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Додаток №1 до Стратегії розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади до 2027 року.
Завдання/заходи

Індикатор
результату,

Термін
виконання

Відповідальний

Джерело
фінансу-

Очікуваний обсяг фінансування, тис. грн

План реалізації на 2021 - 2023 роки
Стратегії розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади до 2027 року
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2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Бюджет
ОТГ, МТД

4143,40

у т. ч. за роками
2021
2022
2023
1318,00
1462,20
1363,20

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток,
ЦНАП

Бюджет
ОТГ, МТД

303,40

133,00

Всього
Стратегічна ціль 1.
Територія розвитку бізнесу,
агропромислового
комплексу та залучення
інвестицій.

Операційна ціль 1.1.
Розвиток малого та
середнього бізнесу,
жіночого та молодіжного
підприємництва.

Зростання доходів
працюючого
населення (%).
Кількість
зареєстрованих
безробітних, осіб.
Кількість СПД, та їх
частка в обсягах
виробленої
продукції та
послугах (один., %).
Кількість
зареєстрованих
ФОП – віком до 35
років, осіб.
Кількість
зареєстрованих
ФОП – жінок, осіб.
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107,20

63,2
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1.1.1. Розвиток бізнесасоціацій та інституцій
підтримки бізнесу.

Кількість послуг що
надається ЦНАП, од.

Кількість
підприємців, яким
надано
консультаційну
підтримку, осіб.
1.1.1.1. Розширення переліку адміністративних
послуг ЦНАПу та покращення якості їх надання.
1.1.1.2. Створення та постійне оновлення
інформаційного сайту ЦНАПу.
1.1.1.3. Сприяння розвитку та активізації діяльності
бізнес-асоціацій.
1.1.1.4. Інформаційно-консультативне
забезпечення суб’єктів підприємництва (оновлення
сайту, сторінки ОТГ у Фейсбуці, проведення
семінарів та тренінгів).
1.1.2. Ефективне
Частка регуляторних
партнерство та активний
актів розроблених
діалог влади та бізнесу.
за участю
представників
бізнесу, %.
1.1.2.1. Створення Ради промисловців та
підприємців Кремінської ОТГ та залучення їх до
діалогу щодо вирішення проблемних питань.
1.1.2.2. Залучення бізнес-громадськості до процесу
розробки регуляторних актів.
1.1.2.3. Встановлення контактів та активна
співпраця з українськими та регіональними
асоціаціями підприємців, іноземними

2021-2023

2021-2023
-//-//-//-

2021-2023

2021

2021-2023
2021-2023

127,40

65,00
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Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток,
керівник
ЦНАПу

Бюджет
ОТГ, МТД

31,20

31,20

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток,
керівник
ЦНАПу

Бюджет
ОТГ, МТД
-//-

67,00

27,00

20,00

20,00

30,40

28,00

1,20

1,20

-

-

-

-

-

-//-

30,00

10,00

10,00

10,00

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток
Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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міжнародними організаціями.
1.1.2.4. Визначення переліку перспективних
проектних пропозицій державно-приватного
партнерства (ДПП).
1.1.2.5. Розробка проектів та договорів державноприватного партнерства щодо їх реалізації.
1.1.3. Запровадження
Кількість МСБ що
системи підтримки суб’єктів отримали пільги зі
малого та середнього
сплати місцевих
бізнесу в пріоритетних для
податків, або
ОТГ галузях економіки.
отримали інші
преференції, од..
1.1.3.1. Визначення пріоритетних для громади
галузей економіки, які потребують підтримки.
1.1.3.2. Розробка та впровадження механізму
часткової компенсації відсоткових ставок за
кредитами, що надаються банками на реалізацію
інвестиційних проектів суб’єктами малого і
середнього підприємництва.
1.1.3.3. Запровадження механізму надання пільг зі
сплаті місцевих податків та зборів підприємцямпочатківцям за певними видами господарської
діяльності.
1.1.3.4. Надання в оренду приміщень комунальної
власності та земельних ділянок на пільгових умовах
1.1.4. Активна виставкова
Кількість суб’єктів
діяльність, продукція
МСБ які беруть
місцевих товаровиробників
участь у
та надавачів послуг відома
виставкових
та впізнавана по всій Україні. заходах, од..
1.1.4.1. Сприяння участі представників малого та
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2021-2022

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

-

-

-

-

-

2021-2023
(щорічно)
2022

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

-//-

-

-

-

-

-

2021-2023

-//-

-

-

-

-

-

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток
Структурний

Бюджет
ОТГ, МТД

83,00

53,00

15,00

15,00

Бюджет

-

-

-

-

2021-2023
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середнього бізнесу до участі у виставковоярмаркових заходах (СХІД-ЕКСПО, з нагоди
державних та професійних свят, обласні,
загальнодержавні та міжнародні заходи тощо).
1.1.4.2. Розробка каталогу місцевих виробників з
асортиментом продукції з метою ринків збуту та
щорічне його оновлення.
1.1.4.3. Підготовка тематичного стенду щодо
місцевих товаро-виробників.
1.1.5. Підтримка розвитку
Кількість заходів
підприємництва у тому числі щодо інформування
серед жителів сільської
з питань розвитку
місцевості, жінок, молоді,
підприємництва
внутрішньо переміщених
серед цільових груп,
осіб, учасників
од.
антитерористичної операції
Кількість осіб,
та людей з обмеженими
охоплених
можливостями.
інформаційними
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підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток
-//-

ОТГ, МТД

-//-

45,00

15,00

15,00

15,00

2021
ІІІ квартал
2021-2023

-//-

-//-

38,00

38,00

-

-

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Бюджет
ОТГ, МТД

48,00

15,00

16,00

17,00

2021-2022

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021-2023
ІІ квартал

заходами, в т.ч.
жінок, молоді,
ВПО, людей з
інвалідністю, осіб.
Кількість
започаткованих
бізнесів на рік, од.
1.1.5.1. Проведення PR – компаній серед населення
щодо популяризації підприємництва.
1.1.5.2. Підготовка інформаційних статей,
відеороликів про «Історії успіху» місцевих
підприємців.

2021-2023
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1.1.5.3. Інформування населення про умови
реєстрації та ведення бізнесу.
1.1.5.4. Проведення «круглих столів», пресконференцій, форумів з питань зайнятості,
самозайнятості і розвитку підприємництва, в т.ч.
виїзних до сільських населених пунктів ОТГ.
1.1.6. Підтримка розвитку
Кількість СПД що
бізнес-кластерів.
мають спільні
кластерні ознаки,
од.
1.1.6.1. Розробка Концепції розвитку бізнескластерів на території громади.
1.1.6.2. Інформування представників бізнесу щодо
підвищення ефективності їх роботи в кластерному
об’єднанні.
1.1.6.3. Сприяння створенню бізнес-кластерів в
перспективних галузях економіки ОТГ.
Операційна ціль 1.2.
Темп зростання
Розвиток АПК та
обсягів реалізації
сільгоспкооперації.
продукції
сільгосппереробки
(%)
1.2.1. Підтримка створення
кооперативів (сільськогоспта сільгоспобслуговуючих).

Кількість діючих
сільгоспкооперативів

1.2.1.1. Сприяння роботі дорадчій службі на селі в

2021-2023
(щопівроку)
2021-2023

2021-2023

2022
2021-2023
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-//-

-

-

-

-

-

-//-

Бюджет
ОТГ, МТД

48,00

15,00

16,00

17,00

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток
Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Бюджет
ОТГ, МТД

45,00

-

45,00

-

Бюджет
ОТГ, МТД

45,00

-

45,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2022
2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

МТД

45,00

15,00

15,00

15,00

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

-

-

-

-

-

2021-2023

Структурний

-

-

-

-

-
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межах ОТГ.
1.2.1.2. Інформування населення сільської
місцевості щодо можливих джерел фінансової
допомоги сільгоспкооперативам.
1.2.2. Сприяння створенню
сімейних фермерських
господарств.

