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Печатка громади  

 

Звіт про впровадження Стратегії Розвитку Музиківської ОТГ 

Станом на день: 05.04.2019 р. 

 

1. Характеристика РЕАЛІЗОВАНИХ заходів (і таких, що ще реалізуються) і ключових стратегічних проектів та аналіз виконання очікуваних показників 

результатів.  

 
 

Операційна ціль 1.1: Максимізація використання сільськогосподарського потенціалу громади 

 Назва 

діяльності/завдання та 

коротка 

характеристика 

Статус 

реалізації  

Очікуваний показник 

оцінювання результату  

Отриманий показник 

оцінювання результату 

Понесені 

фінансові 

витрати 

Труднощі, що 

виникли під 

час реалізації 

Описова оцінка 

діяльності 

1. Сприяння збільшенню 
доданої вартості в 
сільськогосподарського 
сектору місцевої 
економіки  

Реалізовано / 
щорічно 

Кількість підприємств, 
зайнятих переробкою 
сільськогосподарської 
сировини на території 
громади 

Рівень надходжень до 
місцевого бюджету від 
підприємств, зайнятих 
переробкою 
сільськогосподарської 
сировини на території 
громади. 

2017 р. - велике 
підприємство перенесло 
свою податкову реєстрацію 
в громаду – ТОВ 
«Амалтея», ТОВ «Амалтея 
Трейд». 

Січень 2019 р. – 1 
підприємство  перенесло 
свою податкову реєстрацію 
в громаду – ТОВ 
«Агроінвест XXI ст.» (7 
працівників). 

Січень 2019 р. –
зареєстровано 1 нове 
підприємство ТОВ 
«Мітхолдинг – Маяк» (7 
працівників). 

Відбулося збільшення 
надходжень до місцевого 
бюджету від підприємств, 
зайнятих переробкою 
сільськогосподарської 
сировини на території 
громади. 

ТОВ «Амалтея Трейд» 
надходжень до бюджету за 
2018 рік – 266 046,00 грн. 

У межах фонду 
оплати праці* 

Не почалася 
фактично 
діяльність 
нових 
підприємств 

Реалізовується згідно з 
планом. 

Ведеться робота з 
підприємствами, які 
здійснюють свою 
діяльність на територій 
громади, але 
зареєстровані в інших 
місцях, щоби вони 
перереєстровувалися в 
її населених пунктах. 
Таким чином вони 
будуть сплачувати 
податки в місцевий 
бюджет. 

Створено Робочу групу 
з наповнення бюджету. 



Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

 

2 

ТОВ «Амалтея» 
надходжень до бюджету 
500,00 грн. 

Дохід в бюджет від 
сільгоспвиробників (без 
урахування ПДФО): 

2017 р. – 2663609,83 грн. 

2018 р. – 2460260,28 грн. 

2109 р. – 411703,43 грн. 
(станом на 01.04.2019 р.) 

2. Відкриття комунального 
сільськогосподарського 
ринку 

У процесі 
реалізації 

Діючий комунальний с/г 
ринок в центр. частині  с. 
Музиківка. 

Збільшення продаж 
місцевих с/г виробників. 

Схвалення роботи ринку 
з боку як мінімум 50 % 
опитаних. 

Зроблено попередню 
підготовку території 
(розчищення, насип 
білощебеневого покриття) 
Виготовлено 4 торгові 
прилавка. 
Підготовано проектну 
пропозицію «Створення 
інфраструктури торгівлі та 
громадського простору на 
базі ринку в с. Музиківка» 
в рамках співраці з 
Програмою Добре (на 
розгляді). 
Ринок офіційно ще не 
відкритий. 

1. 290 тис. грн. 
(місцевий 
бюджет) 

2. 18 тис. грн. 
(проект 
соціальної дії в 
рамках 
конкурсу 
проектів 
Програми 
Британської 
Ради – 
«Активні 
громадяни») 

15 тис. грн. – 
Британська 
рада, 3 тис. грн. 
– власний 
внесок. 

3.Підготовано  
проектну 
пропозицію 
«Створення 
інфраструктури 
торгівлі та 
громадського 
простору на 
базі ринку в с. 
Музиківка» в 
рамках 
компоненту 

- Реалізовується згідно з 
планом. 

По завершенню 
реалізації проекту буде 
проведено опитування 
щодо задоволеністю 
роботи ринку. 
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МЕР. (внесок 
програми 
ДОБРЕ – 
1 688,00 тис. 
грн., внесок 
громади – 265, 
763 тис.грн.) 

3. Сприяння реконструкції 
системи зрошення земель 
сільськогосподарського 
призначення 

У процесі 
реалізації 

Відремонтовано до 
задовільного стану 
відсоток діючої 
зрошувальної системи. 
Розширено зрошувальну 
систему на відсоток 
орних земель. 

Збільшено середня 
врожайність з 1 м2 площі 
у порівнянні із базовим 
(за критерієм подібності 
погодних умов) роком 

Відновлено полив 360 га. 

Розроблено і затверджено 
проект створення 260 га 
нових поливних площ. 

У межах фонду 
оплати праці 
+ 
Кошти 
сільгосп-
підприємств, 
фермерів 

Подальша 
реалізація 
залежить від 
бізнес-
структур 

Реалізовується згідно з 
планом. 

На даному етапі 
надається допомога 
зацікавленим сторонам 
в розробці і 
затвердженні проектів. 

Реконструкцію системи 
зрошення земель 
сільськогосподарського 
призначення не 
виконано у повному 
обсязі. 

4. Створення та проведення 
циклу навчальних 
семінарів для 
індивідуальних с/г 
виробників. 

У процесі 
реалізації 

Проведення мінімум 
навчальних тематичних 
семінарів діяльності в с/г. 

Семінари організовуються, 
але фермери на них не 
зголошуються. 

Кошти 
громадських 
організацій, 
міжнародні 
програми** 

Немає 
фермерів, які 
бажають 
підвищувати 
свою 
кваліфікацію 

Реалізовується згідно з 
планом. 

Підвищення рівня 
знань та вмінь 
місцевих підприємців у 
сфері ведення 
підприємницької 
діяльності. 

Результат не досягнуто. 

Було проведено ряд 
навчальних семінарів 
(USAID, АМУ, під час 
розроблення Стратегії 
місцевого 
економічного розвитку 
тощо). Викладення 
матеріалу на високому 
рівні, індивідуальні с/г 
виробники або взагалі 
не мають бажання 
відвідувати подібні 
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заходи, або не 
сприймають новий 
матеріал/не 
дослухаються до 
експертів. 

* Тут і далі термін «У межах фонду оплати праці» означає ситуацію, коли роботу виконував працівник органу місцевого самоврядування чи бюджетної установи 

у межах своїх основних або додаткових обов’язків і встановити конкретну величину витрат, пов’язану з цією діяльністю фактично не можливо. 

** Тут і далі термін «Міжнародні програми» означає, що громада отримала матеріальну підтримку в реалізації завдання від міжнародної організації, проте 

реальна вартість цієї допомоги публічно не оголошувалася 

 

 
 

Операційна ціль 1.2: Маркетингове забезпечення економічного розвитку об’єднаної громади 

 Назва діяльності/завдання 

та коротка 

характеристика 

Статус 

реалізації  

Очікуваний показник 

оцінювання результату  

Отриманий показник 

оцінювання результату 

Понесені фінансові 

витрати 

Труднощі, що 

виникли під час 

реалізації 

Описова оцінка 

діяльності 

1. Впорядкування 
представництва об’єднаної 
громади в мережі Інтернет  

У процесі 
реалізації 

Узгодження та 
оптимізація матеріалів 
про громаду на усіх 
публічних Інтернет-
ресурсах. 

Збільшення рівня 
зацікавленості 
територією громади 
серед потенційних 
інвесторів, в т.ч. 
закордонних. 

Іде підготовка Інформації 
для організації та 
налагодження роботи  
офіційного сайту на 
платформі Dosvit. Сайт 
розроблено в рамках 
співпраці з Програмою 
DOBRE. 

Висвітлюється інформація 
на сторінці громади у соц. 
мережі Facebook. 

