
креативного центру
«Софія DIY»

Створення філій
молодіжного
креативного центру
«Софія DIY» в с.
Гуляйполе, с.
Миколаївка та с.
Запорізьке

Створення молодіжного
креативного центру
«Софія DIY» молодіжної
ради.

Створено на філії
молодіжного
креативного центру
«Софія DIY» молодіжної
ради.

змаганнях.
Популяризація
фізкультури і
спорту в
Софіївській ОТГ.

Збільшення
можливостей для
проведення
вільного часу та
розширення видів
активності для
різних вікових
груп молоді.
Проведення
культурних
заходів з метою
організації
якісного дозвілля.
Збільшення
можливостей для
проведення
вільного часу та
розширення видів
активності для
різних вікових
груп молоді.
Проведення
культурних
заходів з метою
організації
якісного дозвілля.

Кількість
створених
об’єктів

Кількість
членів
молодіжної
громадської
ради
збільшилась
до 50 осіб.

учасників.
Інформація в
засобах масової
інформації.
Відгуки в
соціальних
мережах.
Звіт з виконання
бюджету.
Дослідження
умов життя і
якості публічних
послуг. Списки
учасників.
Інформація в
засобах масової
інформації.
Відгуки в
соціальних
мережах.
Звіт з виконання
бюджету.
Дослідження
умов життя і
якості публічних
послуг. Списки
учасників.
Інформація в
засобах масової
інформації.
Відгуки в
соціальних
мережах.

і спорту.
ДЮСШ.

Молодіжна
громадська
рада при
Виконавчому
комітеті
Софіївської
селищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога

2018
реалізовано

Молодіжна
громадська
рада при
Виконавчому
комітеті
Софіївської
селищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога

2020
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Розвиток
Софіївського Центру
дитячої творчості

Впровадження нових
гуртків та методикв
діяльність Софіївського
Центру дитячої творчості

Створення
соціального
молодіжного
кафетерію «Подаруй
чашку кави»

Створено соціальний
молодіжний кафетерій
«Подаруй чашку кави»

Запровадження
партисипативного
бюджетування
(бюджету участі)

Партисипативне
бюджетування та
реалізації громадських
ініціатив

Створення цікавої
пропозиції
проведення
вільного часу та
належних умов
для культурного та
активного
дозвілля дітей.
Впровадженя нові
творчі гуртків та
методикігрового
навчання
Підвищення
суспільної
активності молоді,
реалізація
соціальних
інінціатив для осіб
в складних
життєвих умовах
Впровадження
пракики реалізації
партисипативного
бюджету в
управлінні
об’єднаною
громадою,
залучення та
посилення впливу
мешканців на
процеси
прийняття рішень

Кількість
організовани
х нових
гуртків

Звіт з виконання
бюджету.
Дослідження
умов життя і
якості публічних
послуг. Списки
учасників.
Інформація в
засобах масової
інформації.
Відгуки в
соціальних
мережах.

Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради.
Відділ освіти.

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога

2019-2028

Кількість
створених
об’єктів

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

Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога

2019,
реалізовано
на базі
молодіжного
центру

Звіт з виконання
бюджету

Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради

Бюджет ОТГ

2018,
реалізовано
та постійно
діє

Запроваджен
ня
партисипатив
ного
бюджетуванн
я
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Відкритий
молодіжний
креативний простір
для молоді
Запорізького
старостинського
округу

Створено на філії
молодіжного
креативного центру
«Софія DIY» молодіжної
ради.

Збільшення
можливостей для
проведення
вільного часу та
розширення видів
активності для
різних вікових
груп молоді.
Проведення
культурних
заходів з метою
організації
якісного дозвілля.

Кількість
членів
молодіжної
громадської
ради
збільшилась
до 50 осіб.

Звіт з виконання
бюджету.
Дослідження
умов життя і
якості публічних
послуг. Списки
учасників.
Інформація в
засобах масової
інформації.
Відгуки в
соціальних
мережах.

Молодіжна
громадська
рада при
Виконавчому
комітеті
Софіївської
селищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога

2020

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

Забезпечення
присутності
Софіївської ОТГ у
інтернет-просторі

Створення системи
роботи зі

Показник реалізації
діяльності / завдання
(продукт)

Результат
реалізації
діяльності /
завдання

Показник
оцінювання
результату
діяльності

Функціонуючий сайт
Софіївської ОТГ

Підвищення якості
та швидкості
надання публічних
послуг різним
групам мешканців.

Кількість
створених
веб-сайтів
громади

Створення системи
роботи зі зверненнями

Підвищення якості
та швидкості

Кількість
створених

Джерела
верифікації
показників
Звіт з виконання
бюджету.
Дослідження
умов життя і
якості публічних
послуг.
Інформація в
засобах масової
інформації.
Відгуки в
соціальних
мережах.
Звіт з виконання
бюджету

Відповідальн
ий за
виконання

Джерела
фінансування /
кошти з бюджету
ОТГ

Термін
реалізації

Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога, ДФРР

Постійно
діючий,
реалізовано
70% проекту
станом на
2019 рік

Виконавчий
комітет

Бюджет ОТГ,
міжнародна

2019
реалізовано
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зверненнями
громадян засобами
інтернет-технологій

Участь в програмах
та проектах
міжнародної
технічної допомоги

Забезпечення
якісним інтернетзв'язком заклади
освіти та культури
Миколаївського
старостинського
округу

громадян засобами
інтернет-технологій та
інтеграція з системою
електронного врядування
та управління ОТГ

Реалізація
інфраструктурних,
соціальних, освітніх,
культурних, технологічних
проектів для розвитку
об’єднаної громади

Підвищення якості та
швидкості надання
публічних послуг різним
групам мешканців.

надання публічних
послуг різним
групам мешканців
та реакції на
звернення
громадян
Реалізація
проектів для
розвитку
об’єднаної
громади із
залученням
фінансування в
програмах та
проектах
міжнародної
технічної
допомоги
Кількістьстворених
веб-сайтівзакладів

систем

Участь в
програмах та
проектах

Звіт з виконання
бюджету.
Дослідження
умов життя і
якості публічних
послуг.
Інформація в
засобахмасовоїін
формації.
Відгуки в
соціальнихмере
жах.

Участь в
програмах та
проектах

Звіт з
виконаннябюдж
ету

Софіївської
селищної
ради.

технічна
допомога, ДФРР

на сайті
громади

Виконавчийк
омітетСофіївс
ькоїселищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога

2018-2028

Виконавчийк
омітетСофіївс
ькоїселищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнароднатехні
чнадопомога,
ДФРР

2020

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

Показник реалізації
діяльності / завдання
(продукт)

Щорічне проведення

Проведення фестивалю

Результат
реалізації
діяльності /
завдання
Збереження

Показник
оцінювання
результату
діяльності
Кількість

Джерела
верифікації
показників

Відповідал
ьний за
виконання

Звіт з виконання

Виконавчи

Джерела
фінансування /
кошти з бюджету
ОТГ
Бюджет ОТГ,

Термін
реалізації
Впроваджено
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фестивалю між
громадами
Дніпропетровської
області «Різдвяна
Зірка»

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

Створення програми
соціального захисту
пенсіонерів та
інвалідів

«Різдвяна Зірка»між
громадами
Дніпропетровської
області

культурних
традицій
українського
народу.
Збереження та
посилення
соціальної та
територіальної
єдності мешканців
громад

Фестиваль «Українського
вареника» між
культурними та освітніми
закладами громади

Збереження
культурних
традицій
українського
народу.Розвиток
почуття єдності
мешканців

Розробка та реалізація
програми соціального
захисту осіб з
інвалідністюта осіб
пенсійного віку

Розробка заходів
та визначення в
бюджеті на
відповідний рік
коштів для
фінансування
програми
соціального
захисту
пенсіонерів та
інвалідів

проведених
заходів

Кількість
проведених
заходів

Кількість
розроблених
програм

бюджету.
Дослідження
умов життя і
якості публічних
послуг.
Інформація в
засобах масової
інформації.
Відгуки в
соціальних
мережах.
Звіт з виконання
бюджету.
Дослідження
умов життя і
якості публічних
послуг.
Інформація в
засобах масової
інформації.
Відгуки в
соціальних
мережах.

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

й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради.

міжнародна
технічна
допомога,
приватні кошти

у 2017 році.
Постійно
діючий

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна
допомога,
приватні кошти

Впроваджено
у 2018 році,
постійно
діючий

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради

Бюджет ОТГ

2018-2028
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Створення програми
зайнятості для
інвалідів

Розробка та реалізація
програми зайнятості для
осіб з інвалідністю

Створення клубу
пенсіонерів на базі
КЗ Софіївська
центральна
бібліотека

Створення та організація
діяльностіклубу
пенсіонерів

Запровадження
елементів
гендерного
бюджетування в
управлінні громадою

Вивчення потреб жінок та
чоловіків різних груп
населення в отриманні
публічних послуг за
рахунок місцевого
бюджету
Перерозподіл
бюджетних коштів з
урахуванням потреб
жінок та чоловіків різних
цільових груп
Формування гендерночутливих програм,
проектів, бюджету

Підвищення рівня
зайнятості серед
осіб з інвалідністю
різних вікових
груп
Створення умов
для активності
учасників клубу
щодо захисту прав
пенсіонерів,
отримання і
обміну
інформацією з
різноманітних
питань,
консультацій
лікарів, здорового
способу життя
тощо
Підвищено якість
та адресність
надання публічних
послуг в громаді
Забезпечено
прозорість
розподілу
бюджетних коштів
Залучено широке
коло зацікавлених
осіб до управління
в громаді та
використання
бюджетних коштів

Кількість
розроблених
програм

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

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради.