Кількість діючих
сімейних
фермерських
господарств, од.

2021-2023

підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток
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-

-

-

-

-

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

-

-

-

-

-

1.2.2.1. Інформування населення та створених
сімейних фермерських господарств щодо діючих
державних програм та програм МТД спрямованих
на підтримку сімейних ферм.

2021-2023

-

-

-

-

-

1.2.3. Сприяння підвищенню
ефективності роботи
сільгоспвиробників.

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток
Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

МТД

45,00

15,00

15,00

15,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

МТД

45,00

15,00

15,00

15,00

2021-2023

Структурний

Бюджет

3795,00

1170,00

1340,00

1285,00

Темп зростання ЄП
та ПДВ що сплачені
сільгосппереробник
ами, %

1.2.3.1. Сприяння створенню логістичнообслуговуючого центру для сільгоспвиробників.
1.2.3.2. Сприяння створенню переробних
підприємств в аграрній сфері.
1.2.3.3. Проведення семінарів, тренінгів, круглих
столів з власниками сільгосппідприємств та
представниками бізнесу з питань ефективності
інвестування в сільгозппереробку.
Операційна ціль 1.3.
Обсяг залучених за

2021-2023
2021-2023
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Маркетинг території та
залучення інвестицій.

участю виконкомів
міських рад та
райдержадміністра
цій коштів
міжнародних
організацій щодо
реалізації проектів
розвитку територій,
на одну особу
населення, грн

1.3.1. Позиціонування ОТГ як
інвестиційно-привабливої
території в регіоні.

Обсяг прямих
іноземних
інвестицій
(акціонерного
капіталу) у
розрахунку на одну
особу населення
наростаючим
підсумком з початку
інвестування,
доларів США.

1.3.1.1. Актуалізація переліку інвестиційних
проектів.
1.3.1.2. Розробка інвестиційного профілю громади.
1.3.1.3. Промоція інвестиційних пропозицій
(проведення інформаційної компанії).
1.3.2.4. Формування бази земельних ділянок
«greenfield» та «brownfield».
1.3.1.5. Формування портфелю (каталогу)
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підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

ОТГ, МТД

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Бюджет
ОТГ, МТД

295,00

170,00

90,00

35,00

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток
-//-

Бюджет
ОТГ, МТД
-//-//-

-

-

-

-

50,00
30,00

50,00
10,00

10,00

10,00

-//-

45,00

-

45,00

-

-//-

-//-

20,00

10,00

10,00

-

2021
2021-2023
2022
2021-2022
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інвестиційних проектів громади.
1.3.1.6. Розробка, виготовлення та
розповсюдження промоційних матеріалів (флаєра,
відео, банери, мобільні виставкові стенди,
сувенірна продукція тощо) на заходах різного рівня
щодо інвестицій.
1.3.2. Підготовка сучасної
Розроблені
просторово-планувальної
генеральні плани
документації.
всіх населених
пунктів громади
(так/ні).
Розроблений
детальний план
громади (так/ні).
1.3.2.1. Розробка генеральних планів сіл що
приєднались до ОТГ.
1.3.2.2. Проведення зонінгу територій та розробка
детального плану територій ОТГ.

1.3.3. Впровадження
комплексної
системи/механізму
залучення та супроводу
інвестора.

Обсяг капітальних
інвестицій (крім
інвестицій з
бюджетів всіх
рівнів) на одну
особу, грн.
1.3.3.1. Розробка умов щодо надання пільг при
впровадженні інвестиційних проектів, що

9

2021-2023

-//-

-//-

150,00

100,00

25,00

25,00

2021-2023

Структурні
підрозділи що
відповідають
за містобудування та
архітектуру,
економічний
розвиток

Бюджет
ОТГ

3500,00

1000,00

1250,00

1250,0000

2021-2023

Структурні
підрозділи що
відповідають
за містобудування та
архітектуру,
економічний
розвиток
Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Бюджет
ОТГ
-//-

1500,00

500,00

500,00

500,00

2000,00

500,00

750,00

750,00

-

-

-

-

-

Структурний
підрозділ що

-

-

-

-

-

2021-2023

2021

План реалізації на 2021 - 2023 роки Стратегії розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади до 2027 року

передбачають створення нових робочих місць.
1.3.3.2. Моніторинг можливостей фінансування
інвестиційних проектів за рахунок МТД.
1.3.3.3. Забезпечення інформаційного та за
необхідністю адміністративного супроводу
інвесторів.
1.3.4. Реалізація маркетингової стратегії (за
окремим планом*).

2021-2023

відповідає за
економічний
розвиток

2021-2023
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Бюджет
ОТГ, МТД

*

*

*

*

Керуючий
справами
виконкому,

Бюджет
ОТГ, МТД

99050,00

27445,00

32575,00

39030,00

Бюджет
ОТГ, МТД

95705,00

25990,00

31685,00

38030,00

Стратегічна ціль 2.
Привітна громада
комфортного відпочинку,
активного туризму та
дозвілля

Частка туристичних
пропозицій
громади у
регіональній
туристичній
пропозиції, %.
Частка населення
громади що бере
участь у місцевих
розважальних
заходах, % на рік.

2021-2023

Операційна ціль 2.1.
Сприяння розвитку
туристичної галузі.

Темп зростання
кількості туристів
до попереднього
року%.

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток,

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток,
Структурний
підрозділ що
відповідає за

План реалізації на 2021 - 2023 роки Стратегії розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади до 2027 року

2.1.1. Розробка туристичних
продуктів, що засновані на
послідовному аналізі
інтересів та цінностей
туристів з урахуванням
принципів інклюзивності.

Кількість нових
туристичних
продуктів, од.

2021-2023

2.1.1.1. Проведення аналізу діючих об’єктів
відпочинку, збір пропозицій щодо можливості
створення нових туристичних атракцій.
2.1.1.2. Облаштування каплички та купелі в
рекреаційній зоні «Дубовий гай».
2.1.1.3. Сприяння створенню «Мотузкового
містечка».
2.1.1.4. Облаштування тематичних фотозон в
місцях відпочинку.

До жовтня
2021

2.1.1.5. Облаштування парку дерев’яних скульптур
для дітей.

2021-2023

2.1.1.6. Проведення конкурсів серед ГО щодо
розробки та впровадження нових туристичних
маршрутів.
2.1.1.7. Організація виставки кованих фігур.
2.1.1.8. Сприяння розвитку кінного туризму на базі
ГО «Лошадкін дім».

2021-2022

2.1.2. Створення місцевої
системи туристичної

2022-2023

Кількість публікацій
в мережі інтернет

2021-2022
2021-2023
2021-2023

2021-2023
2021-2023

ЖКГ та
будівництво
Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток та
туризм
Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток
-//-

Бюджет
ОТГ, МТД

1900,00

880,00

880,00

140,00

-

-

-

-

-

Бюджет
ОТГ, МТД
-

1500,00

750,00

750.00

-

-

-

-

100,00

30,00

30,0

40,00

300,00

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет
ОТГ, МТД

35,00

-

25,00

10,00

Структурний
Бюджет
підрозділ що ОТГ, МТД
відповідає за
ЖКГ
та -//будівництво
Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Структурний
підрозділ що
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інформації та використання
щодо туризму, од.
ІТ простору для її
розміщення.
2.1.2.1. Розробка туристичної сторінки з
використанням бренду на сайті Кремінської ОТГ
2.1.2.2. Підготовка інформаційного матеріалу щодо
туристичної привабливості громади та
розповсюдження в ІТ просторі
2.1.2.3. Проведення широкої інформаційної
компанії щодо популяризації відкриття нових
туристичних атракцій
2.1.3.
Сприяння Кількість
модернізації,
технічному облаштованих
переоснащенню
існуючих об’єктів що
засобів розміщення туристів, відповідають
а також побудові нових сучасним
об’єктів
туристичної туристичним
інфраструктури за сучасними потребам , од.
проектами з дотриманням
принципів універсального
дизайну
(для
осіб
з
інвалідністю,
жінок
та
чоловіків з дітьми, людей
похилого віку тощо).
2.1.3.1. Інвентаризація вільних земельних ділянок
та об’єктів нерухомості з метою будівництва
туристичних об’єктів, оприлюднення на сайті,
розповсюдження інформації
2.1.3.2. Виділення земельних ділянок під
будівництво та/або облаштування туристичнорекреаційних об’єктів