У межах фонду 
оплати праці 

Відсутність 
особи, яка би 
захотіла зайняти 
вакантну посаду 
спеціаліста із 
зв’язків з 
громадськістю, 
доступу до 
публічної 
інформації. 
Планується 
створити 
команду 
відповідальних 
осіб 

Реалізується 
згідно з планом. 
Сайт запущено у 
роботу в 2018 р.  
В штат сільської 
ради введено 
посаду  
«Спеціаліст із 
зв’язків з 
громадськістю, 
доступу до 
публічної 
інформації». 
Підвищення 
ефективності 
інформаційних 
засобів та засобів 
просування 
об’єднаної 
громади в мережі 
Інтернет. 
Докладаються 
зусилля, щоби по 
максимуму 
інформувати 
громадськість 
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про всі новини 
на території 
громади. 
Також 
представники 
всіх закладів 
періодично 
висвітлюють 
новини, що 
стосуються їх 
діяльності 
(роботи) на 
особистих 
сторінках у 
соц.мережі 
Facebook. 
Формується 
система 
поширення 
офіційної 
інформації, 
стратегія 
комунікації. 

2. Створення трьохмовного 
інтернет-модуля «Invest in 
our community» 

У процесі 
реалізації 

Діючий інвестиційний 
портал як частина 
Інтернет-сайту громади 
Збільшення рівня 
зацікавленості 
територією громади 
серед потенційних 
інвесторів, в т.ч. 
закордонних. 

Підготовлена інформація 
для розміщення в 
Інтернеті. 
На сайті громади 
висвітлено інформацію 
про 2 великі інвестиційні 
проекти, що знаходяться в 
процесі реалізації: 
1. «Цех з виробництва 
паливних брикетів в 
Музиківській ОТГ». 
2. Створення цеху по 
переробці м’ясних 
продуктів, 
напівфабрикатів на 
території Музиківської 
ОТГ. 

У межах фонду 
оплати праці 

Завершення 
цього проекту 
можливе лише 
після запуску 
нового сайту 
громади 
Громаді бракує 
фахівців для цієї 
роботи 

Реалізується 
згідно з планом. 
Пропонується 
перенести 
завершення 
завдання на 2021 
р. 
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3. Участь громади у 
міжнародних та 
національних інвестиційних 
форумах  

Частково / 
щорічно 

Участь у щонайменше 1 
інвестиційному форумі 
на рік. Розроблена 
інвестиційна пропозиція 
громади для 
інвестиційних форумів. 
Збільшення рівня 
зацікавленості 
територією громади 
серед потенційних 
інвесторів, в т. ч. 
закордонних. 

Участь не приймала. 
Розроблено опис 13 
інвестиційно привабливих 
ділянок, що знаходяться на 
території Музиківської 
ОТГ. 
Розроблено інвестиційний 
профіль Музиківської 
ОТГ. 
Результат не досягнутий. 

У межах фонду 
оплати праці 

 Завдання 
виконано в 2018 
р. частково. 
Підготовлено 
опис 
інвестиційно-
привабливих 
ділянок для 
участі у форумі 
«Таврійські 
горизонти», 
м.Київ, вересень 
2018р. 
Опис 
інвестиційних 
ділянок та 
«Інвестиційний 
профіль» 
направлено до 
Департаменту 
інвестиційної, 
туристично-
курортної 
діяльності та 
промисловості 
Херсонської 
ОДА. 
Просування 
Музиківської 
ОТГ як місця, 
привабливого 
для інвестицій - 
не виконано. 
Пропонується 
перенести на 
2020-2021 р. 

 

 
 

Операційна ціль 1.3: Підвищення потенціалу громади для залучення інвестицій 
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 Назва діяльності/завдання 

та коротка 

характеристика 

Статус 

реалізації  

Очікуваний показник 

оцінювання результату  

Отриманий показник 

оцінювання результату 

Понесені фінансові 

витрати 

Труднощі, що 

виникли під час 

реалізації 

Описова оцінка 

діяльності 

1. Розроблення детального 
плану території с. Музиківка  

У процесі 
реалізації 

Діючий детальний план 
забудови с. Музиківка. 
Рівень задоволеності 
мешканців рівнем 
просторового 
впорядкування 

Зроблено інвентаризацію 
земель під об’єктами 
комунальної власності. 

У межах фонду 
оплати праці 

Необхідність 
поділу земель 
між всіма 
населеними 
пунктами 
громади, що 
було не 
передбачено 
попереднім 
Генеральним 
планом 

Реалізується із 
затримкою 
(завершення 
планувалося у 
2018 р.). 
Громада 
користуємося 
детальним 
планом території 
Музиківки, який 
розроблено у 
1992 р. 
Він суміщений з 
проектом 
планування та 
забудови 
с.Музиківка. 
Землевпорядник 
зараз проходить 
навчальний курс 
«Місцевий 
системний 
розвиток» в 
рамках проекту 
«Підтримка 
аграрного і 
сільського 
розвитку», Фонд 
Східна Європа, 
ДЕСПРО, 
USAID. 
Пропонується 
продовжити 
виконання на 
2019-2020 рр. 

2. Розроблення детального 
плану території с. Східне 

У процесі 
реалізації 

Діючий детальний план 
забудови с. Східне 
Рівень задоволеності 
мешканців рівнем 

Проводиться 
інвентаризація земель. 
Працюємо над 
розробленням 

32 тис. грн. (в т.ч. 
на інвентаризацію 
земель в с. 
Музиківка) 

Необхідність 
поділу земель 
між всіма 
населеними 

Реалізується із 
затримкою 
(завершення 
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просторового 
впорядкування 

інвентаризації земель під 
об’єктами комунальної 
власності. 
Планується інвентаризація 
земель під 
арт.свердловинами 

пунктами 
громади, що 
було не 
передбачено 
попереднім 
Генеральним 
планом 

планувалося у 
2018 р.) 
Користуємося 
детальним 
планом території 
с.Східне, 
с.Загорянівка, 
який розроблено 
у 1992 р. 
Він суміщений з 
проектом 
планування та 
забудови 
с.Музиківка. 
Упорядкування 
процесу 
просторового 
управління на 
теренах с. Східне 
- результат 
досягнуто 
частково. 
Пропонується 
продовжити 
виконання на 
2019-2020 рр. 

3. Формування каталогу 
інвестиційних пропозицій 
громади на основі 
актуального Генплану  

У процесі 
реалізації 

Кількість інвестиційних 
пропозицій, 
сформованих для 
каталогу. 
Збільшення рівня 
зацікавлення інвесторів 
територією громади. 

13 вільних інвестиційних 
ділянок подано для 
включення в обласний 
каталог інвестиційних 
пропозицій 

У межах фонду 
оплати праці 

- Реалізується 
згідно з планом. 
Збільшення 
промоцій них 
можливостей 
громади для 
залучення 
інвесторів - 
результат 
досягнуто 
частково. 
Формується 
реєстр 
комунального 
майна 
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Операційна ціль 1.4: Удосконалення системи підтримки малого/середнього бізнесу та мешканців 

 Назва діяльності/завдання 

та коротка 

характеристика 

Статус 

реалізації  

Очікуваний показник 

оцінювання результату  

Отриманий показник 

оцінювання результату 

Понесені 

фінансові 

витрати 

Труднощі, що 

виникли під час 

реалізації 

Описова оцінка 

діяльності 

1. Імплементація концепції 
електронного 
самоврядування у практику 
діяльності Музиківської 
сільської ради  

У процесі 
реалізації 

Рівень інформування 
про рішення/ проекти 
рішень, новини ради 
об’єднаної громади. 
Задоволеність 
мешканців рівнем 
надання 
адміністративних 
послуг. 

Закуплене спеціалізоване 
програмне забезпечення.  
30 працівників ОМС 
використовують у роботі 
систему електронного 
документообігу «Аскод».  
У приміщеннях 
Музиківської сільської 
ради та адмін.будівлі 
Східненського 
територіального округу 
розміщено скриньки 
відгуків-пропозицій. 
Відповідно до 
наповненості скриньок, 
вони відкриваються та 
аналізуються анкети. 
Зараз відгуків менше 
Також аналізуються всі 
відгуки залишені в 
інтернет-мережі. 