Бюджет ОТГ

2018-2028

Кількість
створених
об’єктів

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

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна допомога

2018,
реалізовано

Кількість
програм, які
враховують
інтереси та
потреби
жінок та
чоловіків;
сума
бюджетних
коштів,
спрямованих
на
забезпечення
гендерної

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

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради,
депутати

Бюджет ОТГ

2019,
впроваджено
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рівності

Створення програми
реабілітації та
соціалізації учасників
бойових дій та
проведення заходів
щодо їх повноцінної
реабілітації та
соціалізації

Розробка та реалізація
програми реабілітації та
соціалізації учасників
бойових дій

Надання
безкоштовної
юридичної допомоги
мешканцям громади
в тяжкій життєвій
ситуації

Кожен мешканець
громади має повне право
та можливість отримати
юридичну допомогу в
тяжкій життєвій ситуації

Створення
рекреаційної зони
відпочинку
загальногромадськог
о призначення в
с.Запорізьке

Створено рекреаційну
зону відпочинку
загальногромадського
призначення в
с.Запорізьке

Покращення
доступу до
соціальних послуг
та надання
учасникам АТО і
бойових дій
безкоштовної
соціальної і
правової,
допомоги;
забезпечення
безкоштовної
реабілітації у
відповідних
медичних
закладах
Покращення
доступу до
соціальних послуг
та надання
безкоштовної
юридичної
допомоги
мешканцям
громади
Збільшення
можливостей для
проведення
вільного часута
відпочинку.

Кількість
створених
програм
реабілітації та
соціалізації

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

Виконавчи
йкомітетС
офіївськоїс
елищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна допомога

2019
реалізовано

Організація
надання
безкоштовної
юридичної
допомоги

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

Виконавчи
йкомітетС
офіївськоїс
елищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна допомога

2018-2028

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

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

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна допомога

2020
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Операційна ціль 1.5. Формування культурної ідентичності
Діяльність/ завдання

Показник реалізації
діяльності / завдання
(продукт)

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

Розробка проектнокошторисної
документації та
капітальний ремонт
пам’яток культури та
історії на території
Софіївської ОТГ

«Облаштування зони
відпочинку
в
селі
Петрове
біля
центральної водойми»

Облаштування зони
відпочинку в селі
Петрове біля
центральної водойми

«Створення
спортивного
майдачика
для
фізичного розвитку та
дозвілля
мешканців
села Петрове»

Створення спортивного
майдачика
для
фізичного розвитку та
дозвілля
мешканців
села Петрове»

«Читай-містечко
–
територія спілкування,
творчості і відпочинку
селища Софіївка»

Облаштування
території
поруч
з
центральною
бібліотекою
Читай-

Результат
реалізації
діяльності /
завдання
Збільшення
можливостей для
проведення
вільного часу.
Збільшення
потоку зовнішніх
туристів.
Збільшення
надходжень до
місцевого
бюджету.
Покращено
інфраструктуру,
залучення молоді
до ведення
здорового
способу життя.

Показник
оцінювання
результату
діяльності

Джерела
верифікації
показників

Відповідал
ьний за
виконання

Джерела
фінансування /
кошти з бюджету
ОТГ

Термін
реалізації

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

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

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна допомога

2019-2028

Кількість
облаштовани
х об’єктів

Акти виконаних
робіт.
ЗМІ, інтернет
мережі.

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна допомога

2019,
реалізовано

Покращено
інфраструктуру,
залучення молоді
до ведення
здорового
способу життя.

Кількість
облаштовани
х об’єктів

Акти виконаних
робіт.
ЗМІ, інтернет
мережі.

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна допомога

2019,
реалізовано

Покращено
інфраструктуру.

Кількість
облаштовани
х об’єктів

Акти виконаних
робіт.
ЗМІ, інтернет
мережі.

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна допомога

2019,
реалізовано
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ради.

містечко – територія
спілкування, творчості і
відпочинку
селища
Софіївка
«Родинний відпочинок
в
глибинці
вул.
Постного,
60
с
Запорізьке»

Поточний
ремонт
елементів алеї Пам'яті
в смт Софіївка

Благоустрій скверу с.
Вишневе

Створення
відпочинку
Запорізьке.

у

зони
с

Розрахунок бюджету
проекту для
проведення поточного
ремонту алеї памяті

Благоустрій скверу с.
Вишневе

Створено умови
для спілкування та
проведення
вільного часу для
всіх верств
населення на
території с
Запорізьке.

Кількість
облаштовани
х об’єктів

Проведено
поточний ремонт
алеї памяті

Кількістьпобу
дованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
нихоб’єктів

Покращеня
інфраструктури.

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Акти виконаних
робіт.
ЗМІ, інтернет
мережі.

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна допомога

2019,
реалізовано

Висвітленняінфо
рмації у ЗМІ та
соціальнімережі.

Виконавчи
йкомітетС
офіївськоїс
елищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнароднатехнічна
допомога, субвенції,
обласний бюджет.

2019,
реалізовано

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнароднатехнічна
допомога

2020

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/ завдання

Показник реалізації
діяльності / завдання
(продукт)

Результат
реалізації
діяльності /
завдання

Показник
оцінювання
результату
діяльності

Джерела
верифікації
показників

Відповідал
ьний за
виконання

Джерела
фінансування /
кошти з бюджету
ОТГ

Термін
реалізації
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Капітальний ремонт
доріг на вулицях
Незалежності, Южна
в смт. Софіївка

Капітальний ремонт
тротуарів на
території Софіївської
ОТГ до 2028 року.

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

Капітальний ремонт
пішохідноїдоріжки
по вул. Больничній (в
межажвідстадіону до
ж/б №35) в

Розробка проектнокошторисної
документації та
капітальний ремонт доріг
на вулицях Незалежності,
Южна, Шкільна в смт.
Софіївка
Розробка проектнокошторисної
документації та
капітальний
ремонттротуарів(якщо
потрібно) або
проведення поточного
ремонту.
Проведення поточного
ремонтутротуарів по
вулПостного в с
Запорізьке та по вул
Центральна в с Петрове
та в с
Любимівка(біляшколи)

Проведено капітальний
ремонт
пішохідноїдоріжки по
вул. Больничній (в
межажвідстадіону до ж/б

Покращення стану
дорожнього
покриття та
створення
комфортних умов
для пересування

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Покращення стану
дорожнього
покриття та
створення
комфортних умов
для пересування

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Покращення стану
дорожньогопокри
ття та
створеннякомфор
тнихта
безпечнихумов
для пересування

Кількістьпобу
дованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
нихоб’єктів

Покращення стану
дорожньогопокри
ття та
створеннякомфор
тних та безпечних

Кількістьпобу
дованих,
реконструйов
аних і
відремонтова

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету
Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КП
«Софіївськ
е»

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції.

2018,
реалізовано

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КП
«Софіївськ
е»

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції,
міжнародна
технічна допомога.

До 2028

Звітністькомунал
ьногопідприємст
ва,
абоіншогопідпри
ємства яке буде
проводитипоточ
ний ремонт
згідносистемипр
озоро,
активиконанихр
обіт. Звіт з
виконання
бюджету
Звітністькомунал
ьногопідприємст
ва,
абоіншогопідпри
ємства яке буде

Виконавчи
йкомітетС
офіївськоїс
елищної
ради,

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції,
міжнароднатехнічна
допомога.

2020

Виконавчи
йкомітетС
офіївськоїс
елищноїра
ди,КПСофії

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції,
міжнароднатехнічна
допомога.

2019,
реалізовано
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смтСофіївкаСофіївськ
ого району
Дніпропетровськоїоб
ласті

Капітальний ремонт
пішохідної доріжки
по вул. Поштовій в
смт Софіївка
Софіївського району
Дніпропетровської
області

Капітальний ремонт
пішохідної доріжки
по вул. Степовій в
смт Софіївка
Софіївського району
Дніпропетровської
області

№35) в
смтСофіївкаСофіївського
району
Дніпропетровськоїобласт
і

Проведено капітальний
ремонт пішохідної
доріжки по вул. Поштовій
в смт Софіївка
Софіївського району
Дніпропетровської
області

Проведено капітальний
ремонт пішохідної
доріжки по вул. Степовій
в смт Софіївка
Софіївського району
Дніпропетровської
області

умов для
пересування

Покращення стану
дорожнього
покриття та
створення
комфортних та
безпечних умов
для пересування

Покращення стану
дорожнього
покриття та
створення
комфортних та
безпечних умов
для пересування

нихоб’єктів

Кількістьпобу
дованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
нихоб’єктів

Кількістьпобу
дованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
нихоб’єктів

проводитипоточ
ний ремонт
згідносистемипр
озоро,
активиконанихр
обіт. Звіт з
виконаннябюдж
ету
Звітністькомунал
ьногопідприємст
ва,
абоіншогопідпри
ємства яке буде
проводитипоточ
ний ремонт
згідносистемипр
озоро,
активиконанихр
обіт. Звіт з
виконаннябюдж
ету
Звітністькомунал
ьногопідприємст
ва,
абоіншогопідпри
ємства яке буде
проводитипоточ
ний ремонт
згідносистемипр
озоро,
активиконанихр
обіт. Звіт з
виконаннябюдж
ету

вське

Виконавчи
йкомітетС
офіївськоїс
елищноїра
ди,
КПСОфіївс
ьке

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції,
міжнароднатехнічна
допомога.