2022
2022

відповідає за
економічний
розвиток
Структурний
Бюджет
підрозділ що ОТГ, МТД
відповідає за
економічний
розвиток

2022-2023

2021-2023

2021

2022-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ

Структурний
підрозділ що
відповідає
архітектуру та
містобудування -

12

45,00

-

45,00

-

-

-

-

-

20,00

-

10,00

10,00

210,00

70,00

70,00

70,00

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.1.3.3. Передача в оренду або у власність об’єктів
нерухомості з метою облаштування туристичних
об’єктів
2.1.3.4. Зонування та знакування розміщення
об’єктів інфраструктури
2.1.4. Облаштування об’єктів Частка
туристичної інфраструктури
облаштованих
комунальної власності з
об’єктів туристичної
дотриманням принципів
інфраструктури ком.
універсального дизайну.
власності (% до
загальної кількості).

2021-2023

-//-

-

-

-

-

-

2021-2023

-//-

210,00

70,00

70,00

70,00

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ
Бюджет
ОТГ,
МТД,
приватні
інвестори

93200,00

24900,00

30600,00

37700,00

2.1.4.2. Реконструкція бази відпочинку «Лісна
поляна» КП «ОТЦ «Лісова казка»
2.1.4.3. Капітальний ремонт будівель комунальної
установи позаміського закладу оздоровлення та
відпочинку «Мрія» на дольових засадах»
2.1.4.4. Сприяння облаштуванню музею спорту на
базі стадіону «Олімп»
2.1.4.5. Будівництво комунального готелю з
дотриманням принципів універсального дизайну
(початок).
2.1.4.6. Створення інтерпретаційного візіт-центру
«Центр туризму та спадщини Кремінної»
2.1.4.7. Створення молодіжного спортивнорозважального ХАБу (на базі приміщень котельні
ЦГК)
2.1.4.8. Облаштування кемпінгової зони
2.1.4.9. Будівництво нових та облаштування
існуючих автостоянок в межах/поблизу

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ,
МТД,
приватні
інвестори

10000,00

3000,00

3000,00

4000,00

40000,00

10000,00

15000,00

15000,00

2021-2023

-//-

-//-

-

-

-

-

2023*

-//-

-//-

4500,00

0

0

4500,00

2021-2023

-//-

-//-

5000,00

1500,00

1500,00

3000,00

2021-2023

-//-

-//-

30000,00

10000,00

10000,00

10000,00

2021-2022
2021-2023

-//-//-

-//-//-

500,00
500,00

250,00
150,00

250,00
150,00

0
200,00

2021-2023

План реалізації на 2021 - 2023 роки Стратегії розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади до 2027 року
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рекреаційних зон (паркінгів)
2.1.4.10. Реконструкція краєзнавчого музею
2.1.5. Популяризація
території ОТГ як туристичнопривабливої з
використанням бренду
території.

Частка туристів які
виразили намір
відвідати громаду
наступного разу, %.

2.1.5.1. Розробка правил використання бренду та
слогану громади
2.1.5.2. Розробка макетів брендованої продукції
(підготовка ділової документації з використанням
бренду громади та розробка сувенірної продукції)
2.1.5.3. Розповсюдження брендованої продукції під
час участі у виставкових заходах, приймання
делегацій різного рівня, привітання та відзначення
мешканців громади з нагоди державних та
професійних свят
2.1.5.4. Виготовлення виставкових стендів, банерів
тощо з використанням елементів бренду громади
2.1.5.5. Встановлення вуличних вказівників та
вказівників туристичних об’єктів з використанням
бренду громади

2022-2023
2021-2023

2021

2021

-//Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток,
Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво
Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

-//Бюджет
ОТГ, МТД

1700,00
360,00

0
140,00

700,00
110,00

1000,00
110,00

-

-

-

-

-

Бюджет
ОТГ, МТД

35,00

15,00

10,00

10,00

-

-

-

-

25,00

25,00

-

-

300,00

100,00

100,00

100,00

2021-2023

-//-

2021

-//-

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ, МТД
-//-
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Операційна ціль 2.2.
Приведення рекреаційних
територій до відповідних
стандартів якості з
урахуванням принципів
інклюзивності
2.2.1. Інвентаризація зон
рекреації та їх
паспортизація.
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Частка населення
громади які
задоволені станом
рекреаційних зон, %

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ, МТД

600,00

0

300,00

300,00

Частка
паспортизованих
об’єктів (% від
загальної кількості).

2021-2023

-

-

-

-

-

2.2.1.1. Проведення інвентаризації зон відпочинку
громади
2.2.1.2. Паспортизація об’єктів туризму, відпочинку,
у тому числі пляжів та ресторанного господарства
2.2.1.3. Запровадження власного знаку оцінки
якості надання сервісу «Жолудь» для добровільної
класифікації об’єктів туризму та супутньої
інфраструктури за рівнем надання послуг та
доступності для маломобільних груп.
2.2.2. Збереження та
Кількість зелених
розвиток зелених
рекреаційних зон,
рекреаційних зон.
од

2021-2022

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток
Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет
ОТГ, МТД

600,00

0

300,00

300,00

2.2.2.1. Облаштування дендра-парку «Лісова
країна»
2.2.2.2. Сприяння збереженню території
заповідного урочища місцевого значення
«Дубовий гай»
2.2.2.3. Сприяння створенню національного

2022-2023

Бюджет
ОТГ, МТД
-

600,00

0

300,00

300,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021-2023

2021

2021-2023

2021-2023

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво
Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво
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природного парку «Кремінські ліси»
2.2.2.4. Сприяння створенню міні зоопарку «Лісові
стежки природи»
Операційна ціль 2.3.
Частка населення
Креативний культурний
яка задоволена
простір.
культурним
дозвіллям,%
2.3.1. Створення сучасних
Кількість
громадських просторів.
громадських
просторів, од.

2.3.1.1. Проведення опитування мешканців
громади щодо визначення місць та тематики
створення громадських просторів
2.3.1.2. Сприяння створенню сучасних громадських
просторів на базі ГО
2.3.1.3. Облаштування паркових відпочинкових зон
(с. Новокраснянка, с. Попівка)
2.3.1.4. Облаштування дитячого скейт-майданчику
(пр. Дружби, м. Кремінна)
2.3.1.5. Облаштування сцени та майданчику для
вуличних музикантів (проспект Дружби,
м. Кремінна)
2.3.1.6. Сприяння облаштуванню вуличних кафе

2021-2023
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-

-

-

-

-

Структурний
підрозділ що
відповідає за
культуру
Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток
Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ

2745,00

1455,00

590,00

700,00

Бюджет
ОТГ

1725,00

1125,00

250,00

350,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет
ОТГ
-//-

800,00

-

450,00

350,00

400,00

400,00

-

-

2021

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток
Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

-//-

725,00

725,00

0

0

2021-2023

Структурний

-

-

-

-

-

2021-2023

2021-2023

2021

2021-2023
2022-2023
2021
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2.3.2. Підтримка
різноманітності культурновідпочивальних ініціатив з
урахуванням місцевих
традицій.

Кількість
проведених
розважальних
заходів, од. на рік.

