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Цей документ став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій 

через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Фонду Розвитку 
Місцевої Демократії (FRDL) і не обов'язково відображає точку зору USAID чи уряду Сполучених 
Штатів. 
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Шановне товариство! 

Стратегія розвитку Апостолівської міської ради (Апостолівської ОТГ) на 

період до 2025 року (далі – Стратегія) розроблена в рамках реалізації 

проекту «Добре». Вона спирається на: результати аналітичного 

дослідження громади (листопад 2016 – січень 2017 р.), висновки 

соціологічного дослідження (квітень 2017 р.), результати роботи робочої 

групи (була утворена розпорядженням міського голови). Також Стратегія 

враховує пропозиції представників зацікавлених сторін.   

На  офіційному  сайті  Апостолівської  міської  ради  було 
оприлюднено запрошення  для  всіх  жителів  міської  ради стати  членами  робочої  групи  з розробки 
проекту Стратегії. Також була створена сторінка у Facebook «Розробка стратегії Апсотолове». 
Головна  Мета  Стратегічного  плану – формування  нового  бачення  сталого  місцевого розвитку  
громади  за нових умов, докорінні позитивні зміни якості  життя  мешканців Апостолівської  міської  
ради  шляхом  комплексної  зміни  системи  управління,  підвищення конкурентоспроможності  
економіки,  інвестиційної  привабливості,  ефективного  використання  ресурсів, узгодженні  інтересів  
влади, громади  та  бізнесу,  створення  максимальної  кількості  робочих  місць – за  рахунок  
реалізації переваг конкурентоспроможності громади у порівнянні з іншими громадами.  

 
Стратегічний  план  є  одним  із  інструментів  залучення  ресурсів  для  розвитку.   Наявність  

такого  плану – одна  з  ключових умов  надання  громаді ґрантів, позик та залучення інвестицій.  
Стратегія визначає цілі та пріоритети розвитку Апостолівської міської ради на період до 

2025 року, завдання, заходи,  спрямовані  на  структурні  зміни  в  економіці та соціальній сфері, 
покрокового розв`язання наявних проблем.  

 
Основними,  принциповими  розділами  документу  Стратегічного  плану  є  обґрунтування 

Стратегічного  бачення,  аналіз  факторів  впливу SWOT,  визначення стратегічних пріоритетів, 
стратегічних та оперативних цілей сталого розвитку, завдань,  узгодження Стратегічного плану з 
регіональними стратегіями, впровадження та система моніторингу.  

Розробка Стратегії (крім підготовки  самого  документу) стала інструментом  налагодження  
партнерства  між  представниками  бізнесу, міською  радою  та  її  виконавчим  комітетом,  
організацій громадянського  суспільства. Мета – щоб документ став надбанням усіх зацікавлених 
сторін та отримав суспільну підтримку під час реалізації його завдань. 
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Для нас, мешканців апостолівської громади, та насамперед МИ - мешканці,  будучи спільнотою, 
спільнотою громадянською, яка прагне сміливо йти у майбутнє, визначаємо собі цілі, діяльність і 
методи їх реалізації. Наша Стратегія – Стратегія розвитку Апостолівської ОТГ у 2017 – 2025 роках – 
власне є таким кроком.  

Для її опрацювання було задіяно понад 50 осіб, які внесли до роботи над цим винятковим 
документом свій професійний та суспільний досвід, а також компетентність. Це зусилля всіх нас, 
щоб реалізувати визначені цілі. Стосується він як зміцнення людського капіталу, так і цілої області 
розвитку сфери інфраструктури.  

Стратегія була підготовлена завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), та Проекту "Decentralization Offering Better Results 
and Efficiency (DOBRE)”, який фінансується USAiD, в якому прийнято методику Партисипативної 
Моделі Стратегічного Планування Фонду Розвитку Місцевої Демократії (FRDL). 
 
Хочемо завдяки їм творити доброзичливий та безпечний публічний простір у поєднанні з 
покращенням якості життя та можливості розвитку з пошаною до природних ресурсів.  
Нехай цей документ дозволить всім наблизити можливості, які створює наша громада, а також 
запросить до інвестування у громаді, пов`язання з нею своїх життєвих доль. 

 
Апостолівський міський голова 

Станіслав Нігай  
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1. Процес сторення стратегії, вступні зауваження  

 У методиці підготовки в рамках проекту DOBRE Стратегії сталого розвитку Апостолівської ОТГ на 2017 - 2025 

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 організацій, місцевих лідерів); 

 діяльність із перспективи сталого розвитку – аналітичні дослідження і рішення, які ухвалюються під 

час розробки стратегії, охоплюють три сфери: економічну, соціальну й екологічну; це означає, що у 

процесі ухвалення рішень враховуються умови, пов’язані з кожною з цих сфер (але не у кожному 

випадку ці сфери мають бути в однаковій мірі важливими); 

 підготовку звіту про стан громади, який базується на аналізі поточної ситуації (аналіз фінансових 

даних, стану інфраструктури, демографічних даних, даних про ринок праці і економіку, екологічних 

аспектів); 

 проведення поглибленого соціального аналізу, який в однаковій мірі охоплюватиме аналіз поточної 

ситуації і 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 та 

консультації); 

 тісну співпрацю під час роботи над документом між зацікавленими сторонами (громадянами та 
інституціями), працівниками органу місцевого самоврядування і консультантами ФРМД.  

 
Бачення розитку громади, напрацьоване у зазначений спосіб, спирається на цінності, які 

висловлюються та шануються мешканцями громади. Воно відображає їхні прагнення та містить в 
узагальненому варіанті основні напрями (сфери) майбутнього розвитку ОТГ. В свою чергу вони також не є 
випадковими, адже виявлені з усього комплексу проблем, порушених під час засідань робочої групи, 
зацікавлених сторін, наступних консультацій. Відповідно всі завдання, представлені в Плані,- це 
результат збору ідей мешканців громади. Три з них визнані стратегічними, адже спрямовані на три 
найгостріші для апостолівців теми – екології та безпеки.  Таким чином Стратегія дає відповіді на ключові 
питання, що стоять перед громадою: впорядкування її середовища, підвищення ступеня його 
комфортності створення безпечного простору для життя та ведення бізнесу, стимулювання 
громадянської та підприємницьої активності, розвиток власних продуктивних сил,  відновлення 
інфраструктури, розширення пропозиції робочих місць. Це перший семирічний план розвитку 
Апостолового, отже громада перейшла від  короткострокового планування розвитку до середньо- та 
довгострокового, що цілком відповідає як її інтересам, так і засадам державної регіональної політики.    
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В процесі розробки Стратегії взяли участь члени стратегічної робочої групи Апостолівської ОТГ (на різних 
етапах в цілому): 

 НІГАЙ Станіслав Карпович – міський голова, голова робочої групи;  

 БУКО Дмитро Валерійович – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради,  заступник голови робочої групи;  

 КУШНІРЕНКО Наталя Миколаївна – спеціаліст І категорії з питань регуляторної політики та 

економічного розвитку території громади фінансово-економічного відділу виконкому міської ради, 

секретар робочої групи; 

 ВОРОВКО Лариса Петрівна – керуюча справами виконкому міськради; 

 ГЛАДУН Анатолій Васильович – депутат міськради; 

 ГОРБЕНКО Наталя Григорівна – начальник відділу культури виконкому міськради; 

 ГУЛЬКОВА Юлія Вікторівна – вчитель Апостолівської ЗШ №1; 

 ДЕВ’ЯТКА Сергій Іванович – староста сіл Перше Травня, Нова Січ, Новосеменівки;  

 ДОЦЕНКО Людмила Степанівна – депутат обласної ради, приватний підприємець; 

 ЗАСУЛЬСЬКИЙ Віталій Володимирович – староста сіл Широчани та Катеринівки;  

 ЗІНКЕВИЧ Оксана Миколаївна – депутат міської ради, приватний підприємець;  

 КИЧУК Світлана Миколаївна – староста сіл Кам’янки, Слов’янки, Новоіванівки, Тарасо-Григорівки;  

 КОЗЕРЕНКО Анна Сергіївна – староста селища Жовтого, села Червона Колона; 

 КОЛЄСНІК Лідія Павлівна – начальник відділу освіти виконкому міської ради;  

 КОПИЛОВА Галина Іванівна – заступник міського голови з фінансово-економічних питань діяльності 

виконавчих органів ради-головний бухгалтер міської ради;  

 КУЧЕР Тетяна Федорівна - староста сіл Володимирівки, Сергіївки, Шевченко; 

 ЛИМАРЕНКО Віра Єлисеївна -  директор КЗК «Апостолівська міська бібліотека»; 

 МАЗНИЙ Юрій Володимирович – начальник відділу житлово-комунального господарства, транспорту 

та благоустрою виконкому міської ради;  

 МАРТУСЕНКО Ганна Василівна – директор КЗК «Апостолівська міська бібліотека для дітей»; 

 МІЛЕНІН Віктор Валерійович – начальник відділу комунальної власності та земельних відносин 

виконкому міської ради;  

 МІХНО Леся Миколаївна – депутат міської ради; 

 МОМОТ Леонід Андрійович – староста села Михайлівки;  

 МУХІН Володимир Петрович – начальник відділу капітального будівництва та інвестицій виконкому 

міської ради;  

 НЕВДАХ Тамара Павлівна – член громадської організації «Наша рідна громада», депутат міськради;  

 ОСИПЕНКО Наталія Василівна – начальник фінансово-економічного відділу виконкому міської ради;  

 ПАНКРАТОВА Світлана Василівна – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради;  

 ПАСЕВИЧ Лариса Володимирівна – спеціаліст І категорії відділу капітального будівництва та 

інвестицій виконкому міської ради;  

 ПЕРЕВИШИН Антон Володимирович – голова громадської організації «Турбота, розвиток, 

стабільність», депутат міськради;  
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 РИЛУШКО Валентина Іванівна – староста села Михайло-Заводського;  

 РУСІНЧУК Анжела Анатоліївна – голова громадської організації «Активістів прогресивного розвитку 

Першотравенської територіальної громади»;  

 РУСІНЧУК Сергій Михайлович – староста села Запорізького;  

 СІВАШ Надія Онисимівна – депутат міської ради;  

 СУВИД Лариса Іванівна – секретар міської ради;  

 ФЕДЕНІЧЕВ Ігор Вікторович – начальник  відділу містобудування та архітектури виконкому міської 

ради-головний архітектор;  

 ШКЛЕНСЬКА Юлія Леонідівна - провідний спеціаліст відділу капітального будівництва та інвестицій; 

 ШКЛЕНСЬКИЙ Володимир Григорович – депутат міської ради;  

 ШТЕФАН Геннадій Володимирович – депутат міської ради.  

 
Склад робочої групи з розробки Стратегії Апостолове було затверджено розпорядженням міського 

голови від 13 березня 2017 року № 48-р «Про Стратегію розвитку Апостолівської міської ради (об`єднаної 
територіальної громади). Крім того, до роботи зі Стратегією залучалися представники зацікавлених 
сторін – голова районної ради МУДРИЙ Віктор Олексійович, молодь та працівники навчальних закладів 
та закладів культури. 
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2. Аналіз місцевого розвитку – найваажливіші висновки   

 Апостолівська ОТГ – дуже своєрідна, унікальна громада. Її головна перевага – існуючий людський 
капітал. Це засвідчують результати проведеного її соціально-економічного аналазу, а саме: значні її 
розміри (одна з найбільших в Україні), тягар спадщини району, існування кількох потенційних точок 
розвитку та груп інтересів, наявність великого потенцалу для розвитку сільського господарства та 
значного – зеленого і активногно туризму.  
 Розташована вона на півдні Дніпропетровської області та межує з Херсонською, Запорізькою та 
Миколаївською областями. Місто Апостолове – це, насамперед, вузлова вантажо-пасажирська  
залізнична станція. Вона розташована на перетині двох залізнчних ліній, що поєднують Кривий Ріг із 
Дніпром, Запоріжжям, Миколаєвом, Херсоном, Одесою, Сімферополем. Це стратегічний транспортний 
вузол – як із точки зору економіки, так і національної безпеки України. Поблизу міста (2 км) проходить 
автомобільна дорога міжнародного значення Н 23, що поєднує: Кропивницький, Кривий Ріг, Нікополь, 
Марганець із Запоріжжям. Ця дорога поєднує великі промислові центри України і, що теж важливо, для 
міста Апостолового, йде до найближчого аеропорту в Кривому Розі.  
 

Таблиця № 1. Відстані до найважливіших для ОТГ міст 

Відстань до найважливіших для ОТГ місць, 
в км (залізниця) 

Відстань до найважливіших для ОТГ місць 
(автомобільні шляхи), в км (кількість рейсів на добу) 

Кривий Ріг 39 Кривий Ріг 46 (8) 

Нікополь 59 Зеленодольськ 14 (12) 

Запорріжжя 136 Дніпро 130 (3)  

Дніро 154 Запоріжжя 138 (3) 

Херсон 155 Херсон 193 (2) 

 
 

 
Апостолове – адміністративний центр  Апостолівської 

ОТГ, але водночас – ще існуючого Апостолівського району. 
Навколо адміністративного центру – колись розвинута, а 
тепер занедбана сільськогосподарсько-промислова 
територія. 

Нова громада прийняла від райну більшість його 
попередніх пробем. Між ними: проблемну промислову зону, 
транспортну інфраструктуру, соціальну сферу.  
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В Апостолівській ОТГ об’єднано 5 попередніх територіальних громад: 
 міська Апостолівська;  
 сільські: Володимирівська, Першотравенськаа, Михайлівська, Кам`янська. 

 
 До складу ОТГ входять 20 населених пунктів:  

 одне місто – Апостолове  

 два селища: Жовте та Українка 

 17 сіл 
Відстань від адміністративного центру до найвіддаленішого села (Тарасо-Григорівка) становить 40 

км. До найближчого села (Запорізьке) - біля 9 км. 
 Місто Апостолове має  вигідне  географічне розташування.Воно знаходиться поруч з великим 
промисловим комплексом, що зв`язаний із Кривим Рогом. За 2 км від міста проходить канал Дніпро-
Кривий Ріг, який живить водою місто. Апостолове є крупним залізничним вузлом на перехресті двох 
залізничних магістралей. Залізниця суттєво впливає на розвиток Апостолівської ОТГ.  Місто має 
залізничний та шосейний зв'язок із Дніпром та великими містами області, такими як: Кривий 
Ріг, Нікополь. За 2 км від міста проходить автотраса Н23 (Кропивницький-Запоріжжя).  

Навколо багато дуже родючої землі. Умови спонукають до утворення агропромислових кластерів. 
Переваги цього вигідного положення у 90-х роках минулого століття та на початку  двохтисячних років 
використовували місцеві торговельні компанії. Всього на території громади зареєстровано біля 200 
суб‘єктів господарювання. Виключення становить оборотне локомотивне депо в Апостоловому та 
Жовтокам'янський вапняковий кар’єр Криворізького заводу ПАТ «ХайдельбергЦемент», відповідно – 
завод із виробництва цементу всесвітньовідомого бренду (селище Жовте). Функціонують приватні 
підприємства, що обслуговують значні господарства:  Апостолівський ТОВ «Агростандарт» (млин), 
«Апостолове-Агро» (зберігання, транспортування і торгівля продуктами сільського господарств), ТОВ 
«Апостолове-Агромаш» (виробництво сільськогосподарських машин і устаткування), ТОВ «Агропостач» 
(оптова торгівля сільськогосподарською продукцією), Апостолівська філія ВАТ «Дніпронафтопродукт», 
ВАТ «Апостолівський елеватор». Із нових підприємств – поблизу села Кам’янки працює ТОВ «Альваріум» 
(30 працівників, переробка і продаж продуктів бджільництва та меду), в Апостоловому – цех 
асфальтового заводу (відділення Криворізької асфальтової фабрики). Також є підприємства з обробки 
деревини, виробництва тротуарної плитки.  
 Великі сільськогосподарські підприємства: філія ТОВ «Агроторговий дім «Дніпровський», 
«Агровікінг», «Агроцентр», ТОВ СП «Кам’янське», приватні підприемства: «Слов`яни», «Схід-Дніпро», 
«Регул-авто».  

Великі господарства займаються переважно рослинництвом – понад 90% обсягу вироблених 
товарів (зернові, соняшник). Є десятки фермерських господарств, кілька сот родин працює без такої 
реєстрації – як одноосібники. На території громади розвинуте вирощування овочів – перець, цибуля, 
огірки, помідори, кавуни, баклажани (серед дрібних домогосподарств). Водночас для продажу везуть до 
Кривого Рогу та Кам`янки-Дніпровської (Запорізька область), адже значних майданчиків для торгівлі у 
громади немає. Ґенеза проблеми – на відміну від промислової продукції, збутом сільськогосподарської  
бізнес в Апостоловому не займався. 
  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%9D_23
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F
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Структура земельних ресурсів в Апостолівській ОТГ виглядає так: 
Таблиця № 2. Структура земельних ресурсів ОТГ (га) 

Орні землі Багаторічні 
насадження 

(сади) 

Луки Пасовиська Ліси Інше  
(піски, яри) 

Водні 
простори 

52565,23  1108,7  2  5540,85  2699,64  471,5 1301,94 
 

Територія Апостолівської ОТГ – це типова степова рівнина з дуже родючими землями (переважно 
чорноземом). Степ урізноманітнений де-не-де гранітними скелями, що виходять на поверхню. Явно 
бракує сіножатей, лісів та водоймищ, що є характерною ознакою цього регіону.  Водночас обсяг пасовищ 
доволі значний (як для півдня України). На території об’єднаної громади немає великих природних 
водоймищ, але є вихід на Зеленодольське водосховище (сусідня ОТГ). За два кілометри від міста 
проходить канал Дніпро – Кривий Ріг. Крім того, поруч (26 км, с. Мар'янське та Грушівка) – Каховське 
водосховище. Клімат – один із найпосушливіших на Дніпропетровщині.  

Бальність землі одна з найвищих в Україні та коливається від 33 до 39. Однак у районі Кам`янки є 
порівняно погані землі – біля 20 балів. Це землі, де колись росли сади. 

Природних ресурсів загальнодержавного значення в ОТГ немає. Водночас на території громади є 
промисловий видобуток вапняку для виготовлення цементу (бренд «Хайдельберг»). Також у   с. Кам`янці 
та деяких інших є родовища червоної та білої глини. Поруч – рештки каменоломень, де колись 
видобували камінь для будівництва.  

Специфікою Апостолового є наявність великих оптових магазинів (торгових домів): „Вулик”, 
„Міленіум-1”, „Міленіум-2”, „Люкс», „Віконт”. Втім нині спостерігається скорочення їхнього товарообігу.  

За рахунок бюджету ОТГ утримується така соціальна мережа:  
Таблиця № 3. Мережа бюджетних установ  ОТГ 

Школи  Дит 
садки 

Заклади 
позашкіл

ьної 
освіти 

Заклади 
культур

и 

Заклади
фізичної 
культури 

ФАПи Амбулаторії, 
поліклініки 

Ліка
рні 

Пункти 
постійного 
базування 

станцій 
швидкої 

допомоги 

11 10 2 26 3 13 4 2 1 

На території громади – добре розвинута мережа бібліотек та сільських будинків культури і клубів, 
які є центрами аматорського мистецтва та центрами тяжіння для місцевого населення. На жаль, 
переважна більшість із них взимку не опалюється, що негативно впливає на їхні можливості. 

Головна екологічна проблема Апостолівської ОТГ – якість питної води, яка є найгіршою в 
Дніпропетровській області. Одним із найбільших забруднювачів як води, так і повітря є розташована  
недалеко (15 км) від Апостолового Криворізька ТЕС. Ґрунтові води забруднюють також не очищені 
належним чином стоки міської каналізації. 
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Апостолове – це одна з найбільших громад в Україні. Площа Апостолівської ОТГ становить 679,49 
кв.км. Це біля 50% території Апостолівського району. Загальна чисельність мешканців - більше 24 тис 
осіб. Вікова структура населення ОТГ є такою: 

Таблиця № 4. Вікова структура населення ОТГ  

До 18 років 3743 15,3% 

19 – 35 років 7341 30% 

35 – 50 років 7150 29,2% 

51 рік і старше 6251 25,5% 

 
Чисельність дітей у структурі населення загрозлива – трохи більше 15%, причому дошкільного віку 

– 1267 або 5,6%. Чисельність працездатного населення – біля 60%, що для малих міст України та сільської 
місцевості є непоганим показником. Натомість пенсіонерів (не лише за віком) – 6853 або ж майже 28%. 

Національний склад громади мононаціональний, українці становлять 89%. Серед інших етнічних 
груп помітну меншість (до 5%) становлять росіяни та корейці. Проблем у міжнаціональних відносинах не 
існує. 

 Апостолівська ОТГ – поліконфесійна. Тут діють такі релігійні громади: Української православної 
церкви, Християн віри євангельської, Християнська пресвітеріанська церква, Адвентистів сьомого дня. 
Більшість віруючих православні, але в місті протестантські течії дуже впливові.  

Мешканців від 18 до 65 років в ОТГ понад 70%, мешканців працездатного віку – біля 40%. 
Офіційно працює біля 25% від цієї кількості. Брак офіційного працевлаштування часто означає 
«самозайнятість» (торгівля, послуги, сільське господарство). На ринку праці домінують професії, пов’язані 
з сільським господарством, переробкою сільськогосподарської продукції, залізницею (у місті). 
 Жінки в Апостолівській громаді працюють, насамперед, в бюджетній сфері, сфері торгівлі, у 
приватних дрібних сільськогоподарських господарствах. Між фермерами та приватними особами – 
півдприємцями домінують чоловіки, а в бюджетній сфері (школи, будинки культури, бібліотеки, 
амбулаторія ФАПи) – жінки (80 – 90%). Серед офіційно працюючих у сфері підприємництва жінок - біля 
10%. В сфері державного управління жінки також мають впливові позиції. Серед двох заступників 
міського голови – дві жінки. Жінки також: секретар ради ОТГ та керуюча справами. Серед восьми 
старост-чотири жінки. Ситуація ця типова для України. Жінки мають високий суспільний статус із 
обмеженим доступом до сфери підприємництва.  

Одним із головних напрямів стратегічного розвитку громади може бути створення комфортних 
умов для життя, що приваблюватимуть нових мешканців, тому необхідно звернути увагу на рівень 
підготовки у школах, покращити умови праці сімейних лікарів, впорядкувати місця відпочинку.  
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Висновки дослідження якості життя та публічних послуг   
 Важливим елементом для будівництва стратегії розвитку є результати соціологічного 
дослідження якості життя. Проводилося воно на території Апостолівської ОТГ протягом квітня 2017 року. 
Метою дослідження була можливість самоврядній владі дізнатися погляди та думку мешканців громади.  
Отримана інформація може допомогти виконкому ОТГ та іншим самоврядним інституціям вдосконалити 
публічні послуги та зробити можливим планування розвитку громади. 
 У зв`язку з цим у дослідженні прийнята можливість колективної відповіді на питання анкети 
членів домогосподарств. Анкета була надана визнеченим домогосподарствам із проханням про її 
обговорення та заповнення членами домогосподарства. У результаті визначених домогосподарств, 
використаного у дослідженні, дає право стверджувати, що воно було реалізоване на репрезентативній 
вибірці домогосподарств. Основні результати дослідження представлені нижче. Всі висновки – у додатку 
до цього документу.  
 За даними, отриманими від місцевої адміністрації, Апостолівська ОТГ включає 8834 унікальних 
адрес. У дослідженні взяло участь 368 домогосподарств. 