30 тис. грн. - Реалізується згідно з 
планом. Можна 
очікувати реалізацію 
цього завдання 
швидше, ніж було 
заплановано (2020р.). 
Впроваджено в 
роботу сільської ради 
системи 
електронного 
документообігу. 
Закуплено ліцензійну 
версію програми 
АСКОД.  
Секретар – діловод 
пройшов навчання. 
Збільшення рівня 
прозорості діяльності 
органів місцевого 
самоврядування на 
території громади - 
результат досягнуто 
частково. 

2. Забезпечення 
інформаційно-
консультаційної підтримки 
реалізації місцевих 
підприємницьких ініціатив 

Реалізовано 
/ щорічно 

Кількість осіб, що 
скористалися 
інформаційно-
консультаційними 
послугами/відвідали 
тематичні заходи, 
організовані ОМС. 
Рівень задоволеності 
місцевих підприємців 
діяльністю місцевої 
влади. 

Близько 50 осіб. У межах фонду 
оплати праці 
+ 
Міжнародні 
програми 

- Завдання виконане 
згідно з планом. 
Підприємців та всіх 
зацікавлених осіб 
постійно інформують 
про проведені заходи 
на території ОТГ.  
Співпраця з USAID 
(проект 
«Агросільрозвиток»). 
UHBDP – 
навчання/тренінги. 
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Херсонська торгово-
промислова палата – 
навчання/тренінги. 
Збільшення рівня 
інформаційної 
грамотності діючих 
та потенційних 
місцевих 
підприємців щодо 
можливостей та 
ризиків ведення 
господарської 
діяльності - 
результат досягнуто 
частково. 
Учасники навчань 
зазначають, що 
матеріал на 
семінарах/тренінгах 
викладають 
професійно та якісно. 
Але вони не 
впевнені, що 
використовуватимуть 
отримані знання у 
своїй роботі. 
Спільні інформаційні 
заходи з Податковою 
інспекцією. 
Консультаційні 
послуги надають 
також реєстратори. 

 
 

Операційна ціль 2.1: Модернізація комунальної інженерної інфраструктури та покращення роботи комунального транспорту 

 Назва діяльності/завдання 

та коротка 

характеристика 

Статус 

реалізації  

Очікуваний показник 

оцінювання результату  

Отриманий показник 

оцінювання результату 

Понесені 

фінансові 

витрати 

Труднощі, що 

виникли під час 

реалізації 

Описова оцінка 

діяльності 

1. Організація автобусного 
сполучення між населеними 
пунктами громади  

Реалізовано Кількість рейсів 
автобусів, котрі 
включають мінімум 2 
населені пункти громади. 

Рейс с. Висунці – с. 
Музиківка – с. 
Мірошниківка – 5 
разів/день 

У межах фонду 
оплати праці 

- Завдання реалізоване 
згідно з планом в 
обсягах, які 
відповідають потребам 
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Рейс с. Мірошниківка – 
с. Музиківка – 6 
разів/день 
Рейс с. Висунці – с. 
Музиківка – 3 рази/день 
Рейс с. Загорянівка – с. 
Східне – 8 разів 
разів/день 
Рейс с. Східне – с. 
Загорянівка - с. 
Музиківка  - 3 
рази/тиждень 

мешканців та 
можливостям 
перевізників. 
Збільшення рівня 
мобільності мешканців. 
Полегшення 
міжособових контактів. 
Результати досягнуті. 

2. Капітальний ремонт дороги 
Східне-Загорянівка-М14. 

У процесі 
реалізації 

Кількість 
відремонтованих 
кілометрів дороги. 
Рівень задоволеності 
мешканців з якості 
дорожньої 
інфраструктури 

Розроблено і погоджено 
проект: вартість 
необхідних робіт - 273 
млн. грн. 

400 тис. грн. 
(проектно-
кошторисна 
документація) 

Обласна влада 
запланувала 
кошти на 
співфінан-
сування 
проекту, проте 
фактично ще 
не виділила 

Реалізується згідно з 
планом. 
Громада профінан-
сувала підготовці 
роботи і очікує 
співфінан¬сування 
основних робіт проекту 
від області. 
1 квітня 2019 р. 
розпочалися роботи. 

3. Капітальний ремонт 
водогону в с.Східне  

У процесі 
реалізації 

Довжина 
відремонтованої 
водопровідної 
інфраструктури с.Східне. 
Рівень задоволеності 
мешканців с. Східне з 
якості водопостачання та 
водовідведення. 

Виконано проект 
«Капітальний ремонт 
вуличної водопровідної 
мережі в с. Східне»: 
вартість необхідних 
робіт - 2303, 956 тис. грн. 
Розроблено та 
затверджено «План 
покращення послуги 
водопостачання». 
Розроблено проект 
«Капітальний ремонт 
водопровідної мережі с. 
Східне», знаходиться на 
розгляді експертів. 
Протяжність північної 
частини с.Східне – 1991, 
72 км; вул. Поштова – 
0,382 км, вул. Вишнева 

1 млн. грн. 
(місцевий 
бюджет) 
1 млн. 700 тис. 
грн. – державна 
субвенція 

- Реалізується згідно з 
планом. 
1. В рамках співпраці з 
Програмою DOBRE 
розроблено «План 
покращення послуги 
водопостачання» 
(знаходиться на 
затвердженні). 
Планується реалізація 
проекту «Капітальний 
ремонт водопровідної 
мережі с.Східне» 
(проект в процесі 
підготовки).  
Ведуться роботи із 
заміни водогону вулиць 
Українська та Східна.(1 
млн. грн.) 
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та вул. Б.Хмельницького 
-  0,844 км. 

4. Капітальний ремонт 
вуличної водопровідної 
мережі з доочисткою питної 
води в с.Музиківка  

У процесі 
реалізації 

Довжина 
відремонтованої 
водопровідної 
інфраструктури 
с.Музиківка. 
Рівень задоволеності 
мешканців с. Музиківка з 
якості водопостачання та 
водовідведення. 

Виконано проект 
«Капітальний ремонт 
вуличної водопровідної 
мережі в с.Музиківка»: 
вартість необхідних 
робіт - 990,305 тис.грн. 

700 тис. грн. Відсутність 
коштів на 
встановлення 
системи 
доочистки 
питної води 

Завдання виконується з 
випередженням плану 
(заплановане на 2022 
р.). 
Від доочистки питної 
води на даному етапі 
пропонуються 
відмовитись, оскільки 
заміна самої 
водопровідної мережі 
вимагає значних коштів 

 
 

Операційна ціль 2.2: Формування інтегрованого інформаційного та культурного простору об’єднаної громади 

 Назва діяльності/завдання 

та коротка 

характеристика 

Статус 

реалізації  

Очікуваний показник 

оцінювання результату  

Отриманий показник 

оцінювання результату 

Понесені 

фінансові 

витрати 

Труднощі, що 

виникли під 

час реалізації 

Описова оцінка 

діяльності 

1. Капітальний ремонт 
покрівлі будинку культури 
у с. Східне  

Реалізовано Відремонтована покрівля 
будинку культури с. 
Східне 
Збільшення можливостей 
реалізації культурних 
проектів на теренах с. 
Східне. 

Відремонтовано 
покрівлю будинку 
культури с.Східне. 
Капітальний ремонт 
будівлі Східненського 
БК. 

2300,00 тис.грн. - Завдання виконано згідно 
з планом. 
Замінено старе 
перекриття 
(металочерепиця), дошки 
перекриття. 
Капітальний ремонт 
будівлі Східненського 
БК, загальний бюджет - 
результат досягнуто. 

2. Модернізація обладнання 
будинку культури у с. 
Східне 

У процесі 
реалізації 

Технічно 
модернізований будинок 
культури с. Східне. 
Збільшення можливостей 
реалізації культурних 
проектів на теренах с. 
Східне 

Проведено капітальний 
ремонт будівлі БК. 
Закуплено глядацькі 
крісла – 117,00 тис.грн. 
Обігрівачі – 79,781 
тис.грн. 
Офісні меблі – 11, 530 
тис.грн. 

