
 
 

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ 
 
1.1. Стимулювання розвитку малого підприємництва 
 

 Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.1.1 Щорічне проведення 
заходу «Кращий 
підприємець громади» 

Кількість осіб,  що 
взяли участь у заході 

Популяризація 
підприємництва серед 
мешканців населених 
пунктів громади 
Зростання соціальної 
відповідальності 
місцевих підприємців 

Кількість 
мешканців, які 
претендують/ 
нагороджені 
відзнакою 

Щорічний звіт за 
результатами 
реалізації 
програми 

Відділ 
економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
регуляторної 
діяльності 

Місцевий 
бюджет, кошти 
інвесторів 

2019, 
щорічно 

1.1.2 Введення в оргструктуру 
апарату ради особи, 
відповідальної за 
співпрацю/пошук/ 
підтримку інвестора 

Введення посади 
спеціаліста з питань 
підтримки інвесторів 

Збільшення рівня 
вітчизняних і 
закордонних інвестицій 
в місцеву економіку 

Розмір ПІІ, рівень 
капітальних 
інвестицій в 
місцеву 
економіку 

Дані 
статистичної 
звітності 

Відділ 
економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
регуляторної 
діяльності 

Місцевий бюджет 2020 

1.1.3 Підчищення 
ефективності 
інформаційної політики 
місцевої влади в 
економічній сфері 

Діючий розділ на 
офіційному Інтернет-
порталі громади 
розділ з актуальною 
інформацією 
економічного 
спрямування 

Підтримка 
конкурентоспроможності  
локальних малих і 
середніх фірм 

Кількість 
проектів, 
реалізованих в 
місцевих малих і 
середніх фірмах 

Звіти за 
результатами 
проектів 

Спеціаліст з 
інформаційного 
забезпечення 

Місцевий бюджет 2019 

1.1.4 Створення належних 
умов для розширення 
спектру надаваних 
адміністративних послуг 

Діючий у спеціально 
відведеному 
приміщенні центр 
надання 
адміністративних 
послуг 
 

Покращення місцевого 
бізнес-клімату 
Підвищення якості 
надання 
адміністративних послуг 

Кількість 
адміністративних  
послуг, котрі 
можна отримати 
«на місці» (без 
потреби виїзду в 
районний та/чи 
обласний 
центри) 

Внутрішня 
документація 
органу 
самоврядування. 
Дослідження 
умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Міський голова, 
Міська рада 

Місцевий 
бюджет, зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2020 

 
  



 
 

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ 
 
1.2. Формування інвестиційної пропозиції громади 
 

 Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.2.1 Створення та регулярне 
оновлення 
інвестиційного паспорту 
громади, в якому будуть 
представлені вільні 
земельні ділянки та 
об’єкти промислової 
нерухомості 

Діючий 
інвестиційний 
паспорт громади 

Підвищення 
прозорості 
управління 
використанням 
земельних ділянок 

Розмір ПІІ, рівень 
капітальних 
інвестицій в 
місцеву 
економіку 
Збільшення 
зацікавлення 
територією 
громади серед 
потенційних 
інвесторів 

Дані статистичної 
звітності 

Відділ 
містобудування та 
архітектури 
Відділ земельних 
відносин та 
екології 

Міський бюджет 2019, 
постійно 

1.2.2 Заснування 
індустріального парку 

Діючий згідно із 
затвердженої 
концепції 
Індустріальний парк 

Підготовлені 
умови для 
економічного і 
соціального 
розвитку 
об’єднаної громади 

Збільшення 
надходжень до 
місцевого 
бюджету 

Реєстр фірм, що 
проводять 
господарську 
діяльність на 
території громади 

Звіт про 
виконання 
дохідної частини 
бюджету 

Міський голова, 
міська рада 

Міський бюджет 2021 

1.2.3 Розроблення 
Генерального плану м. 
Бобровиця з 
розширенням меж 
населеного пункту 
 

Затверджений 
Генеральний план м. 
Бобровиця 

Підвищення рівня 
інформаційного 
забезпечення та 
транспарентності 
рішень в рамках 
просторового 
планування 
розвитку 
об’єднаної громади 

Будівництво на 
територіях 
здійснюється 
згідно із 
визначеними 
Генпланом 
профілями 