 
Малюнок 1. Структура адрес усередині громади та структура тих, що взяли участь у соціологічному 
дослідженнні  
 
 Важлива інформація, отримана під час дослідження, - це джерело доходів мешканців громади. 
43,4% -це особи, що працюють на ставку (повну чи часткову). 39,6% - це пенсіонери. Працює час від часу в 
різних місцях на території громади 10,9% респондентів. Визнали себе безробітними 4,9% опитаних, а 
11,5% - не працює, займається домашнім господарством. Отже, значна частина мешканців громади не 
має сталих доходів або ж вони явно незначні (пенсіонери). До того ж переважає праця, яка не вимагає 
високої кваліфікації.  Лише 26% дорослих членів родин мають  вищу освіту. 
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Малюнок 2.  Головне джерело доходів мешканців Апостолівської громади   
  
 76% мешканців громади постійно проживає та працює (навчається) на території Апостолівської 
міської ради (ОТГ). Інші – так чи інакше працюють чи навчаються в інших містах. Це середній показник 
для України. 
 Висновки соціологічного дослідження вказують на посередній рівень задоволення якістю життя в 
громаді. Задоволених своїм проживанням у громаді – біля 36%.  Як добре та дуже добре оцінили місце 
проживання у  Апостолівській ОТГ  лише 26% респондентів. Натомість майже половина – посередньо 
задоволених. Майже 28% опитаних  хотіли б переїхати в інше місце проживання.  Це високий показник, 
що опосердковано засвідчує рівень задоволення якістю життя в громаді.  

 
Малюнок 3.  Рівень бажання жити в громаді 
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Тож не дивно, що лише 25% опитаних сприйняли факт створення ОТГ добре або дуже добре. Понад 21% 
не мають певної думки, 39,6% сприйняли посередньо. Отже, в громадській думці переважають настрої 
очікування. Песимізму додає така самооцінка – 44% респондентів вважають, що вона бідна або дуже 
бідна, а 34% - середня.  
 Втім, наступні дані скоріше оптимістичні – 49% мешканців громади цікавляться або дуже 
цікавляться тим, що відбувається у громаді. Байдужих менше 14%. Це ніщо інше, як прихований 
громадський потенціал Апостолівської ОТГ, який можна активізувати за умови докладання спрямованих 
зусиль. Опосередковано це підтверджують результати відповіді на запитання щодо зручних способів 
інформування про діяльність органів влади. Дуже поважний відсоток тут посідають місцеві ЗМІ, офіційна 
веб-сторінка ради (і це є громадська оцінка якості її роботи), соціальні мережі – 38%, 26% та 19% 
відповідно. Традиційні зустрічі представників ради з мешканцями все ще переважають (біля 60%), але 
сумарна більшість вже за більш мобільними та сучасними засобами. Більшісь громадян переконана, що 
влада недостатньо висвітлює свою діяльність. На тлі вищенаведених даних - це, скоріше, відображення 
скепсису до влади як такої. Постає проблема комунікації із громадою та ефективності надходження до 
адресатів публічної інформації. Як наслідок – влада громади потребує дій, скерованих на покращення 
свого власного, позитивного образу та ефективної, публічної демонстрації своїх можливостей у контексті 
здатності вирішення проблем.  

Проблемність нинішнього рівня громадянської активності засвідчують відповіді на запитання про 
участь мешкаців громади в її публічних заходах. У цілому – це біля 33%. Однак, серед молоді – понад 
50%. Активність пенсіонерів  становить понад 40%. Причини такого стану пояснюють відповіді на інше 
запитання – за даними опитування більшість респондентів не вірить у можливість свого реального 
впливу на рішення, що ухвалююються міською радою та її виконкомом (вважають 19%). Це створює 
серйозну загрозу для розвитку громади та виражає пануючу загальноукраїнську тенденцію, що зміцнена 
за допомогою місцевих особливостей.  

 
Малюнок 4. Оцінка мешканців впливу на прийняття рішень у громаді 
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 35% опитаних зазначили, що у стосунках між людьми на теренах громади переважає недовіра, 
обережність та приватний інтерес, а 19% вважають, що почуття солідарності та загальне благо. Це 
означає, що мешканці Апостолівської ОТГ схильні до самокритичності, адже останній показник значно 
поступається чисельності соціально активних громадян.   
 Дані дослідження засвідчують наявність безпекових проблем Апостолівської ОТГ: майже чверть 
опитаних вважають, що в громадських місцях дуже небезпечно або скоріше небезпечно. Вочевидь, що 
це серйозно впливає на загальну оцінку якості життя в громаді.  
 На цьому тлі низькою, скоріше посередньою (40,4%), є оцінка жителями якості адміністративних 
послуг, реалізованих місцевою владою. Можна побачити в цілому тенденційно-критичну оцінку власного 
досвіду у сфері діалогів із органами місцевого самоврядування. Мешканці громади не готові відрізнити їх 
від досвіду, пов’язаного з контактами з органами державної влади. На цій підставі можна стверджувати, 
що в суспільній свідомості новий виконком ради громади прийняв на себе негативну оцінку 
управлінської діяльності попереднього виконкому  та мусить працювати на кращу оцінку для кращої 
оцінки, ніж наявна. 
 Така загальна оцінка також виражається в оцінці конкретних публічних послуг. Найнижче 
мешканці оцінили можливості сортування сміття. 

 

Малюнок 5. Оцінка 
стану середовища та 
простору громади 
щодо діяльності 
комунального 
господарства (шкала 
від 2 (дуже погано) до 2 
(дуже добре) 
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 Так само виключно негативно мешканці громади оцінили все, що пов'язано з дорожньою 
інфраструкутурою та транспортом. Найгірше – стан дорожнього покриття. Незадоволення також 
викликає безпека на дорогах, придатність доріг для пішоходів, можливість скористатися громадським 
транспортом та його якість, сполучення між населеними пунктами громади.  
 Учасники дослідження критично оцінили доступність робочих місць, так само – можливість 
заснування власного бізнесу та 
підтримку підприємців із боку 
громади.   

 

 Малюнок 6. Оцінка 
ринку праці та можливість 
започаткування власного 
бізнесу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Осбливе незадоволення викликає якість медичних послуг (за виключенням діяльності аптек) та 
діяльність установ соціального захисту. Існує майже одностайна оцінка, яка явно пов’язана з низьким 
ступенем безпеки – як суспільного, так і в сфері охорони здоров’я. 
 Такий критичний настрій відображається на оцінці діяльності місцевої влади в цілому. Втім є дві 
сфери, де позитивні відповіді переважають. Це культура та освіта. 
 Щодо культури – можливості занять спортом, доступ місць відпочинку та до місць, де можна 
провести свій вільний час, оцінені негативно. Водночас позитивно – можливість участі в спортивних 
змаганнях, діяльність будинків культури, можливість участі в культурно-мистецькій діяльності 
(безпосередньо як глядач). Найвищі оцінки отримали доступність Інтернету та діяльність бібліотек.  
 Подібно – у сфері освіти (дитячий садочок, школа та спеціальна школа). Негативні оцінки тут 
зустрічають виключно у випадку позашкільної діяльності. Отже, ця сфера надалі потребуватиме 
посиленої уваги. Водночас високо оцінені доступність дитячих садочків, шкіл та якість навчання. У цій 
сфері мешканці Апостолівської ОТГ не відчувають браку якості та бачать перспективи розвитку. 
Найважливіше – панує тут оптимістичний настрій щодо можливостей змін на краще. На противагу до 
інших сфер. З огляду на роль освіти - це дуже добре та дає підстави сподіватися на результат. Це свідчить 
про наявність надійного потенціалу, який треба розвивати, щоб забезпечити сталий розвиток громади. 
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Малюнок 7. Оцінка стану освіти  
 
 Під час 
зустрічей робочої 
групи були 
проведені подібні 
емпіричні 
дослідження 
стосовно її членів та 
представників 
зацікавлених сторін 
з питань якості 
публічних послуг. 
Результат засадничо 
узгоджувався з 
висновками 
соціологічного 
дослідження щодо 
структури та 
характеру оцінки (але без кількісних показників). Так весь результат був підтверджений і у цей спосіб.  
 
Інші основні висновки:  

 51,4% мешканців погано або дуже погано оцінюють свою матеріальну ситуацію. Лише 5% 
вважають, що у них все добре, або ж вони живуть комфортно. 

 Декларація бажання виїхати: так – 27,9%, ні – 53,1%, інші – посередньо. 
 Добра та дуже добра оцінка ОТГ як місця для проживаня: добре – 22,4%, погано – 21% . 
 Добра оцінка факту створення об'єднаної громади – 22,4% i скоріше не добра  – 21%. 
 Оцінка заможності громади: багата – 3,5%, бідна – 44,3% 
 Відсоток господарств, які цікавляться тим, що відбувається у громаді – 49,2%; 13,7% мешканців - 

не цікавляться. 
 Найважливішим джерелом інформації про громаду є розмова з сусідами та іншими особами про 

справи громади (61,2%). 
 Найкращі способи інформування мешканців про діяльність влади: зустрічі з депутами – 59,8%, 

місцеві ЗМІ  – 38,3%; %; офіційна інтернет-сторінка – 25,7%; дошка оголошень у раді громади – 
20,5%; дошка оголошень у населених пунктах – 18,9; соціальні мережі – 18,9%. 

 35,5% мешканців стверджує, що влада (добре та скоріше добре інформує) про свої дії, 31,1% має 
іншу точку зору. 

 42,9% респондентів задекларувало, що ніхто з членів родини не бере активної участі в житті 
громади. 

 Тільки 10,1% позиціонували себе такими, які належать до громадських організацій. 73,0% - це 
місцеві організації. 

 19,1% мешканців вважає, що має сильний вплив або скоріше його мають на важливі рішення, що 
приймаються органами місцевого самоврядуування. 33,7% стверджують, що такого впливу не 
мають. 
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 27,3% мешканців вважають, що влада сприяє інціативам мешканців. 25,8% мають протилежну 
думку.  

 19,4% мешканців вважають, що в громаді домінує почуття довіри та солідарності. 35,2% стурджує, 
що домінує брак довіри. 

 27,8% респондентів вважає, що в публічних місцях безпечно. 24,4% вважають, що небезпечно. 
 21,6% респондентів добре оцінили адміністративні послуги, що надаються виконкомом. 11,2% 

погано оцінили якість цього типу послуг.  
 20,3% респондентів високо оцінили працю службовців. 16,7% якість праці службовців оцінила 

низько. 
 33,3% респондентів добре оцінили ставлення службовців до мешканців. Негативної точки зору 

дотримуються 12,6% респондентів. 
 Більшість мешканців позитивно оцінили роботу голови громади, ради громади, старост (середня 

оцінка  3,65 в шкалі 1-6) – 3,65, 3,43, 4,33. 
 

Залежності між чинниками, що мають вплив на якість життя: 
 позитивна оцінка ОТГ як місця проживання,  громадянська активність мешканців, їх 

поінформованість, відчуття можливості впливу на прийняття рішень, хороший матеріальний стан 
позитивно впливають на загальну оцінку створення громади; 

 більша громадянська активність мешканців позитивно впливає на оцінку громади як місця 
проживання та на оцінку зусиль влади громади щодо активізації громадськості; 

 чим більше мешканців громади цікавляться інформацією про  діяльність громади, тим більш 
позитивно налаштовані до ії результатів; 

 більша обізнаність та почуття солідарності призводить до більшого відчуття безпеки; 
 чим більше мешканець громади звертався до міськвиконкому, тим позитивніше оцінює його 

роботу та роботу службовців; натомість найнегативніше налаштовані ті, хто ніколи не звертався;   
 поганий стан домогосподарств вкрай негативно вплива на оцінку можливості знайти роботу; 
 перевага почуття солідарності виникає більше в домогосподарствах  із хорошим матеріальним 

становищем; 
 хороше матеріальне становище домогосподарств позитивно вплива на оцінку роботи соціальної  

сфери, будинків культури, бібліотек, закладів освіти, можливостей занять спортом, доступу до 
місць відпочинку. 

 
Малюнок 8 – це підсумок дослідження якості життя. Він показує, які сфери життя треба особливо 
підтримувати. Це цінна інформація для влади громади, тому що вона дозволяє визначити основні 
потреби жителів, які тепер істотно впливають на комфорт і якість життя. 
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Пріоритетом для мешканців є покращення водопостачання, дорожньої інфраструктури, вуличного 
освітлення, громадська безпека, охорона та профілактика здоров`я, освіта та дошкільне виховання, 
соціальна допомога. Менше – поводження з побутовими відходами, парки, зони відпочинку, 
комунальне житло, каналізація, діяльність стану культури, спорт та відпочинок, адміністративні послуги.  

 
Малюнок  8. Оцінка 
стану сфери охорони 
здоровя та соціальної 
допомоги (шкала від 2 
(дуже погано) до 2 
(дуже добре) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підсумки 

Чинники, що позитивно впливають на якість життя в громаді: 
 доступність та якість освіти на території громади 
 робота аптек 
 сфера культури 

 
Найважливіші проблеми, виявлені в дослідженні: 

 відсутність достатньої кількості робочих місць на території громади 
 більше чверті мешканців громади вважають можливим виїзд за її межі 
 дуже поганий потік інформації про діяльність органів влади до мешканців громади  
 незадоволені потреби жителів у спорті та молодіжній політиці 
 брак відчуття впливу на публічні справи 
 низький рівень соціальної довіри, що впливає на зниження соціального капіталу 
 низький рівень громадської активності жителів громади 
 дуже слабо розвинені неурядові організації 
 жителі незадоволені станом навколишнього середовища і зовнішнім виглядом будівель на 

території громади 
 недостатньо місця для відпочинку 
 незадовільний стан доріг і безпеки дорожнього руху 
 низька доступність цікавого дозвілля для дітей та молоді 
  охорона здоров'я  та надання  соціальної допомоги.  
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3. SWOT-аналіз – висновки  

  SWOT-аналіз служить для дослідження внутрішніх і зовнішніх чинників, що мають суттєвий вплив на 
розвиток досліджуваного самоврядування. Вказуються сильні та слабкі сторони громади (внутрішні 
чинники) та шанси і загрози (зовнішні чинники). 
 Результати SWOT-аналізу Апостолівської ОТГ отримані з двох джерел. Перше – це дані 
попереднього аналітичного рапорту, проведеного експертами проекту «ДОБРЕ» протягом грудня 2016 – 
січня 2017 рр. Вони мали переважно дослідницький характер. Друге джерело – це воркшоп із членами 
робочої групи та представниками зацікавлених сторін безпосередньо під час розробки Стратегії. Тоді 
фокус-групи визначили значимі питання (безвідносно позитивні чи негативні) у сфері послуг, сфері 
економіки, суспільній сфері. На наступному етапі вони були розташовані на певному місці у певній чверті 
SWOT-аналізу.  

 Одночасно були виявлені питання, які мають порівняно менше значення. 
Процес підготовки SWOT-аналіз проходив у кілька етапів партисипативно за участю представників 
неурядових організацій, комунальних інституцій, а також мешканців,  які представляють різні соціальні 
групи (підприємці, фермери, пенсіонери). 

Визначено фактори, які впливають на розвиток громади. SWOT-аналіз був проведений у чотирьох 

сферах: 
1. • економічна сфера - виявлені недоліки і потенціал місцевої економіки, можливості та 

бар'єри на шляху розвитку та їх умов, можливості створення нових потенціалів і ресурсів; 
2. • соціальна сфера – задоволення соціальних потреб, процеси та проблеми соціальні, 

громадська безпека, соціальні послуги (освіта, охорона здоров'я, культура), активність та 
суспільна інтеграція; 

3. • сфера комунальних послуг (цивілізаційних) - комунальні послуги, доступність і якість 
адміністративних послуг, житло, якість життя і доступностість послуг; 

4. • зовнішні зв'язки - співпраця з інституційними партнерами (іншими рівнями влади, 
іншими органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, 
підприємствами) і жителями. 
 

Таблиця № 5. SWOT-аналіз 

Сильні сторони Слабкі сторони 
 Потужна сільськогосподарська продукція 

 Наявність значного числа малих підприємств 

 Наявність залізничного вузла 

 Кілька сучасних підприємств 

 Значні розміри ОТГ  

 Існування громадського активу (біля 20%) 

 Соціальне забезпечення  

 Освіта (мережа дитячих садочків, шкіл, позашкільних 
закладів) 

 Наявні площі (проммайданчик) під промислову 
діяльність 

 Побутові послуги (у місті) 

 Хороше банківське обслуговування 

 ЦНАП 

 Рівень фінансової спроможності громади  

 Зруйнованість зрошувальних систем  

 Низька громадянська активність переважної 
більшості мешканців громади 

 Погані дороги між населеними пунктами 
громади  

 Нестача хороших лікарів  

 Проблеми з постачанням води у місті 
Апостоловому 

 Рівень комунальних послуг  

 Транспортна інфраструктура 

 Високий рівень безробіття 

 Стихійні сміттєзвалища, не завершено 
облаштування міського сміттєзвалища 
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 Існування Центру підготовки та перепідготовки 
робітничих кадрів  

 Природні ресурси місцевого значення  

 Розвинута газорозвідна мережа  

 Мережа водогонів у найбільших селах громади та 
можливості її розширення   

 Історичні пам`ятки 

 Розміщення в Апостоловому колишніх районних, а 
нині міських установ: амбулаторій (2), бібліотек (2), 
будинку культури, школи естетичного виховання   

 Розвинута художня самодіяльність у селах громади 

 Сприятливі кліматичні умови для розвитку 
відновлювальної енергетики 

 Звичка ухилятися від сплати податків 

 Брак систематичної роботи з молоддю 

 Катастрофічний стан споруд для очисних стоків   

 Занедбані спортивні об`єкти  

 Брак хорошого доступу до Інтернету в деяких 
селах громади 

 Брак сучасних культурно-розвиткових та 
спортивних осередків 

 Брак відповідним чином обладнаних місць 
відпочинку  

 Міський музей 

 Соціальна маргіналізація частини мешканців 
громади  

 Рівень готельних послуг 

 Немає громадських туалетів 

Шанси Загрози 
 зацікавленість міжнародних донорів першими ОТГ 

 гарантовані державою можливості використання 
коштів ДФРР на розвиток інфраструктури   

 можливості використання «екологічних» коштів 

 партнерські стосунки із Зеленодольською ОТГ 

 державна програма підтримки опорних шкіл 

 ріст зацікавленості в Європі відновлювальними 
джерелами енергії  

 можливість безмитного постачання 
сільськогосподарських товарів на ринок ЄС 
відповідно до умов посиленої зони вільної торгівлі  

 ріст попиту на сільськогосподарські товари на 
світових ринках 

 партнерські зв`язки з іншими ОТГ та можливість 
використання їхнього досвіду   

 ріст зацікавленості екологічним туризмом  

 існування поблизу громади осередків, до яких 
тяжіє робоча сила (насамперед, Кривий Ріг) 

 перетинання повноважень із районною владою 

 екологічна та техногенна загроза зі сторони 
Криворізької ТЕС 

 негативний вплив Каховського водосховища на 
природне середовище  

 обмеження внутрішніх ринків (Донбас, Крим) та 
зовнішніх  (Росія)  

 
Серед міцних сторін із точки зору бачення розвиткових можливостей Апостолівської ОТГ 

ключовим, на нашу думку, є поєднання трьох елементів: дуже добрі землі навколо (чорноземи), хороше 
сполучення різних транспортних можливостей, (річка Дніпро, автодорога, залізниця), готовність 
мешканців до ризику. Також важливим є наявність кадрового потенціалу, а саме – галузевих фахівців. 
Важливим є також наявність кадрового потенціалу, а особливо – фахівців у певних вузьких галузях. Це 
дозволяє громаді забезпечувати фактично весь визначений законодавством України спектр публічних 
послуг. Серед інших переваг відмітимо наявність ресурсів місцевого значення та можливостей для 
розвитку сфери рекреації.  
 Між іншими перевагами необхідно зауважити наявність природних ресурсів місцевого значення 
та шанс на розвиток сфери рекреації. Творче використання таким чином укладених міцних сторін 
громади може мати істотний вплив на динамічний розвиток Апостолівської ОТГ найближчими роками.  

Для нівелювання впливу слабких сторін громади на його розвиток необхідно звернути особливу 
увагу на негативні демографічні тенденції (річні показники природнього приросту населення), на безпеку 



 

   

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

 

20 
 Стратегія розвитку Апостолівської ОТГ на 2017–2025 рр.  

та інтеграцію мешканців міста і села, також на створення сприятливих умов для інвестицій на теренах 
громади, насамперед – стан доріг. Крім того, до слабких сторін Апостолового відноситься низький рівень 
громадянської активності, брак системної роботи з молоддю, а також майже цілковита відсутність систем 
зрошення на посушливих землях.  

Із зовнішніх чинників найбільший вплив, одночасно позитивний і негативний, на розвиток 
Апостолового, справляє близьке розташування міста Кривий Ріг. Крім того, існує суттєва екологічна 
загроза зі сторони  Криворізької ТЕС. Інші загрози не мають такого гострого характеру, але варто зважати 
на вплив складних відносин із районною владою.  

Багато шансів пов’язано з розвитком аграрно-промислових кластерів та доставкою товарів до 
Кривого Рогу. Але одночасно Кривий Ріг є конкурентом під час пошуку роботи, розваг та місця 
проживання для нинішніх та потенційних мешканців Апостолового.  

Серед інших шансів виділимо такий – на світових ринках продовольства складається сприятлива 
ко’юнктура для продажу сільськогосподарських товарів, що відкриває додаткові можливості для 
Апостолівської ОТГ.  

Варто також пам’ятати, що Апостолівська ОТГ розташована на просторах із високим рівнем 
безробіття і це може бути чинником, що справляє суттєвий негативний вплив на використання сильних 
сторін громади та зовнішніх шансів. У свою чергу це призводить до високого рівня трудової міграції та 
«вимивання» кадрового потенціалу.  
 До проектів, що матимуть стратегічне значення, відносяться: 

 Розвиток, досі майже незадіяної, колишньої промисловоії зони. Для цьго необхідно розробити 
кілька інвестиційних проектів та надати потенційним інвесторам найкращі умови для ведення 
бізнесу; 

 здійснення заходів зі ститмулювання створення агропромислових кластерів у громаді, зокрема 
створення субрегіонального торгівельно-інформаційного майданчика для дрібних, малих та 
середніх сільгоспвиробників; 

 комплексне та, бажано, одночасне рішення зі встановлення вуличного освітлення у всіх 
населених пунктах громади; 

 формування сучасного урбаністичного обличчя адміністративного центру громади; 

 реіновація місцевості в центрі м. Апостолового навколо водойм у  центрі міста; 

 здійснення низки різногалузевих (секторальних) проектів, спрямованих на формування почуття 
безпеки на теренах громади; 

 створення сучасних місць соціальної інтеграції мешканців громади за інтересами та віковими 
групами; 

 Зрештою, всі проекти, що здійснюватимуться, матимуть на меті створення максимально 
комфортних умов проживання на території громади, привабливих як для місцевих мешканців, так і для 
нинішніх жителів великих міст. 

Підсумовуючи висновки SWOT варто зауважити, що в Апостолівській ОТГ бачимо рівновагу 
сильних та слабких сторін. Водночас у випадку зовнішніх чинників шанси переважають над загрозами. 
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4. Бачення розвитку громади  

 
 
Апостолівська ОТГ –  громада, що дбає про екологію, відкрита до співпраці, у якій 

розвивається місцева економіка, яка спирається на власні ресурси, у якій розвинута 
інфраструктура (технічна та соціальна), а також створюються сприятливі умови для життя та 
діяльності. 