2019,
реалізовано

Виконавчи
йкомітетС
офіївськоїс
елищноїра
ди,
КПСофіївсь
ке

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції,
міжнароднатехнічна
допомога.

2019,
реалізовано
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Капітальний ремонт
дороги на вулиці
Комарова в с.
Миколаївка

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

Будівництво
автобусних зупинок в
с. Запорізьке, с.
Братське

Розробка проектнокошторисної
документації та
капітальний ремонт
дороги по вулиці
Комарова в с.
Миколаївка.
Розробка проектнокошторисної
документації та
капітальний ремонт доріг
по вулицях Квітнева,
Степова, Набережна,
Прогресівська в с.
Миколаївка
Побудовано автобусні
зупинки для зручності
очікування транспорту
загального користування
на території с Братське та
с Запорізьке.

Покращення стану
дорожнього
покриття та
створення
комфортних умов
для пересування

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КП
«Софіївськ
е»

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції.

2018,
реалізовано

Покращення стану
дорожнього
покриття та
створення
комфортних умов
для пересування

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КП
«Софіївськ
е»

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції.

До 2028

Покращення
інфраструктури
населених пунктів
с Братське та с
Запорізьке.

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Капітальний ремонт
дорогиповулиці,
Шкільна в смт.
Софіївка

Розробка проектнокошторисноїдокументації
та капітальний ремонт
дороги на вулиціШкільна
в смт. Софіївка

Покращення стану
дорожньогопокри
ття та
створеннякомфор
тних умов для
пересування

Кількістьпобу
дованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
нихоб’єктів

Встановленняавтобус
нихзупинок на
території с.

Встановленоавтобуснізуп
инки на території с.
Миколаївка та сел.

Кількістьоблаштов
анихмісць для
зупинкигромадськ

Кількістьпобу
дованих,
реконструйов

Звітністькомунал
ьногопідприємст
ва,
активиконанихр
обіт. Звіт з
виконаннябюдж
ету
Звітністькомунал
ьногопідприємст
ва,

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КП
«Софіївськ
е»
Виконавчи
йкомітетС
офіївськоїс
елищноїра
ди, КП
«Софіївськ
е»
Виконавчи
й
комітетСо

2019,
реалізовано
Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції,
міжнародна
технічна допомога

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції.

2020

Бюджет ОТГ,
міжнароднатехнічна
допомога

2020
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Миколаївка та сел.
Лошкарівка

Лошкарівка

ого транспорту

аних і
відремонтова
них об’єктів

активиконанихр
обіт. Звіт з
виконання
бюджету

фіївсько ї
селищної
ради.

Операційна ціль 2.2. Підвищення якості освіти шляхом покращення доступу до освіти та модернізації освітньої інфраструктури
Діяльність/ завдання

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

Капітальний ремонт
(санація) будівель
дитячого
дошкільного
навчального закладу
№1 «Чайка»,
дитячого
дошкільного

Показник реалізації
діяльності / завдання
(продукт)
Розробка проектнокошторисної
документації та
капітальний ремонт із
застосуванням
енергозберігаючих
технологій будинку КЗ
«Софіївська опорна
загальноосвітня школа ІІІІ ступенів» Софіївської
селищної ради
Софіївського району
Дніпропетровської
області за смт Софіївка,
вул. Чкалова, 1
Розробка проектнокошторисної
документації та
капітальний ремонт
будівлі дитячих
дошкільних навчальних
закладів: №1 «Чайка»,
№2 «Ромашка»,№3

Результат
реалізації
діяльності /
завдання

Показник
оцінювання
результату
діяльності

Джерела
верифікації
показників

Відповідал
ьний за
виконання

Джерела
фінансування /
кошти з бюджету
ОТГ

Термін
реалізації

Покращення умов
перебування
дітей,вчителівтапр
оведення
навчального
процесу у
Софіївській
опорній
загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконаннябюдж
ету

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради,
відділ
освіти, КП
«Софіївськ
е»

Бюджет ОТГ,
обласний бюджет

2018-2019, в
процесі
реалізації

Покращення умов
перебування дітей
у дошкільних
навчальних
закладах смт
Софіївка.

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконаннябюдж
ету

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради,
відділ
освіти, КП
«Софіївськ

Бюджет ОТГ,
обласний бюджет.
Надзвичайна
кредитна програма

2020-2023
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навчального закладу
№3 «Берізка» та
дитячого
дошкільного
навчального закладу
№2 «Ромашка» в
смт. Софіївка
Капітальний ремонт
із застосуванням
енергозберігаючих
технологій будівлі КЗ
«Софіївський центр
творчості» в смт.
Софіївка, вул.
Шкільна 23

Організація
перевезення в школи
дітей шкільними
автобусами

Реконструкція із
застосуванням
сучасних
енергозберігаючих
технологій шкільної

«Берізка» у смт Софіївка
Дніпропетровської
області

Розробка проектнокошторисної
документації та
капітальний ремонт
будівлі КЗ «Софіївський
центр творчості»:
заміна даху; заміна вікон
на металопластикові;
зовнішнє утеплення стін;
приведення інтер’єру до
естетичного стану.
Регулярні маршрути
шкільного автобусу, на
якому діти з віддалених
сіл громади зможуть
діставати школи не
більше ніж за півгодини.
Перевезення дітей буде
здійснюватися
транспортом приватного
перевізника.
Розробка проектнокошторисної
документації та
реконструкція шкільної
котельні у с. Миколаївка.

е»

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконаннябюдж
ету

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради,
відділ
освіти, КП
«Софіївськ
е»

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції,
міжнародна
технічна допомога

2018,
реалізовано

Забезпечення
послугперевезенн
я для дітей з
віддалених сіл
об’єднаної
громади.

Кількість
організовани
х маршрутів
перевезень

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

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради,
відділ
освіти, КП
«Софіївськ
е»

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції,
міжнародна
технічна допомога

2018,
реалізовано,
постійно діє

Покращення умов
перебування дітей
та вчителів у
навчальному
закладі,

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради,

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції,
міжнародна
технічна допомога

2019,
реалізовано

Підвищення якості
життя, збільшення
кількості дітей, що
відвідують
Софіївський центр
творчості.
Зменшення витрат
на опалення
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котельні в с.
Миколаївка

впровадження
енергозберігаючи
х технологій

них об’єктів

виконаннябюдж
ету

Розробка проектнокошторисної
документації та
капітальний ремонт
опалювальної та
каналізаційної системи у
Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст

Створення якісних
умов навчання у
Миколаївській
ЗОШ І-ІІІ ст

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Встановленняблиска
вковідводу у КЗ ДНЗ
«Сонечко»
Новоюліївськогостар
осьтинського округу

Встановленоблискавкові
двід у КЗ ДНЗ «Сонечко»
Новоюліївськогостаросьт
инського округу

Забезпеченобезпе
чніумовиперебува
ннядітей у
дитячомусадочку

Кількість
впроваджени
х безпечних
заходів

Звіт начальника
відділуосвіти.

Проведення
поточного ремонту
приміщенняна базі
КЗ ДНЗ «Сонечко»
Новоюліївськогостар
осьтинського округу

Проведено поточний
ремонт приміщенняна
базі КЗ ДНЗ «Сонечко»
Новоюліївськогостаросьт
инського округу

Створенняякісних
умов
навчаннядітейдош
кільноговіку у
дитячомусадочку

Кількістьмоде
рнізованихоб’
єктів

Звітністьначальн
икавідділуосвіти

Розробка
проектнокошторисної
документації та
облаштування
внутрішнього туалету в
будівлі Вишневої ЗОШ

Покращення умов
перебування дітей
та вчителів
Вишневої ЗОШ

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання

Капітальний ремонт
опалювальної та
каналізаційної
системи у
Миколаївській ЗОШ ІІІІ ст

Облаштування
внутрішнього туалету
в будівлі Вишневої
ЗОШ

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

відділ
освіти, КП
«Софіївськ
е»
Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради,
відділ
освіти, КП
«Софіївськ
е»
Виконавчи
йкомітетС
офіївськоїс
елищної
ради,
відділосвіт
и
Виконавчи
йкомітетС
офіївськоїс
елищноїра
ди,
відділосвіт
и
Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради.

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції,
міжнародна
технічна допомога

2019,
реалізовано

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції,
міжнароднатехнічна
допомога

2020

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції,
міжнароднатехнічна
допомога

2020

Бюджет ОТГ,
міжнароднатехнічна
допомога

2020
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бюджету
Приднання
обладнання для
кабінету
обслуговуючої праці
Кам’янської ЗОШ

Приднання обладнання
для кабінету
обслуговуючої праці
Кам’янської ЗОШ

Покращення
якості навчання
учнів Вишневої
ЗОШ та
Кам’янської ЗОШ

Кількість
придбаних
одиниць
обладнання

Ремонт туалету в
будівлі Вишневого
ДНЗ «Дюймовочка»

Ремонт туалету в будівлі
Вишневого ДНЗ
«Дюймовочка»

Покращення умов
перебуваннядітей
у
дошкільномунавч
альномузакладі с.
Вишневе

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Встановленнясвітоді
одногоосвітленняуКЗ
«Миколаївськазагаль
ноосвітняшколаІІІІступенів»

Встановлено світодіодне
освітлення у КЗ
«Миколаївська
загальноосвітня школа ІІІІ ступенів»

Покращення умов
перебуваннядітей
у навчальних
закладах

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Звіт адміністрації
ОТГ. Звіт з
виконання
бюджету
Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету
Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради.
Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнароднатехнічна
допомога

2020

Бюджет ОТГ,
міжнароднатехнічна
допомога

2020

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради.