2.3.2.1. Організація та проведення на постійні
основі тематичних та розважальних заходів і
фестивалів з нагоди свят:
- свято Масляної;
- свято Івана Купала;
- проведення фестивалю силових ігор спорту
«Богатирске багатоборство»;
- фестиваль козацького кулешу «Крем-фест»;
- змагань з мотокросу;
2.3.2.3. Організація та проведення виставокярмарок або інших видовищних заходів
спрямованих на позитивне формування вражень
відвідувачів (сільгоспярмарки, ярмарок «Садгород» тощо)
2.3.2.3. Сприяння проведенню виставкових заходів

2021-2023

2021-2023

березень
липень
серпень
вересень
жовтень

підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток
Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток,
Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво
Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток,
Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво
-//-

2021-2023

-//-

17

Бюджет
ОТГ

960,00

310,00

320,00

330,00

Бюджет
ОТГ

930,00

300,00

310,00

320,00

-//-

30,00

10,00

10,00

10,00
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18

та майстер-класів ремісників
2.3.3. Розвиток туристськокраєзнавчого шкільного
напрямку

Кількість учнів що
беруть участь в
роботі гуртків з
природознавства,
осіб
2.3.3.1. Організація роботи «Природознавчої студії»
на базі шкільного закладу
2.3.3.2. Розширення мережі гуртків туристичнокраєзнавчого спрямування в громаді й сприяння
зміцненню їхньої матеріально-навчальної бази
2.3.3.3. Запровадження руху «Зелений патруль»
серед школярів
Стратегічна ціль 3.
Частка населення
Енергоефективна громада з яка задоволена
якісною системою
послугами ЖКГ, %.
життєдіяльності.
Кількість
зекономлених
енергоносіїв через
впровадження
енергозберігаючих
заходів, тон
умовного палива на
рік.
Операційна ціль 3.1.
Розвиток та забезпечення
функціонування системи
житлово-комунальних

Кількість аварійних
ситуацій в системі
ЖКГ через
зношеність

2021-2023
2021-2023

Бюджет
ОТГ

60,00

20,00

20,00

20,00

Структурний
підрозділ що
відповідає за
освіту

-

-

-

-

-

Бюджет
ОТГ

60,00

20,00

20,00

20,00

2021-2023

-//-

-

-

-

-

-

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ,
МТД,
кошти
інвесторів

177058,00

30000,00

71327,00

75731,00

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та

Бюджет
ОТГ,
МТД,
кошти

108133,00

18525,00

41552,00

48056,00

2021-2023
2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
освіту
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послуг.
3.1.1. Якісне водопостачання
та водовідведення.

комунікацій, од. на
рік
Частка населення,
яке має доступ
до
централізованого
водопостачання, %

будівництво
2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво,
КП
«Кремінське
водопровідноканалізаційне
господарство»

3.1.1.1. Впровадження сучасних технологій
очищення стічних вод, будівництво очисних
споруд.
3.1.1.2. Впровадження системи автоматичного
управління водопровідними насосними станціями.
3.1.1.3. Впровадження системи моніторингу якості
питної води.
3.1.1.4. Реконструкція та модернізація
каналізаційних колекторів.
3.1.1.5. Розширення каналізаційної мережі.
3.1.1.6. Заміна вуличних водоводів.

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво,
КП
«Кремінське
водопровідноканалізаційне
господарство»

3.1.2. Впровадження
сучасної комплексної
системи ціноутворення
вартості житловокомунальних послуг ОТГ.

2021-2022

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво,

Частка населення,
яке має доступ
до
централізованого
водовідведення, %

Положення щодо
формування
тарифів
затверджено,
так/ні.

2021-2022
2021-2023
2022-2023
2021-2023
2021-2023

інвесторів
Бюджет
ОТГ,
МТД,
кошти
інвесторів

19

92 788,00

13 410,00

36 437,00

42 941,00

Бюджет
ОТГ,
МТД,
кошти
інвесторів

75 000,00

7 500,00

30 000,00

37 500,00

1 500,00

500,00

1000,00

0

40,00

10,00

15,00

15,00

-//-

28000,00

0

12000,00

16000,00

-//-//-

15 000,00
2 200,00

5000,00
800,00

5000,00
800,00

5000,00
600,00

-

-

-

-

-
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20

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток
3.1.2.1. Проведення аналізу формування тарифів
на території громади
3.1.2.2. Розробка проекту єдиного положення
формування та затвердження тарифів на послуги
ЖКГ
3.1.3. Ефективна система
Впроваджено
муніципального
систему енергоенергоменеджменту та
менеджменту та
енергомоніторингу.
енергомоніторингу,
так/ні
3.1.3.1. Впровадження сервісної програми
енергоменеджменту на об’єктах комунальної
власності
3.1.3.2. Організація та проведення тренінгів для
співробітників підприємств та організацій
комунальної форми власності
3.1.4. Енергоефективне
Кількість ОСББ –
управління житловим
бенефіціарів
фондом та створення
цільових програм,
діалогової платформи для
од.
населення.

2021

-//-

-

-

-

-

-

2022

-//-

-

-

-

-

-

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ,
кошти
інвесторі
в

150,00

50,00

50,00

50,00

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ,
кошти
інвесторі
в

120,00

40,00

40,00

40,00

30,00

10,00

10,00

10,00

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
45,00
ОТГ,
кошти
мешканці
в ОСББ,
кошти
цільових
фондів

15,00

15,00

15,00

2021-2023

2021-2023
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3.1.4.1. Сприяння створенню та роботи ГО
«Ресурсний центр ОСББ»
3.1.4.2. Організація навчальних програм для ОСББ,
управляючих компаній та громадськості
3.1.4.3. Інформування населення щодо
можливостей реалізації проєктів в рамках
державної програми «Енергодім» та державного
фонду енергоефективності
3.1.4.4. Сприяння впровадженню проєктів
енергоефективності в будинках ОСББ
3.1.4.5.Актуалізація та реалізація цільової програми
«Підтримки ОСББ та ЖБК».
3.1.4.6. Розробка та реалізація програми
використання альтернативних джерел енергії

2021-2023

3.1.5. Термомодернізація
комунальних будівель.

2021-2023

2021-2023

Кількість будівель
що мають
енергетичний
сертифікат, од.

3.1.5.1. Проведення енергоаудиту та енергетичної
сертифікації будівель комунальної форми
власності.
3.1.5.2.Термомодернізація будівель комунальної
форми власності 2022-2027 (розробка проектів,
проведення експертизи, визначення підрядної

21

-

-

-

-

-

Бюджет
ОТГ
-

45,00

15,00

15,00

15,00

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

-

-

-

-

2021-2023

-//-

-

-

-

-

-

2021-2023

-//-

*

*

*

*

2022-2023

-//-

Бюджет
ОТГ,
кошти
мешканців ОСББ,
кошти
цільових
фондів

*

*

*

*

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ

15 150,00

5050,00

5050,00

5050,00

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ
Бюджет
ОТГ,
кошти
цільових

750,00

250,00

250,00

250,00

15 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2021-2023

2021-2023

*(в межах
коштів
програми на
відповідний
рік)
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організації та технічного нагляду, виконання
будівельних робіт).

22

фондів та
програм

Операційна ціль 3.2.
Чисте довкілля, якісний
благоустрій.

Кількість сміття на
одну особу в рік що
вивозиться до
полігону ТПВ
(кг/рік).

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ, МТД

35925,00

1475,00

18275,00

16175,00

3.2.1. Створення
комплексної системи
поводження відходами

% домогосподарств
охоплених
договорами з
вивозу ТПВ.

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ

5730,00

610,00

4810,00

310,00

2021

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво
-//-

-

-

-

-

-

Бюджет
ОТГ
-//-

2800,00

300,00

2500,00

0

2000,00

0

2000,00

0

900,00

300,00

300,00

300,00

30,00

10,00

10,00

10,00

22475,00

825,00

12825,00

8825,00

3.2.1.1. Розроблення і затвердження Правил з
організації збирання, транспортування і
знешкодження відходів.
3.2.1.2. Технічне переоснащення та оновлення
парку спецтехніки та контейнерного господарства.
3.2.1.3. Впровадження механізованого сортування
відходів з вилученням цінних ресурсних
компонентів (скло, пластик, папір та кортон).
3.2.1.5. Облаштування майданчиків для
роздільного збору ТПВ
3.2.1.6. Проведення інформаційної компанії щодо
необхідності роздільного збору ТПВ
3.2.2. Благоустрій території,
озеленення.