Генеральний план 
м. Бобровиці 

Відділ 
містобудування та 
архітектури 
Відділ земельних 
відносин та 
екології 

Міський бюджет 2019 



 
 

1.2.4 Визначення потенціалу 
та напрямків розвитку 
туристично-рекреаційної 
сфери об’єднаної 
громади 

Сформовані 
пропозиції щодо 
потенційний 
напрямків 
використання 
туристично-
рекреаційного 
потенціалу громади 

Диверсифікація 
місцевої 
економічної бази 

Зростання 
сталості місцевої 
економічної бази 

Звіти з виконання 
дохідної частини 
місцевого 
бюджету 

Відділ культури 
та розвитку 
туризму 

Міський бюджет 2021 

1.2.5 Формування 
деталізованого каталогу 
інвестиційних 
пропозицій громади 

Сформований і 
розміщений на 
офіційній Інтернет-
сторінці громади 
каталог 
інвестиційних 
пропозицій громади 

Підвищення рівня 
інвестиційної 
привабливості 
громади 

Зростання рівня 
довіри до 
місцевої влади 

Збільшення 
надходжень до 
бюджету з 
податку на землю 

Звіт про 
виконання 
дохідної частини 
бюджету 

Дослідження умов 
життя і якості 
публічних послуг 

Відділ 
економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
регуляторної 
діяльності 

Міський бюджет 2020 

1.2.6 Створення реєстру 
незадіяних нежитлових 
приміщень та вільних 
земельних ділянок на 
території громади 

Діючий реєстр 
незадіяних 
нежитлових 
приміщень та вільних 
земельних ділянок 

Підвищення 
прозорості 
управління 
використанням 
земельних ділянок 

Збільшення 
надходжень до 
бюджету громади 
від оренди/ 
продажу 
нерухомого майна 
та/ або його 
оподаткування 

Прибуткова 
частина місцевого 
бюджету 

Відділ земельних 
відносин та 
екології 
Відділ 
містобудування та 
архітектури 
Старости 

Міський бюджет 2021 

 
 
  



 
 

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ 
 
1.3. Промоція інвестиційних можливостей громади 
 

 Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.3.1 Розроблення 
інформаційно-
промоційного пакету з 
описом інвестиційних 
можливостей громади (в 
друкованій та 
електронній формах) 

Сформований 
комплект матеріалів 

Збільшення 
промоційних 
можливостей 
громади по 
відношенню до 
потенційних 
інвесторів 

Збільшення рівня 
зацікавленості 
громадою з боку 
потенційних 
інвесторів 

Звіти за 
результатами 
зустрічей з 
інвесторами 

Відділ 
економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
регуляторної 
діяльності 

Міський бюджет 2020 

1.3.2 Створення пакету 
мультимедійних  
презентацій «Бобровиця: 
широкі інвестиційні 
можливості» 

Створена 
мультимедійна 
презентація у форматі 
Power Point 

Збільшення 
промоційних 
можливостей 
громади по 
відношенню до 
потенційних 
інвесторів 

Збільшення рівня 
зацікавленості 
громадою з боку 
потенційних 
інвесторів 

Звіти за 
результатами 
зустрічей з 
інвесторами 

Спеціаліст з 
інформаційного 
забезпечення 
Відділ 
економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
регуляторної 
діяльності 

Міський бюджет 2019 

1.3.3 Розроблення оновленої 
версії офіційного 
Інтернет-порталу 
об’єднаної громади з 
новою архітектурою 

Діюча нова версія 
Інтернет-порталу 
об’єднаної громади 

Підвищення 
ефективності 
зовнішніх та 
внутрішніх 
комунікацій 
громади 

Рівень знань 
мешканців про 
події, що 
відбуваються в 
громаді 
Рівень трафіку на 
Інтернет-портал 

Дані звітності про 
відвідування 
сайту 
Дослідження умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Спеціаліст з 
інформаційних 
технологій 

Міський бюджет 2020 

1.3.4 Розроблення бренду 
громади 

Розроблений бренд-
бук громади 

Підвищення 
ефективності 
зовнішніх та 
внутрішніх 
комунікацій 
громади 

Рівень знань 
зовнішньої 
аудиторії 
(відвідувачів, 
потенційних 
інвесторів) про 
громаду 