Бюджет ОТГ,
міжнароднатехнічна
допомога

2020

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

Показник реалізації
діяльності / завдання
(продукт)

Будівництво
водогону в селах
Українське,
Малософіївка,
Гуляйполе

Розробка проектнокошторисної
документації та
будівництво
водопроводу в

Результат
реалізації
діяльності /
завдання
Забезпечення
постійного та
якісного
водопостачання
мешканцям

Показник
оцінювання
результату
діяльності
Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова

Джерела
верифікації
показників

Відповідал
ьний за
виконання

Джерела
фінансування /
кошти з бюджету
ОТГ

Термін
реалізації

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КП

Бюджет ОТГ

2018-2028
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Будівництво
підвідного водогону
у с. Миколаївка,
с. Володимирівка

Облаштування
колодязів з питною
водою в с Любимівка

Реконструкція
підвідного
водопроводу до с.
Кам’янка

селахУкраїнське,
Малософіївка, Гуляйполе.
Розробка проектнокошторисної
документації та
будівництво
водопроводувс.
Миколаївка,
с. Володимирівка

Софіївської ОТГ

них об’єктів

Забезпечення
постійного та
якісного
водопостачання
мешканцям
Софіївської ОТГ

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Проведення ремонтних
робіт по облаштуванню
колодязів з питною
водою.

Забезпечено
мешканців с
Любимівка
доступом до
колодязів з
питною водою

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Виконання робіт по
проекту реконструкція
підвідного водопроводу
до с. Кам’янка

Забезпеченняпості
йного та якісного
водопостачанням
ешканцямс.
Кам’янка

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

виконаннябюдж
ету
Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконаннябюдж
ету
Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконаннябюдж
ету
Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

«Софіївськ
е»
Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КП
«Софіївськ
е»
Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КП
«Софіївськ
е»
Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради.

Джерела
верифікації
показників

Відповідал
ьний за
виконання

Джерела
фінансування /
кошти з бюджету
ОТГ

Термін
реалізації

Звітність
комунального
підприємства.
Звіт з виконання

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної

Бюджет ОТГ

2020-2028

Бюджет ОТГ

2019-2028

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції,
міжнародна
технічна допомога

2019,
реалізовано

Бюджет ОТГ,
міжнароднатехнічна
допомога

2020

Операційна ціль 2.4. Створення системи управління відходами
Діяльність/ завдання

Показник реалізації
діяльності / завдання
(продукт)

Очищення посадок
та лісосмуг від
побутового сміття

Ліквідація
несанкціонованих
сміттєзвалищ
внасадженнях та

Результат
реалізації
діяльності /
завдання
Зменшення
обсягів утворення
ТПВ, зменшення
рівня забруднення

Показник
оцінювання
результату
діяльності
Кількість
очищених від
сміття
об’єктів.
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лісосмугах
Проведена масовороз’яснювальна робота з
мешканцями Софіївської
ОТГ щодо очищення
територій від ТПВ.

території громади
ТПВ. Покращення
стану
навколишнього
природного
середовища

Ліквідація
100%
несанкціонов
аних
сміттєзвалищ

бюджету

ради, КП
«Софіївськ
е»

Операційна ціль 2.5. Впровадження енергозберігаючих технологій у громадських об'єктах громади
Діяльність/ завдання

Модернізація
системи вуличного
освітлення по всій
території Софіївської
ОТГ

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

Капітальний ремонт
мереж
вуличного

Показник реалізації
діяльності / завдання
(продукт)
Капітальний ремонт та
модернізація мереж
вуличного освітлення
території з
встановленням
енергозберігаючих
світильників у всіх
населених пунктах
Софіївської ОТГ.
Капітальний ремонт та
модернізація мереж
вуличногоосвітленнятери
торії з
встановленняменергозбе
рігаючихсвітильників.

Капітальний ремонт та
модернізація мереж

Результат
реалізації
діяльності /
завдання
Освітлено в
енергоефективний
спосіб 100%
вулиць і тротуарів
усіх населених
пунктів ОТГ

Показник
оцінювання
результату
діяльності

Джерела
верифікації
показників

Відповідал
ьний за
виконання

Джерела
фінансування /
кошти з бюджету
ОТГ

Термін
реалізації

Кількість
модернізован
их точок
освітлення

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КП
«Софіївськ
е»

Бюджет ОТГ,
субвенція,
міжнародні гранти

2018-2028

Виконавчи
йкомітетС
офіївськоїс
елищної
ради.
Організаці
я яка
виконуват
име
роботи.
Виконавчи
йкомітетС

Освітлено в
енергоефективний
спосіб 100%
вулиць і
тротуарівусіхнасел
енихпунктів ОТГ

Кількістьмоде
рнізованихто
чокосвітленн
я

Звітністькомунал
ьногопідприємст
ва,
активиконанихр
обіт. Звіт з
виконаннябюдж
ету

Освітлено в
енергоефективний

Кількістьмоде
рнізованихто

Звітністькомунал
ьногопідприємст

Бюджет ОТГ,
субвенція,
міжнародні гранти

2019

Бюджет ОТГ,
субвенція,

2019
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освітлення по вул.
Центральна,
Кар'єрна, Набережна
лінії КТП 364, 127,
434
в
селі
Олександро
–
БілівкаСофіївського
району
Дніпропетровської
області
Капітальний ремонт
мереж
вуличного
освітлення по вул.
Набережна, Квітнева,
Маяковського,
Степова лінії
КТП
399, 388 в селі
Миколаївка
Софіївського району
Дніпропетровської
області
Капітальний ремонт
мереж
вуличного
освітлення по вул.
Врожайна,
Привокзальна,
Польова лінії КТП
132, 408 в селі
ЛошкарівкаСофіївськ
ого
району
Дніпропетровської
області
Будівництво сонячної

вуличногоосвітленнятери
торії з
встановленняменергозбе
рігаючихсвітильників.

спосіб 100%
вулиць і
тротуарівусіхнасел
енихпунктів ОТГ

чокосвітленн
я

ва,
активиконанихр
обіт. Звіт з
виконаннябюдж
ету

офіївськоїс
елищної
ради.
Організаці
яякавикон
уватимеро
боти.

міжнароднігранти

Капітальний ремонт та
модернізація мереж
вуличногоосвітленнятери
торії з
встановленняменергозбе
рігаючихсвітильників.

Освітлено в
енергоефективний
спосіб 100%
вулиць і
тротуарівусіхнасел
енихпунктів ОТГ

Кількістьмоде
рнізованихто
чокосвітленн
я

Звітністькомунал
ьногопідприємст
ва,
активиконанихр
обіт. Звіт з
виконаннябюдж
ету

Виконавчи
йкомітетС
офіївськоїс
елищної
ради.
Організаці
яякавикон
уватимеро
боти.

Бюджет ОТГ,
субвенція,
міжнароднігранти

2019

Капітальний ремонт та
модернізація мереж
вуличногоосвітленнятери
торії з
встановленняменергозбе
рігаючихсвітильників.

Освітлено в
енергоефективний
спосіб 100%
вулиць і
тротуарівусіхнасел
енихпунктів ОТГ

Кількістьмоде
рнізованихто
чокосвітленн
я

Звітністькомунал
ьногопідприємст
ва,
активиконанихр
обіт. Звіт з
виконаннябюдж
ету

Виконавчи
йкомітетС
офіївськоїс
елищної
ради.
Організаці
яякавикон
уватимеро
боти.

Бюджет ОТГ,
субвенція,
міжнароднігранти

2019

Розробка проектно-

Залучення

Кількість

Звіт інвестора.

Виконавчи

Приватні кошти,

2020-2028
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електростанції

кошторисної
документації та
будівництво сонячної
електростанції
потужністю не менше 0,5
мВт.

Будівництво сонячної
електростанції в
Запорізькому
старостинському
окрузі

Розробка проектнокошторисної
документації та
будівництво сонячної
електростанції
потужністю не менше 0,5
мВт.

Створення
виробництва
паливних пелет з
відходів деревини,
рослинництва

Створено комунальне
підприємство з
виробництва паливних
пелет з відходів
деревини та
рослинництва
потужністю до 300 тон на
рік.

інвестицій,
зростання
податкових
надходжень до
бюджету ОТГ.
Створення нових
робочих місць.
Підвищення рівня
енергоефективнос
ті.
Залучення
інвестицій,
зростання
податкових
надходжень до
бюджету ОТГ.
Створення нових
робочих місць.
Підвищення рівня
енергоефективнос
ті.
Підвищення
енергоефективнос
ті комунального
господарства.
Покращення
екологічного стану
навколишнього
середовища.
Зменшення витрат
на опалення
комунальних
установ.
Збільшення

побудованих
об’єктів

Звітність
комунального
підприємства.
Звіт з виконання
бюджету

й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради,
інвестор

міжнародна
технічна допомога

Кількість
побудованих
об’єктів

Звіт інвестора.
Звітність
комунального
підприємства.
Звіт з виконання
бюджету

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради,
інвестор

Приватні кошти,
міжнародна
технічна допомога

2020-2028

Кількість
створених
підприємств

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КП
«Софіївськ
е»

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції,
міжнародна
технічна допомога,
приватні кошти.