 
 

Бачення сформульовано не академічним шляхом, а за допомогою 
участі активних мешканців громади, що брали участь у засіданнях 
робочої групи. Отже, воно є партисипативним. 

Формулювання бачення проходило в кілька етапів. Спочатку в 
фокус-групах  було визначено  ключові проблеми Апостолового та 
складено їх рейтинг.  До кожної із виявлених проблем фокус-групи 
запропонували власне розуміння потреб, потенціалів, бар’єрів та 
способів розв’язання. На підставі проведеного узагальнення проблем, їх 
систематизації та запропонованих шляхів розв’язання було 
ідентифіковано сфери, пріоритетні для Апостолового. Отримані 
результати робоча група співставила з даними соціологічного 

дослідження, проведеного в рамках розробки Стратегії. Основні проблемні моменти співпали.  
 
Наявне формулювання бачення максимально повно враховує нинішній стан Апостолівської ОТГ, 

відштовхується від наявних проблем та водночас пропонує позитивний варіант розвитку громади.  Кожна 
теза у баченні означає, що нині цієї складової бракує, але мешканці 
громади прагнуть змінити ситуацію, а саме: дати раду з екологією, 
налагодити співпрацю всередині громади, розвинути місцеву 
економіку, модернізувати інфраструктуру. Зрештою, на думку 
розробників, це призведе до зміни якості життя на краще. Таким 
чином, бачення Апостолового  доволі конкретне.  

Крім того, в баченні стисло відображені всі п’ять стратегічних 
цілей, отже – також і оперативних завдань. Таким чином, бачення 
стало реальним концентрованим виразом усього змісту Стратегії.   
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5. Стратегічні та операційні цілі Стратегії  

  Реалізація бачення Апостолівської ОТГ вимагає відповідної підготовки. Думаючи комплексно про 
планування та розвиток громади було проаналізовано ефекти, які вдалося досягнути в попередній період 
розвитку. Було також проаналізовано актуальність управління, що передувало виборам. У результаті 
проведених із робочою групою та представниками зацікавлених сторін аналізу та дискусії були 
сформульовані цілі стратегічні та цілі операційні. Деякі було відредаговано, але первісна структура 
залишилася незмінною. Цілі співвідносяться з основними проблемами розвитку, що в найближчі роки 
стоятимуть перед Апостівською громадою. У довготривалій перспективі, однак вони можуть вимагати 
певних змін. 
 Переважна більшість операційних цілей була залишена без змін. Однак зміст цілі «Підтримка 
ініціатив – сільських і  місцевих» було змінено, а її завдання частково розділені між іншими цілями. 
Найбільше операційних цілей (10) містить стратегічна ціль 2 «Покращення умов життя шляхом  
підвищення доступності та якості комунальних і соціальних послуг». Вона відображає прагнення жителів 
Апостолівської ОТГ та різноманітність їх інтересів. Найменше операційних цілей (2) містить стратегічна 
ціль 4 «Захист природних ресурсів і здоров'я населення». Але ж йдеться про основи життя на території 
громади. Тому це окрема стратегічна ціль зі значною кількістю проблем. Ймовірно, вона матиме ключове 
значення для майбутнього Апостолівської ОТГ.  
 Успішне досягнення цілей пов’язується з підготовкою та реалізацією відповідного їм набору 
заходів. План описує діяльність, притаманну кожній стратегічній та операційній цілі з показниками та 
наслідками їх реалізації (під назвою «План дій»). Він включає в себе перспективу семи (фактично – 
восьми з половиною) років (2017–2025) і впорядковано показує, які завдання повинні бути виконані у 
визначений час аби наблизитися до досягнення цілей Стратегії. Окремо виділені три стратегічні завдння 
(проекти) Апостолівської ОТГ.  
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Таблиця № 6. Стратегічні та операційні цілі 

Назви  стратегічнихї цілей 
 

Назви операційних цілей 

Стратегічна ціль № 1 

Створення сприятливих умов для 
провадження промислової та розвитку 
сільськогосподарської діяльності 

Створення сприятливих умов для створення та 
розвитку бізнесу в громаді  

Створення місцевих спеціалізацій товарів та послуг 

Інтеграція місцевого економічного середовища з 
метою покращення умов ведення бізнесу 

Організація системи освіти та для осіб, які 
розпочинають економічну активність  

Підтримка розвитку малих спеціалізованих 
сільськогосподарських виробників  

Стратегічна ціль № 2 

Покращення умов життя шляхом 
підвищення доступності та якості 
комунальних і соціальних послуг 
 

2.1.  Розбудова комунальної інфраструктури на 
сільських територіях громади 
2.2.  Підвищення доступності соціальних послуг  

2.3.  Покращення громадської безпеки 

2.4.  Збільшення надання транспортних послуг із 
обслуговування населення всередині громади 

2.5.  Розбудова та покращення якості мережі доріг 

2.6.  Підвищення якості освітньої інфраструктури 

2.7.  Покращення доступності та якості води 

2.8.  Забезпечення доступу до якісної освіти 

2.9.  Будівництво та модернізація спортивно-
відпочинкової інфраструктури 

2.10.  Підвищення доступності пропозицій сфери 
культури  

Стратегічна ціль № 3 

Зінтегрована громада та згуртоване 
суспільство – через розвиток соціального 
капіталу 
 

3.1.Будівництво ідентичності громади 
3.2. Підтримка сільських та місцевих ініціатив 

3.3. Булфцвництво та поліпшення якості громадських 
місць як місць інтеграції та таких, що служать 
розвитку громадянського суспільства 

3.4. Підтримка діяльності неурядових організацій та 
розвиток суспільної учситі 

3.5. Будівництво економічної спроможності 
самоврядування 

Стратегічна ціль № 4 

Захист природних ресурсів і здоров'я 
населення 
 

4.1.  Забезпечення належного рівня охорони 
здоров'я мешканців громади 

4.2.  Розробка систем екологічно чистої утилізації 
відходів та стічних вод  

Стратегічна ціль № 5 

Розвиток туризму 

5. 1.Проведення туристичних заходів та діяльності  

5.2. Поширення інформації про можливості туризму 
Апостолівської громади 

5.3. Інституційна підтримка для розвитку туризму 
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6.  Індикатори впливу та результатів реалізації Cтратегії 

Таблиця № 7. Індикатори  

Стратегічна ціль 1: Створення сприятливих умов для провадження економічної діяльності та розвитку бізнесу 
в громаді 

 
Індикатори  продукту 

Вартість 
індикатора 

Індикатор  результату Пототчна вартість 
(цільова) індикатора 

 Операційна ціль 1.1. Створення сприятливих умов для провадження економічної діяльності та розвитку бізнесу в 
громаді 

Актуалізовано документи 
просторового планування – 
документ 1, карта – 1 
 
Відсоток площ,  задіяних в 
господарській діяльності громади 

 
0 
 

20% 

Відсоток поліпшення прострового 
розвитку та його функцій на території, 
охопленій планом. 
План документа 

30% 
 

1 

Створено простір для оптової торгівлі 
сільськогосподарською продукцією 

0 Обсяг надходжень коштів до бюджету 
від суб`єктів господарювання, що 
діють у Апостолівській ОТГ 

1 

Створено процедуру обслуговування 
інвестора 

0 Чисельність нових приватних 
інвесторів 

1 

Укладено угоду про співпрацю з 
іноземним муніципалітетом 

0 Кількість взаємних контактів 3 

Операційна ціль 1.2.  Створення місцевих спеціалізацій товарів та послуг 
 

Призначений уповноважений 
міського голови з просування 
місцевої економіки 

0 Темпи росту виробництва товарів на 
теренах громади 

1 

Проведено рекламну кампанію у 
сфері підприємництва 

0 Чисельність нових юридичних осіб, що 
зареєструвалися в Апостоловому 

10 

Операційна ціль 1.3.  Інтеграція місцевого економічного середовища 

 
 

Створено два сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи  

0 Обсяг продажів малих 
товаровиробників 

2 

Організовано ярмакри продовольчих 
товарів  

0 Обсяг продажів місцевих товарів 2 

Операційна ціль 1.4.  Організація системи освіти та підтримки людей підтримки для осіб, які розпочинають 
економічну  
 
В школах впроваджено практикум із 
підприємництва 

0 Чисельність учнів, що пройшли 
навчальні курси з розвитку 
підприємництва 

500 

0 Відсоток опитаних учнів, які 
підтвердили використання отриманих 
знань із підприємництва 

100 
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Індикатори  продукту 

Вартість 
індикатора 

Індикатор  результату Пототчна вартість 
(цільова) індикатора 

Операційна ціль 1.5. Підтримка розвитку малих спеціалізованих сільськогосподарських виробників   
 

Обсяг продукції малих 
спеціалізованих 
сільськогосподарських  
товаровиробників, що діють на 
території громади                           

0 Чисельність найменувань  товарів, що 
виробляються малими 
спеціалізованими сільгосподарськими 
товаровиробниками  

5 

Стратегічна ціль 2: Покращення умов життя шляхом підвищення доступності та якості комунальних і 
соціальних послуг 

 
Індикатори  продукту 

Вартість 
індикатора 

Індикатор  результату Пототчна вартість 
(цільова) індикатора 

 Операційна ціль 2.1. Розбудова комунальної інфраструктури на сільських територіях громади 

Проведено інвентаризацію майна 
комунальної власності 

0 Відсоток комунального майна що 
інвентаризовано 

100% 

0 Рівень задоволення якістю 
комунальних послуг, виявлений під 
час дослідження якості життя у 
сільських населених пунктах громади 

70Ґ% 

Створено спеціалізований підрозділ, 
відповідальний за управління 
комунальною сферою  

0 Кількість та якість (оцінка споживачів) 
послуг, що надається  

1 

Операційна ціль 2.2. Підвищення доступності соціальних послуг  

Створення центру соціальної 
допомоги громади (людям старшого 
віку, інвалідам, з особливими 
потребами та ін.) 
(геріатричне відділення) 

0 Чисельність осіб, які отримують 
соцальні послуги  

1 

Створення притулку для 
неповноглітніх (дітей, що 
залишилися без батьківського 
піклування, батьки яких опинилися у 
скрутних життєвих обставинах, дітей-
сиріт) 

0 Кількість неповнолітніх, які отримують 
соціальні послуги  

1 

Проведення роз‘яснювальної 
кампанії щодо доступності 
соціальної опіки у громаді 

0 Рівень обізнаності серед населення 
щодо доступності соціальних послуг 

5 

Операційна ціль 2.3. Покращення громадської безпеки 

Створено підрозділ муніципальної 
варти 

0 Чисельність злочинів, скоєних на 
теренах громади 

1 
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Індикатори  продукту 

Вартість 
індикатора 

Індикатор  результату Пототчна вартість 
(цільова) індикатора 

Проведення громадського 
патрулювання вулиць 

0 Чисельність місцевого населення, що 
задіяна в різноманітних добровольчих 
громадських безпекових формуваннях 

100 

Проведено інформаційні кампанії та 
заходи серед молоді про громадську 
безпеку  

0 Чисельність інформаційних кампаній 5 

Встановлення міських відео-камер  0 Чисельність злочинів та 
правопорушень  

25 

Утворено сільські добровільні 
пожежні дружини 

0 Чисельність добровольців 4 

Модернізовано та освітлено вулиці 
на території громади  

25% Відсоток вулиць, де встановлено 
освітлення  

100% 

Операційна ціль 2.4. Збільшення надання транспортних послуг із обслуговування населення всередині громади   

Встановлено сучасні транспорті 
зупинки  

 

0 Чисельність нових транспортних 
зупинок  

20 

0 Відсоток мешканців громади, 
задоволених станом транспортного 
сполучення між населеними пунктами 
громади 

70% 

Операційна ціль 2.5. Розбудова та покращення якості мережі доріг  

В центрі Апостолового замінено 
дорожнє покриття.   
Дорожнє покриття замінено на 
найважливіших вулицях у населених 
пунктах громади 

0 Площа модернізованих вулиць 0,5 км 

0 Площа модернізованих вулиць 5 км 

Операційна ціль 2.6. Підвищення якості освітньої інфраструктури 

Опорну школу модернізовано  0 Відсоток випускників, які успішно 
здали ЗНО та вступили до ВНЗів  

1 

Реконструйовано та частково 
переплановано будинки навчальних 
закладів 

0 Рівень задоволення учнів та 
працівників навчальних закладів (за 
результами соціологічного 
дослідження) 

70% 

Операційна ціль 2.7. Покращення доступності та якості води 

Будівництво та                                                                                                          
модернізація старих 
водоканалізаційних мереж у місті  

0 Відсоток абонентів водопостачання та 
водовідведення 

90% 

Будівництво нових 
водоканалізаційних мереж у селах 

3 Чисельність абонентів водопостачання 
та водовідведення 

75% 
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Індикатори  продукту 

Вартість 
індикатора 

Індикатор  результату Пототчна вартість 
(цільова) індикатора 

Операційна ціль 2.8. Забезпечення доступу до якісної освіти 

Придбання нового дидактичного 
обладнання для шкіл   

20% Кількість закупленого дидактичного 
обладнання  

75% 

Запровадження системи стипендій 
для найталановитіших учнів 

0 Чисельність охоплених учнів  15 

Капітальний ремонт дитячих 
садочків 

0 Число капітально відремонтованих 
дитячих садочків 

4 

Запровадження навчальних програм 
підприємницьких відносин  

0 Чисельність навчальних програм із 
підприємницьких відносин 

3 

Придбання комунальних квартир 
для вчителів  

0 Відсоток забезпечення викладання 
предметів у школах фаховими 
викладачами 

3 

Операційна ціль 2.9. Будівництво та модернізація спортивно-відпочинкової інфраструктури 

Модерніазація стадіонів 
«Локомотив» та «Колос» 

0 Працюючий спортивний комплекс 2 

Модернізація та переоснащення 
спортивних майданчиків у сільській 
місцевості  

2 Чисельність модернізованих 
спортивних майданчиків у селах 

8 

Розвиток  спортивних клубів у 
громаді 

 Чисельність діючих спортивних клубів 
у громаді  

 

Операційна ціль 2.10. Підвищення доступності пропозицій сфери культури 

Модернізація будинку культури 
«Сучасник»  

0 Виконання робіт із реконструкції 
будинку культури «Сучасник»  

1 

Модернізація сільських будинків 
культури   

0 Виконання робіт із модернізації 
закладів культури у селах громади  

4 

Оновлення фондів бібліотек  10% Відсоток оновлення  30% 

Придбання технічного обладнання 
для бібліотек (комплекси) 

0 Чисельність технічного обладнання 
для бібліотек 

3 

Капітальний ремонт та реконструкція 
музею в Апостоловому  

0 Виконання робіт із реконструкції 
музею в Апостоловому  

1 

Створення електронної системи 
інформування про культурно-
дозвіллєво-освітні можливості в 
громаді  

0 Діюча електронна система 
інформування про культурно-
дозвіллєво-освітні можливості в 
громаді 

1 
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Індикатори  продукту 

Вартість 
індикатора 

Індикатор  результату Пототчна вартість 
(цільова) індикатора 

Створено багатофункціональний зал 
в бібліотеці 

0 Виконання робіт зі створення 
багатофунціонального залу в 
бібліотеці  

1 

Здійснено капітальний ремонт 
міської бібліотеки  

0 Виконання робіт із капітального 
ремонту бібліотеки 

1 

 

Стратегічна ціль 3:  Зінтегрована громада та згуртоване суспільство – через розвиток соціального капіталу 

 
Індикатори  продукту 

Вартість 
індикатора 

Індикатор  результату Поточна вартість 
(цільова) індикатора 

 Операційна ціль 3.1. Будівництво ідентичності громади 

Видання книги «Нариси з історії 
Апостолівщини» 

0 Видана книга – одна назва   1 

Запроваджено нове свято – День 
громади   

0 Чисельність учасників нового свята  Біля 2  тис. 

Розроблено нову символіку громади  0 Виконання робіт із розрорбки нової 
символіки  

1 

Запровадження традиції проведення 
спортивного чемпіонату громади 

 Чисельність учасників змагань та 
глядачів 

 

Операційна ціль 3.2. Підтримка сільських та місцевих ініціатив 
 
Модернізовано місця відпочинку на 
р. Кам’янці біля с. Михайло-
Заводського   

0 Будівництво місця відпочинку 1 

Створення у с. Михайло-Заводському  
молодіжного центру  

0 Проведення робіт зі створення 
молодіжного центру 

1 

Адаптація будинку культури в                     
с. Кам'янці для надання нових послуг 
у галузі туризму 

0 Чисельність нових послуг 3 

Створення відпочинкового простору 
в с. Запорізькому  

0 Будівництво відпочинкового простору 1 

Проведення вернісажів місцевих 
майстрів у   с-щі Жовтому 

0 Чисельність проведених вернісажів  3 

Операційна ціль 3.3 Будівництво та поліпшення якості громадських місць як місць інтеграції та таких, що служать 
розвитку громадянського суспільства  
 
Ревіталізація місць відпочинку в 
Апостоловому  
 

0 Чисельності модернізованих місць 
відпочинку 

2 
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Індикатори  продукту 

Вартість 
індикатора 

Індикатор  результату Поточна вартість 
(цільова) індикатора 

Ревіталізація центрального парку 
Апостолового 

0 Виконання робіт із ревіталізації парку  1 

Модернізація офісного будинку 
міськвиконкому  

0 Проведення робіт із модернізації 
офісного будинку  

1 

Модернізація будинків кульутури в 
селах громади 

0 Проведення робіт із модернізації 
будинку кульутри  

1 

Операційна ціль  3.4. Підтримка діяльності неурядових організацій та розвиток суспільної участі  
 

Проведення конкурсу місцевих 
ініціатив  

0 Чисельності конкурсів 3 

Розробка процедури бюджету участі  3 Чисельність процедур 1 

Організація виборів до молодіжної 
ради ОТГ  

0 Чисельність органів молодіжного 
самоврядування  

1 

Операціна ціль  3.5. Будівнпицтво економічної спроможності самоврядування   

Проведення нормативно-грошової 
оцінки земель  

0 Проведення робіт із нормативно-
грошової оцінки земель  

1 

Створення бази даних комунальної 
нерухомості   

0 Проведення робіт зі створення бази 
даних комунальної нерухомості 

1 

Проведено інвентаризацію земель 
громади  

0 Проведення робіт із інвентаризації 
земель  

1 

В громаді запроваджено електронне 
врядування  

0 % збільшення відвідувачів офіційної 
сторінки  

25% 

Стратегічна ціль 4:  Охорона природних ресурсів та здоров’я мешканців 

 
Індикатори  продукту 

Вартість 
індикатора 

Індикатор  результату Поточна вартість 
(цільова) індикатора 

Операціна ціль 4.1. Забезпечення належного рівня охорони захисту здоров'я мешканців громади 

Забезпечення комунальним житлом 
лікарів  

0 Чисельність комунальних квартир для 
лікарів 

2 квартири 

Проведення заходів із пропагування 
добровільного донорства крові  

0 Чисельність заходів   5 

Проведення рекламних кампаній із 
пропагування здорового способу 
життя, в тому числі – перевірки на  
рак молочної залози у жінок  

0 Кількість рекламних кампаній  5 

Модернізація будинку міської 
амбулаторії 

0 Проведення робіт із модернізації 
міської амбулаторії  

1 
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Індикатори  продукту 

Вартість 
індикатора 

Індикатор  результату Поточна вартість 
(цільова) індикатора 

Модернізація мережі ФАПів 0 Кількість модернізованих ФАПів 5 

Операційна ціль 4.2. Розробка систем екологічно чистої утилізації відходів та стічних вод 
 

Рекультивація несанкціонованих 
сміттєзвалищ  

0 Чисельність несанкціонованих 
сміттєзвалищ 

10 

Запровадження сучасної системи 
сортування, збирання та утилізації 
сміття 

0 Відсоток сміття, що збирається та 
утилізується комунальними 
підприємствами громади  
 

90% 

Рекламні кампанії щодо роздільного 
збирання сміття 

0 Чисельність домогосподарств, що 
користуються послугами роздільного 
збирання сміття 

90% 

Моніторингові заходи щодо 
організацій-забруднювачів 

0 Чисельність проведених заходів  10 

Стратегічна ціль № 5:  Розвиток туризму  

 
Індикатори  продукту 

Вартість 
індикатора 

Індикатор  результату Поточна вартість 
(цільова) індикатора 

Операційна ціль 5.1. Проведення туристичних заходів та діяльності 

Реалізаця ініціатив активного 
туризму на р. Кам’янці  

1 Чисельність ініціатив  3 

Започаткування традиції проведення 
фестивалю бардівської пісні  

о Проведення фестивалю  1 (щорічно) 

Операційна ціль 5.2. Поширення інформації про можливості туризму Апостолівської громади 

Створення відеофільму про 
туристичні можливості 
Апостолівської ОТГ 

0 Чисельність переглядів в YouTube 5 тис. 

Створення веб-сайту про туристчні 
об’єкти Апостолівської ОТГ 

0 Чисельність відвідувачів сайту  330 щомісяця 

Встановлення вказівників біля 
туристичних об'єктів  

0 Відсоток встановлених вказівників  100% 

Випуск туристичного довідника про 
Апостолівську ОТГ 

0 Чисельність назв довідника 1 

Розробка та розміщення QR-кодів 0 Відсоток об’єктів, де є QR-коди 100% 

Позначення туристичних шляхів на 
території громади  

0 Кількість позначених туристичних 
шляхів  

3 

Проведення прес-турів для 
журналістів  

0 Чисельність прес-турів   2 

Операційна ціль 5.3. Інституційна підтримка для розвитку туризму  
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Індикатори  продукту 

Вартість 
індикатора 

Індикатор  результату Поточна вартість 
(цільова) індикатора 

Створення списку об’єктів 
туристичної інфраструктури ОТГ  

0 Відсоток облікованих об`єктів 100% 

Проведення спільних туристичних 
заходів на Токівському водоспаді  

0 Чисельність спільних заходів 2 щорічно 

Проведення тренінгів із зеленого 
туризму 

0 Чисельність тренінгів із зеленого 
туризму для мешканців Апостолівської 
ОТГ 

2 щорічно 
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7. Місцеві узгодження між стратегією розвитку громади та іншими стратегічними документами  

Стратегія розвитку Апостолівської ОТГ на період до 2025 року враховує основні положення 
Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» (затверджена Президентом України), узгоджується з 
Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року (затверджена урядом 
України), Стратегією розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 р. (затверджена обласною 
радою), відповідає планам їх реалізації та економічним, соціальним, екологічним, інфраструктурним, 
територіальним та іншим аспектам розвитку громади.  
 
Узгодженість із Державною стратегією регіонального розвитку 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року (ДСРР-2020) включає три 
Стратегічні цілі: 

1. Підвищення конкурентоспроможності регіонів. 
2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток. 
3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку. 

  В усіх зазначених випадках спостерігається повне (понад 50% операційних цілей) або 
часткове (менше 50% операційних цілей) співпадіння зі змістом стратегічних цілей Стратегії розвитку 
Апостолівської ОТГ на період до 2025.  
 Стратегічна ціль 1 «Створення сприятливих умов для провадження економічної діяльності та 
розвитку сільськогосподарської діяльності» Стратегії Апостолівської ОТГ прямо кореспондується зі 
Стратегічними цілями Державної стратегії регіонального розвитку України 1 та 2. 
 Стратегічна ціль 2 «Покращення умов життя шляхом підвищення доступності та якості 
комунальних і соціальних послуг» прямо кореспондується зі Стратегічними цілями  1 та 3. 
 Стратегічна ціль 3 «Зінтегрована громада та згуртоване суспільство – через розвиток 
соціального капіталу» прямо кореспондується з усіма трьома Стратегічними цілями. 
 Стратегічна ціль 4 «Захист природних ресурсів і здоров'я населення» прямо кореспондується 
зі Стратегічними цілями 1 та 3. 
 Стратегічна ціль 5  «Розвиток туризму» прямо кореспондується зі Стратегічною ціллю 2.   