Дані вибіркового 
дослідження 

Відділ 
економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
регуляторної 
діяльності 
Відділ культури 
та розвитку 
туризму 

Міський бюджет 2019 



 
 

2. ПІДВИЩИТИ ЕКОЛОГІЧНУ ТА ЕНЕРГЕТИЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ГРОМАДИ 

 
2.1. Модернізація та розвиток системи водопостачання та водовідведення 
 

 Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.1.1 Капітальний 
ремонт/реконструкція 
водопровідної мережі в 
населених пунктах 
громади 

Відремонтовано 3,5 
км водопровідної 
мережі 

Покращання якості 
послуг 
водопостачання 

Покращання 
якості послуг 
водопостачання 

Покращання 
привабливості 
ОТГ як місця для 
проживання i 
ведення бізнесу 

Рівень 
задоволення 
мешканців 
діяльністю мережі 
водопостачання 

Відділ 
будівництва, ЖКГ 
та благоустрою 
Керівник ДП 
«Міськдобробут 
благоустрій» 

Місцевий 
бюджет,  ДФРР, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2021 

2.1.2 Ремонт каналізаційної 
мережі 

Відремонтовано 2,0 
км каналізаційної 
мережі 

Підвищення 
ефективності 
роботи 
каналізаційної 
системи 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
роботи 
комунальної 
інфраструктури 

Звіт за 
результатами 
реалізації проекту 

 Місцевий 
бюджет,  ДФРР, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2020 

2.1.3 Будівництво 
комунальних очисних 
споруд 

Прийняття в 
експлуатацію 
комунальних очисних 
споруд з потужністю 
очищення ??? м3 води 

Охорона 
навколишнього 
середовища 
Підвищення 
ефективності 
роботи 
каналізаційної 
системи 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
роботи 
комунальної 
інфраструктури 

Дослідження умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Відділ 
будівництва, ЖКГ 
та благоустрою 
Керівник ДП 
«Міськдобробут 
благоустрій» 

Місцевий 
бюджет,  ДФРР, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2020 

2.1.4 Повсюдне 
запровадження практики 
обліку холодної води в 
житловому секторі 

100% житлового 
фонду забезпечено 
пристроями обліку 
води 

Забезпечення 
належного рівня 
послуг 
водопостачання 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
роботи 
комунальної 
інфраструктури 

Дослідження умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Керівник ДП 
«Міськдобробут 
благоустрій» 

Міський бюджет, 
кошти мешканців 

2020 



 
 

2.1.5 Забезпечення захисту 
джерел питного 
водопостачання 

Відсутність фактів 
несанкціонованого 
доступу до джерел 
питного 
водопостачання 

Підвищення якості 
послуг 
водопостачання 

Стабільність 
роботи послуг з 
водопостачання 

Рівень 
задоволення 
мешканців 
діяльністю мережі 
водопостачання 

Керівник ДП 
«Міськдобробут 
благоустрій» 

Міський бюджет 2021 

2.1.6 Розроблення технологій 
щодо раціонального 
використання та 
економії питної води 

100% оснащення 
лічильниками обліку 
питної води в 
будинках 
індивідуальної 
забудови 

Підвищення 
ефективності 
використання 
місцевих ресурсів 
питної води 

Відсутність 
необгрунтованих 
втрат водних 
ресурсів 

Дані вибіркових 
спостережень 

Керівник ДП 
«Міськдобробут 
благоустрій» 

Місцевий 
бюджет, зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2021 

 
  



 
 

2. ПІДВИЩИТИ ЕКОЛОГІЧНУ ТА ЕНЕРГЕТИЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ГРОМАДИ 

 
2.2. Підвищення ефективності діяльності системи збору ТПВ 
 

 Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.2.1 Запровадження практики 
роздільного збирання 
ТПВ на теренах громади 

??? охоплення 
житлового сектору 
системою 
роздільного збирання 
сміття 

Забезпечення 
чистоти 
навколишнього 
середовища 

Формування 
екологічної 
свідомості 
мешканців 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
чистоти 
навколишнього 
середовища 
громади 

Звіт за 
результатами 
реалізації 
проекту/ 
програми. 
Дослідження умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг. 