2020-2022
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Будівництво
модульних котелень
для опалення у всіх
комунальних
закладах Софіївської
ОТГ
Поточнийремонвули
чногоосвітлення в с.
Володимирівка

Розробка проектнокошторисної
документації та
будівництво модульних
котеленьна
альтернативному паливі
для комунальних
закладів громади.
Поточний ремонт та
модернізація мереж
вуличногоосвітленнятери
торії з
встановленняменергозбе
рігаючихсвітильників.

надходжень до
бюджету ОТГ.
Підвищення
енергоефективнос
ті комунального
господарства.
Зменшення витрат
на опалення
комунальних
установ
Освітлено в
енергоефективний
спосіб 100%
вулиць і
тротуарівусіхнасел
енихпунктів ОТГ

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів
Кількістьмоде
рнізованихто
чокосвітленн
я

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КП
«Софіївськ
е»

Звітністькомунал
ьногопідприємст
ва,
активиконанихр
обіт. Звіт з
виконаннябюдж
ету

Виконавчи
йкомітетС
офіївськоїс
елищної
ради.
Організаці
яякавикон
уватимеро
боти.

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції,
міжнародна
технічна допомога,
приватні кошти.
Бюджет ОТГ,
субвенція,
міжнароднігранти

2018-2028

2020-2028

Операційна ціль 2.6. Покращення громадської безпеки та обслуговування населення
Діяльність/ завдання

Показник реалізації
діяльності / завдання
(продукт)

Придбання
рециклеру для
Софіївського
комунального
підприємства

Створення дорожної
служби на базі
комунального
підприємства та
придбання рециклеру

Результат
реалізації
діяльності /
завдання
Покращення
матеріальнотехнічного
оснащення
комунального
підприємства
«Софіївське».
Покращення стану

Показник
оцінювання
результату
діяльності

Джерела
верифікації
показників

Відповідал
ьний за
виконання

Джерела
фінансування /
кошти з бюджету
ОТГ

Термін
реалізації

Кількість
придбаного
обладнання

Звітність
комунального
підприємства.
Звіт з виконання
бюджету

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КП
«Софіївськ
е»

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції.

2019,
реалізовано
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Придбання сучасної
спеціалізованої
комунальної техніки

Придбання5 одиниць
сучасної спеціалізованої
комунальної техніки.

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

Розробка проектнокошторисної
документації та
капітальний ремонт
будівлі Софіївської
селищної ради.

Реконструкція
приміщення для
Центру надання
адміністративних
послуг Софіївської
ОТГ

Розробка проектнокошторисної
документації та
реконструкція
приміщення ЦНАП

Розробка
перспективного
плану забудови
територій

Оновлена містобудівна
документація смт
Софіївка (селище,
перспективні села):

доріг та тротуарів
на території
Софіївської ОТГ.
Створення нових
робочих місць
Підвищенняякості
надання
комунальних
послуг.Покращенн
я матеріальнотехнічного
оснащення
комунального
підприємства
«Софіївське»
Підвищення якості
надання публічних
послуг.Покращенн
я умов праці
службовців
Софіївської ради
та її виконкому
Підвищення якості
надання
адміністративних
послуг.
Покращення умов
праці працівників
ЦНАП
Можливість
планування
розвитку ОТГ та
підвищення

Кількість
придбаної
техніки

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів
Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів
Кількість
розроблених
планів

Звітність
комунального
підприємства.
Звіт з виконання
бюджету

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету
Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт. Звіт з
виконання
бюджету
Звіт з виконання
бюджету

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КП
«Софіївськ
е»
Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КП
«Софіївськ
е»
Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КП
«Софіївськ
е»
Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції.

2019,
реалізовано

Бюджет ОТГ

2019,
реалізовано

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна допомога

2020

Бюджет ОТГ

2020-2028
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розроблені схеми
планування території
(генеральний план,
зонування).

Створення системи
оповіщення
населення у
випадках
виникнення
надзвичайних
ситуацій

Створення притулку
для бездомних
тварин

Створено систему
оповіщення населення у
випадках виникнення
надзвичайних ситуацій
по всій території ОТГ

Створення притулку для
бездомних тварин

ефективності
діяльності
адміністрації
ОТГ.Покращення
умов для
інвестування,
надання якісних
адміністративних
послуг, пов’язаних
з операціями з
нерухомістю
Надання якісних
послуг пожежної
охорони, охорони
правопорядку та
підвищення рівня
безпеки в громаді,
зокрема для дітей,
жінок та людей
похилого віку

Регулювання
чисельності
бездомних
тварин. Виховання
у
молодігуманного
ставлення до
тварин

ради.

Кількість
створених
об’єктів

Звіт з виконання
бюджету.
Дослідження
умов життя і
якості публічних
послуг.
Інформація в ЗМІ
та соціальних
мережах.

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради.Керів
никцентру
безпеки

Бюджет ОТГ, ДФРР,
субвенції.

2019-2022

Кількість
створених
об’єктів

Звітність
комунального
підприємства,
акти виконаних
робіт.Звіт з
виконання
бюджету.
Дослідження
умов життя і
якості публічних
послуг

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КП
«Софіївськ
е»

Бюджет
ОТГ,міжнародна
технічна допомога

2020-2028
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Програма
стерилізації
бездомних тварин

Будівництво
сучасних
громадських бань

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

Кількість
розроблених
програм

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

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна допомога

2020-2028

Кількість
побудованих,
реконструйов
аних і
відремонтова
них об’єктів

Звіт інвестора.
Звітність
комунального
підприємства.
Звіт з виконання
бюджету

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради,
інвестор

Бюджет ОТГ,
приватні інвестиції.

2020-2028

Придбання сучасної
спеціалізованої
комунальної техніки.

Підвищенняякості
надання
комунальних
послуг.Покращенн
я матеріальнотехнічного
оснащення
комунального
підприємства
«Софіївське»

Кількість
придбаної
техніки

Звітність
комунального
підприємства.
Звіт з виконання
бюджету

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КП
«Софіївськ
е»

Бюджет ОТГ, ДФРР,
гранти, субвенції,
обласний бюджет.

2019,
реалізовано

ОблаштованоофісПоліце
йськогогромади

Підвищеннярівняб
езпекибезпекижит

Кількістьство
ренихоб’єктів

Звітз
виконаннябюдж

Виконавчи
йкомітетС

Бюджет ОТГ, ДФРР,
гранти, субвенції,

Розробка та реалізація
програми стерилізації
бездомних тварин

Реалізація заходів
програми
стерилізації
бездомних тварин

Розробка проектнокошторисної
документації та
будівництво громадськи
бань

Підвищення якості
та розширення
пропозиції
надання
побутових послуг
мешканцям ОТГ.
Залучення
інвестицій,
зростання
податкових
надходжень до
бюджету ОТГ.
Створення нових
робочих місць.

2019,
реалізовано
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громади

тєдіяльностімешка
нців ОТГ.

ету.

офіївськоїс
елищноїра
ди, КП
«Софіївськ
е»

обласний бюджет.
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Стратегічна ціль 3. Підвищення рівня охорони здоров’я мешканців і охорони навколишнього середовища
Операційна ціль 3.2. Впровадження програм профілактики та охорони здоров'я мешканців і мешканок
Результат реалізації
діяльності / завдання

Показник
оцінювання
результату
діяльності

Програма фінансової
підтримки хворих на
туберкульоз

Розробка та реалізація
програми фінансової
підтримки хворих на
туберкульоз

Зменшення рівня
захворюваності та
кількості хворих на
туберкульоз

Кількість
розроблених
та
реалізованих
програм.

Програма створення
системи контролю
поширення
захворюваності на
туберкульоз

Розробка та реалізація
програми створення
системи контролю
поширення
захворюваності на
туберкульоз

Зменшення рівня
захворюваності та
кількості хворих на
туберкульоз

Кількість
розроблених
та
реалізованих
програм

Програма
імунопрофілактики
(вакцинації) всіх
верств населення
ОТГ

Розробка та реалізація
програми
імунопрофілактики
(вакцинації) усіх груп
мешканців ОТГ

Зменшення рівня
захворюваності та
кількості хворих
серед усіх груп
мешканцівОТГ

Кількість
розроблених
та
реалізованих
програм

«Придбання
лікувального
обладнання для
фізіотерапевтичного
кабінету для
Софіївської районної

Придбання та
встановлення нового
медичного обладнання
для Софіївської районної
лікарні

Підвищення якості
надання медичних
послуг мешканцям
об’єднаної громади.
Покращення умов
роботи

Кількість
придбаного
медичного
обладнання.К
ількість
придбаного

Діяльність/ завдання

Показник реалізації
діяльності / завдання
(продукт)

Джерела
верифікації
показників
Звіт з
виконання
бюджету.
Звіти
керівників
медичних
закладів
Звіт з
виконання
бюджету.
Звіти
керівників
медичних
закладів
Звіт з
виконання
бюджету.
Звіти
керівників
медичних
закладів
Звіт з
виконання
бюджету.
Звіти
керівників
медичних

Відповідал
ьний за
виконання

Джерела
фінансування /
кошти з бюджету
ОТГ

Термін
реалізації

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КЗ
РЦПМСД

Бюджет ОТГ,
субвенції.