 З іншими є узгодження значною мірою. Найбільш специфічним для Апостолівської ОТГ є 
стратегічна ціль «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток». 
 
Узгодженість зі Стратегією  розвитку Дніпропетровської області 

 
Стратегії  розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року (зі змінами) включає 

чотири Стратегічні цілі: 
1. Зменшення економічних дисбалансів. 
2. Розвиток сільських територій. 
3. Екологічна та енергетична безпека. 
4. Розвиток людського капіталу. 
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Стратегія розвитку Апостолівської ОТГ безпосередньо спирається на вимоги Стратегії розвитку 
Дніпропетровської області на період до 2020 року, вона містить відповідні зазначеному документу 
цілі – стратегічні та операційні, а також завдання, що передбачають спільні дії центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Водночас Стратегія розвитку 
Апостолівської ОТГ враховує унікальність громади та її потреби в розвитку, отже містить власні цілі та 
завдання розвитку громади. Це наочно видно з наступної таблиці: 

 

Таблиця № 8. Узгодженість стратегічних цілей Стратегії  розвитку Апостолівської ОТГ із 
цілями Стратегії розвитку Дніпропетровської області  на період до 2020 року 

Примітка: Велика літера “X” означає більшу узгодженість/зв’язок, аніж маленька “x”. 
 
 Таким чином стратегічна ціль 1 «Створення сприятливих умов для провадження економічної 
діяльності та розвитку сільськогосподарської діяльності» прямо кореспондується зі Стратегічними 
цілями Стратегії  розвитку Дніпропетровської області 1, 2 та 4. 
 Стратегічна ціль 2 «Покращення умов життя шляхом підвищення доступності та якості 
комунальних і соціальних послуг» прямо кореспондується зі Стратегічними цілями  1 та 2. 
 Стратегічна ціль 3 «Зінтегрована громада та згуртоване суспільство – через розвиток 
соціального капіталу» прямо кореспондується зі Стратегічними цілями 2 та 4. 

Стратегічні цілі 
(область) 

Стратегічні цілі Апостолівської ОТГ 

Створення 
сприятливих 

умов для 
провадження 
економічної 
діяльності та 

розвитку 
сільськогоспод

арської 
діяльності 

Покращення 
умов життя 

шляхом 
підвищення 

доступності та 
якості 

комунальних і 
соціальних 

послуг 
 

Зінтегрована 
громада та 
згуртоване 

суспільство – 
через 

розвиток 
соціального 

капіталу 
 

Захист 
природни
х ресурсів 
і здоров'я 
населенн

я 
 

Розвито
к 

туризму 

1. Зменшення 
економічних 
дисбалансів 

X Х х х Х 

2. Розвиток 
сільських 
територій 

X Х X Х х 

3. Екологічна та 
енергетична 
безпека 

x х х X х 

4.  Розвиток 
людського 
капіталу 

Х х Х Х х 
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 Стратегічна ціль 4 «Захист природних ресурсів і здоров'я населення» прямо кореспондується 
зі Стратегічними цілями 2, 3, 4. 
 Стратегічна ціль 5 «Розвиток туризму» прямо кореспондується зі Стратегічною ціллю 1.   
 Щодо операційних цілей, то спостерігається співпадіння в понад 50% випадків між цілями  
Стратегії Апостолівської ОТГ та Дніпропетровської області. Причому майже повністю у випадку 
операційних цілей 1.2 «Розвиток периферійних районів», та 4.3.«Розвиток громад» Стратегії області. У 
двох третинах випадків – щодо цілей 1.3.«Інноваційний розвиток», 2.2.«Підтримка зайнятості 
сільського населення», на 50% –  1.1.«Диверсифікація економіки», 2.1.«Підвищення доданої вартості 
в аграрній сфері».  

 Водночас значна частина операційних цілей Стратегії розвитку Апостолівської ОТГ не має 
свого відповідника серед стратегічних цілей Стратегії  розвитку Дніпропетровської області. Це 
нормальне явище – через унікальність Апостолівської громади.  
 З іншої сторони, деякі цілі Стратегії Дніпропетровської області сформульовані або дуже 
абстрактно, або надто вузько чи недостатньо враховують важливість людського фактору. В 
результаті у деяких випадках ми бачимо або дуже багато збігів, або надто мало. Особливо це є 
очевидним у випадку операційної цілі 2.3.«Покращення громадської безпеки», зміст якої явно 
недооцінений у Стратегії області. Подібне явище – стосовно операційної цілі 1.3.«Інтеграція 
місцевого економічного середовища з метою покращення умов ведення бізнесу», 2.1.«Розбудова 
комунальної інфраструктури на сільських територіях громади»,  3.3«Будівництво та поліпшення 
якості громадських місць як місць інтеграції та таких, що служать розвитку громадянського 
суспільства» та 4.1.«Забезпечення належного рівня захисту здоров'я мешканців громади».   

 Але, в цілому, важливим є те, що спостерігається узгодженість як стратегічних, так і 
операційних цілей Стратегії Апостолівської ОТГ із ключовими секторами розвитку.  

 
Узгодженість із іншими планами розвитку Апостолівської ОТГ 
 Основним короткостроковим документом громади є «Програма соціально-економічного та 
культурного розвитку Апостолівської міської ради на 2017 рік». Вона була схвалена рішенням сесії 
міської ради від 22.12.2016 № 712-27/VII. Програма так само спирається на Державну  стратегією 
регіонального розвитку та на Стратегію  розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року. 
Головна мета Програми цілком співзвучна з бачення Стратегії, а саме: «Підвищення добробуту та  
якості  життя населення за рахунок відновлення економічного, інвестиційного розвитку на території  
Апостолівської  міської ради та розвиту підприємницької діяльності». Втім, бачення є ширшим. 
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Так само близькими є стратегічні цілі Стратегії та пріоритетні напрями на 2017 р.: 
Таблиця № 9. Узгодженість стратегічних цілей Апостолівської ОТГ з напрямами 
Державної стратегії регінального розвитку 

  
Відсутність збігів в кількох випадках пояснюється обмеженістю в часі періоду планування. 
Більше того, є абсолютний  збіг на рівні стратегічного завдання (інвестиційного проекту) – 
реконструкції вулиці Центральної у м. Апостоловому. Тобто, Стратегія – це розвиток на 
довгострокову перспективу поточних планів громади.  
Tакож в Апостолівській ОТГ діє кілька галузевих програм, а саме:  
Таблиця № 10. Відповідність між завданнями Стратегії громади та її галузевими програмами  

№ Назва програми Рішення сесії 
міськради 

Відповідність 

1.  Розвиток освіти  на 2016–2020 рр. 21.04.2016  
№ 3030-13/VII 

Х 

2.  Комплексна програма ремонту та утримання доріг 
загального користування державного та місцевого 
значення на території Апостолівської міської ради на 

22.12.2016  
№ 709-27/VII 

Х 

Пріоритетні 
напрями на 

2017 р.  

Стратегічні цілі Апостолівської ОТГ 

Створення 
сприятливих 

умов для 
провадження 
економічної 
діяльності та 

розвитку 
сільськогоспод

арської 
діяльності 

Покращення 
умов життя 

шляхом 
підвищення 

доступності та 
якості 

комунальних і 
соціальних 

послуг 
 

Зінтегрована 
громада та 
згуртоване 

суспільство – 
через 

розвиток 
соціального 

капіталу 
 

Захист 
природни
х ресурсів 
і здоров'я 
населенн

я 

Розвито
к 

туризму 

1. Зменшення 
економічних 
дисбалансів 

X Х - - х 

2. Розвиток 
сільських 
територій 

X Х Х х х 

3. Екологічна та 
енергетична 
безпека 

x Х х X - 

4. Розвиток 
людського 
капіталу 

х Х Х Х х 
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2017 р. 

3.  Місцева програма розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою Апостолівської міської 
ради на 2017 р. 

22.12.2016  
№ 706-27/VII 

Х 

4.  Програма «Здоров’я населення Апостолівської 
міської ради на 2017–2020 рр.» 

22.12.2016  
№ 713-27/VII 

Х 

5.  Програма підтримки ветеранської організації 
Апостолівської територіальної громади на 2017 рік 

22.12.2016  
№ 707-27/VII 

х 

6.  Місцева програма по екології та охороні 
навколишнього природного середовища 
Апостолівської міської ради на 2017 рік 

22.12.2016  
№ 710-27/VII 

Х 

7.  Програма надання безоплатної правової допомоги 
населенню Апостолівської ОТГ на 2017-2018 рр. 

26.01.2017 
 № 756-29/VII 

Х 

8.  Місцева програма інформатизації Апостолівської 
міської ради (ОТГ)  на 2017-2019 рр. 

24.22.2017  
№ 794-27/VII 

Х 

Примітка: Велика літера “X” означає більшу узгодженість/зв’язок, аніж маленька “x”. 
Отже, за виключенням однієї (стосується підтримки ветеранської організації), у всіх інших випадках – 
є майже абсолютна відповідність цілям та, значною мірою завданням Стратегії. Щодо ветеранів, то 
Стратегія розглядає питання ширше – як підтримку громадських організацій в цілому та їхнє 
залучення до прийняття рішень органами місцевого самоврядування. Зрештою, це має призвести до 
більшої громадянської активності громади. 

8. Джерела фінансувння діяльності – ідентифікація джерел для інвестиційних та м’яких проектів 

Основними джерелами фінансування розвиткових джерел є власні доходи,  а також зовнішні 
джерела (в тому числі цільові субвенції, позички, кредити). Джерелом отримання цільової субвенції 
можуть бути урядові програми, що реалізують за посередництвом Міністерства регіонального 
розвитку (державний бюджет, ДФРР) і обласні інституції, що підтримують відповідні сфери (обласний 
бюджет). Державний бюджет – це: 

- кошти інфраструктурної субвенції; 
- кошти ДФРР.  
Щодо першого випадку – ці кошти надватимуться в обмежений період (наймовірніше, 1 – 2 

роки). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 200 (зі змінами) 
та змісту Стратегії Апостолівської ОТГ ці кошти використовуватимуться для: 

Таблиця № 11. Зовнішні джерела фінансування 

Операційні цілі Державна 
інфраструктурна 

субвенція 

ДФРР Міжнародна 
технічна 

допомога 

1.1. Створення сприятливих 
умов для створення та розвитку 
бізнесу в громаді  

розробки генеральних 
планів, зонінгу, 
просторового 
планування 

утворення 
консультативно-

дорадчих центрів 
для суб`єктів 

DOBRE – 
місцевий 

економічний 
розвиток 
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господарювання 

1.2. Створення місцевих 
спеціалізацій товарів та послуг 

- - DOBRE – 
місцевий 

економічний 
розвиток 

1.3. Інтеграція місцевого 
економічного середовища з 
метою покращення умов 
ведення бізнесу 

- - DOBRE – 
місцевий 

економічний 
розвиток 

1.4. Організація системи освіти 
та для осіб, які розпочинають 
економічну активність  

- підвищення рівня 
обізнаності 

мешканців громади 
з підприємнитцва 

Німецьке 
товариство 

міжнародного 
співробітництва 

– GIZ 

1.5. Підтримка розвитку малих 
спеціалізованих 
сільськогосподарських 
виробників  

- - DOBRE – 
місцевий 

економічний 
розвиток 

2.1.  Розбудова комунальної 
інфраструктури на сільських 
територіях громади 

- підвищення рівня 
привабливості 
проживання у 

сільській місцевості 

DOBRE – 
місцевий 

економічний 
розвиток 

 
Швейцарсько-

український 
проект DESPRO 

2.2.  Підвищення доступності 
соціальних послуг у сільській 
місцевості громади 

- розвиток надання 
соціальних послуг 

сільському 
населенню 

 

2.3.  Покращення громадської 
безпеки 

забезпечення 
належного рівня 

безпеки та 
цивільного захисту 

- Польська 
допомога 

 
 

2.4.  Збільшення надання 
транспортних послуг із 
обслуговування населення в 
середині громади 

- налагодження 
роботи 

комунального 
транспорту 

DOBRE –  фонд 
інфраструктури 

2.5.  Розбудова та покращення 
якості мережі доріг 

нове будівництво, 
реконструкцію, 

розвиток мережі 
доріг місцевого 

DOBRE –  фонд 
інфраструктури 



 

   

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

 

38 
 Стратегія розвитку Апостолівської ОТГ на 2017–2025 рр.  

капітальний ремонт 
вулиць, доріг, 

мостів, переходів 
комунальної 

власності 
 

значення 

2.6.  Підвищення якості 
освітньої інфраструктури 

реконструкцію, 
переобладнання, 

перепрофілювання 
будівель 

бюджетних установ 
із обов’язковим 
застосуванням 

енергоефективних 
технологій 

енергоефективності 
комунальних 
навчальних та 

медичних закладів 

DOBRE – 
місцевий 

економічний 
розвиток 

 
ПРООН 

2.7.  Покращення доступності та 
якості води 

нове будівництво, 
реконструкцію, 

капітальний ремонт 
об’єктів 

водопостачання та 
водовідведення 

забезпечення 
централізованим 
водопостачанням 

DOBRE – Фонд 
ППНП 

 
Швейцарсько-

український 
проект DESPRO 

2.8.  Забезпечення доступу до 
якісної освіти 

- - Національний 
фонд підтримки 

демократії – 
NED  

2.9.  Будівництво та 
модернізація спортивно-
відпочинкової інфраструктури 

- розвиток 
спортивної 

інфраструктури 

DOBRE – 
місцевий 

економічний 
розвиток 

2.10.  Підвищення доступності 
пропозицій сфери культури  

- розвиток та 
збереження 

існуючої мережі 
закладів культури 

Програма 
малих грантів 

Посольства 
США в Україні 

2.1.  Розбудова комунальної 
інфраструктури на сільських 
територіях громади 

- - DOBRE –  фонд 
інфраструктури 

3.1.  Створення ідентичності 
громади 

- посилення 
комунікативного 

зв’язку міста з 
населеними 

DOBRE –  фонд 
заохочувальних 

грантів 
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пунктами громади 
 

Програма 
малих грантів 

Посольства 
США в Україні 

3.2.  Підтримка ініціатив – 
сільських та місцевих 

- надання підтримки 
для облаштування 

сільської місцевості 

DOBRE – 
місцевий 

економічний 
розвиток 

3.3.  Будівництво та поліпшення 
якості громадських місць як 
місць інтеграції та таких, що 
служать розвитку 
громадянського суспільства  

- благоустрій 
населених пунктів 

DOBRE –  фонд 
інфраструктури 

3.4.  Підтримка діяльності 
неурядових організацій та 
розвитку суспільної участі 

- Підтримка 
діяльності 

громадських 
об`єднань 

Міжнародний 
фонд 

“Відродження» 
 

Національний 
фонд підтримки 

демократії – 
NED 

 
Представництво 

Європейської 
Комісії в Україні 

3.5. Будівництво економічної 
спроможності самоврядування 

створення 
комунікаційних 

мереж, баз даних 
 

- Програма 
U_Lead з 
Європою 

4.1.  Забезпечення належного 
рівня охорони здоров'я 
мешканців громади 

- підвищення якості 
первинної медичної 

допомоги 

ПРООН 
 

Польська 
допомога 

4.2.  Розробка систем 
екологічно чистої утилізації 
відходів та стічних  

закупівля 
спеціальної техніки 

 

- Канадське 
Агентство 

Міжнародного 
Розвитку (CIDA)  

 
Польська 
допомога 
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5.1. Проведення туристичних 
заходів та діяльності  

- розвиток туризму Програма 
малих грантів 

Посольства 
США в Україні 

5.2. Поширення інформації про 
можливості туризму 
Апостолівської громади 

- розвиток туризму Програма 
малих грантів 

Посольства 
США в Україні 

5.3. Інституційна підтримка для 
розвитку туризму 

- збереження 
історико-

культурних 
цінностей та 
природної 
спадщини 

Програма 
малих грантів 

Посольства 
США в Україні  
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Можливості обласного бюджету значно менші. Фактично громада може розраховувати лише на 

кошти спеціального (але не загального) фонду обласного бюджету за двома напрямами: 

 так звані екологічні кошти обласного бюджету (в Апостолівській ОТГ є екологічні проблеми, 
які можна розв`язати виключно за їх допомогою); це природоохоронний фонд; 

 кошти для співвфінансування реконструкції доріг місцевого значення. 
 

Найближчими роками для українських самоврядувань джерелом фінансування діяльності,  
спрямованої на розвиток, надалі лишатимуться кошти державного бюджету (через ДФРР), але 
очікується, що через цей фонд реалізовуватиметься значна частина європейської допомоги для 
(насамперед) інфраструктурних проектів.  

Також варто зауважити, програми, що фінансуються безпосередньо міжнародними 
інституціями, в тому числі – Європейським Союзом, USAID, деякими країнами ЄС, Канадою, Радою 
Європи, приватними міжнародними фондами, іншими суб’єктами. У зв’язку з цим бажаною є 
співпраця з громадами країн ЄС для реалізації тристоронніх проектів. З огляду на участь громади в 
проекті «ДОБРЕ» та зміст завдань Плану дій можливості є такими: 

1.1. ДОБРЕ (Decentralization Offering Better Results and Efficiency - DOBRE) -  новий п’ятирічний 
проект Агентства США з міжнародного розвитку у сфері розбудови місцевого самоврядування, 
який планує надати комплексну допомогу українським громадам. 
http://ucmc.org.ua/uk/decentralization/ 
1.2. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підтримує Україну за 
дорученням Федерального уряду Німеччини з 1993 року. Пріоритетними напрямами 
німецько-української співпраці є: https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html 
1.3. Програма U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на 
місцевому рівні, підзвітності та розвитку. http://tsnap.ulead.org.ua/ 
1.4. Cпільна програма ПРООН та ООН Жінки  
1.5. Міжнародний фонд «Відродження» : http://www.irf.ua/ 
1.6. Польські джерела розвитку Міністерства закордонних Справ Польщі – Польська допомога 
1.7. Американські джерела розвитку Фонд сприяння демократії Посольства США – програма 
малих грантів  
1.8. Національний Фонд підтримки Демократії (NED) 

  

http://ucmc.org.ua/uk/decentralization/
https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html
http://tsnap.ulead.org.ua/
http://www.irf.ua/
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9. Система впровадження та моніторингу реалізації Стратегії, засади актуалізації документа   

 Ефективність впровадження Стратегії значною мірою залежатиме від наступної 
відповідальності органів місцевого самоврядування, представників робочої групи та зацікавлених 
сторін. Усіх небайдужих, хто матиме нагоду взяти участь у досягненні сформульованого бачення 
майбутнього територіальної громади. Роль ініціатора, координатора впровадження, моніторингу та 
оцінки бере на себе громада.  

Голова особисто та через призначених фахівців відповідає за формальну організацію та підготовку 
Стратегії. Також він відповідає за логістику та змістовну сторону процесу. Важливою є також роль 
місцевих ЗМІ – вони будують комунікативний майданчик для учасників процесу з громадськістю ОТГ. 
Метою цих дій має бути з однієї сторони створення сприятливого клімату навколо стратегії та пошук 
прихильників її реалізації, з  іншої сторони - це показники настроїв та думки мешканців, 
різноманітних середовищ, втручння в ситуацію, коли необхідно внести зміни до Стратегії.  

 Для забезпечення належного рівня відповідальності за впровадження стратегічного плану 
необхідно створити систему моніторингу його впровадження. Система моніторингу включає: 

 Комітет із управління впровадженням Стратегії (включаються представники органу місцевого 
самоврядування, бізнесу та громадськості, зокрема, молоді, пенсіонерів, осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та ін. – так, аби були відображені інтереси різних соціальних груп; 
ці функції можна покласти на одну з комісій міської ради). Комітет відповідає за забезпечення 
актуальності та реалістичності стратегічних і оперативних цілей та за їх досягнення, його 
засідання проводяться регулярно;  

 Положення про систему моніторингу виконання Стратегії (окремий документ, що ухвалюється 
рішенням міської ради); виконком також може затвердити «План дій із реалізації 
Стратегічного плану»; 

 систему індикаторів (результатів) виконання Стратегії (зміни «ландшафту»); індикатори 
відображають ефективність виконання конкретних завдань та засвідчують їх відповідність 
стратегічним цілям Стратегії.  
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Малюнок 9. Загальна схема моніторингу та корегування Стратегії 

 
Моніторинг Стратегії здійснюється протягом усього періоду її впровадження. Рух за стратегічними 
напрямами забезпечується виконанням завдань (проектів) за таким алгоритмом: 
 

 
 

 
 Моніторинг та оцінка означають систематичний збір інформації про стан реалізації 
запланованих заходів та цілей у ситуації що змінюється. Зібрання даних та систематичний їх аналіз 
дозволяє оцінити: 

 відповідність графіку; 

 рівень реалізації закладених у документі продуктів та, водночас, досягнутих таким чином 
результатів; 

 запровадження змін до завдань у зв’язку зі змінами соціально-економічних умов та з огляду 

на безпекові питання. 

Коригування  Стратегії 

Періодичний аналіз 
ефективності та дієвості 
впровадження Стратегії 

Моніторинг та управління 
впровадженням Стратегії 

Проектування та планування 
Стратегії 
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Таблиця № 12. Засади оновлення Стратегії за щорічним циклом 

ФАЗА I ФАЗА II ФАЗА III ФАЗА IV 

Оцінка стану соціально-
економічного розвитку громади 
та реалізації Стратегії розвитку 
 

Ідентифікація ключових проблем та 
індентифікація пріоритетів  

Збирання проектних 
пропозицій, відбір та 
кваліфікація стратегічних 
проектів 

Підготовка аплікаційних форм 
стратегічних проектів. 
Підготовка та ухвалення проекту 
Плану заходів із реалізації Стратегії 
розвитку громади  

 
Доповідь, що описує актуальну 
ситуацію в економіці та 
соціальній сфері –– за всіма 
напрямами життя громади.  
Зазначення змін відносно 
попередньої редакції доповіді 
(попереднього року). Інформація 
про стан реалізації Стратегії  
 

 
Оцінка реалізації Стратегії за 
попередній рік. 
Оцінка даних, що  випливають із 
доповіді: зазначення тенденцій та 
відхилень, SWOT-аналіз. 
Ідентифікація ключових проблем, 
визначення пріоритетних напрямів 
діяльності. Ухвалення індикаторів 
реалізації Стратегії                                                 
 
 

 
Збирання проектних 
пропозицій із реалізації 
Стратегії – на спеціально 
підготовлених формулярах.   
Оцінка, відбір і кваліфікація 
відповідності  проектів 
пріоритетам Стратегії.  
Відбір проектних пропозицій, 
що мають найбільше значення 
– сукупності стратегічних 
проектних пропозицій. 
Оголошення списку 
зазначених проектів  

 
Опрацювання аплікаційних форм 
для списку стратегічних проктів із 
використанням уніфікованих 
друкованих форм. 
Опрацювання проекту Плану заходів 
із реалізації Стратегії розвитку 
громади, представлення його для  
оцінки вибраним спільнотам, 
запровадження потенційних змін, 
затвердження. Презентація плану 
заходів із реалізації Стратегії 
розвитку міській раді для прийняття 
рішення   

березень квітень серпень  грудень 
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 Базову інформацію, що необхідна для визначення результатів виконання завдань, містить 
План дій. Система індикаторів відображена у таблиці, що додається. Її зміст, зокрема, передбачає 
визначення очікуваних результатів, що мають якісний характер. Останні оцінюються шляхом 
соціологічних та експертних досліджень.   Кількість індикаторів для оцінки досягнення 
цілей становить 2-3 показника. Для кожного показника визначені такі характеристики: показники 
результатів, значення індикатора, показники результату, поточне (доцільове) значення індикатора. 