Керівник ДП 
«Міськдобробут 
благоустрій» 

Місцевий бюджет, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2020 

2.2.2 Забезпечення екологічно 
безпечного поводження з 
ТПВ ( щодо захоронення 
відходів) 

Сертифікація 
місцевого полігону 
збору сміття згідно із 
сучасними вимогами 

Забезпечення 
чистоти 
навколишнього 
середовища 

 

Зменшення 
кількості 
нарікань щодо 
екологічного 
стану території 

Дані реєстру 
скарг в 
екологічній 
інспекції 

Керівник ДП 
«Міськдобробут 
благоустрій» 

Місцевий бюджет, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2021 

2.2.3 Розширення системи 
централізованого збору 
побутового сміття в 
населених пунктах 
громади 

??? охоплення 
житлового сектору 
централізованою 
системою збирання 
ТПВ 

Удосконалення 
практики 
поводження з 
твердими 
побутовими 
відходами 

 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
чистоти 
навколишнього 
середовища 
громади 

Звіт за 
результатами 
реалізації 
проекту/ 
програми. 

Дослідження умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Керівник ДП 
«Міськдобробут 
благоустрій» 

Місцевий бюджет, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2020 

2.2.4 Розроблення та 
імплементація системи 
штрафів за забруднення 
побутовим сміттям місць 
громадського 
користування 

Діюча система 
штрафів 

Формування 
екологічної 
свідомості 
мешканців 

Зменшення 
кількості 
утворюваних 
несанкціонованих 
сміттєзвалищ 

Дані постійного 
моніторингу 

Виконком ради 
Міська рада 

Місцевий бюджет 2019 



 
 

2.2.5 Встановлення 
додаткових камер відео 
нагляду в місцях 
потенційного 
виникнення 
несанкціонованих 
сміттєзвалищ 

Встановлені 20 
відеокамер 

Зменшення 
кількості 
утворення 
несанкціонованих 
сміттєзвалищ 

Зменшення 
кількості 
утворюваних 
несанкціонованих 
сміттєзвалищ 

Дані постійного 
моніторингу 

Виконком ради 
Міська рада 

Місцевий бюджет  

 
 
  



 
 

2. ПІДВИЩИТИ ЕКОЛОГІЧНУ ТА ЕНЕРГЕТИЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ГРОМАДИ 

 
2.3. Підняття екологічної свідомості мешканців 
 

 Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.3.1 Проведення конкурсу 
«Моя вулиця – 
найчистіша!» 

Проведення конкурсу 
на регулярній основі 
(згідно із 
розробленим 
положенням) 

Формування 
екологічної 
свідомості 
мешканців 

Підвищення рівня 
чистоти місць 
громадського 
користування 

Результати 
проведеного 
конкурсу 

Міська рада, 
старости 

Місцевий бюджет, 
спонсорські 
кошти 

2019 

2.3.2 Впровадження у 
навчальні програми 
комунальних закладів 
освіти навчальних тем, 
пов’язаних із 
формуванням 
екологічної свідомості 

Кількість годин на 
навчальний рік, 
виділених на 
висвітлення теми 
екологічної 
свідомості 

Формування 
екологічної 
свідомості місцевої 
молоді і дітей 

Рівень 
задоволеності 
мешканців якістю 
надання послуг 
середньої освіти 

Дослідження 
рівня 
задоволеності 
якістю надання 
освітніх послуг 

Відділ освіти Місцевий бюджет 2020 

2.3.3 Відновлення практики 
«санітарних днів» (днів 
чистого довкілля) 

Тематичні заходи 
проводяться із 
заданою 
періодичністю 
(кожної останньої 
п’ятниці місяця) 
Кількість осіб, що 
бере участь у заході 

Покращення 
благоустрою місць 
громадського 
користування 
Формування 
екологічної 
свідомості 
мешканців 

Підвищення рівня 
чистоти місць 
громадського 
користування 

Результати 
проведених 
заходів 

Міський голова, 
старости 

Місцевий бюджет, 
громадський 
актив 

2019 

 
  



 
 

2. ПІДВИЩИТИ ЕКОЛОГІЧНУ ТА ЕНЕРГЕТИЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ГРОМАДИ 

 
2.4. Підвищення енергоефективності об’єктів громадського використання 
 

 Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / 

завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.4.1 Формування програми 
стимулювання 
термомоденізації 
будівель приватного 
багатоквартирного 
житлового сектору 