1 322,54 тис.грн. - Реалізується згідно з 
планом. 
Зроблено кап.ремонт 
будівлі, частково 
оновлено музичне 
обладнання. 
Ініціативною групою на 
чолі з директором БК 
Позняк Світланою 
реалізовано проект 
«Спортивне дозвілля 
дітей Східного», що був 
профінансований 
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Британською радою в 
рамках проекту "Активні 
громадяни" за підтримки 
Фонду "Об'єднання" у 
сумі 15000 грн.  
Покращення якості 
культурних послуг - 
результат досягнутий 

 

 

Операційна ціль 2.3: Розвиток системи шкільної та дошкільної освіти 

 Назва діяльності/завдання 

та коротка 

характеристика 

Статус 

реалізації  

Очікуваний показник 

оцінювання результату  

Отриманий показник 

оцінювання результату 

Понесені 

фінансові 

витрати 

Труднощі, що 

виникли під 

час реалізації 

Описова оцінка 

діяльності 

1. Реконструкція дитячого 
ясел-садка в с. Музиківка  

У процесі 
реалізації 

Введений в експлуатацію 
заклад. 
Збільшення місткості 
комунальних установ 
дошкільної освіти. 

Готовий проект. 
Виділено частину 
коштів. 

Перекрито дах, замінено 
вікна, змонтовано 
систему зливу дощової 
води та ін. показник 
результату досягнуто 
частково. 

1,7 млн. грн. 
+3,5 млн. грн. 

Обмежений 
час на 
використання 
фінансування 
з державного 
бюджету. 

Реалізується згідно з 
планом. 
Збільшення можливостей 
отримання дошкільної 
освіти комунальними 
установами громади.  
Результат досягнуто 
частково. 

2. Реконструкція спортивного 
залу дитячо-юнацької 
спортивної школи 

У процесі 
реалізації 

Відремонтований 
спортивний зал. 
Збільшення кількості 
осіб, які активно 
займаються масовим 
спортом. 

Замінено вікна. 
Розроблено детальний 
план по реконструкції 
будівлі (кошторисна 
вартість – 5 150,00 
тис.грн.). 
Показник результату не 
досягнуто. 

54 тис. грн. - Реалізується згідно з 
планом. 
Розширення 
можливостей 
використання спортивної 
інфраструктури на 
території громади – ні. 

3. Покращення технічного 
забезпечення ЗОШ у с. 
Музиківка  

У процесі 
реалізації 

Кількість закупленої 
нової техніки для потреб 
комунальних освітніх 
установ 
Збільшення рівня 
успішності за 
результатами екзаменів. 

Закуплено 1 кабінет для 
1-х класів, 1 кабінет 
фізики, інтерактивні 
дошки 
Показник результату 
досягнутий. 

300 тис. грн. - Реалізується згідно з 
планом. 
Підвищення якості 
надання освітніх послуг 
на території громади - 
так. 

4. Покращення технічного 
забезпечення ЗОШ у с. 
Східне  

У процесі 
реалізації 

Кількість закупленої 
нової техніки для потреб 
комунальних освітніх 
установ 

Закуплено 1 кабінет для 
1-х класів, 1 кабінет 
хімії, інтерактивні 
дошки. 

300 тис. грн. - Реалізується згідно з 
планом. 
Підвищення якості 
надання освітніх послуг 
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Збільшення рівня 
успішності за 
результатами екзаменів. 

Показник результату 
досягнутий. 

на території громади - 
так. 

5. Створення сучасних 
навчально-інформаційних 
просторів з використанням 
комп’ютерних та 
мультимедійних технологій 
в школах на території 
громади  

У процесі 
реалізації 

Кількість сучасних 
комп’ютерно-
мультимедійних класів 
та інших сучасних 
навчальних просторів в 
місцевих школах 
Збільшення рівня 
успішності за 
результатами екзаменів. 

Відремонтовано 
комп’ютери, закуплено 7 
проекторів, 7 ноутбуків 
та 7 екранів 
Показник результату 
досягнутий. 

У межах 
асигнувань на 
освіту 

- Реалізується згідно з 
планом. 
Підвищення якості 
надання освітніх послуг 
на території громади: 
- за показниками 
результатів по ЗНО 
покращення не 
відслідковується; 
- за результатами 
опитування школярів, 
вчителів і батьків, то на 
думку опитаних 
пропозиція освітніх 
послуг покращилася. 

6. Запровадження практики 
проведення навчальних 
занять з гендерної рівності у 
місцевих школах 

Реалізовано 
/ щорічно 

Заняття з гендерної 
рівності, що проводяться 
із визначеною частотою. 
Рівень знань серед 
школярів щодо гендерної 
рівності 

Регулярні заняття для 
школярів різного віку 

У межах 
асигнувань на 
освіту 

- Реалізовано згідно з 
планом. 

 

 

Операційна ціль 2.4: Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики 

 Назва діяльності/завдання 

та коротка 

характеристика 

Статус 

реалізації  

Очікуваний показник 

оцінювання результату  

Отриманий показник 

оцінювання результату 

Понесені 

фінансові 

витрати 

Труднощі, що 

виникли під 

час реалізації 

Описова оцінка 

діяльності 

1. Підготовка пропозиції 
(земельної ділянки з 
детальною інформацію про 
енергетичні ресурси) для 
інвестора, який 
спеціалізується на 
виробництві енергії з 
рослинних відходів – 
біомаса, палети, брикети і 
т.п.) 

У процесі 
реалізації 

Створена пропозиція для 
галузі альтернативних 
джерел енергії – біомаса 
Збільшення рівня 
зацікавленості громадою 
з боку потенційних 
інвесторів, котрі 
спеціалізуються на 
альтернативній 
енергетиці. 

Розроблено опис 13 
інвестиційно 
привабливих ділянок, що 
знаходяться на території 
Музиківської ОТГ, в т.ч. 
для альтернативної 
енергетики. 
Розроблено детальний 
план для ділянки 
площею 3 га. 
Показник результату 
досягнутий. 

У межах фонду 
оплати праці 

- Завданням можна 
вважати завершеним, 
проте пропонується 
продовжити дану 
діяльність на 2019 р. 
Збільшення промоційних 
можливостей громади 
щодо залучення 
потенційних інвесторів, 
котрі спеціалізуються на 
альтернативній 
енергетиці - частково. 
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Проводяться роботи по 
залученню інвестицій в 
галузі альтернативної 
енергетики на територію 
с.Східне та с.Загорянівка. 

2. Сприяння розвитку 
альтернативних джерел 
енергії на теренах громади 
(повітряна, сонячна і т.п.) 

У процесі 
реалізації 

Кількість об’єктів, що 
використовують при 
виробництві 
електроенергії 
«альтернативні види 
палива 
Рівень задоволеності 
мешканців з якості 
повітря. 

Збудовано 1 сонячну 
електростанцію, ще 1 у 
розробці. 
Встановлено 4 міні 
сонячні електростанції 
на території 
домоволодінь жителів 
с.Музиківка. 
На території громади 
встановлено 1 сонячну 
електростанцію площею 
4 га. 

У межах фонду 
оплати праці 

- Реалізується згідно з 
планом. 
Зменшення витрат 
місцевого бюджету 
Збільшення якості 
навколишнього 
середовища - частково 

3. Модернізація системи 
освітлення місць 
громадського користування 

У процесі 
реалізації 

Модернізована система 
освітлення місць 
громадського 
користування. 
Видатки бюджету на 
освітлення 
Рівень задоволеності 
мешканців з естетики 
місць громадського 
користування. 

Виконано проект 
«Реконструкція 
вуличного освітлення 
вулиць: В.Карла, 
Піонерська, Степова, 
Київська, Ангарна в 
с.Музиківка» - 225,874 
тис.грн., встановлено 39 
шт., протяжність – 2,42 
км. 
Виконано проект 
«Реконструкція 
вуличного освітлення 
вулиць: В.Карла, 
Степова, Набережна, І та 
ІІ Львівська, 
с.Музиківка» - 279,840 
тис.грн., встановлено 43 
шт., протяжність – 3,2 
км. 
Опитування щодо рівня 
задоволеності наданням 
послуги не проводилося. 
Видатки на освітлення 
зросли. 

505,714 тис. грн. - Реалізується згідно з 
планом. 
Почали з с. Музиківка, на 
наступний рік 
заплановане с. Східне 
Зменшення витрат з 
місцевого бюджету на 
опалення – ні. 
Підвищення рівня 
безпеки та естетики 
місць громадського 
користування -  частково. 
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4. Термосанація будівлі 
загальноосвітньої школи в 
с.Музиківка  

Реалізація 
призупинена 

Утеплена будівля школи 
в с.Музиківка. 
Видатки бюджету на 
електроенергію та 
опалення. 
Рівень задоволеності 
мешканців з 
функціональності 
будинків, що 
знаходяться в 
комунальній власності. 