 Цикл зустрічей групи – це робота два рази в рік у квітні під час оцінки реалізації Стратегії за 
попередній рік та у серпні під час збирання пропозицій щодо проектів реалізації Стратегії. В 
результаті буде напрацьовано аналітичний документ, що спирається на звітні матеріали, підготовлені 
відповідальними структурними підрозділами (через координатора) міськвиконкому. Для цього 
використовуватиметься стандартизований звітній формуляр.  

 Основний принцип оновлення Стратегії – це діяльність відповідно до процесів першої редакції 
документа, що підготовлена на основі широкої участі мешканців громади, відповідно до методології 
програми ДОБРЕ. Насправді, жоден із видів діяльності, що має здійснюватися віповідно до зазначеної 
редакції, не може бути виключений із наступної. 

 Іншим важливим принципом є акцент на аналізі змін і стану реалізації стратегії розвитку, 
також уміння робити висновки. Це дає можливість бути  впевненими у встановлених пріоритетах або 
в добре продуманих рішеннях, що спрямовані на зміни. Це тягне за собою усунення випадковості 
проектів. 

 Також важливим є те, щоб учасники системи не потрапили до рутини, бо так можна втратити 
не лише але насамперед, розвиткову активність спільноти.  

 У роботі з підготовки стратегії особлива увага зверталася на усвідомленні того, що щорічне 
угодження з соціальними партнерами пріоритетів дозволяє представити пропозиції щодо проектів 
від усіх бажаючих взяти участь у реалізації Стратегії. Участь соціальних партнерів дозволяє 
використовувати метод «багатовимірного вибору», який використовується для вибору пріоритетних 
проектів, де рішення приймається за допомогою репрезентативних для місцевої спільноти групами, у 
відповідності зі своєю волею, ідеями про майбутнє та методикою партисипації. 

  Стратегічна кількість показників оптимізована, аби не зменшувати можливості управління, 
але водночас мати можливості для об’єктивного оцінювання. Причому вони спираються на 
переважно місцеві джерела: дані досліджень, звіти виконкому, інформацію місцевих органів 
державної влади, територіальних органів центральних органів державної влади (насамперед, 
казначейської служби, податкової, Пенсійного фонду), звіти суб’єктів господарювання, матеріалів ЗМІ. 
За можливості отримана інформація співставляється з даними державної системи статистики. Це дає 
можливість порівнювати локальні показники громади з загальнодержавними та міжнародними. 
Важливим індикатором є врахування в процесі розробки щорічного бюджету заходів Стратегії, а 
також формування на основі Стратегії  інвестиційних програм і проектів місцевого розвитку. Заходи, 
включені до Стратегії, користуватимуться пріоритетним правом на фінансування за рахунок 
бюджетних коштів. Зміни до Стратегії вноситимуться за результатами моніторингу її впровадження на 
основі запропонованих індикаторів. Моніторинг здійснюватиметься публічно, щорічно його 

результати оприлюднюватимуться на громадських слуханнях мешканців громади.  
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10. Детальний план дій (короткотермінова перспектива) 

Проекти стратегічних пріоритетів: 

Nr. Назва проекту   
Фінансуван

ня  
UAH 

Номер цілі, до 
якої належить 

проект  

Термін реалізації проекту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2017 2018 2019 202
0 

1.  Актуалізація генеральних планів сільських населених пунктів громади та зонінгу їх територій    7000000 1.1 ●  ●   

2.  Створення простору для оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією 1500000 1.1.  ● ●  

3.  Рекламна кампанія економічних можливостей Апостолівської ОТГ 250000 1.2 ● ● ● ● 

4.  Створення міцевої поліції (муніципальна варта) 5500000 2.3   ●  

5.  Просування профілактики охорони здоров`я  4.1. ● ● ● ● 
6.  Покращення якості найважливіших вулиць у селах громади 10000000 2.5  ● ● ● 

7.  Реконструкція  вулиці Центральної: від вул. Ветеранів до вул. Визволення у м. Апостоловому 10000000 2.5 ● ● ● ● 

8.  Розбудова і модернізація водноканалізаціної мережі шляхом підключення нових 
домогосподарств до мережі в Апостоловому та її ремонту 2000000 

2.7 ● ● 
● ● 

9.  Поява спортивного центру громади – перебудова стадіону «Локомотив» 1500000 2.9 ● ●   

10.  Реконстркція експозиції музею Апостолове  500000 2.10  ● ●  
11.  Проведення чемпіонату «Апостол Cup» (футбол, баскетбол, волейбол...) 250000 3.1 ● ● ● ● 

12.  Модернізація будинків культури в селах: Кам`янці, Михайло-Заводському, Запорізькому, 
Михайлівці, Українці, Перше Травня, Шевченко, Широчани, Новоіванівці, Катеринівці  2500000 

3.3  ● ● ● 

13.  Конкурси місцевих ініціатив для НГО та неформальних груп мешканців  250000 3.4  ● ● ● 

14.  Пілотний проект із партисипативного бюджету  750000 3.4  ● ● ● 

15.  Створення молодіжної ради громади  50000 3.4 ●    

16.  Проведення інвентаризації земель громади  20000000 3.5 ● ● ● ● 

17.  Просування (рекламна кампанія) програми роздільного збирання сміття  250000 4.2 ● ● ● ● 

18.  Моніторинг існуючих закладів, пов`язаних із поводженням із відходами в межах громади 200000 4.2 ● ● ● ● 
19.  Розвиток та позначення туристичних шляхів на території громади Апостолового 500000 5.2  ● ● ● 

20.  Будівництво та модернізація освітлення вулиць громади з використанням енергозберігаючих 
технологій 5100 000 

2.3  ● ● ● 

  68 100 000      
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Докладний план дій у перспективі 2017–2025 рр. 

 Стратегічна ціль 1 Створення сприятливих умов для провадження промислової та розвитку сільськогосподарської діяльності 

Операційна ціль 1.1. Створення сприятливих умов для провадження економічної діяльності та розвитку бізнесу в громаді 

Діяльність/ завдання 
 
 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності /завдання 

 

Індикатор 
оцінки 

результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 
 

Відповідальність 
за реалізацію 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Розробка генерального 
плану Апостолового та 
зонінгу його територій 

 

Опрацювання 
актуалізації документа 
генерального плану – 

документ 1 шт., карта – 
1 шт. 

 
Підвищення 

інформованості про 
видачу рішень про 

умови забудови на 10% 
 

Збільшення чисельності 
будинків 

 
Впорядкування 

просторової політики 
громади (в межах 

міста та сіл) 
 

Виправлення процесу 
видачі дозволів на 

будівництво і 
визначення простору 

для провадження 
економічної діяльності 

(бізнесу) 

Покращення 
просторового 

розвитку та 
його функцій 

 

Дослідження 
умов життя та 

якості 
публічних 

послуг 
 

виконком 
міськради 

бюджет ОТГ 2018 

Розробка генеральних 
планів сіл громади та 
зонінгу їх територій 

Збільшення офіційних 
запитів на будівництво 

на 10% 
 

Встановлення нових 
меж сіл, планування 

забудови сіл 

Чисельність 
нових 

будинків 

карти 
генеральних 

планів і 
відповідні 
рішення 

міської ради 

виконком 
міськради 

бюджет ОТГ 2019–2025 

Створення 
просторового 

планування території 

Збільшення інвестицій 
на 5% 

Є можливість для 
визначення мети 

призначення земель 

Кількість 
нових 

інвесторів 

план 
просторового 
розвитку на 

виконком 
міськради 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
2018 
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громади на території цілої 
громади 

карті допомога 

Створення простору 
для оптової торгівлі 

сільськогосподарською 
продукцією 

Будівництво оптового 
ринку з торгівлі 

сільськогосподарськими 
продуктами 

 

Збільшення 
податкових 

надходжень від 
торгівлі в бюджеті ОТГ 

Збільшення 
можливостей продажу 

місцевих 
сільськогосподарських 

продуктів 

Збільшення 
податкових 
надходжень 
з продажу до 
бюджету ОТГ 

на 5% 
 

Збільшення 
задоволення 
мешканців з 

діяльності 
громади 

Звіт із 
реалізації 
бюджету 

 
Дослідження 
умов життя 

виконком 
міськради 

 
Місцеві 

підприємці 

бюджет ОТГ, 
приватні 

інвестиційні 
кошти 

 

2023 

Просування 
інвестиційних 

пропозицій міської 
ради громади – 

створення процедури 
обслуговування 

інвестора 

Документ процедури 
обслуговування 

інвестора в пакеті послуг 
ЦНАП – 1 шт. 

Залучення нових 
інвесторів до 

Апостолового. 
Підвищення якості 

обслуговування 
інвесторів 

 

Чисельність 
нових 

приватних 
інвесторів – 

щонайменше 
2 щорічно.  

Документація 
ЦНАПу 

 
Дослідження 
задоволення 

інвесторів 

виконком 
міськради/НГО 

бюджет ОТГ 2018 

Укладення угод про 
співпрацю з 
іноземними 

муніципалітетами 

Договір про 
співробітництво з 

закордонним 
муніципалітетом з 

економічної тематики 

Обмін досвідом між 
підприємцями, 
організаціями 
підприємців 

Кількість 
взаємних 
контактів, 

навчальних 
візитів із 
питань 

розвитку 
економіки 

Договір про 
співпрацю з 

аплікаційними 
формами 

 

Виконком міської 
ради/ бізнес/ 

НГО 

бюджет ОТГ, 
приватні кошти 

2018 
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Операційна ціль 1.2. Створення місцевих спеціалізацій товарів та послуг   

Діяльність/ завдання 
 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор 
оцінки 

результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 
 

Відповідальність за 
реалізацію 

діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Призначення 
уповноваженого 
міського голови з 

просування місцевої 
економіки 

Місце роботи 
Річний план діяльності 

уповноваженого 
Документ обсягу 

обов`язків 
 

Ріст зацікавленості 
місцевими 
товарами 

Апостолового 

Проведення 
інформаційних 

зустрічей, 
рекламні 
кампанії 

Організація 
форуму 

місцевих 
товарів 

Інформація, 
зібрана в 
місцевій, 

обласній та 
національній 

пресі про 
товари з 

Апостолового 

Виконком міської 
ради/бізнес/НГО 

бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2018–2020 

Рекламна кампанія 
економічних 

можливостей громади 

Виробництво радіо- та 
телевізійних роликів 

Ріст зацікавленості  
до пропозицій у 
сфері економіки 

Апостолового 

Реєстрація 
нових 

юридичних 
осіб в 

Апостоловому 

Реєстр 
підприємців 

звіт про 
реалізацію 
рекламної 
кампанії 

Виконком міської 
ради/бізнес 

бюджет ОТГ, 
приватні кошти 

2017 
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 Операційна ціль 1.3.Інтеграція місцевого економічного середовища 

Діяльність/ завдання 
 
 

Індикатор 
реалізації 

діяльності/завдан
ня (продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор 
оцінки 

результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 
 

Відповідальність за 
реалізацію діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Створення 
сільськогосподарських 

кооперативів 

Поява двох 
сільськогосподарс
ьких кооперативів 

Покращення 
конкурентоздатн

ості малих 
сільськогосподар

ських 
підприємств 

Збільшення 
обсягів 

продаж малих 
сільськогоспо

дарських 
підприємств 

Звіт про 
діяльність 

кооперативу. 
Оціночна 
доповідь 

дослідження 
членів 

кооперативу 

виконком 
міськради/консультатив
ний центр для розвитку 
сільського господарства 

Бюджет ОТГ, 
ДФРР, 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2025 

Організація ярмарків 
продовольчих товарів 
місцевих виробників 

Проведення 
продовольчих 

ярмарків – 2 рази 
на  рік 

Підвищення 
конкурентоспром
ожності місцевих 

виробників 
продуктів 

харчування 

Збільшення 
продажу 
місцевих 
харчових 
продуктів 

Кількість 
укладених 
договорів 
партнерів 

виконком міської ради/ 
консультативний центр 
для розвитку сільського 

господарства 

бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2017–2025 

  
 Операційна ціль 1.4. Організація системи освіти та підтримки для осіб, які розпочинають економічну активність  

Діяльність/ завдання 
 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор 
оцінки 

результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 

Відповідальність за 
реалізацію діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Запровадження в 
школах та 

позашкільному закладі 
освіти громади 

навчання з 

Програма 
практикуму з 

підприємництва 
реалізована на 100% 

Чисельність 

Поширення 
знань про 

започаткування 
власного 
бізнесу 

Ріст знань про 
провадження 

бізнесу 

Результати 
підсумкового 

тестування 
навчального 

курсу 

Виконком міської ради 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2018–2025 
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підприємництва учасників – 200  

  

Операційна ціль 1.5. Підтримка розвитку малих спеціалізованих сільськогосподарських виробників  

Діяльність/ завдання 
 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор 
оцінки 

результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію діяльності 

чи завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Конкурс на початок 
спеціалізованої 

сільськогосподарської 
діяльності 

 
Проведення 

конкурсу щорічно 

Розвиток малих 
спеціалізованих 
сільськогоспода

рських 
виробників 

 
Ріст кількості 

малих 
спеціалізовани

х 
сільськогоспод

арських 
підприємств 

Доповідь із 
реалізації 
конкурсу 

 
Звіти з обліку 
економічної  
діяльності 
громади 

виконком міськради 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2018–2025 

Створення при ЦНАПі  
консультативного 

центру для розвитку 
сільського 

господарства 

 
Призначення 
представника 

міського голови з 
підтримки 
сільського 

господарства 
 

Підготовка сфер 
дорадництва 

(консалтингу) за 
напрямами: право, 
економіка, фінанси, 

маркетинг і 
психологія 

Подолання, 
головним 

чином, бар`єрів 
свідомості як  

необхідної 
умови для 
навчання 
основам 
активних 

відносин та 
підприємливості

та також 
усунення 

безпорадності 
серед малих 

 
Початок або 
розширення 

сільськогоспод
арської 

діяльності 
серед 10% 

фермерів, яким 
було надано 

дорадчу 
(консалтингову

)  підтримку 

Розпорядження 
міського голови 

про призначення 
представника 

 
Звіт про 

діяльність 
консультативного 

центру 
 

Доповідь із 
оціночного 

дослідження 

виконком міськради/ 
НГО 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога, ДФРР 

2019 
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сільгоспвиробни
ків 

 
  

Стратегічна ціль 2:  Покращення умов життя шляхом підвищення доступності та якості комунальних і соціальних послуг 

Операційна ціль 2.1. Розбудова комунальної інфраструктури на сільських територіях громади  

Діяльність/ завдання 
 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор 
оцінки 

результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію 

діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Проведення 
інвентаризації майна 

комунальної власності 
громади 

Доповідь із 
інвентаризації 

комунального майна  
(1 документ) 

Покращення 
управління 

комунальним 
майном 

Ріст доходів з 
майна 

комунальної 
власності 

 
Збереження 

цінних об’єктів 
майна 

комунальної 
власності 

Реєстр майна 
комунальної 

власності 
громади 

 
Бюджет 
громади 

виконком 
міськради 

бюджет ОТГ 2018 

Реструктуризація 
управління 

комунальною сферою 

 
Створення 

спеціалізованого 
підрозділу, 

відповідального за 
управління 

комунальною сферою 
 

Оптимізація та 
покращення 

якості надання 
комунальних 

послуг 

Ріст доходів з 
комунальної 

власності 
 

Ріст рівня 
задоволення 

мешканців 
громади 

Бюджет 
громади 

Річний звіт 
міського 
голови 

Дослідження 
якості життя 

виконком 
міськради 

бюджет ОТГ 
 

2018 

Операційна ціль 2.2. Підвищення доступності соціальних послуг  
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Діяльність/ завдання 
 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор оцінки 
результату 
діяльності 

Джерела перевірки 
індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію 

діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Створення центру 
соціальної допомоги 

громади (людям 
старшого віку, 

інвалідам, з 
особливими 

потребами та ін.) 

Призначення кола 
осіб, які 

надаватимуть 
соціальну допомогу 

 
 

Покращення 
доступності 
соціальної 

допомоги для 
мешканців 

 

Кількість 
мешканців, які 

отримують 
соціальні послуги 

Розпорядження 
міського голови та 

рішення міської 
ради про утворення 

центру соціальної 
допомоги громади 

 
Річний звіт голови 

виконком 
міськради 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога, ДФРР 

 

2019 

Роз’яснювальна 
кампанія щодо 

доступності 
соціальної опіки в 

громаді 
 

Проведення 
інформаційної 

кампанії про сфери 
послуг громади в 
соціальній сфері 

 
 

Покращення 
знань 

мешканців про 
можливості та 

критерії  
соціальної 
допомоги 

Збільшення 
кількості осіб, 

охоплених 
соціальною 

допомогою в 
найтяжчій 

матеріальній 
ситуації 

Документація 
відділу (управління) 
соціальної допомоги 

виконком 
міськради/НГО 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2018 
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Операційна ціль 2.3. Покращення громадської безпеки  

Діяльність/ завдання 
 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор 
оцінки 

результату 
діяльності 

Джерела перевірки 
індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію 

діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Створення місцевої 
поліції (муніципальна 

варта) 

Створення 
підрозділу 

муніципальної 
варти – рішення 

міської ради 

Ріст почуття 
безпеки 

Зменшення 
кількості 

злочинів на 
території 
громади 

Доповідь міського 
голови 

 
Інформація 

національної поліції 
 

Звіт міського голови 

виконком 
міськради/НГО 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2020 

Громадські патрулі 

Кількість 
проведених 
громадських 
патрулювань 

публічних місць у 
годинах (1000 годин 

на рік) 

Ріст почуття 
безпеки 

Зменшення 
кількості 

злочинів на 
території 
громади 

Інформація 
національної поліції 

 
Доповіді 

муніципальної варти 
 

Записи моніторингу 

виконком 
міськради/НГО/ 

мешканці громади 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2018–2019 

Проведення кампанії 
та інформаційних 

акцій серед молоді 
про громадську 

безпеку 

 
Проведення 24 

семінарів-
практикумів, що 

стосуються 
громадської 

безпеки, в школах 

Ріст почуття 
безпеки 

 
Ріст правової 
обізнаності 

Зменшення 
кількості 

злочинів серед 
молоді 

Звіти відділу освіти 
 

Доповіді 
національної поліції 

 
 

виконком 
міськради/ 

національна 
поліція/ НГО 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2017–2018 

Розвиток відео-
моніторингу та 

громадянського 

Кількість 
встановлених 

міських камер (в 

Покращення 
безпеки в 
публічних 

Зменшення 
кількості 

злочинів та 

Інформація 
національної поліції 

 

Виконком 
міськради// 

мешканці громади 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
2018–2020 
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моніторингу на 
території міста 

середньому за рік – 
5 камер) 

 

місцях порушень 
правопорядку в 

публічних 
місцях 

 
Ріст рівня 

почуття безпеки 
 

Кількість 
реалізованих 

громадянських 
ініціатив щодо 

умов 
громадської 

безпеки 

Звіт міського голови 
 

Дослідження умов 
життя та якості 

публічних послуг 

 допомога 

Утворення сільських 
добровільних 

пожежних дружин 

Заснування 
підрозділів ДПД – 1 

кожного року 

Підвищення 
ефективності в 

боротьбі з 
місцевими 
пожарами 

Кількість заходів 
добровільних 

пожежних 
дружин 

Підвищення 
рівня почуття 

безпеки 

Інформація 
Державної служби з 

надзвичайних 
ситуацій 

 
Доповіді старост 

Виконком 
міськради 

бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2018-2020 

Будівництво та 
модернізація 

освітлення вулиць 
громади з 

використанням 
енергозберігаючих 

технологій 

Освітлення 100% 
населених пунктів 

громади  

Підвищення 
безпеки в 
населених 

пунктах громади 

Зменшення 
кількості 
злочинів 

 
Ріст почуття 

безпеки серед 
мешканців 

Інформація 
національної поліції 

 
Доповіді старост 

 
Дослідження умов 

якості життя 

виконком 
міськради 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2017-2018 
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Операційна ціль 2.4. Збільшення надання транспортних послуг із обслуговування населення всередині громади   

Діяльність/ завдання 
 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор 
оцінки 

результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію діяльності 

чи завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Будівництво мережі 
сучасних 

транспортних 
зупинок 

громадського 
транспорту 

Встановлення 3 
сучасних зупинок 

щороку 

Нова якість послуг, 
що пов'язані з 

транспортними 
засобами 

Рівень 
задоволення 

мешканців 
 

Звіт міського 
голови 

 
Протокол 
прийому 

інвестицій (акти 
прийому) 

 
Дослідження 
якості життя 
мешканців 

громади 

виконком міськради/ 
бізнес 

бюджет ОТГ,  
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога/ 
ДФРР 

2018–2020 

Запровадження 
громадського 

муніципального 
транспорту 

Функціонування 
одного автобусного 

маршруту 

Забезпечення 
регулярного 
перевезення 
пасажирів на 

території громади 

Поява 
внутрішніх 

рейсів 
регулярного 
автобусного 
сполучення 

 
Ріст рівня 

задоволення 
мешканців 

Актуалізований 
та обов`язковий 

розклад 
маршрутів 

 
Звіт міського 

голови 
 

Дослідження 
якості життя 
мешканців 

громади 

 
виконком міськради/ 

бізнес 
бюджет ОТГ 2025 
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Операційна ціль 2.5. Розбудова та покращення якості мережі  

Діяльність/ завдання 
 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор оцінки 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію 

діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Реконструкція вулиці 
Центральної: від    
вул. Ветеранів до  
вул. Визволення в    
м. Апостоловому 

Заміна дорожнього 
покриття вулиці в 

центрі міста 
Апостолового, 

реалізація інвестиції 

Модернізація 
представницької 

частини 
Апостолового 

Рівень 
задоволення 

мешканців  
виглядом центру 

міста та зони 
відпочинку 

Протокол 
прийому 

інвестиції (акт 
прийому) 

 
Дослідження 
якості життя 
мешканців 

Виконком 
міськради 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога, 

ДФРР 

2017–2020 

Покращення якості 
найважливіших 

вулиць у селах та 
селищах громади 

Заміна дорожнього 
покриття доріг –      
10 км щорічно 

Модернізація 
мережі сполучення 
всередині громади і 

покращення 
сполучення в 

громаді 

Кількість 
кілометрів 

модернізованих 
доріг 

Протокол 
прийому 

інвестиції (акт 
прийому) 

 
Річне 

виконання 
бюджету 

 
Річний звіт 

міського 
голови 

Виконком 
міськради 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога, 

ДФРР 

2017–2025 

 

Операційна ціль 2.6. Підвищення якості освітньої інфраструктури 

Діяльність/ завдання 
 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

Результат реалізації 
діяльності /завдання 

Індикатор 
оцінки 

Джерела 
перевірки 

Відповідальні за 
реалізацію 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 
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(продукт) результату 
діяльності 