Діюча програма 
200 тис. грн. з 
бюджету розвитку, 
виділених на 
фінансування 
програми 

Збільшення 
функціональності 
житлових будинків 

Рівень витрат 
домогоспо-
дарствами 
теплоенергії 

Дослідження умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Відділ 
будівництва, ЖКГ 
та благоустрою 
Міська рада 

Місцевий 
бюджет,  кошти 
мешканців 

2019 

2.4.2 Проведення 
енергоаудиту 
комунальних будівель 

Сформовані 
енергетичні паспорти 
будівель 

Формування 
інформаційного 
підґрунтя для 
впровадження 
системи 
енергоменеджменту в 
громаді 

Обґрунтованість 
рішень щодо 
термо-
модернізації 
комунальних 
будівель 

Результати 
енергоаудиту 

Міська рада Місцевий бюджет 2020 

2.4.3 Термомодернізація 
будівель громадського 
користування громади 

Проведені заходи з 
термомодернізації 
будівлі міського 
кінотеатру та 
визначених сільських 
будинках культури 

Зменшення витрат з 
місцевого бюджету на 
опалення об’єктів 
комунальної 
власності. 
Збільшення 
функціональності 
будинків 
громадського 
призначення 

Видатки бюджету 
на 
електроенергію 
та опалення. 
Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
функціональності 
будинків, що 
знаходяться в 
комунальній 
власності 

Звіт за 
результатами 
реалізації 
проекту/ 
програми. 
Дослідження умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг. 

Міська рада 
Керівники 
закладів 
 

Місцевий 
бюджет,  ДФРР, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2021 

 
  



 
 
 

3. ПОКРАЩИТИ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОЖИВАННЯ В ГРОМАДІ 
 

3.1. Модернізація місцевої дорожньо-транспортної інфраструктури 
 

 Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / 

завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.1.1 Розширення мережі 
комунальних доріг з 
асфальтним покриттям в 
межах населених пун 

1,2 км прокладених 
доріг з асфальтним 
покриттям 

Покращення 
можливостей 
фізичної комунікації 
мешканців в межах 
громади 

 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
якості дорожньої 
інфраструктури 

Звіт за 
результатами 
реалізації 
проекту/ 
програми. 
Дослідження умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Відділ 
будівництва, ЖКГ 
та благоустрою 

Державний 
бюджет 
Міський бюджет 

2020 

3.1.2 Капітальний ремонт 
доріг місцевого значення 
з асфальтних покриттям 

5,5 км 
відремонтованих 
доріг з асфальтним 
покриттям 

Покращення 
можливостей 
фізичної комунікації 
мешканців в межах 
громади 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
якості дорожньої 
інфраструктури 

Звіт за 
результатами 
реалізації 
проекту/ 
програми. 
Дослідження умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Відділ 
будівництва, ЖКГ 
та благоустрою 

Державний 
бюджет 
Міський бюджет 

2020 

3.1.3 Реконструкція мосту в м. 
Бобровиця по вул. 
Незалежності 

Реконструйований 
міст 

Покращення 
можливостей 
фізичної комунікації 
мешканців 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
якості дорожньої 
інфраструктури 

Звіт за 
результатами 
реалізації 
проекту. 
Дослідження умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Відділ 
будівництва, ЖКГ 
та благоустрою 

Державний 
бюджет 
Міський бюджет 

2019 

3.1.4 Облаштування місцевої 
дорожньої 
інфраструктури під 
потреби пішоходів з 
особливими потребами 

Побудовані тротуари 
по вул. Франка і вул. 
30-річчі Перемоги у м. 
Бобровиця 

Підвищення рівня 
безпеки пішоходів 

Покращання 
оцінювання 
доступності 
публічного 
простору особами 

Звіт за 
результатами 
реалізації проекту 

Дослідження умов 
проживання та 

Відділ 
будівництва, ЖКГ 
та благоустрою 

Міський бюджет 2020 



 
 