2018-2028,
реалізується

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КЗ
РЦПМСД

Бюджет ОТГ,
субвенції.

2020

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради, КЗ
РЦПМСД

Бюджет ОТГ,
субвенції.

2019-2028

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради.

Бюджет ОТГ, ДФРР,
гранти, субвенції.

2018,
реалізовано
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лікарні ДОР»

працівниківмедичних
закладів

медичного
обладнання

закладів
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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/ завдання

Показник реалізації
діяльності / завдання
(продукт)

Результат реалізації
діяльності / завдання

Підготовка об’єктів
для залучення
інвестицій

Створення бази даних
привабливих
інвестиційний об’єктів
громади.

Створення
інструментів для
формування
інвестиційних
пропозицій

Створення бази даних
зацікавлених інвесторів

Створення
інструментів для
формування бази
даних потенційних
інвесторів

Створення баз даних
виробників с/г продукції,
створення інформаційних
ресурсів для обміну і
розповсюдження
інформації
Проведення ярмарку
продукції виробників
Софіївської ОТГ у
Долгінцевському районі
м. Кривий Ріг та
домовленість з
місцевими органами
самоврядування про

Покращення
конкурентоздатності
індивідуальних
виробників
сільськогосподарської
продукції
Формування бренду
«Софіївка» як
виробника
високоякісної
сільгосподарськоїпро
дукції.
Покращення умов
збуту продукції

Інформування
потенційних
інвесторів щодо
інвестиційних
можливостей
громади
Інформаційна
підтримка
індивідуальних
виробників
сільськогосподарськ
ої продукції

Проведення
щорічних ярмарків
продукції Софіївської
ОТГ у м. Кривий Ріг

Показник
оцінювання
результату
діяльності
Кількість
підготовлени
х об’єктів.
Кількість
інвестиційних
проектів

Джерела
верифікації
показників

Відповідаль
ний за
виконання

Джерела
фінансування /
кошти з бюджету
ОТГ

Термін
реалізації

Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради

Бюджет ОТГ

2018-2028

Кількість
інформаційни
х заходів.
Кількість
інвесторів

Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради

Бюджет ОТГ

2018-2028

Кількість
підтриманих
виробників.
Кількість
виробників
с/г продукції

Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради

Бюджет ОТГ

2018-2028

Кількість
проведених
ярмарків

Звітність
комунальног
о
підприємства
.Звіт з
виконання
бюджету.
Дослідження

Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради, КП
«Софіївське
»

Бюджет
ОТГ,міжнародна
технічна допомога

2018,
реалізовано,
постійно
діючий
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проведення таких
ярмарок двічі на рік
(навесні та восени).

«Створення
туристичноосвітнього об’єкту на
базі майбутнього
рибного
господарства»

Створення туристичноосвітнього об’єкту на базі
майбутнього рибного
господарства

«Створення
простору культурноекономічного
та
туристичного
розвитку»

Створено
простір
культурно-економічного
та туристичного розвитку

Облаштування
торгівельного
простору
біля
Софіївської
Автостанції
по
вул.Незалежності

Облаштовано простір для
ведення
приватного
бізнесу.
Проведено
підтримку
місцевих
підприємців.

власного
виробництвадля
сільгосппідприємств.
Створення стимулів
для розвитку
власного
виробництва та
підвищення якості
продукції

умов життя і
якості
публічних
послуг

Створено об’єкт який
покращує туристичну
привабливість
громади

Кількість
облаштовани
х місць 1

Звіт
інвестора.
Звіт з
виконання
бюджету

Створено об’єкт який
покращує туристичну
привабливість
громади та підвищує
економічну
спроможність
місцевих підприємців.

Кількість
облаштовани
х місць 1

Звіт
інвестора.
Звіт з
виконання
бюджету

Створено простір,
який покращив
інфраструктуру
громади.

Кількість
облаштовани
х місць 1

Звіт
інвестора.
Звіт з
виконання
бюджету

Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради,
інвестори,
місцеві
підприємці
Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради,
інвестори,
місцеві
підприємці
Виконавчий
комітет
Софіївської
селищної
ради,
інвестори,
місцеві
підприємці

Приватні кошти,
міжнародна
технічна допомога,
бюджет ОТГ

2020

Приватні кошти,
міжнародна
технічна допомога,
бюджет ОТГ

2019-2020

Приватні кошти,
міжнародна
технічна допомога,
бюджет ОТГ

2020-2021
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Операційна ціль 4.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади
Діяльність/ завдання

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

Показник реалізації
діяльності / завдання
(продукт)

Результат реалізації
діяльності / завдання

Промоція інвестиційної
діяльності та
привабливості ОТГ.
Збільшення інвестицій до
ОТГ

Підвищення
зацікавленості
потенційних
інвесторів шляхом
розміщення
інформації на сайті,
на дошках оголошень.
Створення ефективної
системи
інформаційнорекламного
забезпечення.

Показник
оцінювання
результату
діяльності

Джерела
верифікації
показників

Відповідал
ьний за
виконання

Джерела
фінансування /
кошти з бюджету
ОТГ

Термін
реалізації

Участь у
семінарах,
конференціях
, форумах

Звіт з
виконання
бюджету.
Звіт
селищного
голови.
Моніторинг
ЗМІ

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради

Бюджет ОТГ,
міжнародна
технічна допомога,
ДФРР

2018-2028
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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/ завдання
«Відродження давно
забутих ремесел.
Створення майстерні
– кузні на території
Софіївської ОТГ».

1.

Показник реалізації
діяльності / завдання
(продукт)

Результат реалізації
діяльності / завдання

Створення майстерні
кузні на баз
комунального
підприємства,
забезпечення розвитку
давно забутої професії,
створення нових робочих
місць.

Залучення інвестицій,
зростання податкових
надходжень до
бюджету ОТГ.
Створення нових
робочих місць

Показник
оцінювання
результату
діяльності
Збільшення
кількості та
видів послуг
комунальним
підприємство
м.

Джерела
верифікації
показників

Відповідал
ьний за
виконання

Звіт з
виконання
бюджету. Звіт
селищного
голови

Виконавчи
й комітет
Софіївсько
ї селищної
ради,
інвестори,
місцеві
підприємц
і,
міжнарод
ні
організації
.

Джерела
фінансування /
кошти з бюджету
ОТГ
Приватні кошти,
міжнародна
технічна допомога,
бюджет ОТГ

Термін
реалізації
2019,
реалізовано

Проекти стратегічного характеру

Пріоритетні проекти стратегічного характеру
Nr.

1.
2.
3.
4.

Назва проекту
1.1.10. Встановлення сучасної системи опалення в сільських закладах культури
1.1.19. Будівництво культурно-духовного та спортивно-розважального комплексу
1.2.1. Розвиток громадських організацій
1.2.3. Створення молодіжного креативного центру «Софія DIY»

Вартість
Термін реалізації проекту
UAH
2018 2019 І 2019 ІІ 2020 2021 2022
4 500 000
●
●
●
●
20 000 000
●
●
●
●
500 000 ●
●
●
●
●
●
330 200 ●
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1.4.1. Створення інклюзивно-ресурсного центру
1.4.3. Будівництво соціального житла для малозабезпечених верств населення, переселенців із зони АТО
1.4.9. Створення центру соціальної допомоги
2.1.1. Рейсове автобусне сполучення в межах об’єднаної територіальної громади
2.1.2. Капітальний ремонт доріг на вулицях Незалежності, Южна, Шкільна в смт. Софіївка
2.2.1. Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій будівлі КЗ «Софіївська опорна
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» в смт. Софіївка, вул. Чкалова 1
2.2.3. Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій будівлі КЗ «Софіївський центр
творчості» в смт. Софіївка, вул. Шкільна 23
2.3.4. Будівництво водогону в селах Українське, Малософіївка, Гуляйполе
2.4.2. Будівництво сміттєпереробного заводу
2.6.3. Будівництво, реконструкція, придбання соціального житла для молодих лікарів
2.6.6. Розробка перспективного плану забудови територій
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
3.1.1. Ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій Софіївської районної лікарні та Софіївського
районного центру первинної медико-санітарної допомоги
3.1.2. Капітальний ремонт та обладнання сільських амбулаторій на території ОТГ
3.2.1. Програма фінансової підтримки хворих на туберкульоз
3.2.3. Програма імунопрофілактики (вакцинації) всіх верств населення ОТГ
3.2.4. Придбання нового медичного обладнання для Софіївської районної лікарні та Софіївського районного
центру первинної медико-санітарної допомоги
3.3.2. Програма підвищення екологічної свідомості мешканців та популяризації здорового способу життя
4.1.1. Підготовка об’єктів для залучення інвестицій
4.1.4. Будівництво елеватора
4.1.7. Створення оптово-роздрібного комунального ринку на території Софіївської ОТГ
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
5.2.1. Створення підприємства з переробки продукції сільськогосподарського виробництва
5.2.2. Організація господарств з вирощування та переробки продукції птахівництва
5.2.5. Створення комунального рибного господарства
5.2.6. Створення спеціалізованих господарств з вирощування овочевих культур
Всього

7 000 000
8 000 000
3 000 000
4500 000
70 000 000
85 000 000
2 300 000
5 000 000
10 000 000
6 000 000
2 000 000
5 000 000

●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●
●
●
●

●

●
●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●
●
●

150 000 000
100 000 000
100 000
50 000 000
10 000 000
500 000
4 000 000
20 000 000
10 000 000
5 000 000

●

●
●

●
●

●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

1 500 000
●
●
●
●
15 000 000
●
●
●
5 000 000 ●
●
●
●
●
●
250 000
●
●
●
483 680 200 2018 2019 І 2019 ІІ 2020 2021 2022
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Карти стратегічних проектів:

Картка стратегічного проекту
Позначення,
номер проекту
(присвоює
виконком громади)
1

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади)

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

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

3

Назва проекту

Стратегічна ціль / операційна ціль

Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій будівлі КЗ ”Софіївський
центр творчості” за адресою: смт Софіївка, вул.Шкільна, 23 Софіївського району
Дніпропетровської області.