Частка мешканців
задоволених з

2021-2022
2022

-//2021-2023

-//-//-

2021-2023

-//-

2021-2023

Структурний
підрозділ що

Бюджет
ОТГ
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питань
благоустрою, %

3.2.2.1. Забезпечення інформування широкого кола
населення громади про найбільш важливі та
актуальні питання благоустрою та розвитку ОТГ.
3.2.2.2. Проведення щорічних конкурсів «Місто
своїми руками», «Ініціативи молоді» (Громадський
бюджет).
3.2.2.3. Реалізація проектів реконструкції
проспекту Дружби та площі Красна м.Кремінна.
3.2.2.4. Проведення капітальних ремонтів та
поточне утримання пам’ятних знаків та
архітектурних споруд.
3.2.2.5. Встановлення та утримання в належному
стані дитячих та спортивних майданчиків, інших
елементів благоустрою.
3.2.2.6.Проведення інвентаризації зелених
насаджень.
3.2.2.7. Розробка ландшафтного дизайну паркових
зон та зон відпочинку населених пунктів ОТГ.
3.2.2.8. Видалення карантинних рослин.
3.2.2.9. Озеленення вулиць (видалення аварійних
дерев, омолодження та посадка дерев,
декоративних кущів, квітів, облаштування газонів
та клумб).
3.2.3.Екологічні акції та
Частка мешканців
освіта.
залучених до
екологічних акцій,%

23

відповідає за
ЖКГ та
будівництво
2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ

-

-

-

-

-//-

6000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2022-2023

-//-

-//-

20 000,00

0

12 000,00

8 000,00

2021-2023

-//-

-//-

900,00

300,00

300,00

300,00

2021-2023

-//-

-//-

750,00

250,00

250,00

250,00

2021-2023

-//-

-

-

-

-

-

2021-2023

-//-

-//-

150,00

50,00

50,00

50,00

2021-2023
2021-2023

-//-//-

-//-//-

300,00
900,00

100,00
300,00

100,00
300,00

100,00
300,00

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та

-

-

-

-

-

2021-2023
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24

будівництво
3.2.3.1. Проведення екологічних акцій на території
громади з залученням представників різних груп
населення.
3.2.3.2. Запровадження циклу лекцій і воркшопів
екологічного напрямку, проведення Днів енергії
3.2.3.3. Проведення в школах громади тематичних
занять «Бережи свій край - люби природу».
3.2.4. Рекультивація полігону Рівень
ТПВ та будівництво нового
завантаженості
полігону ТПВ, %

2021-2022

2022-2023

3.2.4.1. Відведення земельної ділянки, розробка
проектної документації, проведення обговорення
щодо будівництва нового полігону.
3.2.4.2. Реконструкція, благоустрій та рекультивація
полігону

2022

3.2.5. Розчистка басейну
річки Красна.

Кількість
надзвичайних
ситуацій в межах
русла річки, од.

3.2.5.1. Проведення превентивних заходів з
розчистки річки.
3.2.5.2 Розробка Проекту міжмуніципальної
співпраці щодо розчистки річки Красна.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ,
Екологічн
ий фонд

7 600,00

0

600,00

7 000,00

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ,
Екологічн
ий фонд

600,00

0

600,00

0

7 000,00

0

0

7 000,00

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ,
інвестори

120,00

40,00

40,00

40,00

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та

Бюджет
ОТГ,
інвестори

120,00

40,00

40,00

40,00

-

-

-

-

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

2021-2023

2023

2023
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будівництво
Операційна ціль 3.3.
Розбудова транспортної
інфраструктури та
поліпшення транспортної
доступності.

Кількість
перевезених
пасажирів, тис. осіб
на рік

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ

33000,00

10000,00

11500,00

11500,00

3.3.1. Впровадження
сучасної системи управління
транспортною
інфраструктурою з
дотриманням принципів
універсального дизайну.

Частка населення
що задоволена
системою
громадського
транспорту, %

2021-2022

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ

33 000,00

10 000,00

11 500,00

11 500,00

2021-2023

Бюджет
ОТГ
-//-

30 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2022-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

3000,00

0

1500,00

1500,00

2021-2023

//-

-

-

-

-

-

2021-2023

-//-

-

-

-

-

-

Частка доріг
комунальної
власності які
знаходяться в
належному стані
(км, % від загальної
протяжності)
3.3.1.1. Будівництво, реконструкція та капітальний
ремонт доріг, тротуарів, мостів.
3.3.1.2. Створення системи комунального
транспорту (придбання 2-х автобусів для маршрутів
в межах ОТГ).
3.3.1.3. Оптимізація та розвиток маршрутів
громадського транспорту, орієнованих на потреби
населення.
3.3.1.4. Сприяння будівництву електрозаправних
станцій.
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3.3.2. Сприяння будівництву об’їзної дороги
навколо міста Кремінна.

2022-2023

Стратегічна ціль 4.
Громада де цінують кожну
людину та створюють
умови для її розвитку.

Частка населення
що задоволена
соціо-культурним
простором, %.
Рівень охоплення
піклуванням сімей
зі скрутними
життєвими
обставинами, %.
Частка населення
що охоплена
культурним
дозвіллям, %

2021-2023

Кількість осіб що
користуються
центром
культурного
розвитку, осіб на
рік.

2021-2023

Операційна ціль 4.1.
Різнопрофільне культурне
середовище.

4.1.1. Забезпечення
доступності та актуальності
культурних послуг для всіх
категорій населення
незалежно від статі, місця
проживання, рівня статків та
інших соціальнодемографічних

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
містобудування та
архітектуру
Структурні
підрозділи що
відповідають
за соціальний
та культурний
розвиток

Структурні
підрозділи що
відповідають
за соціальний
та культурний
розвиток
Структурний
підрозділ що
відповідає за
культурний
розвиток
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-

-

-

-

-

Бюджет
ОТГ, МТД

18120,00

6450,00

5300,00

6370,00

200,00

150,00

50,00

0

200,00

150,00

50,00

0

Бюджет
ОТГ, МТД
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характеристик.
4.1.1.1. Моніторинг потреб громади в
соціокультурних послугах.
4.1.1.2. Створення центру культурного розвитку.

4.1.2. Підтримка
різноманітності творчих
процесів у просторі культури

Кількість культурних
заходів, од. на рік

4.1.2.1. Сприяння створенню місцевого фонду
підтримки і розвитку культури.
4.1.2.2. Організація фестивалів, виставок, ярмарок
мистецтва тощо.
Операційна ціль 4.2.
Якісні соціальні послуги

Кількість осіб які
отримують
соціальні послуги,
осіб на рік.

4.2.1. Створення сучасного
Хоспіс створено
Хоспісу.
(так/ні)
4.2.1.1. Визначення приміщення для організації
Хоспісу.
4.2.1.2. Проведення ремонту приміщення та
оснащення Хоспісу.
4.2.1.3. Визначення/створення комунальної
установи.
4.2.1.4. Затвердження штатного розпису.