з особливими 
потребами 

Зростання 
соціальної 
інтеграції осіб 
особливими 
потребами 

якості публічних 
послуг 

3.1.5 Придбання 
багатофункціональної 
комунальної техніки для 
прибирання вулиць 

Закуплена та введена 
в експлуатацію 
техніка (згідно із 
технічною 
документацією) 

Покращення 
можливостей 
фізичної комунікації 
мешканців в межах 
громади 

Транспортна 
інтеграція громади 

Підвищення рівня 
безпеки на дорогах 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
чистоти 
навколишнього 
середовища 
громади 

Звіт за 
результатами 
реалізації 
проекту. 
Дослідження умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Міська рада ДФРР, міський 
бюджет 

2020 

3.1.6 Встановлення камер 
відеоспостереження в 
публічних місцях, що 
потребують особливої 
уваги 

15 встановлених 
камер 
відеоспостереження 

Збільшення рівня 
безпеки мешканців в 
місцях громадського 
користування 
Зменшення кількості 
утворюваних 
сміттєзвалищ 

Кількість 
зафіксованих 
відео-системою 
правопорушень 

Щорічні звіти за 
результатами 
роботи 

Керівник ДП 
«Міськдобробут 
благоустрій» 

Міський бюджет, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2020 

 
 
 
  



 
 
 

3. ПОКРАЩИТИ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОЖИВАННЯ В ГРОМАДІ 
 

3.2. Зрівноважений розвиток сільських територій 
 

 Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / 

завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.2.1 Забезпечення належних 
умов для діяльності та 
розвитку народних 
колективів в селах 
об’єднаної громади 

Відремонтовані 
сільські об’єкти 
інфраструктури 
культури згідно із 
технічною 
документацією 

Покращення умов для 
культурного 
розвитку сільського 
населення 

Ліквідація різниць у 
доступі до послуг у 
сфері культури між 
населеними пунктами 
громади 

Кількість осіб, які 
щороку беруть 
участь в 
культурних 
подіях, 
організованих на 
території 
громади 

Звіти за 
результатами 
проведеного 
заходу 

Старости 
Відділ культури та 
розвитку туризму 

Міський бюджет, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2022 

3.2.2 Освітлення вулиць у 
сільських населених 
пунктах громади 

160 встановлених 
об’єктів вуличного 
освітлення/18,5 км 
освітлених вулиць 

Підвищення рівня 
благоустрою у 
сільських населених 
пунктів громади 

Видатки бюджету 
на освітлення 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
естетики місць 
громадського 
користування 

Звіт за 
результатами 
реалізації 
видаткової 
частини 
місцевого 
бюджету. 

Дослідження умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Старости 
Відділ 
будівництва, 
житлово-
комунального 
господарства та 
благоустрою 

Міський бюджет, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні, 
кошти мешканців 

2020 

 
 

  



 
 

3. ПОКРАЩИТИ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОЖИВАННЯ В ГРОМАДІ 
 

3.3. Розширення можливостей місцевої спортивної інфраструктури 
 

 Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / 

завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.3.1 Сприяння переведенню 
на баланс громади 
спортивного стадіону у 
м. Бобровиця 

Переданий на баланс 
громади об’єкт 

Розширення 
можливостей 
проведення вільного 
часу для дітей і 
молоді 
Покращення здоров’я 
і фізичного стану 
мешканців 

Збільшення 
кількості осіб, які 
активно 
займаються 
масовим спортом 

Звіт за 
результатами 
реалізації проекту 

Міська рада 
Відділ сім’ї, молоді 
та спорту 

Міський бюджет 2019 

3.3.2 Розвиток мережі 
спортивних майданчиків 
на території громади 

Кількість 
встановлених нових 
спортивних 
майданчиків 
Кількість 
відреставрованих/ 
відремонтованих 
спортивних 
майданчиків 

Розширення 
можливостей 
проведення вільного 
часу для дітей і 
молоді 

Покращення здоров’я 
і фізичного стану 
мешканців 

Збільшення 
кількості осіб, які 
активно 
займаються 
масовим спортом 

Звіт за 
результатами 
реалізації проекту 

Відділ сім’ї, молоді 
та спорту 
Старости 
Міський голова 

Міський бюджет, 
ДФРР, зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні, 
кошти мешканців 