Підготовлена проектно-
кошторисна 
документація. 

136 тис.грн. Відсутність 
коштів для 
подальшої 
реалізації 

Завдання реалізовано 
частково. 
Пропонується перенести 
виконання на 2021-
2022 рр. 

5. Термосанація будівлі 
загальноосвітньої школи в 
с.Східне. 

Реалізація 
призупинена 

Утеплена будівля школи 
в с.Східне. 
Видатки бюджету на 
електроенергію та 
опалення. 
Рівень задоволеності 
мешканців з 
функціональності 
будинків, що 
знаходяться в 
комунальній власності. 

Підготовлена проектно-
кошторисна 
документація. 

95 тис. грн. Відсутність 
коштів для 
подальшої 
реалізації 

Завдання реалізовано 
частково. 
Пропонується перенести 
виконання на 2021-
2022 рр. 

6. Переведення котельні в 
Східненській 
загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів на альтернативні 
види палива 

Реалізовано Діюча з використанням 
на 100% альтернативних 
видів палива котельня. 
Видатки бюджету на 
опалення. 

Діюча з використанням 
на 100% альтернативних 
видів палива котельня. 
Виконано проект 
«Реконструкція котельні 
з установкою 2-х 
твердотоплевних котлів 
в котельні Східненської 
ЗОШ». 

690,00 тис. грн. - Завдання виконано з 
випередженням плану 
(заплановане на 2020-
2022рр.) 
Результат досягнутий. 

 

 

Операційна ціль 2.5: Благоустрій територій об’єднаної громади 

 
Назва діяльності/завдання 

та коротка 

характеристика 

Статус 

реалізації  

Очікуваний показник 

оцінювання результату  

Отриманий показник 

оцінювання 

результату 

Понесені 

фінансові 

витрати 

Труднощі, 

що виникли 

під час 

реалізації 

Описова оцінка 

діяльності 

1. Впорядкування шкільного 
спортивного містечка в с. 
Музиківка  

У процесі 
реалізації 

Впорядкована територія 
спортивного містечка біля 
ЗОШ с. Музиківка 

Встановлено огорожу 
по всьому периметру 
шкільного подвір’я. 

180 тис. грн. - Реалізується згідно х 
планом. 
Результат досягнутий 
частково. 
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Рівень задоволеності 
мешканців з освітньої 
пропозиції 

Опитування щодо рівня 
задоволеності не 
проводився. 

2. Встановлення урн і 
контейнерів для збирання 
сміття 

У процесі 
реалізації 

Встановлені урни і 
контейнери для збирання 
сміття. 
Рівень задоволеності 
мешканців з чистоти 
навколишнього середовища 
громади. 

Частково запроваджено 
сортування органіки, 
встановлені контейнері 
на пластмасові пляшки. 
Музиківська школа 
виграла компостер. 
У школі іде збір трьох 
фракцій. 
Опитування щодо 
задоволеності наданням 
послуги не 
проводилося. 

130 тис. грн. 
(проект в рамках 
співпраці з 
програмою 
ДОБРЕ). 
 

- Реалізується згідно з 
планом. 
Результат досягнуто 
частково. 

3. Розвиток системи 
вуличного освітлення 

У процесі 
реалізації 

Довжина вулиць (в км. чи м), 
де модернізовано/ 
змонтовано вуличне 
освітлення 
Рівень задоволеності 
мешканців з використання 
дорожньою 
інфраструктурою. 

У с.Висунці 
встановлено 16 
вуличних світильників. 
Виконано проект 
«Реконструкція 
вуличного освітлення 
вулиць: В.Карла, 
Піонерська, Степова, 
Київська, Ангарна в 
с.Музиківка» - 225,874 
тис.грн., встановлено 39 
шт., протяжність – 2,42 
км. 
Виконано проект 
«Реконструкція 
вуличного освітлення 
вулиць: В.Карла, 
Степова, Набережна, І 
та ІІ Львівська, 
с.Музиківка» - 279,840 
тис.грн., встановлено 43 
шт., протяжність – 3,2 
км. 
Опитування щодо 
задоволеності надання 
послуги не 
проводилося. 

15 тис. грн. від 
Британської 
ради 
+ 
505,714 тис.грн. 
(місцевий 
бюджет) 

Затримки з 
боку 
обленерго 

Реалізується згідно з 
планом. 
Підвищення рівня 
безпеки пішоходів та 
естетику місць 
громадського 
користування - 
частково. 
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4. Побудова/ відновлення 
мережі автобусних зупинок 
на території громади 

У процесі 
реалізації 

Кількість відновлених та 
побудованих автобусних 
зупинок. 
Збільшення рівня безпеки на 
дорогах. 

Встановлено 2 нові 
автобусні  зупинки за 
кошти місцевого 
бюджету. 
1 реконструйовано в 
рамках Програми 
«Бюджет участі». 
2 нові – перемога у 
конкурсі проектів. 

Місцевий 
бюджет – 32 
тис. грн. 
20,00 тис. грн. 
(місцевий 
бюджет) 
 
Грант Програми 
«Активні 
громадяни» 
Британської 
ради - 30 
тис.грн. 

- Реалізується згідно з 
планом. 
Виділено кошти з 
місцевого бюджету на 
встановлення 2 зупинок 
в с.Східне, с.Висунці. 
Грант в рамках 
Програми «Активні 
громадяни»: 
1) встановлено 1 
зупинку по  вул. 
В.Карло. 
2) встановлено 1 
зупинку по вул. 40 років 
Перемоги. 
Проекти активно 
реалізуються в межах 
бюджету участі. 

5. Запровадження практики 
громадського 
бюджетування в громаді 

Реалізовано 
/ щорічно 

Розроблене положення про 
бюджет участі. 
Діючий на постійній основі 
конкурс відбору проектів з 
благоустрою на підставі 
положення 
Кількість поданих проектів 
на конкурс за бюджетом 
участі. 

2018 р.: 
Затверджено 
«Програму» та 
«Положення». 
Створено комісію з 
питань Бюджету участі. 
Підключено систему 
«Громадський проект». 
Подано 9 проектів. 
До голосування 
допущено 9 проектів. 
Перемогу отримало 5 
проектів. 
Освоєно коштів – 
99,995 тис.грн. 

100 тис.грн. - Завдання виконується з 
випередженням плану 
(заплановане до 2020 
р.). 

Затверджено 
«Програму» та 
«Положення». 

Створено комісію з 
питань Бюджету участі. 

Підключено систему 
«Громадський проект». 

Проведено тренінги з 
написання проектів. 

Подано 9 проектів. 

До голосування 
допущено 9 проектів. 

Отримало перемогу – 5 
проектів. 

У 2019 р. на конкурс 
подано вже 13 
проектних пропозицій. 
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Активізація мешканців 
у вирішенні питань 
місцевого характеру- 
так. 

Покращення естетики 
місць громадського 
використання - так. 

6. Будівництво мережі 
дитячих та спортивних 
майданчиків в селах 
об’єднаної громади 

У процесі 
реалізації 

Кількість побудованих 
дитячих та спортивних 
майданчиків 

Побудовано 9 дитячих 
майданчиків. 
В рамках Програми 
«Бюджет участі-2018» 
оновлено устаткування 
1 дит.майданчика. 

Спонсори***, 
міжнародні 
програми, 
місцевий 
бюджет 

- Реалізується згідно з 
планом. 
Збільшені можливостей 
відпочинку та заняття 
спортом –частково. 

7. Сприяння зменшенню 
негативного впливу 
птахофабрики та 
біогазового заводу на 
екологічну ситуацію в с. 
Східне 

У процесі 
реалізації 

Зменшення забруднення 
навколишніх територій від 
діяльності підприємств. 
Рівень задоволеності 
мешканців з чистоти 
навколишнього середовища 
громади. 

Висаджені дерева. 

Очисні споруди на 
птахофабриці запущені 
в експлуатацію. 

40 тис. грн. - Реалізується згідно з 
планом. 
Створено комісію з 
питань покращення 
екології. Проводяться 
рейди членами 
виконкому на 
птахофабрику та завод. 