Стратегічна ціль 2
Операційна ціль 2.2

Тип проекту
(інфраструктурни
й,
неінфраструктурн
ий)

Запланована дата початку проекту

Запланована
дата завершення
проекту

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

2018 р.

2018 р.

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

інфраструктурний
Керівник проекту, контактні дані

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради селищний голова Петро Сегедій
тел./факс. (05650) 2-90-71, Е-mail: sofselrad@ukr.net
1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими документами

В самому серці Софіївської ОТГ знаходиться КЗ ”Софіївський центр творчості” один позашкільний навчальний заклад району, який дає дітям
можливість розкрити свій творчий потенціал. Проект спрямований на підтримку позашкільної освіти згідно листа МОН України №1/9-46 від
02.02.2017 року «Щодо забезпечення прав дітей на позашкільну освіту».
Вихованці центру творчості за останні три роки стали переможцями понад тридцяти конкурсів Всеукраїнського, обласного та районного рівнів.
Вже на початку 2017 року наші творчі діти стали переможцями обласного конкурсу проектів Міжнародної дитячої туристичної виставки ”З
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любов’ю до Батьківщини в Європейській спільноті.” Пріоритетними напрямками позашкільного закладу є: художньо-естетичний, науковотехнічний, туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, соціально-реабілітаційний. Центр творчості для громади, є не лише позашкільним
освітнім закладом, а й місцем, де знаходить втілення в життя все саме передове, новітнє, інноваційне. Заклад знаходиться на балансі Софіївської
селищної ради. Нині у закладі працює 19 гуртків, 40 груп, в яких розвивають свої здібності за інтересами 414 вихованців, 10 педагогічних
працівників, 2 технічні працівники. Будівлю центру творчості введено в експлуатацію в 1948 році. За роки роботи капітального ремонту будівлі
не проводилося. Поточні ремонти виконувалися силами і коштами батьків вихованців центру та місцевих підприємців. Завдяки цьому вдалося
зберегти будівлю у задовільному стані. Проте, забезпечити стабільний нормативно встановлений тепловий режим в осінньо - зимовий період
вдається не завжди. Причиною є великі втрати тепла через низький рівень теплоізоляції будівлі.
2. Цілі проекту

Цілі проекту:
Ціль 1. Соціальна мобілізація жителів для покращення якості надання позашкільної освіти на території Софіївської об’єднаної територіальної
громади.
Ціль 2. Провести тендер на виконання робіт, передбачених заходами Проекту через систему (PROZORO).
Ціль 3. Покращити термоізолюючі властивості будівлі, завдяки проведенню енергозберігаючих заходів, шляхом капітального ремонту будівлі, а
саме: капітальний ремонт покрівлі з заміною АЦХЛ на профлист-320 м2, утеплення зовнішніх стін-440 м2, утеплення стін фундаментів-65 м2,
утеплення горищного перекриття-257 м2, установка металевих протиударних зовнішніх дверей-2 шт, заміна вікон на металопластикові-34 шт,
заміна внутрішніх дверей-11 шт, посилення несучих стін, виконання вимощення шириною 1,5 м по периметру будівлі-356 м2, влаштування
нового організованого водостоку.
Ціль 4.Інформаційна кампанія.
3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які
матимуть користь від виконання проекту)

Адреса: 53100 вулиця Шкільна, 23смт Софіївка Софіївський район Дніпропетровська область
Цільові групи проекту, на які спрямовано проект: вихованці та працівники центру творчості; вся громада Софіївського району. 414 вихованців та
10 працівників закладу.
4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати)
Індикатори продуктів:
Впровадження енергоефективних заходів

Індикатори результатів:
Якісні:
1. Створення умов для надання якісних позашкільних послуг.
Кількісні:
1. Замінено вікна і двері на нові енергозберігаючі.
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2. Реалізація проекту охопить дітей Софіївської громади, які хочуть здобути
позашкільну освіту - 1000 осіб шкільного віку.

Індикатори впливу: Створення належних умов щодо навчання у закладах позашкільної освіти вихованців та вчителів.
5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання
Учасники проекту:

Завдання для виконання:

Виконавчий комітет
Софіївської селищної
ради
Міністерство
регіонального
розвитку
Партнери проекту:

Співфінансування проекту 10%

Фінансування проекту – 90%

Завдання для виконання:

Організації партнериКЗ «Софіївський
Контроль над впровадженням проекту
центр творчості»
Софіївська БО
«Розвитку селища та Залучення громади до реалізації проекту
підтримки
громадської
ініціативи»
Софіївського району
КЗ «Вісті Софіївщини» Висвітлення інформації про впровадження та реалізацію проекту.

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

Наявність проектно-кошторисної документації, експертний звіт.
8. Фактори ризику: Відсутність підтримки мешканців. Відповідність проблеми до потреб мешканців.
9. Прогнозований термін готовності до виконання

10. Джерела фінансування (гарантовані / не гарантовані)

2018 рік

Гарантовані – Виконавчий комітет Софіївської селищної ради ради –
10% від вартості проекту.

11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації
2,3 млн.грн.

12. Організації, з якими співпрацюватиме проект

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи
кошторис

14. Інші
примітки

Підготував:
дата:

Орієнтовний бюджет

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради, Міністерство регіонального
розвитку України, Підрядна організація, яка виконуватиме роботи.

Затвердив від імені громади:
Підпис 22.03.2018

дата:

Підпис 22.03.2018

118
Стратегіясталого розвитку Софіївської селищної ОТГ на 2018 - 2028 роки

Децентpалізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)

Картка стратегічного проекту
Позначення,
номер проекту
(присвоює
виконком громади)
2

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади)

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

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

4

Назва проекту

Стратегічна ціль / операційна ціль

«Створення молодіжного креативного центру «Софія DIY»»

Стратегічна ціль 1
Операційна ціль 1.2

Тип проекту
(інфраструктурни
й,
неінфраструктурн
ий)

Запланована дата початку проекту

Запланована
дата завершення
проекту

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

інфраструктурний

2018 р.

2018 р.

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

Керівник проекту, контактні дані

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради селищний голова Петро Сегедій
тел./факс. (05650) 2-90-71, Е-mail: sofselrad@ukr.net
1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими документами

Створення та впровадження проекту, перш за все, полягає у залученні молоді до участі в проектах, пов’язаних з реалізацією стратегії розвитку
громади.
По друге, проект направлений на поширення серед молоді громадського та волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального
становища і життя в громаді.
Пріоритетом реалізації проекту є співпраця молоді громади та органів самоврядування на засадах «Рівний Рівному».
Вже проведено інформаційно-комунікаційну роботу серед молоді, визначено формат молодіжного центру та спільно із виконавчим комітетом
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обрано приміщення для створення майбутнього центру молоді.
Щодо діяльності молодіжного центру “Софія DIY”, то вона буде охоплювати співпрацю з різними організаціями, підприємствами, установами, які
є на території ОТГ і які є невід’ємною частиною для розвитку молоді у громаді, в перспективі планується залучати зовнішніх експертів. В
найближчій перспективі діяльність молодіжного центру включатиме співпрацю із:
 освітніми закладами (організація молодіжних груп для вивчення іноземних мов англійської та польської, співпраця з молодіжними
студентськими організаціями України)
 закладами сфери культури (організація молодіжного дозвілля, тематичні вечори, промо-акції, дні краси, фотосесії, відродження народних та
місцевих традицій, ремесл, поєднання автентичних традицій з сучасністю)
 закладами охорони здоров’я (семінари, тренінги з представниками закладів охорони здоров’я щодо запобігання та уникнення захворювань
на СНІД та ВІЛ Інфекції, навчальні лекції та практичні заняття щодо надання першої медичної допомоги у різних життєвих ситуаціях)
 право - охоронними органами (співпраця у напрямку щодо обізнаності молоді своїх прав та обов’язків за допомогою проведення семінарів)
 службою зайнятості (проведення спільних тренінгів, семінарів та інших заходів для молоді, жінок з питань організації само зайнятості,
відкриття власної справи, здобуття другої професії)
 пропагандою здорового способу життя (організація та проведення фізкультурно – оздоровчих, спортивно – масових заходів, організація
екскурсій та туристичних походів)
На перше півріччя узгоджено співпрацю з такими організаціями, за наступними напрямками:
1. основний напрям роботи активізація молоді через семінари, тренінги та інші комунікаційно-інформаційні заходи. Будуть використовуватись
інтерактивні, інтелектуальні та розвиваючі ігри. Такі ігри дуже часто використовуються в сучасних психологічних тренінгах для дітей і
дорослих. Комплект ігор, який передбачений у бюджеті, буде дуже цікавим і дасть можливість молодим людям більше спілкуватись між
собою, розвивати своє мислення та не боятися висловлювати свої думки креативно.
2. Софіївський районний центр зайнятості організує семінари та тренінги з таких тем: «Підприємницька діяльність для молоді (Власна справа)»,
«Гендерна рівність», «Запобігання та протидія торгівлі людьми», «Зелений туризм», «Робота за кордоном «за та проти»» та інші.
Проводитиме консультант Ванжа А.Ф.
3. Семінари, тренінги, лекції профілактичного характеру із залученням КЗ «ЦРЛ ДОР» (Лейченко С.А.), РВ НПУ в Дніпропетровській області
(Яловий О.О.), відділ освіти Виконавчого комітету Софіївської селищної ради (Мазенко В.А.), сектор з питань пробації Південно-Східного
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (Галушка О.Г.)
4. Майстер – класи з авіамоделювання та «Початкового технічного моделювання». Лектор – Дубінецький М.В один раз на місяць.
2. Цілі проекту
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активізація роботи учнівських органів самоврядування та взаємодія з молодіжними громадськими організаціями;
створення місць для активного відпочинку молоді;
поширення волонтерського руху;
поширення серед молоді здорового способу життя (систематичні заняття спортом, відмова від шкідливих звичок);
організація активного дозвілля;