2020 

3.3.3 Створення єдиної 
дитячо-юнацької 
спортивної школи 

Діюча інтегрована 
ДЮСШ 

Підвищення 
ефективності 
діяльності об’єктів 
спортивної 
інфраструктури 

Збільшення 
місткості 
комунальних 
установ 
дошкільної освіти 

Звіт за 
результатами 
реалізації проекту 

Міська рада 
Відділ сім’ї, молоді 
та спорту 

Місцевий бюджет 2020 

3.3.4 Ремонт спортивного 
стадіону у м. Бобровиця 

Відремонтований 
стадіон 

Розвиток пропозиції у 
сфері рекреації і 
спорту 

Рівень 
задоволеності 
молоді з 
спортивної та 
культурної 
пропозицій 

Дослідження умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Відділ сім’ї, молоді 
та спорту 
Директор стадіону 

Міський бюджет, 
ДФРР 

2020 

3.3.5 Покращення технічного 
оснащення комунальних 
ЗСО у спортивній сфері 

Придбано 10 столів 
для занять з 
настільного тенісу 

Розширення 
можливостей 
проведення вільного 
часу для дітей і 

Кількість осіб, які 
активно 
займаються 
масовим спортом 

Звіт за 
результатами 
реалізації проекту 

Директори шкіл 
Відділ сім’ї, молоді 
та спорту 

Міський бюджет, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 

2021 



 
 

молоді державні та 
міжнародні, 
кошти мешканців 

3.3.6 Створення бази 
комунальної дитячо-
юнацької спортивної 
школи 

Діючий 
фізкультурно-
оздоровчий комплекс 

Розширення 
можливостей для 
заняття спортом 
місцевих мешканців 
(в т.ч. спортсменів) 

Кількість осіб, які 
активно 
займаються 
масовим спортом 

Звіт за 
результатами 
реалізації проекту 
Результати 
спортсменів на 
змаганнях 
національного та 
регіонального 
рівнів 

Міський голова 
Відділ сім’ї, молоді 
та спорту 

Міський бюджет, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародн 

2023 

3.3.7 Проведення заходів 
національно-
патріотичного виховання 
на території громади 

Кількість проведених 
заходів 

Забезпечення 
національно-
патріотичного 
виховання місцевої 
молоді 

Розширення 
можливостей для 
заняття спортом 
місцевих мешканців 

Кількість осіб, що 
взяла участь в 
заходах 

Звіт за 
результатами 
реалізації проекту 

Відділ сім’ї, молоді 
та спорту 

Міський бюджет, 
кошти меценатів 

 

 
  



 
 

3. ПОКРАЩИТИ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОЖИВАННЯ В ГРОМАДІ 
 

3.4. Підвищення якості медичних послуг 
 

 Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / 

завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.4.1 Введення в дію 
перинатального центру в 
м. Бобровиця 
(діагностичний центр 
при центральній лікарні 

Діючий 
перинатальний центр 

Надання високої 
якості лікування в 
закладах охорони 
здоров’я на території 
громади 

Кількість 
звернень в 
спеціалізовані 
медичні заклади 
поза межами 
громади 

Дані статистичної 
звітності 

Міська рада 
Головний лікар 
Міський голова 

Міський бюджет 
Державний 
бюджет 
Міжнародні 
програми МТД 

2019 

3.4.2 Модернізація медичного 
обладнання в 
комунальних 
лікувальних установах 
громади 

Закуплене 
обладнання згідно 
технічної 
специфікації: ??? 

Надання високої 
якості лікування в 
закладах охорони 
здоров’я на території 
громади 

Кількість 
звернень в 
медичні заклади 
поза межами 
громади 

Дані статистичної 
звітності 

Міська рада 
Головний лікар 
Міський голова 

Міський бюджет 
Державний 
бюджет 
Міжнародні 
програми МТД 

2019 

3.4.3 Підвищення технічної 
оснащеності станції 
швидкої допомоги 

Придбання новітніх 
мобільних складних 
ніш 
Придбання нового 
повністю оснащеного 
автомобіля швидкої 
допомоги 

Надання високої 
якості лікування в 
закладах охорони 
здоров’я на території 
громади 

Покращання умов 
праці працівників 
сфери охорони 
здоров’я та одночасно 
комфорту осіб, які 
користаються 
послугами сфери 
охорони здоров’я 