2021-2023
2022

2021-2023

2021

2021-2023

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
культурний
розвиток
Структурний
підрозділ що
відповідає за
культурний
розвиток
Структурний
підрозділ що
відповідає за
культурний
розвиток
Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну
політику
КНП

Бюджет
ОТГ, МТД
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-

-

-

-

200,00

150,00

50,00

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет
ОТГ, МТД

9000,00

3000,00

2500,00

3500,00

Бюджет
ОТГ, МТД
-

6 000,00

0

2 500,00

3 500,00

-

-

-

-

6 000,00

0

2 500,00

3 500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

КНП

2022-2023

-//-

2023

-//-

Бюджет
ОТГ, МТД
-

2023

-//-

-
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4.2.1.5. Визначення розміру та затвердження
бюджетного фінансування для подальшого
утримання Хоспісу.
4.2.2. Створення сучасного
Кількість осіб які
«Шелтеру» (shelter).
отримали
тимчасовий
притулок, осіб на
рік
4.2.2.1. Введення в експлуатацію після капітального
ремонту будівлі «Шелтеру».
4.2.2.2. Затвердження штатного розпису.
4.2.2.3. Визначення розміру та затвердження
бюджетного фінансування для подальшого
утримання «Шелтеру».
4.2.3. Впровадження
Кількість осіб які
комплексної системи
звернулись до
надання соціальних послуг,
Центру соціальних
що відповідають потребам
послуг, осіб на рік
громади.
Кількість послуг що
надаються в Центрі
соціальних послуг,
од.
4.2.3.1. Моніторинг кількості громадян які
отримують, або претендують на отримання
соціальних послуг.
4.2.3.2. Визначення кількості соціальних послуг які
відповідають потребам громади.
4.2.3.3. Створення Центру соціальних послуг.
4.2.3.4. Визначення розміру фінансування на
утримання Центру соціальних послуг та на надання

2023

-//-

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну
політику

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну
політику

Бюджет
ОТГ, МТД

1500,00

1500,00

0

0

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну
політику

Бюджет
ОТГ, МТД

-

-

-

-

-

-

-

-

1500,00
-

1500,00
-

0
-

-

2021

2021
2021
2021

2021
2021
2021
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соціальних послуг з місцевого бюджету.
4.2.4. Створення
Кількість осіб що
«Соціального таксі».
скористалась
послугами
соціального таксі,
осіб
4.2.4.1. Розробка та затвердження положення про
«Соціальне таксі».
4.2.4.2. Введення «Соціального таксі» в структуру
Центру соціальних послуг.
4.2.4.3. Придбання спеціалізованого транспорту та
передача його на баланс Центру соціальних послуг.
4.2.5. Створення Хабу
Хаб створено, так/ні
«Золотий вік» для літніх
жінок та чоловіків.

4.2.5.1. Моніторинг категорії літніх жінок та
чоловіків.
4.2.5.2. Розробка програми діяльності Хабу
«Золотий вік» для літніх жінок та чоловіків.
4.2.5.3. Сприяння ГО з підготовки проектної
пропозиції для фінансування за рахунок МТД.
Операційна ціль 4.3.
Частка батьків
Якісна освіта
учнів, що
задоволені якістю
освітніх послуг, %.
Кількість учнів 9-11
класів які
задоволені освітою,
осіб (%).

2021

2021
2021
2021
2021-2023

2021
2022
2022
2021-2023
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Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну
політику
Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну
політику

Бюджет
ОТГ, МТД

1500,00

1500,00

0

0

Бюджет
ОТГ, МТД

-

-

-

-

-

-

-

-

1500,00

1500,00

0

0

Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну
політику
Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну
політику

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Структурний
підрозділ що
відповідає за
освіту

Бюджет
ОТГ

6430,00

2750,00

1830,00

1850,00
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4.3.1. Створення в установах
освіти належних умов для
осіб з особливими освітніми
потребами.

30

Частка учнів з
особливими
потребами які
забезпечені
належними
умовами навчання,
%
4.3.1.1. Забезпечення доступності до закладів
освіти з дотриманням принципів універсального
дизайну.
4.3.1.2. Придбання спеціалізованої техніки та
обладнання для класів для осіб з особливими
освітніми потребами.
4.3.2. Впорядкування/
Розпочата
оптимізація роботи мережі
оптимізація роботи
загальноосвітніх та
мережі
дошкільних навчальних
загальноосвітніх та
закладів громади.
дошкільних
навчальних закладів
(так/ні).
4.3.2.1. Моніторинг та аналіз потреб громади в
загальноосвітніх та дошкільних навчальних
закладів громади.
4.3.2.2. Проведення аудиту бюджетних витрат на
заклади освіти.
4.3.2.3. Підготовка програми оптимізації роботи
мережі загальноосвітніх та дошкільних навчальних
закладів громади.

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
освіту

Бюджет
ОТГ

1050,00

250,00

400,00

400,00

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
освіту

Бюджет
ОТГ

750,00

250,00

250,00

250,00

-//-

300,00

0

150,00

150,00

2021-2022

Структурний
підрозділ що
відповідає за
освіту

-

-

-

-

-

2021

Структурний
підрозділ що
відповідає за
освіту

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.3. Створення
комфортних умов для

2021-2023

Бюджет
ОТГ,

5380,00

2500,00

1430,00

1450,00

Частка батьків що
задоволені

2022-2023

2021
2022

Структурний
підрозділ що
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учнів/вихованців та
умовами
педагогічних працівників з
перебування дітей в
урахуванням принципів
освітніх закладах, %
універсального дизайну
4.3.3.1. Проведення ремонтних робіт в
приміщеннях закладів освіти.
4.3.3.2. Забезпечення закладів освіти гарячою
водою, та приведення вбиральнь до належних
умов санітарії.
4.3.3.3. Створення умов для організації гарячого
харчування.
4.3.3.4. Забезпечення медичним працівником.
4.3.3.5. Підвищення рівня безпеки (охорона,
обслуговуючий персонал, відеоспостереження
тощо).
4.3.4. Оснащення закладів
Кількість шкіл зі
освіти сучасним
спеціалізованими
обладнанням із
кабінетами (хімії,
застосуванням нових
фізики, математики,
освітніх технологій.
інформатики тощо),
од..
Кількість та частка
шкіл приєднаних до
мережі інтернету,
од.(%)
4.3.4.1. Моніторинг потреб закладів освіти у
сучасному обладнанні.
4.3.4.2.Розробка програми оснащення закладів
освіти сучасним обладнанням із застосуванням
нових освітніх технологій.
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відповідає за
освіту

інвестори

Структурний
підрозділ що
відповідає за
освіту

Бюджет
ОТГ,
інвестори

3040,00

1000,00

1010,00

1030,00

600,00

200,00

200,00

200,00

2021-2023

-//-

-//-

1600,00

1200,00

200,00

200,00

2021-2022
2021-2023

-//-//-

-//-//-

140,00

100,00

20,00

20,00

2022

Структурний
підрозділ що
відповідає за
освіту

-

-

-

-

-

2021

Структурний
підрозділ що
відповідає за
освіту

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021-2023
2021-2023

2022
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4.3.5. Удосконалення
Кількість вчителів Ісистеми підвищення
ІІ категорії, осіб.
кваліфікації працівників
освіти з урахуванням
необхідності отримання
потрібних навичок та знань
для учнів з особливими
освітніми потребами.
4.3.5.1. Направлення працівників освіти на курси
підвищення кваліфікації відповідно до
затвердженого графіку.
4.3.5.2. Розробка Програми підвищення
кваліфікації працівників освіти з залученням
іноземних фахівців.
4.3.6. Профорієнтація молоді Кількість молоді яка
громади.
пройшла
перекваліфікацію та
отримала роботу,
осіб.
4.3.6.1. Моніторинг потреб громади в фахівцях.
4.3.6.2. Розробка Програми спільно з Державною
службою зайнятості населення направлену на
перекваліфікацію молоді.
4.3.7. Розвиток позашкільної Частка учнів 9-11
освіти та підвищення
класів, яка охоплена
зайнятості молоді.
позашкільною
освітою, % від
загальної кількості
учнів.
4.3.7.1. Моніторинг потреби громади в
позашкільній освіті.
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2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
освіту

-

-

-

-

-

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
освіту

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
освіту

-

-

-

-

-

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
освіту
Структурний
підрозділ що
відповідає за
освіту

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Структурний
підрозділ що

-

-

-

-

-

2022

2022
2021-2023

2021-2023
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4.3.7.2. Розробка Програми створення та розвитку
мережі позашкільної освіти та зайнятості молоді.
Операційна ціль 4.4.
Доступна медицина та
здорова громада