індикаторів діяльності чи 
завдання 

Розвиток опорної 
школи 

Ріст результатів ЗНО 
на 10% 

Краща якість освіти 
для учнів 

Кількість учнів, 
які поступили 

до ВНЗ 

Доповідь відділу 
освіти 

міськвиконкому 

Виконком 
міськради 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога, 

ДФРР 

2017–2025 

Реконструкція та 
часткове 

перепланування 
будівель навчальних 

закладів 

Збереження 100% 
існуючих будинків 

шкіл 
 

Збереження існуючої 
інфраструктури за 

рахунок часткового 
перепрофілювання 

Рівень 
задоволення 
мешканців із 
реалізованих 
пропозицій 

Доповідь відділу 
освіти виконкому 

міськради 

виконком 
міськради 

бюджет ОТГ, 
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога, 
ДФРР 

2017–2019 

 

Операційна ціль 2.7. Покращення доступності та якості води  

Діяльність/ завдання 
 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності /завдання 

Індикатор оцінки 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію 

діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Розбудова і 
модернізація 

водоканалізаційної 
мережі  шляхом 

підключення нових 
домогосподарств до 

мережі в 
Апостоловому та 

населених пунктах 

Будівництво нових 
водопровідних і 
каналізаційних 

мереж, підключень –  
на рік 

забезпечення 
доступності води 

(цілодобово) 

Збільшення покриття та 
доступності 

водоканалізаційних 
послуг у місті та 

населених пунктах 
громади 

Зменшення 
кількості 

домогосподарств, 
що не підключені 

до водо-
каналізаційної 

мережі 
 

Збільшення 

Список нових 
договорів 
умов, що 

стосуються 
води та 

відведення 
стоків 

 
Звіт міського 

Виконком 
міської ради/ 
комунальні 

підприємства 

Бюджет ОТГ, 
ДФРР, приватні 

кошти, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

До 2020 
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громади, а також 
ремонту мереж 

кількості годин, 
коли подається 

вода 

голови 
 

Доповідь з 
виконання 

інвестиційного 
плану 

Будівництво мережі 
водогонів у сільських 
територіях громади 

Будівництво нових 
водоканалізаційних 
підключень –  на рік 

Збільшення покриття та 
доступності 

водоканалізаційних 
послуг 

Зменшення 
кількості 

домогосподарств, 
що не підключені 

до водо-
каналізаційної 

мережі 

Список нових 
договорів, що 

стосуються 
води та 

відведення 
стоків 

 
Звіт міського 

голови 
 

Доповідь з 
виконання 

інвестиційного 
плану 

Виконком 
міської ради/ 
комунальне 

водно-
каналізаційне 
підприємство 

Бюджет ОТГ, 
ДФРР, приватні 

кошти, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

До 2025 
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Операційна ціль 2.8. Забезпечення доступу до якісної освіти  

Діяльність/ завдання 
 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор 
оцінки 

результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію діяльності 

чи завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Придбання сучасного 
дидактичного 
забезпечення 

Кількість 
закупленого 

сучасного 
дидактичного 

забезпечення (5 
мультимедійних 

комплектів щороку) 

Гарантія високої 
якості навчання в 

школах, 
збереження 

високих 
показників ЗНО 

Підтримка 
високих оцінок 

ЗНО 
 

Підтримка 
параметрів 

кількості учнів, 
які опанували 
навчальний 

план на 
хорошому рівні 

 
 
 
 

Звіт про прийом 
сучасного 

дидактичного 
забезпечення в 

даній школі 
 

Інформація зі 
шкіл про 

реалізацію занять 
з використанням 

закупленого 
дидактичного 
забезпечення 

 
Результати 

екзаменаційної 
комісії 

Виконком 
міськради/школи 

Бюджет ОТГ, 
ДФРР, приватні 

кошти, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2018–2025 

Розвиток системи 
стипендій для 

найталановитіших 
учнів 

Збільшення 
кількості учнів, 

охоплених 
стипендіями на 5 

учнів кожного року 

Збільшення 
зацікавленості 

молоді 
досягненням 

високих 
результатів у 

навчання 

Збільшення 
кількості заявок 
на отримання 

стипендії 
 

Підтримка 
відсотку учнів, 

Документація 
стипендіальної 

оціночної комісії 
 

Звіт з реалізації 
бюджету громади 

 

виконком міськради/ 
школи 

бюджет ОТГ 2018–2025 
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Підтримка високих 

результатів 
екзаменів і ЗНО 

які є 
переможцями  

конкурсів із 
різних 

предметів 

Звіт з реалізації 
плану роботи 
шкіл у громаді 

Впровадження 
програм навчання 
творчих 
підприємницьких 
відносин  

Кількість кампаній 
та акцій сприяння 
креативному 
відношенню та 
підприємливості 
серед шкільної 
молоді (мінімум 
одна кампанія за 
шкільний рік)  

Зміцнення творчих 
і підприємницьких 
відносин серед 
дітей шкільного 
віку 

Кількість 
ініціатив, 
реалізованих 
молоддю в 
результаті участі 
у програмі  

Звіт із реалізації 
планів роботи 
шкіл та відділу 
освіти виконкому 
міськради 

виконком міськради/ 
школи 

бюджет ОТГ 2017–2025 

Розвиток мережі 
дитячих садочків 

Капітальний ремонт 
2 дитячих садочків 
на рік 

Збільшення 
доступу до 
навчання на рівні 
дитячого садочку 

Збільшення 
кількості дітей, 
охоплених 
дошкільним 
вихованням 

Список 
новоприбулих 
дітей до дитячих 
садочків 
 
Доповідь відділу 
освіти міської 
ради 

виконком міської 
ради  

бюджет ОТГ, 
міжнародна 
технічна 
допомога, 
ДФРР 

2018-2020 

Забезпечення 
службовим 

(комунальним)   
житлом працівників 

галузі освіти 

Передача 5 
комунальних 
квартир для 

використання – 
рішення ради 

 

Покращення рівня 
фахового 

викладання 
предметів 

Створені умови 
життя для 

профільних 
фахівців галузі 

Диверсифікації 
викладання в 

школах, 
збільшення 
спеціалізації 
викладачів 

Звіт відділу освіти 
міськвиконкому 

виконком міської 
ради 

Бюджет ОТГ 2019-2025 
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освіти 

  

Операційна ціль 2.9. Будівництво та модернізація спортивно-відпочинкової  інфраструктури  

Діяльність/ завдання 
 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор оцінки 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію 

діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Поява спортивного 
центру громади – 

перебудова стадіону 
«Локомотив» 

Заміна бігової доріжки 
– нова бігова доріжка (1 

шт.); будівництво 
гімнастичного залу на 
повітрі (1 комплект);  
будівництво доріжки 
спортивних перешкод 

(1 комплект); 
будівництво нових 
роздягалень (2 шт.) 

Забезпечення 
доступу до 
спортивно-
оздоровчих 

можливостей 

Збільшення 
кількості осіб, які 
використовують  

спортивно-
відпочинкову 

інфраструктуру 

Протоколи 
прийому 

інвестицій 
(акти 

прийому) 
 

Звіт з 
реалізації 
бюджету 

 
Список членів 

міського 
спортивного 

клубу 
 

Дослідження 
умов життя та 

якості 
публічних 

послуг 

виконком 
міськради/ бізнес 

бюджет ОТГ, 
ДФРР 

2018–2019 

Модернізація ігрових 
майданчиків в 

сільській місцевості 

Модернізація двох 
ігрових майданчиків 

кожного року 

Приваблива 
пропозиція для 
дітей і молоді 

Ріст рівня 
задоволення 
мешканців із 

Звіт з 
реалізації 
бюджету 

Виконком 
міскради/ бізнес/ 

мешканці сіл 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 
технічна 

2018–2019 
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громади провести вільний 
час на повітрі 

пропозиції як 
провести вільний 

час 

 
Дослідження 
умов життя та 

якості 
публічних 

послуг 

допомога 

Підтримка та 
просування 

спортивних клубів, 
що працюють у 

громаді 

Кількість грантів, що 
призначені спортивним 

клубам на реалізації 
громадських завдань – 

6 грантів щорічно 
 

Розвиток 
спортивно-

відпочинкових  
пропозицій 

 
Збільшення 
пропозицій 
проведення 

вільного часу для 
дітей та молоді 

Рівень задоволення 
мешканців зі 
спортивних 

пропозицій та 
доступу до місць 

відпочинку 
 

Кількість діючих 
спортивних секцій 

 
Чисельність осіб, які 

беруть участь у 
діяльності клубів 

(таких, що 
використовують їх 

можливості) 

Звіт із 
реалізації 
бюджету 

міської ради 
Дослідження 
умов життя та 

якості 
публічних 

послуг 
 

Доповіді з 
діяльності 
секцій та 

спортивних 
клубів 

 

виконком 
міськради/ 

спортивні клуби/ 
НГО 

бюджет ОТГ, 
приватні кошти  

2018–2025 
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Операційна ціль 2.10. Підвищення доступності пропозицій сфери культури 

Діяльність/ завдання 
 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор оцінки 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію 

діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Капітальний ремонт 
міського будинку 

культури «Сучасник» 

Проведення ремонту та 
модернізації Будинку 

культури 
 

Збільшення пропозицій у 
галузі культури на 3 

нових види діяльності 
 
 
 

Створення нової 
якості простору 

пропозиції 
сфери культури 
для мешканців 

 
Збільшення 

доступу 
мешканців до 

пропозицій 
сфери культури 

громади 

Збільшення 
кількості нових 

видів діяльності у 
сфері культури та 

мистецтв 
 

Збільшення 
кількості учасників 
занять, проведених 
Будинком культури 

 
Рівень задоволення 

мешканців із 
пропозицій міського 

будинку культури 

Звіт із 
діяльності 
міського 
Будинку 
культури 

 
Дослідження 
умов життя та 

якості 
публічних 

послуг 

виконком 
міськради / 

міський Будинок 
культури 

бюджет ОТГ, 
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога, 
ДФРР 

2018–2025 

Оптимізація та 
модернізація мережі 
закладів культури в 
сільській місцевості 

Модернізація одного 
сільського будинку 

культури, клубу щорічно 

Підвищення 
привабливості 

місць 
поширення 

культури для 
мешканців сіл 

 
Збільшення 

мешканців сіл у 

Кількість учасників 
заходів, 

організованих 
сільськими 

закладами культури 
 

Рівень задоволення 
мешканців сіл 

Звіт діяльності 
сільських 
закладів 
культури 

 
Звіт з бюджету 

міської ради 

виконком 
міськради 

бюджет ОТГ, 
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога, 
ДФРР 

2018–2025 
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діяльності 
сфери культури 

Збільшення 
можливостей 

бібліотек, придбання 
сучасних видань та 

розширення 
мультимедійного 

обладнання в міських 
бібліотеках 

Кількість придбаних та 
/або отриманих 
примірників (в 

середньому – 500 шт. 
нових екземплярів) 

Збільшення 
привабливості  

пропозицій 
міських та 
сільських 
бібліотек 

Збільшення 
кількості 

користувачів у 
громаді 

 
Збільшення числа 

осіб, які 
користуються 
бібліотеками 

Звіт діяльності 
міських 

бібліотек 

Виконком 
міськради / міські 

бібліотеки 

бюджет ОТГ, 
обласний 
бюджет 
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2018–2025 

Покращення 
технічного 

обладнання в міських 
та  сільських 
бібліотеках 

Придбання 
комп’ютерного 
обладнання з 
програмним 

забезпеченням для 
бібліотек (в середньому 

на рік – 1 комплект 
нового обладнання) 

Покращення 
функціонування 

бібліотек 
 
 

Поліпшення 
обслуговування 

читачів 
 

Кількість осіб, які 
користуються 

послугами бібліотек 
 

Інформація 
виконкому 
міськради 

 
Звіт діяльності 

міських 
бібліотек 

Виконком 
міськради/ міська 

бібліотека 

бюджет ОТГ, 
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога, 
ДФРР 

2018–2025 

Організація заходів 
для користувачів 

бібліотек 

Кількість заходів у 
бібліотеках, що 
популяризують 

бібліотеку та збільшення 
відвідуваності бібліотек 

на 5% 

Збільшення 
кількості 

користувачів 
 

Збільшення 
напрямів 
діяльності 

міських 
бібліотек 

 

кількість осіб, що 
користуються 

послугами бібліотек 

Звіт діяльності 
міських 

бібліотек 
 

Фотозвіти 
заходів 

Виконком 
міськради/ 
бібліотека 

бюджет ОТГ, 
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2018–2025 
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Капітальний ремонт 
та реконструкція 

експозиції музею в 
місті Апостоловому 

Збільшення кількості 
осіб, які відвідують 

музей на 50% 

Привабливість  
експозиції 
музею та 

популяризація 
минулого 
громади 

 

Реконструкція 
експозиції - 

модернізація 
приміщення музею 

Звіт  діяльності 
музею 

 

Виконком 
міськради/ відділ 

культури 

бюджет ОТГ, 
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2018–2025 

Створення 
електронної системи 

інформації про 
культурно-

дозвіллєво-освітні 
можливості для 

різних вікових груп 

Опрацьована концепція 
функціонування системи 
(документ концепції – 1 

шт.) 
 

Впровадження 
мультимедійної 

інформаційної системи 
про культурно-

дозвіллєво-освітні 
можливості для різних 

вікових груп (1 
впроваджена система) 

Полегшення 
доступу до 

інформації про 
культурно-

відпочинково-
освітні 

можливості для 
різних вікових 

груп з 
використанням 

соціальних 
медіа 

Поява бази даних 
про культурно-
відпочинково-

освітні можливості 
для різних вікових 
груп у соціальних 

медіа та 
електронних 

ресурсах, доступних 
в режимі реального 

часу та у 
відкладеному часі 

(«тверді» 
інформаційні версії) 

Звіт із 
впровадження 
можливостей 
інформаційної 

системи 
 

Доповідь з 
моніторингу 
соціальних 
медіа, що 
дотичні до 

громади 

Бібліотечна 
мережа/ заклади 
культури/музей 
Апостолового/ 

НГО/  спортивні 
клуби 

бюджет ОТГ, 
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога, 
ДФРР 

2018–2025 
 
 

Створення 
багатофункціонально

го конференц-залу 
(коворкінгу) в 

приміщенні міської 
бібліотеки 

Реконструйований 
конференц-зал – 1 

 
Акт прийому до 

експлуатації 

Сучасні умови 
для проведення 

зустрічей із 
громадськістю,  
презентаційних, 
навчальних та 

інших  публічних 
заходів 

Кількість заходів, 
що проходять у 

новому залі 

Документація з 
прийому зали 

до експлуатації 
 

Відгуки 
відвідувачів 

залу 

виконком 
міськради/ міська 

бібліотека/ НГО 

бюджет ОТГ, 
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2018-2019 
 

Капітальний ремонт Проведення ремонту та Перетворення Збільшення Звіти Виконком бюджет ОТГ, 2023 



 

   

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

 

67 
 Стратегія розвитку Апостолівської ОТГ на 2017–2025 рр.  

приміщення міських 
бібліотек 

модернізації приміщень 
міських бібліотек 

бібліотек на 
сучасні 

інформаційно- 
дозвіллєві 

центри громади 

кількості нових 
послуг та їх якості 
для користувачів 

 
Збільшення 
чисельності 
користувачів 

міських бібліотек 
 

Рівень задоволення 
мешканців роботою 

бібліотек 

діяльності 
міських 

бібліотек 
 

Дослідження 
умов життя та 

якості 
публічних 

послуг 

міськради/ міські 
бібліотеки 

приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога, 
ДФРР 
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Стратегічна ціль 3:  Зінтегрована громада та згуртоване суспільство – через розвиток соціального капіталу  

 Операційна ціль 3.1. Будівництво ідентичності громади 

Діяльність/ завдання 
 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор оцінки 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію 

діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Видання книги 
«Нариси з історії 
Апостолівщини» 

Друк книжки – 2 тис. 
примірників 

Поширення 
знань про 

минуле 
громади 

Чисельність відгуків 
про книгу в ЗМІ 

 
Ріст почуття 
локальної 

ідентичності та 
впізнаваності 

громади 

 
Вивчення 
думок у 

соціальних 
мережах 

 
Дослідження 
якості життя 
та публічних 

послуг 

Виконком 
міськради/ міські 

бібліотеки/ 
міський музей 

бюджет ОТГ, 
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2020 

Організація  
культурно-масових  

інтеграційних заходів 
– День Апостолівської 

громади 

Міський фестиваль – раз 
на рік 

 
Дні громади – 19 разів на 

рік для сіл та селищ 
 
 

Розвиток 
почуття єдності 

жителів 

Кількість учасників 
фестивалів 

 
Підвищення почуття 

інтеграції 

Список 
учасників 

 
Повідомлення 
ЗМІ, думки в 
соціальних 

мережах 
 

Дослідження 
умов життя та 

якості 
публічних 

послуг 

виконком 
міськради/ НГО/ 

бізнес 

бюджет ОТГ, 
приватні 

кошти, бізнес 
2017–2025 

Розробка та Герб, прапор, гімн Формування Рівень задоволення Технічна Виконком бюджет ОТГ, 2017 
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просування 
символіки громади 

громади символіки як  
частини 
місцевої 

ідентичності 

новою символікою 
мешканців 

територіальної 
громади – 
результати 

дослідження 

документація 
опрацьованих 

символік 

міськради/ 
мешканці 

приватні кошти 

Проведення 
чемпіонату «Апостол 

Cup» (футбол, 
баскетбол, 

волейбол...) 

Проведення змагань – 2 
рази на рік 

Інтеграція 
головним 

чином 
молодих 

мешканців 
громади 

 
Ріст рівня 
активності 
мешканців 

Кількість учасників 
спортивних змагань 

– 200 
Кількість глядачів – 

1000 

Технічна 
документація 

змагань, 
доповідь 
відділу 

культури 
 

Бюджетний 
звіт (кількість 

виданих 
призів для 
молодих 

спортсменів) 

Виконком 
міськради /НГО/ 

школи/ спортивні 
клуби / бізнес 

бюджет ОТГ, 
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2017–2025 
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Операційна ціль 3.2. Підтримка сільських та місцевих ініціатив 

Діяльність/ завдання 
 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор оцінки 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію 

діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Модернізація місця 
для відпочинку на 

річці Кам’янці в селі 
Михайло-

Заводському 

Проведення модернізації, 
збільшення рекреаційної 

площі на 50% 
 

Збільшення 
доступу до 

інфраструктури 
рекреації для 

мешканців 
громади та 

приїжджих під 
час літнього 
відпочинку 

Рівень задоволення 
мешканців громади 

 
Підвищення 
туристичної 

привабливості села 
Михайло-

Заводського 

Дослідження 
умов життя та 

якості 
публічних 

послуг 
 

Документація 
думок у 

соціальних 
мережах 

виконком 
міськради/ 

староста/  НГО 

бюджет ОТГ, 
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2018–2019 

Створення 
молодіжного центру 

в селі Михайло-
Заводському 

Занятість місцевого 
фахівця з соціально-

культурних питань - ¼ 
часу 

 
Поява молодіжного клубу 

 
 

Активізація 
молоді в галузі 

культури, 
соціальної 
активності 

Збільшення 
активності сільської 
молоді в соціальних 

акціях 

Розвиток 
волонтерства 

Доповідь з 
виконання 
бюджету; 
Трудовий 
договір; 

Доповідь 
старости з 

інформацією 
про 

волонтерські 
акції; 

Думки в 
соціальних 

мережах 

Виконком 
міськради/старост

а/ НГО 

бюджет ОТГ, 
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2018–2019 
 

Місцевий центр  Поширення Збільшення Доповідь виконком бюджет ОТГ, 2018–2019 
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екотуризму та 
традиційних ремесел 

в селі Кам`янці 

Адаптація будинку 
культури в селі Кам‘янці 

для надання нових послуг 
в галузі туризму 

місцевих 
ремісничих 

традицій 
(кераміка) 

 
Підвищення 

привабливості 
місцевих 

туристичних 
можливостей 

 
Розвиток 

різноманітного 
спектру заходів 
для мешканців 

чисельності туристів 
 

Ріст активності 
мешканців 

старости 
щодо 

діяльності 
Центру; 

Відображення 
та 

збереження 
думок  у 

соціальних 
мережах; 

Відображення 
та 

збереження 
повідомлень 

ЗМІ; 
Дослідження 

рівня  
задоволення 

туристів 

міськради приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога, 
ДФРР 

Створення центру 
відпочинку в селі 

Запорізькому 

Виконання ініціативи з 
рекультивації ставка. 

Будівництво невеличкої 
рекреаційної 

інфраструктури 
 

Підвищення 
привабливості 

для туристів 
села 

Запорізького 
(туризм 

вихідного дня) 

Забезпечення 
доступу до 

інфраструктури 
дозвілля 

Збільшення 
чисельності туристів 

вихідного дня 
 

Ріст впізнаваності 
села Запорізького як 

місця відпочинку 
вихідного дня 

Відображення 
та 

збереження 
думок  у 

соціальних 
мережах; 

Відображення 
та 

збереження 
повідомлень 

ЗМІ (в масовій 
свідомості); 

Виконком 
міськради/ 

староста/ бізнес 

бюджет ОТГ, 
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога, 
ДФРР 

2018–2019 
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Дослідження 
задоволення 

туристів 

Місцевий центр 
народної творчості та 

художньої 
самодіяльності у 
селищі Жовтому 

Проведення 2 рази на рік 
вернісажів місцевих 

майстрів 

Поширення 
місцевого 

мистецтва і 
ремесел та 

традицій серед 
мешканців 

громади 
 

Соціальна 
активізація 
мешканців 

 
Будівництво 
соціальних 
зв'язків на 

основі 
місцевих 

цінностей і 
художніх 
традицій 

Ріст активності 
мешканців 

 

Підвищення 
привабливості 
проживання 

Просування 
місцевих майстрів 

Складання 
списку 

учасників 
вернісажів; 

Відображення 
та 

збереження 
думок  у 

соціальних 
мережах; 

Відображення 
та 

збереження 
повідомлень 

ЗМІ (в масовій 
свідомості); 

Дослідження 
задоволення 

туристів 

виконком 
міськради 

/староста / НГО 

бюджет ОТГ, 
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2018–2020 
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Операційна ціль 3.3 Будівництво та поліпшення якості громадських місць як місць інтеграції та таких, що служать розвитку 
громадянського суспільства  

Діяльність/ 
завдання 

 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор оцінки 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію 

діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Ревіталізації місць 
для відпочинку в 

центрі 
Апостолового 

(ставки) 

Розробка плану освоєння 
простору навколо ставків 

(план, 1 шт.) 

Створення 
приязного 

громадського 
простору 
інтеграції 

мешканців 
 

Будівництво 
парку 

відпочинку та 
активного 

дозвілля на 
ставках 

Розширення 
пропозиції 

активних форм 
проведення 

вільного часу 

Підвищено 
почуття інтеграції 

Підвищення рівня 
задоволеності 
мешканців із 

пропозиції 
відпочинково-

спортивної 

Отримання 
дозволу на 

будівництво 
 

Дослідження 
умов якості 

життя та 
публічних 

послуг 
 

Виконком 
міськради 

 

Бюджет ОТГ, 
ДФРР, приватні 

кошти, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2022 

Ревіталізація 
центрального парку 

Апостолового 

Розробка плану розвитку 
простору парку (план, 1 

шт.) 