Рівень 
задоволення 
мешканців 
доступністю 
медичних послуг 

Рівень 
задоволення 
працівників 
умовами праці 

 

Акт приймання-
передачі робіт 

Дослідження умов 
життя та якості 
публічних послуг 

Міська рада 
Головний лікар 
Міський голова 

Міський бюджет 
Державний 
бюджет 
Міжнародні 
програми МТД 

2019 

3.4.4 Створення центру 
надання соціальних 
послуг з мережею 
спеціалізованих закладів 

Діючий центр Забезпечення 
належного 
соціального 
стандарту життя 
мешканців 

Рівень 
задоволення 
мешканців 
доступністю 
соціальних  
послуг 

Дослідження умов 
життя та якості 
публічних послуг 

Міська рада Міський бюджет 
Державний 
бюджет 
Міжнародні 
програми МТД 

 

  



 
 
3.5. Розширення освітніх шансів для місцевої молоді та дітей 
 

 Діяльність/ завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / 

завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.5.1. Створення ефективної 
шкільної мережі на 
основі сучасної освітньої 
моделі 

Створена опорна 
школа на базі 
Бобровицького ЗСО та 
мережа його філій 

Забезпечення високої 
доступності та якості 
навчання 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
культурної, 
освітньої та 
інших пропозицій 

Дослідження умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Міський голова 
Директори шкіл 
Відділ освіти 

Міський бюджет 2021 

3.5.2 Формування внутрішньої 
системи моніторингу 
якості надання освітніх 
послуг комунальними 
освітніми установами 

Розроблена, 
затверджена та 
введена в дію 
багатокритеріальна 
система оцінювання 

Підвищення рівня 
контролю за якістю 
надання освітніх 
послуг в громаді 

Збільшення рівня 
успішності за 
результатами 
екзаменів 

Звіт за 
результатами 
реалізації 
програми 

Дослідження умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Відділ освіти Міський бюджет 2021 

3.5.3 Зміцнення матеріально-
технічної бази 
комунальних закладів 
позашкільної освіти 

Закуплений інвентар 
та техніка згідно за 
попередньо 
узгодженим списком: 
??? 

Розширення, 
підвищення 
привабливості та 
диверсифікація 
освітньої пропозиції 
для молоді 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
культурної, 
освітньої та 
інших пропозицій 

Дослідження умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Відділ освіти 
Керівники 
закладів 

Міський бюджет, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2021 

3.5.4 Термомодернізація 
будівлі Бобровицького 
ЗЗСО 

Заміна 186 вікон, 
реконструкція даху, 
реконструкція 
системи 
водовідведення, 
інсталяція сучасної 
протипожежної 
системи, системи 
блискавкозахисту 

Покращення рівня 
надання освітніх 
послуг 

Підвищення рівня 
функціональності 
будівель 

Витрати на 
опалення 
будівель 
громадського 
користування 
Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
культурної, 
освітньої та 
інших пропозицій 

Звіт про 
виконання 
видаткової 
частини бюджету 
Дослідження умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Міська рада 
Директор школи 

Міський бюджет, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2021 

3.5.5 Реконструкція 
шатрового даху 
Кобижчанського ЗЗСО 

Реконструйований 
дах, інсталяція 
сучасної 

Покращення рівня 
надання освітніх 
послуг 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 

Дослідження умов 
проживання та 
якості публічних 

Міська рада 
Староста 
Директор школи 

Міський бюджет, 
зовнішні 
програми 

2021 



 
 

протипожежної 
системи, системи 
блискавкозахисту 

Підвищення рівня 
функціональності 
будівель 

культурної, 
освітньої та 
інших пропозицій 

послуг допомоги – 
державні та 
міжнародні 

3.5.6. Реконструкція системи 
опалення будівлі 
Бобровицького ліцею 

Реконструйована 
система опалення 
закладу 

Покращення рівня 
надання освітніх 
послуг 
Підвищення рівня 
функціональності 
будівель 

Витрати на 
опалення 
будівель 
громадського 
користування 

Звіт про 
виконання 
видаткової 
частини бюджету 

Міська рада 
Директор ліцею 

Міський бюджет, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2021 

 