Частка населення
яка задоволена
рівнем надання
медичних послуг, %
4.4.1. Оснащення медичних
Кількість
закладів сучасним
амбулаторій та
обладнанням із
ФАПів, які
застосуванням нових
забезпечені
технологій діагностики й
обладнанням
лікування.
відповідно до
нормативів, од.
4.4.1.1.Вивчення та моніторинг потреби закладів
охорони здоров’я у сучасному обладнанні.
4.4.1.2. Підготовка Програми придбання медичного
обладнання у відповідності до табеля оснащення
закладів охорони здоров’я.
4.4.2. Створення
Частка пацієнтів, які
комфортних умов для
задоволені
медичних працівників та
умовами
пацієнтів незалежно від
перебування в
статі, місця проживання,
медичних установах
рівня статків та інших
громади, %
соціально-демографічних
характеристик.
4.4.2.1.Облаштування приміщень медичних
установ з урахуванням принципів універсального
дизайну.
4.4.2.2. Створення кімнат психологічного

2022

відповідає за
освіту

-
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-

-

-

-

2490,00

550,00

920,00

1020,00

2021-2023

ЦПМСД

2021

ЦПМСД

-

-

-

-

-

2021

ЦПМСД

-

-

-

-

-

2021

ЦПМСД
-

-

-

-

-

2021-2023

ЦПМСД

Бюджет
ОТГ

1590,00

250,00

620,00

720,00

2021-2023

ЦПМСД

Бюджет
ОТГ

1050,00

250,00

350,00

450,00

2022-2023

-//-

-//-

90,00

0

70,00

20,00
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развантаження.
4.4.2.3. Оптимізація умов для робочих місць і часу.
4.4.2.4. Формування сприятливих контактів
лікар/пацієнт, лікар/медична сестра, медична
сестра/пацієнт.
4.4.2.5. Облаштування санітарно-технічних вузлів
для людей з інвалідністю.
4.4.3. Здоровий спосіб
життя, профілактика
захворювань.

Частка населення
що веде здоровий
образ життя, %.
Частка молоді що
веде здоровий
образ життя, %.

4.4.3.1. Проведення санітарно-профілактичної
роботи по здоровому способу життя в закладах
освіти та ЗМІ.
4.4.3.2. Профілактика алкоголізму та куріння.
4.4.3.3. Створення груп здоров’я в бюджетних
закладах та сприяння щодо їх створення на
підприємствах всіх форм власності.
4.4.3.4. Залучення до занять спортом та фізичної
активності різних груп населення, у тому числі осіб
похилого віку, осіб з інвалідністю; дітей та молодих
дівчат і хлопців.
4.4.4. Розбудова мережі
Кількість (частка)
сучасних спортивних
діючих спортивних
закладів та споруд.
майданчиків,
од.(%).

34

2022
2021-2023

-//-//-

-

-

-

-

-

2022-2023

-//-

Бюджет
ОТГ

450,00

0

200,00

250,00

2021-2023

ЦПМСД

-

-

-

-

-

2021-2023

ЦПМСД

-

-

-

-

-

2021-2023
2021-2023

ЦПМСД
ЦПМСД, КП

-

-

-

-

-

2021-2023

ЦПМСД, Центр
соціальної
допомоги

-

-

-

-

-

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво,

Бюджет
ОТГ,
інвестори

900,00

300,00

300,00

300,00
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ДЮСШ
4.4.4.1. Сприяння будівництву футбольного
комплексу обласної комунальної установи в
м.Кремінна.
4.4.4.2. Встановлення спортивних майданчиків в
сільській місцевості.
4.4.4.3. Сприяння добудові гімнастичного залу в
м.Кремінна.
4.4.4.4. Охоплення сіл послугами ДЮСШ.
4.4.4.5. Підтримка розвитку олімпійського та
параолімпійського руху.
Стратегічна ціль 5.
Місто сучасного управління
та відкритої влади

Рівень довіри
населення громади
до місцевої влади, %
(частка населення,
що за результатами
опитування
повідомили про
збільшення довіри
до влади, %).

2021

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

2021

-

-

-

-

-

Бюджет
ОТГ,
інвестори

900,00

300,00

300,00

300,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДЮСШ
2021-2023
2021-2023

2021-2023

Керуючий
справами
виконкому

Бюджет
ОТГ, МТД

37038,00

914,00

9170,00

26954,00

2021-2023

Керуючий

Бюджет

363,00

64,00

245,00

54,00

Кількість скарг до
міськвиконкому з
пань що відносяться
до місцевих
компетенцій, од на
рік.
Операційна ціль 5.1.

Часка населення яка
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Відкрите та ефективне
врядування.

поінформована про
дії влади, %

справами
виконкому

ОТГ, МТД
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5.1.1. Створення ефективних Частка населення
механізмів комунікації
яка користується
влади з мешканцями
місцевими
громади для забезпечення
електронними
прозорості прийняття рішень сервісами, %
та підвищення рівня
муніципальних послуг.
5.1.1.1. Доповнення сайту Кремінської міської ради
електронним сервісом «Місцеві Е - петиції».
5.1.1.2. Впровадження нових сервісів на сайті (у
тому числі інклюзивних), чат-ботів, з
використанням інструментів Smart city.
5.1.1.3 Впровадження веб-сервісу «Єдиний кабінет
мешканця» (інструмент Smart city)
5.1.1.4. Впровадження веб-сервісу «система
оцінки якості послуг»
5.1.1.5. Впровадження веб-сервісу «електронна
черга в дитячий садок»
5.1.1.6. Встановлення інформаційних кіосків на
території Кремінської ОТГ).

2021-2023

Керуючий
справами
виконкому

Бюджет
ОТГ, МТД

263,00

64,00

145,00

54,00

2021

Керуючий
справами
виконкому

Бюджет
ОТГ, МТД
-//-

20,00

20,00

-

-

63,00

20,00

21,00

22,00

Бюджет
ОТГ, МТД
-

100,00

0

100,00

0

2022

Керуючий
справами
виконкому

-

-

-

-

2022

-//-

-

-

-

-

-

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ

80,00

24,00

24,00

32,00

5.1.2. Ефективна
організаційна структура ОТГ
та управління ресурсами з
урахуванням елементів

2021-2023

Керуючий
справами
виконкому

Бюджет
ОТГ

100,00

0

100,00

0

Впроваджена
організаційна
структура що
відповідає

2021-2023

2022
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гендерно-орієнтованого
покладеним
бюджетування та
повноваженням,
планування.
так/ні.
5.1.2.1.Формування/переформування дієвої
організаційної структури з урахуванням вивчених
управлінських моделей для реалізації визначених
повноважень.
5.1.2.2. Запровадження серед комунальних
установ бюджетної сфери надання статистичних
даних за гендерним поділом.
5.1.2.3. Впровадження комплексної системи
управління зверненнями громадян (електронного
контакт -центру) з використанням інструментів
Smart city.

2021-2023
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Керуючий
справами
виконкому

-

-

-

-

-

2021

-//-

-

-

-

-

-

2022

-//-

Бюджет
ОТГ

100,00

0

100,00

-

Операційна ціль 5.2.
Активна громада.

Кількість
проектів/ініціатив що
впроваджуються ГО (за
рахунок всіх джерел)

2021-2023

Керуючий
справами
виконкому

Бюджет
ОТГ, МТД

85,00

20,00

45,00

20,00

5.2.1. Створення умов для
ефективної роботи існуючих
та створенню нових
активних Громадських
організацій (ГО), інтеграція
жителів сільської місцевості,
жінок, молоді, внутрішньо
переміщених осіб, учасників
антитерористичної операції
та людей з обмеженими
можливостями
до суспільного життя.

Кількість проектів
поданих ГО до
міжнародних
донорських
організацій, од. на
рік.

2021-2023

Керуючий
справами
виконкому

-

-

-

-

-
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5.2.1.1. Сприяння створенню нових ГО.
5.2.1.2. Підтримка громадських організацій у
реалізації проектів МТД.
5.2.1.3. Надання приміщення для робочих
зустрічей діючим ГО.
5.2.1.4. Проведення інвентаризації покинутого
житла, для подальшого виділення житла ВПО.
5.2.2. Впровадження
Кількість
системи консультацій з
консультацій з
громадськістю, залучення
громадськістю, од.
громадян до управління
на рік.
містом та контролю за
діяльністю ОТГ.
5.2.2.1. Проведення навчальних семінарів, тренінгів
щодо моніторингу місцевих бюджетів,
адвокатування змін до бюджетів, ознайомлення
членів ГО, активних громадян з практиками
формування бюджету та моніторингу
5.2.2.2. Впровадження Е-сервісу «Консультації з
громадськістю»
5.2.2.3.Проведення інформаційних компаній
(газета, сайт, екран соціальні сеті) по залученню
ініціативних груп до реалізації міні-проектів за
рахунок бюджету громади.