Створення 
дружнього 

громадського 
простору 
інтеграції 

мешканців 

Будівництво 
парку 

Розширення 
пропозиції 

активних форм 
проведення 

вільного часу 

Підвищено 
почуття інтеграції 

Отримання 
дозволу на 

модернізацію 
парку 

Дослідження 
умов життя та 

якості публічних 
послуг 

Виконком 
міськради 

Бюджет ОТГ, 
ДФРР, приватні 

кошти, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2019 



 

   

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 

 

74 
 Стратегія розвитку Апостолівської ОТГ на 2017–2025 рр.  

відпочинку та 
дозвілля 

Підвищення рівня 
задоволеності 

громадян із 
пропозиції 
відпочинку 

Реконструкція 
фонтану в центрі 

Апостолового 

Розроблений проект 
реконструкції споруди 

Створення 
дружньої 
публічної 

інфраструктури 
для інтеграції 

мешканців 
 

Покращення 
безпеки 

публічних місць 

Прийом інвестиції 
у будівництво 

 
Ріст оцінки якості 
життя мешканців 

 
Скорочення 

втручання поліції 
в центрі міста 

Дозвільний 
документ на 
будівництво; 

Прийом 
інвестиції; 

Дослідження 
якості життя; 
Доповідь із 
моніторингу 

міста 

виконком 
міськради 

Бюджет ОТГ, 
ДФРР 

2019 

Модернізація та 
адаптація 

адміністративного 
приміщення міської 
ради Апостолового 

Інвестування в 
модернізацію об`єкта, 
ремонт і модернізація 

офісної будівлі (технічний 
прийом будинку до 

експлуатації) 

Створення 
нових умов для 
обслуговування 

мешканців за 
допомогою 
консолідації 
послуг, що 

надаються в 
одному місці 

Ріст рівня 
задоволення 
мешканців з 

функціонування 
 

Покращення 
рівня доступності 

послуг, що 
надаються 

самоврядуванням 

Технічний 
прийом 

будинку до 
експлуатації та 

документів 
щодо 

завершення 
будівництва; 
Дослідження 
задоволення 

клієнтів; 
Документація 

процедур, 
доступних в 

одному місці; 

виконком 
міськради 

Бюджет ОТГ, 
ДФРР 

2025 
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Дослідження 
умов життя та 

якості 
публічних 

послуг 

Модернізація 
будинків культури в 
населених пунктах 

громади: 
Кам`янці, Михайло-

Заводському, 
Запорізькому, 

Михайлівці, 
Українці, 

Перше Травня, 
Шевченко, 
Широчани, 

Новоіванівці, 
Катеринівці 

Запровадження 
модернізаційних 

інвестицій у 10 селах (10 
ремонтів) 

Покращення 
інтеграції 

мешканців 
найбільших сіл 

громади 
 

Стимулювання 
та збільшення 

активності 
мешканців у 
підвищенні 

привабливості 
місця 

проживання 
 

Розвиток 
різноманітного 

спектру 
культурних 
заходів для 
мешканців 

 
Покращення 

якості 
інфраструктури 

Кількість 
проведених 

практикумів і 
інших заходів у 

сільських 
закладах 
культури 

Поява нових 
культурних 
пропозицій, 

спрямованих на 
різні групи 
населення 

Підвищення 
почуття 

соціальної 
інтеграції 

Кількість 
учасників 

проведених 
занять та заходів 

Річний звіт  
діяльності 
сільських 
закладів 
культури; 

Дослідження 
умов життя та 

якості 
публічних 

послуг; 
Списки 

учасників, річні 
доповіді з 
діяльності 

старост; 
Документація з 

прийому 
інвестиції 

виконком 
міськради 

бюджет ОТГ, 
приватні 

кошти, праця 
мешканців 

2018-2020 
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послуг культури 

 

Операційна ціль 3.4. Підтримка діяльності неурядових організацій та розвиток суспільної участі  

Діяльність/ 
завдання 

 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор оцінки 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію 

діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Конкурси місцевих 
ініціатив для 
неурядових 

організацій та 
неформальних 
груп мешканців 

Проведення конкурсу 
місцевих ініціатив – один 

раз на рік 

Активізація 
суспільного 
потенціалу 
мешканців 

 
Інституційна 

підтримка 
місцевих НГО 

Збільшення 
чисельності осіб,  

які беруть участь у 
діяльності 

неурядових 
організацій 

Поява нових НГО 

Підвищення 
ефективності 
бюджетних 

витрат у 
соціальній сфері 

Документація 
конкурсу; 
Річні звіти 

діяльності НГО, 
повідомлення 

ЗМІ; 
Доповідь 

виконання 
бюджету 

відповідного 
відділу 

міськвиконкому 

виконком 
міськради 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2018– 2025 

Пілотний проект з 
партисипативного 

бюджету 

Розробка процедури 
бюджету участі – 1 шт. 

Виділення в бюджеті коштів 
на реалізацію пілотних 
завдань – рішення ради 

Збільшення 
безпосередньог

о залучення 
мешканців 
громади до 
прийняття 

рішень, 
дотичних до 

Чисельність 
мешканців, які 
брали участь у 

підготовці 
пропозицій 

проектів 
 

Чисельність тих, 

Доповідь 
міського голови 

 
Дослідження 
умов життя та 

якості  публічних 
послуг 

 

виконком 
міськради 

бюджет ОТГ 2018–2025 
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виділення 
публічних 
фінансів 

Збільшення 
рівня довіри до 
влади громади 

Ріст почуття 
активної участі у 
створенні життя 

громади 

хто голосував за 
проекти,    що 

реалізовуватимут
ься 

 
Кількість 

реалізованих 
громадянських 

проектів 
 
 

Доповідь про 
моніторинг 

соціальних медіа 
 

Оцінка пілотажу 

Створення 
молодіжної ради 

громади 

Організація виборів до 
молодіжної ради громади     

(1 проведені вибори до 
молодіжної ради міста) 
Ухвалення статуту МРГ і 

початок її роботи (1 статут, 
протокол першого зібрання) 

Соціальна 
активізація 

молоді 
 

Просування 
молодих лідерів 

молодіжних 
груп 

 
Збільшення 

інтересу серед 
молоді до 

суспільного 
життя 

Число людей, що 
беруть участь у 

діяльності 
Молодіжної ради 

громади 
 

Кількість 
повідомлених / 

реалізованих 
ініціатив 

Молодіжною 
радою громади 

Рішення міської 
ради щодо 
створення 

Молодіжної 
ради громади 

 
Звіт із діяльності 

Молодіжної 
ради громади 

 
Доповідь із 

моніторингу 
соціальних медіа 

Виконком 
міськради 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 
технічна 
допомога  

2017 
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Операційна ціль 3.5. Будівництво економічної спроможності самоврядування   

Діяльність/ 
завдання 

 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор оцінки 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію 

діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Нормативно-
грошова оцінка 
земель громади 

Виросли доходи до 
бюджету (на10%) 

Створення 
основи 

для єдності 
земельного 

податку 

Рівень доходів 
до бюджету 

громад 

Кадастрова 
карта громади 

Виконком 
міськради 

Бюджет ОТГ 2018-2019 

Створення бази 
даних комунальної 

нерухомості 

Зменшення помилок 
під час з’вясування 

відносин власності на 
50% 

Нерухомість 
громади 

облікована 

Рівень доходів 
до бюджету 

громад 

Доповідь 
виконкому 

Виконком 
міськради 

Бюджет ОТГ 2017-2019 

Проведення 
інвентаризації 

земель громади 

Кількість звернень 
потенційних 

зацікавлених сторін 
зросла на10% 

Визначена 
земля 

громади, що 
призначена на 

продаж, 
забудову 

та інші 
призначення 

Кількість 
зацікавлених 

інвесторів 

Рішення 
міської ради 

або 
виконавчого 

комітету, який 
затвердив 
результати 

інвентаризації 

Виконком 
міськради 

Бюджет ОТГ 2018-2020 

Запровадження 
електронного 
врядування на 
сторінці ОТГ в 

Інтернеті 

Кількість відвідувачів 
на сторінці в Інтернеті 

зросла на50% 

Мешканці 
громади 
можуть 

користуватися 
адміністративни

ми 
послугами через 

Інтернет 

Кількість відвідин 
сайту громади 

Сторінка 
громади в 
Інтернеті 

Виконком ради 
міста 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2019 
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Стратегічна ціль 4: Охорона природних ресурсів та здоров’я мешканців  

Операційна ціль 4.1. Забезпечення належного рівня охорони здоров’я мешканців громади 

Діяльність/ 
завдання 

 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор оцінки 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію 

діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Забезпечення 
житлом 

(комунального) 
медичних 

працівників 

Зайнятість двох фахівців-
лікарів; 

Передача двох комунальних 
квартир для використання – 

рішення ради 
 
 

Забезпечення 
рівня охорони 
здоров`я для 

мешканців 
громади 

Створені умови 
життя для 
медичних 

працівників 

Підвищення 
доступності 

спеціалізованої 
медичної 

допомоги у 
громаді 

Збільшення 
кількості наданих 

медичних 
консультацій 

Підвищення 
почуття  безпеки 

щодо охорони 
здоров'я 

Звіт ЦПМСД про 
кількість 
наданих 

консультацій 

Виконком 
міськради 

бюджет ОТГ 
 

2018–2020 

Просування 
профілактики 

охорони здоров'я, 
в тому числі – 

перевірки на  рак 
молочної залози у 

Проведення рекламної 
кампанії – форми 

профілактичної медичної 
допомоги серед жителів                 

(1 рекламна кампанія на рік у 
засобах масової інформації, 

Протидія 
наркоманії і 
обмеження 

впливів 
соціальних 
патологій 

Кількість осіб, 
охоплених 

профілактичними 
заходами – 2000 

 
 

Звіт з діяльності 
ЦПМСД 

 
Документація 

медичних 
матеріалів 

Виконком 
міськради/ НГО/ 

ЦПМСД 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2018-2020 
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жінок проведення зустрічей, 
тематичних заходів у школах 
– 24 на рік), здійснення 1 на 
рік кампанії перевірки раку 

молочної залози 

 
Підвищення 
обізнаності 

щодо здоров'я і 
здорового 

способу життя 

 

Просування ідеї 
добровільного 

донорства крові 

Кількість заходів щодо 
просування ідеї 

добровільного донорства 
крові; (2 події щороку) 

Підвищення 
інтересу 

мешканців до 
участі в 

почесному 
донорстві крові 

Зміцнення 
соціальних 

зв'язків 

Збільшення числа 
донорів крові 

Звіт за рік 
пункту забору 

крові 
 

Доповідь про 
діяльність КЗ 
«АЦЛ ДОР» 

виконком 
міськради/ НГО/ 

школи 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2017–2020 

Модернізація 
будівлі  КЗ 
«Лікарська 

амбулаторія 
загальної 

практики сімейної 
медицини №2» 

Модернізація будинку – 
прийом здійсненої інвестиції 

(акт прийому) – 1 шт. 

Розширення 
сфери 

можливостей 
міської 

амбулаторії 
 

Рівень 
задоволення 

мешканців 
доступністію 

медичних 
послуг у громаді 

 
Збільшення 

кількості 
спеціалізованих 

медичних послуг у 
міській 

амбулаторії 
 

Розвиток 
доступних у 

громаді послуг, що 
пропонуються 

міськими 
амбулаторіями 

Доповідь з 
діяльності 

ЦПМСД 
 

Дослідження 
умов життя та 

якості публічних 
послуг 

 
Звіт із 

виконання 
бюджету 

 
 

виконком 
міськради/ 

ЦПМСД 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога, 

ДФРР 

2018–2020 
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поліпшення 

профілактики та 
медичної 

допомоги у  
громаді 

Модернізація 
мережі закладів 

ЦПМСД (ФАПів та 
амбулаторій) у 

сільській 
місцевості 

Модернізація будинку – 
прийом проведеної 

інвестиції (акт прийому) – 6 
шт. 

Поліпшення 
умов для 
надання 
основних 
медичних 
послуг для 

жителів 
сільських 
територій 

 
Рівень 

задоволення 
мешканців з 
доступністю 
медичних 
послуг у 

сільських 
територіях 

Збільшення 
кількості 

спеціалізованих 
медичних послуг 

та їх якості 
 

Звіт діяльності 
ЦПМСД 

виконком 
міськради/ НГО/ 

ЦПМСД 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога, 

ДФРР 

2018–2020 
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Операційна ціль 4.2. Розробка систем екологічно чистої утилізації відходів та стічних вод 

Діяльність/ 
завдання 

 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор оцінки 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію 

діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Ліквідація 
несанкціоновани

х сміттєзвалищ 
 

Рекультивація щорічно 2 
несанкціонованих 

сміттєзвалищ 

Покращення 
естетики 
простору 
громади 

 
Покращення 

санітарної 
безпеки 

мешканців 
 

Збільшення 
рівня 

задоволення 
мешканців зі 

стану 
природного 
середовища 

 
Охорона 

природного 
середовища 

Збільшення кількості 
ліквідації 

несанкціонованих 
сміттєзвалищ 

 

Щорічна 
інвентаризація 

виникнення 
несанкціонова

них 
сміттєзвалищ 

 
Дослідження 
умов життя та 

якості 
публічних 

послуг 
 

виконком 
міськради 

комунальні 
підприємства/ 

НГО 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога, 

ДФРР 

2017–2020 

Запровадження 
сучасної системи 

сортування, 

Прийняття рішення міської 
ради про сортування сміття 

Покращення 
естетики 
простору 

Рівень задоволення 
мешканців зі стану 

природного 

Доповідь 
міського 
голови 

виконком 
міськради/комун

альні 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
2020 
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збирання та 
утилізації сміття 

громади. 
Охорона 

природного 
середовища 

середовища. 
 

Процент сміття, яке 
збирається за 

допомогою повних 
систем 

 
Дослідження 
умов життя та 

якості 
публічних 

послуг 

підприємства допомога, 
ДФРР 

Просування 
(рекламна 
кампанія) 
програми 

роздільного 
збирання сміття 

Проведення два роки 
поспіль рекламної 

(промоційної) кампанії щодо 
роздільного збирання сміття 

(2 рекламні кампанії 
щорічно в ЗМІ, проведення 

зустрічей, тематичних 
заходів у школах – 24 на рік) 

Збільшення 
шкали 

роздільного 
збирання сміття 

 
Покращення 

естетики 
простору 
громади 

 

Чисельність 
домогосподарств, 

що роздільно 
збирають сміття 

 
Чисельність 

підписаних умов про 
роздільне збирання 

сміття 

Оціночна 
доповідь із 
проведення 

заходів 
рекламної 
кампанії 

 
Документація 

списків 
договорів про 

роздільне 
збирання 

сміття 
 
 

Виконком 
міськради/НГО 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомог 

2018–2020 

Моніторинг 
існуючих 
закладів, 

пов’язаних із 
поводженням з 

відходами у 
межах громади 

Кількість проведених 
моніторингових заходів: 

(мінімум 1 на рік) 
 
 

Зниження 
ризиків, 

пов’язаних із 
поводженням з 

відходами 
 

Підвищення 
ефективності 
поводження з 

Зменшення 
виявлених порушень 
у галузі управління 

відходами 
 

Звіт із 
моніторингу 
підприємств, 

що здійснюють 
поводження з 
відходами на 

теренах 
громади (1 
доповідь 

Виконком 
міськради/НГО/ 

державна 
екологічна 
інспекція 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2018–2020 
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відходами щорічно) 
 

Щорічна 
доповідь із 

моніторингу 
підприємств, 

що займаються 
поводженням 

із відходами на 
території 

громади (1 
доповідь 
щорічно) 
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Стратегічна ціль № 5:  Розвиток туризму  

 Операційна ціль 5.1. Проведення туристичних заходів та діяльності 

Діяльність/ 
завдання 

 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор оцінки 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію 

діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Розвиток 
активного 

туризму на річці 
Кам’янці 

Кількість туристичних 
ініціатив, принаймні 3 

Створення 
нового центру 

активного 
туризму 

Збільшення 
кількості учасників 
активного туризму 
на річці Кам’янці 

Звіти старости 
 

Дані 
моніторингу 

Інтернет-
ресурсів 

Виконком 
міськради/бізнес 

бюджет ОТГ, 
приватні 

кошти, ДФРР 

2017–2025 

Проведення 
фестивалю 

бардівської пісні 

Підтверджена участь 
представників, принаймні 5 

регіонів України 

Закріплення 
бренду 

Апостолового 

Рівень задоволення 
мешканців громади  

фестивалем 

Річний звіт 
міського 
голови 

 
Повідомлення 

ЗМІ 
 

Дані 
моніторингу 

Інтернет-
ресурсів 

Виконком 
міськради/бізнес 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога, 

приватні кошти 

2018–2025 
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Операційна ціль 5.2. Поширення інформації про можливості туризму Апостолівської громади 

Діяльність/ 
завдання 

 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор оцінки 
результату діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію 

діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Створення 
промоційного 

фільму про 
туристичні 

можливості 
Апостолівської 

громади 

Відео-фільм – 1 шт. 

Збільшення 
інтересу до 
туристичних 

можливостей 
Апостолівської 

громади 

Чисельність 
переглядів фільму на 

YouTube 
 

Річний звіт 
міського 
голови 

 
Посилання на 

YouTube 

Виконком 
міськради/НГО/ 

бізнес 
 
 

бюджет ОТГ, 
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2017 

Створення суб-
сайту 

Апостолівської 
міської ради, де 

розміщуватиметь
ся інформація 
про туристичні 

можливості 
громади 

створення суб-сайту – 1 шт. 

Доступність 
інформації про 

туристичні 
можливості 

Апостолового 

Кількість переглядів 
суб-сайту за рік 

Річний звіт 
міського 
голови 

 
Посилання в 

Інтернеті 

Виконком 
міськради 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2018 

Опрацювання, 
виробництво та 

розміщення 
вказівників до 
туристичних 
об`єктів на 
території 
громади 

Кількість вказівників 
відповідає кількості 
туристичних об`єктів 

(туристичних, історико-
культурологічних) 

Створення 
приязних умов 

для туристів 
Кількість вказівників 

Звіт 
виконкому 
міськради 

 
Коментарі в 
соціальних 

мережах 

Виконком 
міськради 

бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2018 
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Підготовка та 
публікація 

туристичного 
довідника про 
Апостолівську 

громаду 
(українською та 

англійською 
мовами) 

Путівник – 1 назва, тираж – 2 
тис. примірників 

поширення в 
Україні та за 
кордоном 

інформації про 
туристичні 

можливості 
Апостолового 

Динаміка візитів до 
громади туристів 

Річний звіт 
міського 
голови 

 
Дослідження 
думки читачів 

Виконком 
міськради/бізнес

/НГО 

Бюджет ОТГ, 
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2020 

Розробка та 
розміщення QR-

кодів біля 
туристичних 

об`єктів, 
розташованих у 

громаді 

QR-коди встановлені 
поблизу туристичних об`єктів 

громади (відповідно до 
реєстру) 

Поширення 
легкого доступу 
до туристичної 
інформації для 
подорожуючих 

Кількість застосування 
QR-кодів 

Оцінки 
туристів у 

соціальних 
мережах 

Виконком 
міськради/НГО 

Бюджет ОТГ, 
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2019 

Розвиток та 
позначення 
туристичних 

шляхів на 
території 

Апостолівської 
громади 

Визначенощонайменше 3 
туристичні шляхи 

Доступність 
туристичних 

об`єктів 
 

Рівень задоволення 
туристів 

Річний звіт 
голови 

 
Оцінки 

туристів у 
соціальних 

мережах 

Виконком 
міськради/ 
НГО/бізнес 

Бюджет ОТГ, 
приватні 
кошти, 

міжнародна 
технічна 

допомога 

2018 – 2020 

 
Проведення у 

громаді прес-туру 
для журналістів із 
Дніпропетровськ

ої та інших 
ближніх областей 

Участь щонайменше 10 
журналістів із різних видань 

 
Щонайменше 10 публікацій 

Звернення 
уваги на 

туристичні 
можливості 
громади в 

Дніпропетровсь
кій та інших 

Кількість журналістів 
та оприлюднених 

матеріалів 

Дані 
моніторингу 

ЗМІ та 
соціальних 

мереж 

виконком 
міськради/бізнес 

бюджет ОТГ, 
приватні кошти 

2020 
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областях 
України 

  

Операційна ціль 5.3. Інституційна підтримка для розвитку туризму  

Діяльність/ 
завдання 

 

Індикатор реалізації 
діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності 
/завдання 

Індикатор оцінки 
результату діяльності 

Джерела 
перевірки 

індикаторів 

Відповідальні за 
реалізацію 

діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 

Термін 
реалізації 

Створення 
реєстру об’єктів 

туристичної 
інфраструктури 

ОТГ 

Реєстр – 1 шт. 

Створення 
інформаційного 

підґрунтя для 
управління 

сферою 
туризму в 
громаді 

Розвиток рівня 
туризму 

Річний звіт 
міського 
голови 

виконком 
міськради 

бюджет ОТГ 2019 

Залучення 
Апостолівської 

громади до 
проведення 

спільних 
туристичних 
заходів на 

Токівському 
водоспаді 

Збільшення відвідуваності 
фестивалю на Токівському 

водоспаді на 20% 

Перетворення 
існуючого 
фестивалю 
байкерів на 

явище 
європейської 

культури, 
поєднання 

давньої історії 
України та 

тенденцій у 
сучасній 

європейській 
культурі 

Ріст почуття локальної 
ідентичності 

 

Річний звіт 
міського 
голови 

виконком 
міськради 

бюджет ОТГ 2017–2018 

Проведення Два тренінги протягом року Створення Рівень задоволення Результати виконком бюджет ОТГ, 2017–2019 
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тренінгів для 
представників 

домогосподарств 
громади, які б 

хотіли 
долучитися до 

організації 
туризму 

(зеленого та 
звичайного) 

Чисельність учасників 
тренінгів – 50 чоловік (по 25) 

групи 
активістів, яка 
хоче, може та 

знає як 
розвивати 
туризм у 
громаді 

 
 

мешканців із розвитку 
туризму 

 

дослідження 
учасників 
тренінгів 

 

міськради/НГО міжнародна 
технічна 

допомога 
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11. Проекти стратегічного характеру 

 

Картка стратегічного проекту 

Позначення, номер 
проекту (присвоює 
виконком громади) 

 
Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади) 

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

1 Виконавчий комітет Апостолівської міської ради 1 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Ревіталізації місць для відпочинку в центрі Апостолового (ставки) Стратегічна ціль: 
3: Зінтегрована громада та згуртоване 
суспільство – через розвиток соціального 
капіталу 
Операційна ціль: 
3.3 Будівництво та поліпшення якості 
громадських місць як місць інтеграції та таких, 
що служать розвитку громадянського 
суспільства 

Тип проекту 
(інфраструктурний, 
неінфраструктурни) 

Запланована дата початку проекту 

Запланована 
дата 

завершення 
проекту 

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

 
  інфраструктурний 

2018 рік 2020 рік Апостолівська міська рада 

Керівник проекту, контактні дані 
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Апостолівський міський голова Нігай Станіслав Карпович 
вул. Центральна, 65, м. Апостолове, Дніпропетровська обл. 

(05656) 9-11-44 
apostolove@i.ua 

1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими 
документами 

У центрі міста Апостолового існує два штучно створених водоймища (ставки), які  у 70-80 роки 20 століття були зоною 
відпочинку для громадян району.  За останні 40 років вони прийшли в занедбаний стан, що породило екологічні, психологічні, 
побутові та економічні проблеми для міста і громади. Так у спекотну пору року - це потужне джерело сірководню з відповідними 
наслідками. В інший час – захаращена місцевість,  майже непридатна для використання мешканцями міста та громадою в цілому, 
додатковий чинник, що сприяє росту девіантної поведінки маргіналів.  