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

Адреса: 53100 вулиця Шкільна, 23смт Софіївка Софіївський район Дніпропетровська область.
Потенційна кількість осіб, які будуть користуватись проектом близько 600 осіб Софіївської громади. Після приєднання Миколаївської та
Гуляйпільської сільських рад їх кількість зросте до 1000 осіб із створенням філій.
4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати)

Індикатори продуктів:
Підвищення громадянської активності молодого населення громади,
залучення їх до інших проектів, пов’язаних з реалізацією Стратегії
розвитку громади, до участі у роботі виконавчих органів місцевої влади,
створення умов для самореалізації.

Індикатори результатів:
Якісні:
1. Створення умов для розвитку молоді у Софіївській громаді.
Кількісні:
1. Проведення ремонту приміщення молодіжного центру.
2. Придбання меблів та обладнання.
3. Реалізація проекту охопить понад 1000 чол. активної молоді в
громаді.

Індикатори впливу: Створення належних умов щодо навчання у закладах позашкільної освіти вихованців та вчителів.
5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання
Учасники проекту:
Виконавчий комітет
Софіївської селищної
ради
Програма DOBRE

Завдання для виконання:
Співфінансування проекту 15%

Фінансування проекту – 75%
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Партнери проекту:

Завдання для виконання:

Організації партнериВиконавчий комітет
Контроль над впровадженням проекту
Софіївської селищної
ради
Софіївська БО
Залучення громади до реалізації проекту
«Розвитку селища та
підтримки
громадської
ініціативи»
Софіївського району Висвітлення інформації про впровадження та реалізацію проекту.
КЗ «Вісті Софіївщини»

6. Пов’язані проекту
7. Обов’язкові для виконання умови, документи і дозволи (наявні чи ті, що вимагаються)
8. Фактори ризику: Відсутність підтримки з боку молоді в громаді.
9. Прогнозований термін готовності до виконання

10. Джерела фінансування (гарантовані / не гарантовані)

2018 рік

Гарантовані – Виконавчий комітет Софіївської селищної ради
ради – 15% від вартості проекту.

11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації

12. Організації, з якими співпрацюватиме проект
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330,2 тис. грн.

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради, Програма DOBRE

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи
кошторис
Підготував:
дата:

Орієнтовний бюджет

14. Інші
примітки
Затвердив від імені громади:

Підпис 22.03.2018

дата:

Підпис 22.03.2018
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Картка стратегічного проекту
Позначення,
номер проекту
(присвоює
виконком громади)
3

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади)

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

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

3

Назва проекту

Стратегічна ціль / операційна ціль

Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій будівлі КЗ «Софіївська
опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Софіївської селищної ради Софіївського району
Дніпропетровської області за адресою вул. Чкалова,1 смт Софіївка

Стратегічна ціль 2
Операційна ціль 2.2

Тип проекту
(інфраструктурни
й,
неінфраструктурн
ий)

Запланована дата початку проекту

Запланована
дата завершення
проекту

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

2018 р.

2018 р.

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради

інфраструктурний
Керівник проекту, контактні дані

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради, селищний голова Петро Сегедій
тел./факс. (05650) 2-90-71, Е-mail: sofselrad@ukr.net
1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими документами

Одним із пріоритетних завдань місцевих органів влади залишається створення умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної
загальної середньої освіти. В загальноосвітніх школах повинні бути створені насамперед безпечні та комфортні умови перебування для учнів та
вчителів. На забезпечення вказаних умов спрямований проект. Впровадження енергозберігаючих заходів економічно вигідно для громади, це
дасть можливість економити кошти місцевого бюджету та енергоресурси, зокрема, природний газ.
Ідея не є новою, але досить актуальною для громад з невеликою кількістю жителів, та з метою виконання Закону України «Про
енергозбереження». Крім того, з прийняттям нового Податкового кодексу України надходження коштів, які могли бути використані на ці заходи
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суттєво скоротились.
Софіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів є базовим опорним закладом, до якого здійснюється підвіз дітей з інших населених пунктів громади, що входять до
Софіївської ОТГ. В школі навчається 600 дітей шкільного віку, в тому числі 252 учнів - у філіях опорного закладу.
На даний час приміщення школи опалюється газом. За час експлуатації школи постійно приділялась увага енергозбереженню, а саме частково
проведено утеплення фасадів центрального фасаду, проведено заміну вікон на металопластикові основного корпусу навчального закладу та в
2015 році проведено реконструкцію внутрішньої частини системи теплопостачання.
Основна проблема проекту полягає в тому, що стан будівлі опорного закладу Софіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів на сьогоднішній день не відповідає
будівельним нормам, унеможливлює ефективну експлуатацію приміщення, надання якісних освітніх послуг, дах і фасади потребують утеплення
та капітального ремонту. Реалізація проекту дасть можливість забезпечити належні санітарні умови для здобуття якісної освіти в навчальному
закладі, отримати економічний ефект внаслідок економії споживання енергоносіїв до 20% щорічно.
2. Цілі проекту














підвищення експлуатаційних якостей приміщення;
акумулювання фінансових ресурсів.
проведення монтажно-будівельних робіт по капітальному ремонту будівлі з використанням енергозберігаючих матеріалів;
створення належних санітарних умов для здобуття якісної освіти;
створення належних санітарних умов для роботи вчителів та техпрацівників;
забезпечення реалізації державної стратегії енергозбереження;
покращення енергозберігаючих ефектів будівлі;
економія коштів по ремонту школи;
надання школі естетичного вигляду;
впровадження нових господарських відносин, що засновані на зниженні витрат на експлуатацію і зниження навантаження на селищний
бюджет в перспективі;
підвищення комфортності функціонування шкіл;
підвищення свідомості учнів та працівників школи і привернення їх уваги до проблем енергозбереження.

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

Адреса: 53100 вулиця Чкалова 1, смт Софіївка Софіївський район Дніпропетровська область
Потенційна кількість осіб, які будуть користуватись проектом близько 600 осіб Софіївської громади. Після приєднання Миколаївської та
Гуляйпільської сільських рад їх кількість зросте до 1000 осіб із створенням філій.
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4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати)

Індикатори продуктів:
Підвищення громадянської активності населення громади, залучення їх
до інших проектів, пов’язаних з реалізацією Стратегії розвитку громади,
до участі у роботі виконавчих органів місцевої влади, створення умов для
самореалізації.

Індикатори результатів:
Якісні:
 Створення умов для комфортного та безпечного перебування
учнів та вчителів у будівлі школи.
Кількісні:
 Проведення капітального ремонту будівлі опорної школи .
 Придбання меблів та обладнання.
 Реалізація проекту охопить понад 1000 чол. активної молоді в
громаді.
Індикатори впливу: Створення належних умов щодо навчання у закладах освіти вихованців та вчителів.
5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання
Учасники проекту:

Завдання для виконання:

Виконавчий комітет Співфінансування проекту
Софіївської селищної
ради
Обласна
Фінансування проекту – 100%
адміністрація
Партнери проекту:
Завдання для виконання:
Організації партнериВиконавчий комітет Контроль над впровадженням проекту
Софіївської селищної
ради
Софіївська БО
Залучення громади до реалізації проекту
«Розвитку селища та
підтримки
громадської
ініціативи»
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Софіївського району
КЗ «Вісті
Софіївщини»

Висвітлення інформації про впровадження та реалізацію проекту.

6. Пов’язані проекту

7. Обов’язкові для виконання умови, документи і дозволи (наявні чи ті, що вимагаються)
8. Фактори ризику: Відсутність підтримки з боку мешканців громади.
9. Прогнозований термін готовності до виконання

10. Джерела фінансування (гарантовані / не гарантовані)

2018 рік

Гарантовані – Дніпропетровська обласна адміністрація.

11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації
85,0 млн. грн.

12. Організації, з якими співпрацюватиме проект

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи
кошторис

14. Інші
примітки

Підготував:
дата:

Орієнтовний бюджет

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради, Дніпропетровська
обласна адміністрація.

Затвердив від імені громади:
Підпис 22.03.2018

дата:

Підпис 22.03.2018
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2.

Додаток 1: Рапорт про стан громади
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