8. Створення та реновація зон 
відпочинку на території 
громади 

У процесі 
реалізації 

Кількість створених та 
відновлених/відремонтованих 
зон відпочинку. 
Рівень задоволеності 
мешканців з користування 
відпочинкового простору. 

Відновлено тіло дамби. 
Вона наповнена водою 
та зариблена. 

Започатковано клуб 
«Поплавок» 

50 тис. грн. - Завдання виконується з 
випередженням плану 
(заплановано на 2019-
2022 рр.) 

*** Тут і далі термін «спонсори» означає, що допомогу у фінансуванні робіт або матеріальну допомогу надавали організації і/або фізичні особи, а вартість цієї 

допомоги не оприлюднювалася. 

 

Операційна ціль 2.6: Формування громадського простору, приязного до людей з особливими потребами 

 
Назва діяльності/завдання 

та коротка 

характеристика 

Статус реалізації  

Очікуваний показник 

оцінювання 

результату  

Отриманий 

показник 

оцінювання 

результату 

Понесені фінансові 

витрати 

Труднощі, що 

виникли під час 

реалізації 

Описова оцінка 

діяльності 

1. – – – – – – – 
 

2. Інформація о запланованих, але НЕРЕАЛІЗОВАНИХ (таких, що НЕ РЕАЛІЗОВУВАЛИСЬ) заходах відповідно до плану, прийнятого в стратегії:  

 

 

Операційна ціль 1.1: Максимізація використання сільськогосподарського потенціалу громади 
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Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика 
Планований термін реалізації 

Статус 

реалізації 

Проблеми в реалізації  

завдання (наприклад, 

причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. Сприяння формуванню на 
території громади об’єднань 
сільськогосподарських 
підприємств (в т. ч. кооперативів) 
різних напрямків 

2018-2019 Реалізація не 
розпочалася 

Виробники 
сільгосппродукції не 
відчувають такої 
потреби на сьогодні. 
Немає бажаючих, 
оскільки налагоджений 
збут в Херсон 

Пропонується вилучити з Стратегії 

 

 

Операційна ціль 1.2: Маркетингове забезпечення економічного розвитку об’єднаної громади 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика 
Планований термін реалізації 

Статус 

реалізації 

Проблеми в реалізації  

завдання (наприклад, 

причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. – – – – – 

 

 

Операційна ціль 1.3: Підвищення потенціалу громади для залучення інвестицій 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика 
Планований термін реалізації 

Статус 

реалізації 

Проблеми в реалізації  

завдання (наприклад, 

причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. Впровадження навчальних 
матеріалів з професійної 
активізації жіночого населення 
громади 

2018 Реалізація 
відкладена 

Представники громади 
проходять базове 
навчання з цієї 
проблематики і лише 
пройшовши його будуть 
визначатися, які саме 
навчальні матеріали з 
професійної активізації 
жіночого населення 
громади потрібні 

Пропонується перенести реалізацію 
на 2020р. 

 

 

Операційна ціль 1.4: Удосконалення системи підтримки малого/середнього бізнесу та мешканців 
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Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика 
Планований термін реалізації 

Статус 

реалізації 

Проблеми в реалізації  

завдання (наприклад, 

причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. – – – – – 

 

 

Операційна ціль 2.1: Модернізація комунальної інженерної інфраструктури та покращення роботи комунального транспорту 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика 
Планований термін реалізації 

Статус 

реалізації 

Проблеми в реалізації  

завдання (наприклад, 

причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. – – – – – 

 

 

Операційна ціль 2.2: Формування інтегрованого інформаційного та культурного простору об’єднаної громади 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика 
Планований термін реалізації 

Статус 

реалізації 

Проблеми в реалізації  

завдання (наприклад, 

причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. Створення територій вільного 
доступу до мережі Інтернет 

2018-2019 Реалізація 
відкладена 

Неправильна оцінка 
пріоритетності 
виконання завдання 

Пропонується перенести реалізацію 
на 2019-2020 рр. 

2. Формування календаря культурних 
подій в громаді, який обіймає 
діяльність з інтегрування 
мешканців кожного населеного 
пункту об’єднаної громади 

від 2018 р. Реалізація 
відкладена 

Відсутня необхідна 
інфраструктура закладів 
культури в кожному 
населеному пункті. 
Відсутність особи, які би 
взяла на себе 
координацію цієї роботи 

Пропонується перенести реалізацію 
на 2020 р. 

3. Спільне відзначення Дня 
об’єднаної громади 

Щорічно Реалізація 
відкладена 

 

Плановані дві дати 
наклалися з іншими 
подіями, які не 
дозволили провести 
відповідне свято 

Пропонується розпочати реалізацію 
завдання з 2019 р. 

4. Організація дитячого конкурсу 
«Календар на майбутній рік» на 
постійній основі 

Щорічно Реалізація не 
розпочалася 

Ініціатива конкурсу не 
була підтримана 
мешканцями 

Пропонується вилучити зі Стратегії 
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5. Створення комунального радіо 2018-2019 Реалізація 
відкладена 

На даний момент у 
даному форматі не 
актуальне 

Пропонується замінити на створення 
шкільного радіо у 2020 р. 

6. Реконструкція 
багатофункціонального культурно-
освітнього центру у с. Музиківка 

2018-2020 Реалізація 
відкладена 

Відсутність коштів Пропонується продовжити на 2019-
2021 рр. і переформулювати 
завдання на "Створити простір для 
культурно-освітніх заходів в 
адмінбудівлі, де знаходиться ЦНАП" 

7. Виготовлення мобільної сцени для 
проведення місцевих культурно-
мистецьких заходів 

2018 Реалізація не 
розпочалася 

На даний момент не 
актуальне 

 

 

 

Операційна ціль 2.3: Розвиток системи шкільної та дошкільної освіти 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика 
Планований термін реалізації 

Статус 

реалізації 

Проблеми в реалізації  

завдання (наприклад, 

причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. Капітальний ремонт дитячого 
садка в с. Східне 

2018-2022 Реалізація 
відкладена 

Відсутність коштів в 
поточному році 

- 

 

 

Операційна ціль 2.4: Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика 
Планований термін реалізації 

Статус 

реалізації 

Проблеми в реалізації  

завдання (наприклад, 

причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. – – – – – 

 

 

Операційна ціль 2.5: Благоустрій територій об’єднаної гром 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика 
Планований термін реалізації 

Статус 

реалізації 

Проблеми в реалізації  

завдання (наприклад, 

причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. Запровадження на постійній основі 
функціонування консультативної 
ради при голові ОТГ з екологічних 
питань 

Щорічно Реалізація не 
розпочиналася 

Розгляд екологічних 
питань відбувається під 
час засідань виконавчого 
апарату сільської ради. 

Пропонується вилучити із Стратегії 
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2. Будівництво станції для прийому 
та сортування відходів та 
майданчика для компостування 
ТПВ 

2018-2019 Реалізація 
відкладена 

Не запроваджена 
система сортування 
відходів в громаді 

Пропонується перенести термін 
реалізації на 2020-2021 рр. 

 

 

Операційна ціль 2.6: Формування громадського простору, приязного до людей з особливими потребами 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика 
Планований термін реалізації 

Статус 

реалізації 

Проблеми в реалізації  

завдання (наприклад, 

причини запізнень) 

 Додаткові примітки  

1. Моніторинг стану медичного 
забезпечення на рівні громади 

2018-2020 Реалізація 
відкладена 

Відсутність досвіду Планується розпочати з 2019 р. 

2. Забезпечення пішохідних 
переходів для людей з особливими 
потребами 

2018-2020 Реалізація 
відкладена 

Відсутність коштів Пропонується перенести термін 
реалізації на 2021 р. 

3. Приведення у відповідність до 
потреб осіб з особливими 
потребами адміністративних 
будівель на території громади 

2018-2020 Реалізація 
відкладена 

Відсутність коштів Пропонується перенести термін 
реалізації на 2019-2021 рр. 

 

 

3. Заплановані заходи на поточний рік: 

 

 

Операційна ціль 1.1: Максимізація використання сільськогосподарського потенціалу громади 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  

Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 

фінансові 

витрати 

ПРИМІТКИ: 

   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 

1. Сприяння збільшенню доданої 
вартості в 
сільськогосподарського 
сектору місцевої економіки 

Щорічно У процесі 
реалізації 

У межах фонду 
оплати праці 
+ 
Міжнародні 
програми 

- Ведеться робота з 
підприємствами, які 
здійснюють свою 
діяльність на територій 
громади, але зареєстровані 
в інших місцях, щоби вони 
перереєстровувалися в її 
населених пунктах. 