Для розв`язання проблеми, насамперед, треба розробити техніко-економічне обґрунтування очищення території та наступного 
її перепланування. При цьому передбачається, що максимально буде використана наявна конфігурація водоймища та комунікації, що  
скоротить витрати.  Для визначення виконавців проводитимуться публічні закупівлі. 

Наступний етап – це безпосередньо очистка території: мул, очерет, старі дерева, сміття з наступною утилізацією. Буде 
сплановано берегову лінію, за необхідності – укріплено берег. На місце майбутнього пляжу та ігрових майданчиків завозитиметься 
пісок, здійснюватимуться інші упоряджувальні заходи.  

Після чого буде впорядкована навколишня інфраструктура – відремонтовані існуючі містки, поновлені колишні переходи, 
прокладені доріжки, розбиті квітники та висаджені зелені насадження. Встановлені вуличні тренажери.  

Одночасно міська рада оголосить конкурс щодо використання оновленої таким чином території підприємцями. До умов 
конкурсу залучатиметься вимоги щодо характеристик та зовнішнього вигляду майбутніх об`єктів.  Відповідно буде сформовано 
остаточний вигляд оновленої території. 

Проект пов’язаний з іншими цілями Стратегії Апостолового. А саме: «1.1.Створення сприятливих умов для створення та розвитку 
бізнесу в громаді», «2.3.Покращення громадської безпеки», «2.9.Будівництво та модернізація спортивно-відпочинкової 
інфраструктури», «3.3.Будівництво та поліпшення якості громадських місць як місць інтеграції та таких, що служать розвитку 
громадянського суспільства», «4.1.Забезпечення належного рівня охорони захисту здоров’я мешканців громади» та «5.2.Поширення 
інформації про можливості туризму Апостолівської громади», тобто вона є наскрізною для всього документу, сприяє вирішенню 
багатьох інших проблем Апостолового. Крім того, проект має яскраво виражений екологічний характер, він відповідає державній 
екологічній політиці та відповідним нормативно-правовим актам.   
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2. Цілі проекту 

Створення в центрі громади сучасного та комфортного місця відпочинку і дозвілля  
Створення безпечних  умов проживання для мешканців  
Усунення наявної екологічної проблеми 

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

 Проект реалізовуватиметься в центрі міста Апостолового – вул. Набережна. Безпосередньо він охопить до 10% території міста. Вплив 
проекту поширюватиметься на сусідні населені пункти громади, адже передбачається, що їх мешканці також можуть скористатися 
його результатами. Таким чином, загальне число зацікавлених осіб складе біля 10 тис. Це мешканці Апостолового всіх вікових та 
соціальних категорій – з’явиться місце їхнього тяжіння. Окрему специфічну групу становитиме молодь, інтереси якої будуть 
відображені у плані реконструкції. Крім того, в реалізації проекту безпосередньо зацікавлені місцеві підприємці, адже його 
результати створюють додаткові можливості для розвитку їхнього бізнесу. 

4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати) 

Індикатори продуктів: 
Розробка плану освоєння простору навколо водойм (план, 1 шт.) 
Підписання актів виконаних робіт 
 

Індикатори результатів: 
Якісні: 
Створення приязного громадського простору інтеграції мешканців 
Будівництво парку відпочинку та активного дозвілля на водоймах 

Індикатори впливу: 
Розширення пропозиції активних форм проведення вільного часу   
Підвищено почуття інтеграції 
Підвищення рівня задоволеності мешканців з відпочинково-спортивної пропозиції 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
 

Завдання для виконання: 

Виконавчий комітет Співфінансування проекту - 10% 
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Апостолівської 
міської ради 
Фонд проекту ДОБРЕ Фінансування проекту – 90% 

  

  

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

Організації партнери- 
Організації-партнери:  

Співфінансування проекту (внесок у вигляді ________________________) 

6. Пов’язані проекту   

Проектна та підрядна організації 

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

Розробка техніко-економічного обґрунтування, проектно-кошторисної документації, дозвіл на початок виконання будівельних робіт, 
проведення процедур публічних закупівель 

8. Фактори ризику:  
Низька активність мешканців громади 
Відсутність досвіду такого роду масштабних робіт 

9. Прогнозований термін готовності до виконання 10. Джерела фінансування (гарантовані / не гарантовані) 

  
2020  рік  

Кошти, передбачені в обласному бюджеті для здійснення 
природоохоронних заходів, власні надходження до бюджету 
Апостолівської міської ради, міжнародна технічна допомога 
Кошти не гарантовані 
Фінансування проекту за рахунок зі сторони проекту Добре - 90% 

11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації 12. Організації, з якими співпрацюватиме проект 

Орієнтовний бюджет – 30000000 грн. Дніпропетровська обласна державна адміністрація, 
Дніпропетровська обласна рада 
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2018р 10000000 
14. Інші 
примітки 

 
2019р 10000000 
2020р 10000000 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

Дата: 31.07.2017  Підпис дата:31.07.2017  підпис 
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Картка стратегічного проекту 

Позначення, номер 
проекту (присвоює 
виконком громади) 

 
Назва установи, яка відповідає за реалізацію (вказує виконком громади) 

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

2 Виконавчий комітет Апостолівської міської ради 3 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Створення простору для оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією Стратегічна ціль: 
1. Створення сприятливих умов для 
провадження економічної діяльності та 
розвитку сільськогосподарської  виробництва в 
громаді   
Операційна ціль: 
1.1. Створення сприятливих умов для 
провадження економічної діяльності та 
розвитку бізнесу в громаді 

Тип проекту 
(інфраструктурний, 
неінфраструктурний) 

Запланована дата початку проекту 

Запланована 
дата 

завершення 
проекту 

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

інфраструктурний 2018 рік  2020 Виконавчий комітет Апостолівської міської ради  

Керівник проекту, контактні дані 

Апостолівський міський голова Нігай Станіслав Карпович 
вул. Центральна, 65, м. Апостолове, Дніпропетровська обл. 

(05656) 9-11-44 
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apostolove@i.ua  

1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими 
документами 

На території Апостолівської громади наявні значні площі для вирощування та виробництва сільськогосподарської продукції – 
зернових культур, овочів, фруктів, а також виробів із них (комбікорми, шроти). Водночас на території ОТГ майже відсутня можливість 
(за виключенням зернових) для збуту та зберігання вирощеної продукції. Фактично, за нинішніх обставин дрібний 
сільськогосподарський товаровиробник не може сформувати товарну партію, отже торгівля оптовими та дрібнооптовими обсягами 
товарів для них залишається недоступна. Це вкрай негативно впливає на структуру сільськогосподарського виробництва у зазначеному 
секторі, зокрема, в рази зменшує потенційні обсяги вирощування овочів та фруктів, зменшує для місцевих виробників можливості 
заробітку. Розв’язання зазначеної проблеми сприятиме росту сільськогосподарського виробництва, насамперед, у секторі дрібного 
товаровиробника. Опосередковано це позитивно вплине на рівень зайнятості населення та його доходів. 

Тому Апостолівська міська рада виділить ділянку землі для створення впорядкованого майданчика для оптової та дрібнооптової 
торгівлі сільськогосподарською продукцією. Буде підготовлено проект спорудження відповідного комплексу (техніко-економічне 
обґрунтування, проектно-кошторисна документація), який передбачатиме здійснення кількох функцій: місця для торгівлі та зберігання 
сільськогосподарських товарів, санітарної перевірки товарів, проведення різноманітних презентаційних заходів, ділових зустрічей, 
короткострокових навчань, наставництва, консультування (включно з допомогою у сертифікації товарів). Таким чином має виникнути 
свого роду коворгкінг для місцевих дрібних сільськогосподарських товаровиробників.  

Буде також впорядкована прилегла територія, адже одночасно міська рада оголосить конкурс щодо її використання, включно з 
характеристикою зовнішнього вигляду майбутніх об`єктів. Відповідно буде сформовано остаточний вигляд нового простору та залучені  
для його формування додаткові ресурси – приватні кошти. 

Проект пов`язаний із іншими цілями Стратегії Апостолового. А саме: 1.1.«Створення сприятливих умов для створення та розвитку 
бізнесу в громаді», 1.2.«Створення місцевих спеціалізацій товарів та послуг», 1.3.«Інтеграція місцевого економічного середовища з 
метою покращення умов ведення бізнесу», 1.4.«Організація системи освіти та для осіб, які розпочинають економічну активність», 
1.5.«Підтримка розвитку малих спеціалізованих сільськогосподарських виробників», «3.3.Будівництво та поліпшення якості 
громадських місць як місць інтеграції та таких, що служать розвитку громадянського суспільства». Найбільший зв’язок – з 
операційними цілями стратегічної цілі 1.«Створення сприятливих умов для провадження економічної діяльності та розвитку 
сільськогосподарської діяльності». Це об`єктивно, адже найбільший виграш від реалізації проекту отримують дрібні 
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сільгоспвиробники, а також споживач. 

2. Цілі проекту 

Створення сучасного торгівельно-інформаційного центру сільськогосподарської продукції   
Адаптація дрібних товаровиробників до нинішніх вимог щодо безпеки та якості харчових продуктів 
Поширення сучасної агрокультури серед дрібних товаровиробників 
Сприяння розвитку різноманітних форм кооперації дрібних сільськогосподарських товаровиробників 

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

Проект реалізовуватиметься на території Апостолівської ОТГ. Водночас передбачається, що він охопить всі сусідні громади 
Дніпропетровської області, м. Кривий Ріг, а також суміжні райони Херсонської та Миколаївської областей. Цьому сприятиме вигідне 
транспортне сполучення міста Апостолового, наявний досвід організації дрібнооптової торгівлі промисловими товарами та традиційне 
уявлення про нього як центр існуючого району. Планується, що безпосередньо об`єкт розташовуватиметься на вул. Елеваторній у                   
м. Апостоловому.  

У реалізації проекту зацікавлені, насамперед, дрібні сільськогосподарські товаровиробники, адже він відкриває їм хороший 
доступ до ринку збуту своїх товарів. Також розв`язується проблема їхнього передпродажного зберігання. Серед зацікавлених сторін – 
представники переробної промисловості, адже у них з’являється договороспроможний суб’єкт. У реалізації проекту зацікавлені місцеві 
споживачі. Вони отримують  урізноманітнення асортименту товарів, збільшення його обсягу, посилення конкуренції на ринку. Також 
підвищиться безпека і якість харчових продуктів – за рахунок запровадження дієвого санітарного контролю. Серед зацікавлених сторін 
– місцева влада, адже його успіх означатиме збільшення надходжень до бюджету громади, зменшення рівня безробіття, підвищення 
рівня доходів, загальне оздоровлення соціальної обстановки. Безпосередньо користь від запровадження проекту отримають біля 
10000 осіб, опосередковану – всі мешканці громади.   

4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати) 
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Індикатори продуктів: 
Розробка плану освоєння території (план, 1 шт.) 
Забудова ділянки для оптового ринку з торгівлі 
сільськогосподарськими продуктами та додатковими послугами 
Акти прийому об`єкта до експлуатації  
 

Індикатори результатів: 
Якісні: 
100% готовність терміналу  для оптового ринку з торгівлі 
сільськогосподарськими продуктами 
100% готовність комплексу надавати супутні послуги (зберігання 
товарів, навчання, консультування, обмін інформацією) 

 Індикатори впливу:  
Збільшення можливостей продажу місцевої сільськогосподарської продукції на 25% 
Збільшення податкових надходжень з торгівлі до бюджету ОТГ на 5% 
Збільшення задоволення мешканців з діяльності місцевої влади на 20% 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
 

Завдання для виконання: 

Виконавчий комітет  Співфінансування проекту - 10% 

Фонд проекту ДОБРЕ Фінансування проекту – 90% 

Партнери проекту: Завдання для виконання: 

 Співфінансування проекту (внесок у вигляді _____________________) 

6. Пов’язані проекту   

Архитектурно-проектна організація 

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

Розробка проектно-кошторисної документації, проходження експертизи, затвердження проектно-кошторисної організації 

8. Фактори ризику:  
Відмова у підтримці проекту зі сторони ДФРР 
Нерозуміння дрібними товаровиробниками сучасної організації торгівлі сільськогосподарськими товарами 
Брак ділянок землі, де є зрошення  
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Втручання антирозвиткових груп інтересів  
Безпрецедентні для Апостолового обсяги проекту 

9. Прогнозований термін готовності до виконання 10. Джерела фінансування (гарантовані / не гарантовані) 

 травень 2020 року 
 

Кошти ДФРР, власні надходження до бюджету Апостолівської 
міської ради, міжнародна технічна допомога 
Кошти не гарантовані 
Фінансування проекту зі сторони проекту Добре  - 90% 

11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації 12. Організації, з якими співпрацюватиме проект 

Орієнтовний бюджет – 700000грн Дніпропетровська обласна державна адміністрація, 
Дніпропетровська обласна рада 

2018р 700000грн 14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата: 31.07.2017  підпис дата: 31.07.2017  Підпис 
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Картка стратегічного проекту 

Позначення, номер 
проекту (присвоює 
виконком громади) 

 
Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади) 

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

3 Виконавчий комітет Апостолівської міської ради 2 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Будівництво та модернізація освітлення вулиць громади з використанням енергозберігаючих 
технологій 

Стратегічна ціль 2: 
Покращення умов життя шляхом підвищення 
доступності та якості комунальних і соціальних 
послуг 

Операційна ціль 2.3. Покращення громадської 
безпеки  

Тип проекту 
(інфраструктурний, 
неінфраструктурний) 

Запланована дата початку проекту 

Запланована 
дата 

завершення 
проекту 

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

інфраструктурний 2017 рік  2018 Виконавчий комітет Апостолівської міської ради  

Керівник проекту, контактні дані 

Апостолівський міський голова Нігай Станіслав Карпович 
вул. Центральна, 65, м. Апостолове, Дніпропетровська обл. 

(05656) 9-11-44 
apostolove@i.ua  

1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими 
документами 
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Нині лише незначний відсоток вулиць громади (біля 25%) забезпечений вуличним освітленням. Переважно йдеться про 
адміністративний центр, менше – про села, проте навіть в Апостоловому на більшості вулиць освітлення немає. Такий стан справ вкрай 
негативно впливає на рівень громадської безпеки, в деяких місцях після заходу сонця краще не з’являтися, бо випадковий перехожий в 
термряві з великою вірогідністю може наразитися на неприємності. У селах безпечніше, але й там старости разом із місцевими 
мешканцями вимушені організовувати громадські патрулі, аби якось зменшити криміногенні ризики. Втім ефективність таких дій часом 
зводиться нанівець відсутністю освітлення на вулицях – злочинцям легко переховатися чи втекти. 

Зазначимо, що Апостолівська громада розташовна на шляху, який веде від зони АТО до крупного промислового центру Кривий 
Ріг. Тобто, це прямий та зручний шлях для  кримінальних угруповань також. Останні роки в населених пунктах Апостолівської ОТГ 
поширився бандитизм – грабунки приватних осель мешканців. Переважно це відбувається або за відсутності господарів, або темної 
пори доби. Вочевидь, наявність освітлення на вулицях певною мірю ускладнить злочинцям їх дії.  

Поки що вирішення цієї проблеми було частковим. Тобто, міська рада виділяла кошти на освітлення найбільш загрозливих чи 
найбільш соціально значимих ділянок вулиць. Деякі приватні господарі погоджувалися встановити енергозберігаючу лампу біля свого 
подвір`я та платити за споживання електроенергії. Але необхідне комплексне розв’язання проблеми. 

Тому Апостолівська міська рада насамперед заключить договір із ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» щодо порядку використання 
наявної інфраструктури (стовпи, дроти), за власний кошт підготує техніко-економічне обгрунтування та проектно-кошторисну 
документацію. Разом із фахівцями буде відібраний тип ламп, що є оптимальним для місцевості Апостолівської ОТГ, узгоджені інші 
технічні деталі. На основі отриманої інформації буде зроблено оголошення про проведення публічних закупівель із детальним 
викладенням специфікації товарів та послуг.  

Реалізація проекту відбуватиметься поетапно – відповідно до графіка робіт у населених пунктах із зазначенням часу, коли та чи 
інша вулиця буде підключена до освітлення. Всі попередні приватні ініціативи щодо освітлення ділянок вулиць будуть заведені до 
однієї мережі. Встановлення освітлення супроводжуватиметься широкою інформаційною кампанією в місцевих ЗМІ, соцільних 
мережах, під час комунікативних заходів. При цьому висуватиметься гасло: «Світло – це Добре». 

Проект, пов`язаний із іншими цілями Стратегії Апостолове, а саме: «3.1.Будівництво ідентичності громади», «3.3Будівництво та 
поліпшення якості громадських місць як місць інтеграції та таких, що служать розвитку громадянського суспільства», «5.3.Інституційна 
підтримка для розвитку туризму». 

2. Цілі проекту 
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Підвищення почуття безпеки серед мешканців громади  
Зменшення кількості злочинів 
Покращення умов проживання та ведення господарської діяльності на території громади  

3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, 
які матимуть користь від виконання проекту) 
Сфера охоплення проекту – всі населені пункти громади. В його реалізації зацікавлене все населення громади, але найбільше – 
мешканці віддалених сіл, де порушена проблема стоїть найгостріше. Серед специфічних соціальних груп особливий інтерес у молоді: 
через її високу соціальну активність нинішня невпорядкованість їй дошкуляє найбільше. Свій інтерес має бізнес – успіх проекту 
опосередковано позитивно вплине на умови його проведення. Зрештою, зацікавлена місцева влада, бо це яскравий та дуже наочний 
приклад ефективності її зусиль із розвитку громади.  

4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати) 

Індикатори продуктів: 
Весь обсяг запланованих робіт виконано  
Підписано всі акти введення об`єктів проекту до експлуатації 
Всі кошти витрачені відповідно до проектно-кошторисної 
документації 

Індикатори результатів: 
Якісні: 
100% населених пунктів громади забезпечені вуличним 
освітленням 
Створено приязний простір для життя та підприємницької 
діяльності 

Індикатори впливу:  
Рівень злочинності в населених пуктах громади зменшився на 20% 
Рівень задоволення якістю життя в громаді зріс на 10% 
Рівень податкових надходжень від місцевих підприємців зріс на 5% 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
 

Завдання для виконання: 

Виконавчий комітет  Співфінансування проекту – 10% 

Фонд проекту ДОБРЕ Фінансування проекту – 90% 
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Партнери проекту:  Завдання для виконання: 

 Співфінансування проекту (внесок у вигляді _____________________) 

6. Пов’язані проекту   

ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (через районні електромережі) 

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

Техніко-економічне обгрунтування 
Проектно-кошторисна документація  
Дозвіл районних електромереж (ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго») на проведення робіт  
Проведення процедур публічних закупівель 

8. Фактори ризику:  
Неочікувані системні технічні перешкоди під час монтажу обладнання 
Суттєве зменшення дохідної частини бюджету Апостолівської міської ради  
Нестача фахівців, які можуть провести у визначений час такий обсяг робіт  

9. Прогнозований термін готовності до виконання 10. Джерела фінансування (гарантовані / не гарантовані) 

жовтень 2018 року 
 

Власні надходження до бюджету Апостолівської міської ради, 
міжнародна технічна допомога 
Кошти гарантовані 
Фінансування проекту із сторони проекту Добре - 90% 

11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації 12. Організації, з якими співпрацюватиме проект 

Орієнтовна кошторисна вартість – 5100000 грн  

2017р. 2000000грн 14. Інші 
примітки 

 
2018р. 3100000грн 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата:31.07.2017  підпис дата: 31.07.2017  Підпис 
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12. Додаток Узгодженість зі Стратегією децентралізації Дніпропетровщин 

 Розробка проекту Стратегії Апостолове співпало в часі з підготовкою програмного документу – Стратегією децентралізації 
Дніпропетровщини (оприлюднена у червні 2017 р.). Вона включає 12 сфер за галузевою ознакою, за кожної з них містить власні 
цілі, очікувані результати, сприятливі фактори, загрози та перешкоди, шляхи їх вирішення, кращі галузеві практики. Проведений 
аналіз засвідчує принципове та змістовне узгодження обох вищезазначених документів. Найбільше співпадінь – за сферою 
«Формування спроможної громади та просторовий розвиток». Результати відображені в таблиці: 

Узгодженість стратегічних цілей Стратегії  розвитку Апостолівської ОТГ зі  
Стратегією децентралізації Дніпропетровщини   

Сфери Стратегії 
децентралізації 

Дніпропетровщини 

Операційні цілі Стратегії розвитку Апостолівської громади 
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1. Соціальний захист 
населення 

   х   Х х х  х  х    Х х   Х     

2. Освіта х   Х   х х   Х Х Х х х Х Х х   х   х Х 
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Примітка: Велика літера “X” означає більшу узгодженість/зв’язок, аніж маленька “x”. 

3. Охорона 
здоров’я        х          Х х   Х  х   

4. Ефективний 
економічний 
розвиток  

Х Х Х х Х х   х Х х  х   х х   х    х х 

5. Місцеві фінанси Х х х  х х       х    х  Х Х      
6. Спорт              Х  Х х Х     Х   
7. Кадрове 
забезпечення  х Х х Х х Х  х   Х  Х    х  х  х     

8. Цивільний захист 
населення та 
безпека життя 

       Х           х  Х Х    

9. Захист дітей        х    х  Х    Х  Х  х     
10. Культура             х  Х Х х Х     Х Х Х 
11. Електронне 
урядування та 
публічні послуги  

            х  Х     Х    Х  

12. Формування 
спроможної 
громади та 
просторовий 
розвиток 

Х Х Х х Х Х  Х х Х х х Х х  х х х х Х х Х  х х 
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Додаток 

13. Довідкова інформація : Список таблиць, Словник термінів 

 

Список таблиць 

1.  Відстані до найважливіших для ОТГ міст 

2.  Структура земельних ресурсів ОТГ 

3.  Мережа бюджетних установ  ОТГ 

4.  Вікова структура населення ОТГ 

5.  SWOT-аналіз 

6.  Стратегічні та операційні цілі 

7.  Індикатори 

8.  Узгодженість стратегічних цілей Стратегії  розвитку Апостолівської ОТГ з цілями Стратегії розвитку 
Дніпропетровської області  на період до 2020 року 

9.  Узгодженість стратегічних цілей Апостолівської ОТГ  
з напрямами Державної стратегії регінального розвитку 

10.  Відповідність між завданнями Стратегії громади та її галузевими програмами 

11.  Зовнішні джерела фінансування 

12.  Засади оновлення Стратегії за щорічним циклом 

 
 

Область Адміністративно-теприторіальна одиниця (регіон) 

Район Проміжна адміністративно-теритоіральна одиниця між територіальною громадою та 
областю (субрегіон) 

OTG Об`єднана територіальна громада – базова адміністративно-територіальна одиниця 

Голова ОТГ Сільський, селищний, міський голова – виборний  керівник органу місцевого 
самоврядування 

Виконком Тут – виконавчий комітет ради ОТГ,  адміністрація місцевого самоврядування 
відповідного рівня 

ЦНАП Центр надання адміністративних полуг – комунальна чи державна установа з надання 
адміністративнихє функцій за принципом «єдиного вікна» 

Амбулаторія Лікувально-профілактичний медичний заклад 

Поліклініка Лікувальний заклад для обслуговування населення за місцем проживання 

ФАП Фельдшерсько-акушерський пункт – пункт першої невідкладної медичної допомоги в 
малих населених пунктах 
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14. Додаток: рапорт про стан громади 
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