2. Відкриття комунального 
сільськогосподарського ринку 

Було: 2018 р. У процесі 
реалізації 

Н/Д****  
+ 

- Надані гарантії 
фінансування. 
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Пропонується: 2019-
2020 рр. 

Міжнародні 
програми 

Планується завершення 
проекту в ІІ половині 2019 
р. за умови підтримки 
програмою ДОБРЕ 

3. Сприяння реконструкції 
системи зрошення земель 
сільськогосподарського 
призначення 

2018-2019 У процесі 
реалізації 

У межах фонду 
оплати праці 
+ 
Кошти сільгосп-
підприємств, 
фермерів 

- Пропонується продовжити 
реалізацію до 2020 р. 

4. Створення та проведення 
циклу навчальних семінарів 
для індивідуальних с/г 
виробників 

2018-2019 Призупинено - Немає фермерів, які 
бажають 
підвищувати свою 
кваліфікацію 

Пропонується вилучити із 
Стратегії 

***** Тут і далі "Н/Д" означає, що на даний момент часу немає можливості спрогнозувати видатки на наступний рік на дане завдання. 

 

 

 

Операційна ціль 1.2: Маркетингове забезпечення економічного розвитку об’єднаної громади 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  

Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 

фінансові 

витрати 

ПРИМІТКИ: 

   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 

1. – – – – – – 

 

 

 

Операційна ціль 1.3: Підвищення потенціалу громади для залучення інвестицій 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  

Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 

фінансові 

витрати 

ПРИМІТКИ: 

   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 

1. Формування каталогу 
інвестиційних пропозицій 
громади на основі актуального 
Генплану 

2018-2019 Призупинено - Відсутність готових 
інвестиційний 
пропозицій 

Пропонується 
перенести на 2020-
2021 рр. 

2. Підготовка нових об’єктів для 
залучення інвестицій 

2019-2022 Не розпочато - Необхідність розробки 
детальних планів 
територій 

Пропонується 
перенести на 2020-
2022 рр. 
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3. Розроблення детального плану 
території с. Музиківка 

Було: 2018 

Пропонується 
продовжити виконання 
на 2019-2020 рр. 

У процесі 
реалізації 

12 тис. грн. Відсутність визначених 
коштів 

Документальне 
оформлення земельних 
ділянок під 
комунальними 
підприємствами, 
громадським 
простором 
(артезіанські 
свердловини) 

4. Розроблення детального плану 
території с. Східне 

Було: 2018 

Пропонується 
продовжити виконання 
на 2019-2020 рр. 

У процесі 
реалізації 

12 тис. грн. Відсутність визначених 
коштів 

Документальне 
оформлення земельних 
ділянок під 
комунальними 
підприємствами, 
громадським 
простором 
(артезіанські 
свердловини) 

 

 

 

Операційна ціль 1.4: Удосконалення системи підтримки малого/середнього бізнесу та мешканців 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  

Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 

фінансові 

витрати 

ПРИМІТКИ: 

   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 

1. Імплементація концепції 
електронного самоврядування 
у практику діяльності 
Музиківської сільської ради 

2018-2020 Призупинено - - Пропонується 
перенести 
продовження 
виконання на 2020-
2021 рр., після 
відкриття ЦНАПу 

2. Забезпечення інформаційно-
консультаційної підтримки 
реалізації місцевих 
підприємницьких ініціатив 

Щорічно У процесі 
реалізації 

У межах фонду 
оплати праці 
+ 
Міжнародні 
програми 

- Продовжена практика 
минулих років 
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Операційна ціль 2.1: Модернізація комунальної інженерної інфраструктури та покращення роботи комунального транспорту 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  

Запланований 

термін реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 

фінансові витрати 

ПРИМІТКИ: 

   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 

1. Капітальний ремонт дороги 
Східне-Загорянівка-М14 

2019-2022 У процесі 
реалізації 

41 млн. грн. (кошти 
державного 
бюджету) 

На даному етапі 
завдання вже не 
перебуває в 
компетенції ОМС 

- 

2. Капітальний ремонт водогону в 
с.Східне 

2019 У процесі 
реалізації 

550 тис. грн. + 200 
тис. грн. + ДОБРЕ 

- Протягом квітня 2019 р. 
проводиться опитування 
щодо задоволеності 
рівнем надання послуги 
водопостачання 

3. Капітальний ремонт вуличної 
водопровідної мережі з 
доочисткою питної води в 
с.Музиківка 

2022 У процесі 
реалізації 

660 тис. грн. +125 
тис. грн. 
(документація і 
ремонт) 

- Заплановано у 2022 р., 
але реалізацію розпочато 
вже в 2018 р. 
Протягом квітня 2019 р. 
проводиться опитування 
щодо задоволеності 
рівнем надання послуги 
водопостачання 

 

 

 

Операційна ціль 2.2: Формування інтегрованого інформаційного та культурного простору об’єднаної громади 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  

Запланований 

термін реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 

фінансові 

витрати 

ПРИМІТКИ: 

   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 

1. Організація єдиної узгодженої між 
окремими установами культури 
пропозиції послуг для різних груп 
інтересів (діти, батьки, сім’ї з 
малими дітьми, молодь, особи з 
особливими потребами і т.п.) 

2019 Відкладено - Не завершений процес 
ремонту будівель 
закладів культури 

Пропонується 
перенести на 2020 р. 

2. Реконструкція 
багатофункціонального 

2018-2020 У процесі 
реалізації 

Н/Д - Передбачається 
виготовлення 
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культурно-освітнього центру у с. 
Музиківка 

проектно-кошторисної 
документації. 
Пропонується 
продовжити на 2019-
2021 рр. і 
переформулювати 
завдання на "Створити 
простір для культурно-
освітніх заходів в 
адмінбудівлі, де 
знаходиться ЦНАП" 

3. Модернізація обладнання будинку 
культури у с. Східне 

2019 У процесі 
реалізації 

158 тис. грн. 
(проект) + 150 
тис. грн. (фасад) 
+ 
290 тис.грн. 
(ДОБРЕ) 

- Завдяки участі у 
Програмі Добре, у 
2019 р. на території БК 
буде організовано 
«відкритий простір» 

4. Створення територій вільного 
доступу до мережі Інтернет 

2018-2019 Реалізація не 
розпочата 

Н/Д - - 

 

 

 

Операційна ціль 2.3: Розвиток системи шкільної та дошкільної освіти 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  

Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 

фінансові 

витрати 

ПРИМІТКИ: 

   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 

1. Реконструкція дитячого ясел-
садка в с. Музиківка 

2018-2022 У процесі 
реалізації 

1 млн. грн. + 1,7 
млн. грн. 

Очікується 
інфраструктурна 
субвенція 

- 

2. Капітальний ремонт дитячого 
садка в с. Східне 

2018-2022 У процесі 
реалізації 

241 тис. грн. - - 

3. Реконструкція спортивного 
залу дитячо-юнацької 
спортивної школи 

2018-2022 У процесі 
реалізації 

Н/Д - - 

4. Покращення технічного 
забезпечення ЗОШ у с. 
Музиківка 

2018-2022 У процесі 
реалізації 

1 млн. грн. - - 

5. Покращення технічного 
забезпечення ЗОШ у с. Східне 

2018-2022 У процесі 
реалізації 

1 млн. грн. - - 
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Операційна ціль 2.4: Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  

Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 

фінансові 

витрати 

ПРИМІТКИ: 

   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 

1. Будівництво котельні 
модульного типу для будинку 
культури с. Музиківка на 
твердому паливі 

2019 Відкладено - Доцільно після 
реконструкції БК 

Пропонується 
перенести реалізацію 
завдання на 2021 р. 

2. Сприяння розвитку 
альтернативних джерел енергії 
на теренах громади (повітряна, 
сонячна і т.п.) 

Щорічно У процесі 
реалізації 

У межах фонду 
оплати праці 

- - 

3. Модернізація системи 
освітлення місць громадського 
користування 

2018-2020 У процесі 
реалізації 

300 тис. грн. - - 

4. Підготовка пропозиції 
(земельної ділянки з детальною 
інформацію про енергетичні 
ресурси) для інвестора, який 
спеціалізується на виробництві 
енергії з рослинних відходів – 
біомаса, палети, брикети і т.п.) 

2018 У процесі 
реалізації 

У межах фонду 
оплати праці 

- - 

 

 

 

Операційна ціль 2.5: Благоустрій територій об’єднаної громади 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  

Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 

фінансові 

витрати 

ПРИМІТКИ: 

   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 

1. Побудова/ відновлення мережі 
автобусних зупинок на 
території громади 

2018-2019 У процесі 
реалізації 

За кошти 
бюджету участі 

- - 

2. Сприяння зменшенню 
негативного впливу 
птахофабрики та біогазового 

2017-2019 У процесі 
реалізації 

У межах фонду 
оплати праці 

- - 
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заводу на екологічну ситуацію 
в с. Східне 

3. Впорядкування стадіону в с. 
Музиківка 

2019-2020 У процесі 
реалізації 

За кошти 
бюджету участі 

У процесі реалізації За кошти бюджету 
участі 

4. Розвиток системи вуличного 
освітлення 

2018-2020 У процесі 
реалізації 

Н/Д - Пропонується 
об’єднати з 
модернізацією системи 
освітлення місць 
громадського 
користування 

5. Проведення комплексу 
меліораційних заходів з 
очищення русла р. Вірьовчина 

2019-2022 Реалізація 
відкладена 

- Відсутність коштів Пропонується 
перенести термін 
реалізації на 2021-2022 
рр. 

6. Запровадження практики 
громадського бюджетування в 
громаді 

2018-2020 У процесі 
реалізації 

200 тис. грн. - Подано 13 проектних 
пропозицій. 

7. Будівництво мережі дитячих та 
спортивних майданчиків в 
селах об’єднаної громади 

2018-2021 У процесі 
реалізації 

За кошти 
бюджету участі 

- На конкурс проектів в 
рамках Програми 
«Бюджет участі – 
2019» подано 
оновлення 
устаткування 3 
дит.майданчиків. 

8. Створення та реновація зон 
відпочинку на території 
громади 

2019-2022 У процесі 
реалізації 

За кошти 
бюджету участі 

- - 

9. Впорядкування шкільного 
спортивного містечка в с. 
Музиківка 

2018-2019 У процесі 
реалізації 

200 тис. грн. - - 

 

 

 

Операційна ціль 2.6: Формування громадського простору, приязного до людей з особливими потребами 

 
Назва діяльності/завдання та 

коротка характеристика  

Запланований термін 

реалізації   
Статус 

реалізації 

Заплановані 

фінансові 

витрати 

ПРИМІТКИ: 

   ризики / очікувані 

труднощі / умови 

Інші ПРИМІТКИ: 

1. Моніторинг стану медичного 
забезпечення на рівні громади 

2018-2020 Реалізація не 
розпочата 

У межах фонду 
оплати праці 

- Пропонується 
приділити більше 



Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

 

30 

уваги охороні здоров’я 
в Стратегії 

2. Приведення у відповідність до 
потреб осіб з особливими 
потребами адміністративних 
будівель на території громади 

2018-2020 Реалізація не 
розпочата 

Кошти в рамках 
ремонтів 
адмінбудівель 

- Пропонується 
перенести термін 
реалізації на 2019-
2021 рр. 

 

4. Пропозиції щодо змін показників заходів/діяльності і результатів з обґрунтуванням 

 

 

Поточний показник та ціль, на яку він 

призначений 
Запропонована зміна 

Обгрунтування потреби зміни 

показника  

Ціль Показник 

1. – – – – 
Цілі, зазначені в стратегії, залишаються актуальними, як і відповідні їм показники. Їх досягнення триває. 
 

 

Найважливіші висновки щодо змін положень в Стратегії Розвитку Громади, а також обґрунтування необхідності їх оновлення: 

 

Пропонується вилучити зі Стратегії завдання: 

1.1.5. Сприяння формуванню на території громади об’єднань сільськогосподарських підприємств (в т. ч. кооперативів) різних напрямків (виробники 
сільгосппродукції не відчувають такої потреби на сьогодні. Немає бажаючих, оскільки налагоджений збут в Херсон) 
2.2.4. Організація дитячого конкурсу «Календар на майбутній рік» на постійній основі (ініціатива конкурсу не була підтримана мешканцями) 
2.5.5. Запровадження на постійній основі функціонування консультативної ради при голові ОТГ з екологічних питань (Розгляд екологічних питань відбувається під 
час засідань виконавчого апарату сільської ради) 
 
Пропонується переформулювати завдання: 

2.2.5. "Реконструкція багатофункціонального культурно-освітнього центру у с. Музиківка" на "Створити простір для культурно-освітніх заходів в адмінбудівлі, де 
знаходиться ЦНАП" у зв’язку із наявністю готового до використання приміщення. 
2.2.2. "Створення комунального радіо" на "Створення шкільного радіо" і перенести термін реалізації на 2020 р. 
 
Пропонується змінити терміни виконання завдань 

Номер завдання у 
Стратегії 

Назва завдання Попередній термін реалізації 
Пропонований термін 

реалізації 
1.1.1 Відкриття комунального сільськогосподарського ринку 2018 2018-2020 
1.2.2 Створення трьохмовного інтернет-модуля «Invest in our community» 2018 2021 
1.2.3 Участь громади у міжнародних та національних інвестиційних форумах Щорічно 2020-2021 
1.3.2 Розроблення детального плану території с. Музиківка 2018 2018-2020 
1.3.3 Розроблення детального плану території с. Східне 2018 2018-2020 
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1.3.5 Формування каталогу інвестиційних пропозицій громади на основі 
актуального Генплану 

2018-2019 2020-2021 

1.3.6 Підготовка нових об’єктів для залучення інвестицій 2019-2022 2020-2022 
1.3.7 Впровадження навчальних матеріалів з професійної активізації жіночого 

населення громади 
2018 2020 

1.4.1 Імплементація концепції електронного самоврядування у практику 
діяльності Музиківської сільської ради 

2018-2020 2020-2021 

2.2.1 Формування календаря культурних подій в громаді, який обіймає 
діяльність з інтегрування мешканців кожного населеного пункту 
об’єднаної громади 

2018 2020 

2.2.3 Спільне відзначення Дня об’єднаної громади Щорічно 2019 
2.2.5 Реконструкція багатофункціонального культурно-освітнього центру у с. 

Музиківка 
2018-2020 2019-2021 

2.2.8 Організація єдиної узгодженої між окремими установами культури 
пропозиції послуг для різних груп інтересів (діти, батьки, сім’ї з малими 
дітьми, молодь, особи з особливими потребами і т.п.) 

2019 2020 

2.2.10 Створення територій вільного доступу до мережі Інтернет 2018-2019 2019-2020 
2.4.1 Термосанація будівлі загальноосвітньої школи в с.Музиківка 2020-2022 2021-2022 
2.4.2 Термосанація будівлі загальноосвітньої школи в с.Східне 2020-2022 2021-2022 
2.4.4 Будівництво котельні модульного типу для будинку культури с. 

Музиківка на твердому паливі 
2019 2021 

2.4.6 Підготовка пропозиції (земельної ділянки з детальною інформацію про 
енергетичні ресурси) для інвестора, який спеціалізується на виробництві 
енергії з рослинних відходів – біомаса, палети, брикети і т.п.) 

2018 2018-2019 

2.5.4 Будівництво станції для прийому та сортування відходів та майданчика 
для компостування ТПВ 

2018-2019 2020-2021 

2.5.8 Проведення комплексу меліораційних заходів з очищення русла р. 
Вірьовчина 

2019-2022 2021-2022 

2.6.1 Забезпечення пішохідних переходів для людей з особливими потребами 2018-2020 2021 
2.6.2 Приведення у відповідність до потреб осіб з особливими потребами 

адміністративних будівель на території громади 
2018-2020 2019-2021 

Пропонується переформулювати завдання: 

2.5.3. "Розвиток системи вуличного освітлення" з 2.4.5. "Модернізація системи освітлення місць громадського користування" 
Інші коментарі: 

Пропонується приділити більше уваги охороні здоров’я в Стратегії. 