2021-2023
2021-2023

Операційна ціль 5.3.
Розбудова інфраструктури
що сприяє підвищенню
громадської безпеки.

Частка населення, яка
відчуває що мешкає в
безпечному
середовищі, %

2021-2023

5.3.1. Безпека на вулицях.

Кількість звернень

2021-2023

2021-2023
2021
2021-2023

2021-2023

2022
2021-2023
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Керуючий
справами
виконкому
-//-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-//-

-

-

-

-

-

Керуючий
справами
виконкому,
Плановофінансовий
відділ
Плановофінансовий
відділ

Бюджет
ОТГ, МТД

85,00

20,00

45,00

20,00

Бюджет
ОТГ, МТД

30,00

10,00

10,00

10,00

Керуючий
справами
виконкому

Бюджет
ОТГ, МТД

25,00

0

25,00

0

30,00

10,00

10,00

10,00

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво
Структурний

Бюджет
ОТГ,
інвестори

36590,00

830,00

8880,00

26880,00

Бюджет

1150,00

350,00

400,00

400,00
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мешканців щодо
потенційно
небезпечних місць,
од.

39

підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

ОТГ

Керуючий
справами
виконкому
Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет
ОТГ
-//-

900,00

300,00

300,00

300,00

250,00

50,00

100,00

100,00

5.3.1.1. Виявлення небезпечних місць у
громаді з залученням широкого кола
громадян.
5.3.1.2. Активізація співпраці з громадянами в
частині отримання оперативної інформації
щодо об’єктів які підвищують небезпеку
(відкриті люки, відсутність освітлення, аварійні
дерева).

2021-2023

5.3.1.3. Розширення мережі зовнішнього
освітлення ОТГ
5.3.1.4. Встановлення камер відеоспостереження в
небезпечних місцях та людних місцях.

2021-2023

5.3.2. Безпека на дорогах.

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ

1440,00

480,00

480,00

480,00

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
ЖКГ та
будівництво

Бюджет
ОТГ

120,00

30,00

30,00

30,00

-//-

150,00

50,00

50,00

50,00

Кількість ДТП, од. на
рік.

5.3.2.1.Встановлення пристроїв примусового
зниження швидкості руху транспортних засобів в
небезпечних місцях.
5.3.2.2.Розбудова мережі камер
відеоспостереження на дорогах.

2021-2023

2021-2023

2022-2023

План реалізації на 2021 - 2023 роки Стратегії розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади до 2027 року

5.3.2.3.Встановлення дорожніх знаків та
проведення своєчасної розмітки доріг.
5.3.2.4.Облаштування безпечних переходів за
принципом універсального дизайну (із звуковим та
світловим попередженням, пандусними з’їздами).
встановлення манекенів на пішохідних переходах
5.3.2.5.Проведення просвітницьких заходів для
дітей з питань дорожньо-транспортної безпеки.

5.3.3. Створення умов з
організації дотримання
громадської безпеки та
своєчасного реагування на
надзвичайні ситуації

Час прибуття
спеціалізованих
служб до самого
віддаленого
населеного пункту,
хв.
5.3.3.1.Створення комунального підприємства
«Муніципальна варта Кремінської громади»
5.3.3.2. Створення Центру безпеки до складу якої
входять працівники ДСНС, поліції, парамедики.
5.3.3.3. Оснащення Центру безпеки сучасним
технічним обладнанням, засобами зв’язку,
транспортом з залученням коштів МТД.
5.3.3.4. Приведення наявного фонду захисних
споруд цивільного захисту у готовність для
використання за призначенням, обладнання
укриттів, доступних для осіб з інвалідністю, жінок з
дітьми, людей похилого віку тощо.

40

-//2021-2023

-//-

450,00

150,00

150,00

150,00

-//-

750,00

250,00

250,00

250,00

-

-

-

-

-

-//2021-2023

2021-2023

Структурний
підрозділ що
відповідає за
освіту

2022-2023

Керуючий
справами
виконкому

Бюджет
ОТГ

34 000,00

0

8 000,00

26 000,00

2022

Керуючий
справами
виконкому

Бюджет
ОТГ

13 000,00

0

8 000,00

5 000,00

15 000,00

0

0

15 000,00

Керуючий
справами
виконкому
-//-

Бюджет
ОТГ,
інвестори

6 000,00

0

0

6 000,00

*(за окремою

*

*

*

2023
2023

2023

програмою)

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку
Кремінської спроможної територіальної громади до 2027 року
1. Назва проєкту

Облаштування каплички та купелі в рекреаційній зоні
«Дубовий гай»

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

2.1.1. Розробка туристичних продуктів, що засновані на
послідовному аналізі інтересів та цінностей туристів з
урахуванням принципів інклюзивності
Мета: Підвищити закіцавленість туристів до Кремінської ОТГ;
Завдання : Облаштувати капличку та купель в рекреаційній зоні
«Дубовий гай»
Кремінська ОТГ

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт

23,5 тис . осіб

6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

Кремінщина – найзеленіший район Луганської області. Його
величають зеленими легенями та оазисом Донбасу. Величезні
соснові бори та прекрасні лісові озера створили чудові умови
для відпочинку та оздоровлення. Район розташований у
північно-східній степовій фізико-географічній зоні. Ландшафт
перерізається річками Красна, Жеребець, Борова, Кремінна, які
є притоками Сіверського Дінця. Але нажаль відсутня будь яка
інфраструктура для відпочинку та релаксу.

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту

Облаштовано каплички та купелі для відпочинку
Підвищеться кількість туристів , які будуть відвідувати
Кремінщину та Національний парк.
Збільшаться надходяження до міського бюджету.
Розвиток бізнесу.
розробка проектно – кошторисної документації;
організація проведення закупівель;
проведення ремонтно-будівельних робіт;
введення об’єкту в експлуатацію.

8. Основні заходи проєкту

9. Період реалізації проєкту
2 роки ( квітень 2021 – листопад 2022)

10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту

2021 рік
2022 рік
2023 рік
Разом
750,0
750,0
1500
Кошти міжнародних донорських організацій, місцевий бюджет,
Державний бюджет.

12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація

Кремінська ОТГ, активні мешканці, Громадські організації,
бізнес.

1. Назва проєкту

Облаштування тематичних фотозон в місцях відпочинку.

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

2.1.1. Розробка туристичних продуктів, що засновані на
послідовному аналізі інтересів та цінностей туристів з
урахуванням принципів інклюзивності
Мета: Створити фотозони в місцях відпочинку мешканців
громади

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт
7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту
8. Основні заходи проєкту

Завдання :
Сприяти активному та насиченому відпочинку мешканців
громади та туристів.;
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб

Кремінна найзеленіший регіон Луганщини, де є багато красивих
природніх локацій де можно роботи чудові світлини, але на
превеликий жаль відсутні тематичні обладнанні фотозони в
місцях відпочинку.
Створено 5 тематичних фотозон в місцях відпочинку
Покращення іміджу місцевої влади, налагодження співпраці
мешканців громади та місцевої влади. Покращення візуального
стану громади)
Проектування фотозон разом з мешканцями громади.
Проведення тендеру для відбору виконавця робіт.
Придбання та встановлення фотозон;
Взяття на баланс .

9. Період реалізації проєкту
3 роки ( червень 2021 – листопад 2023)

10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту

2021 рік
30,0

2022 рік
30,0

2023 рік
40,0

Разом
100,0

12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація

Кремінська ОТГ, активні мешканці, Громадські організації,

1. Назва проєкту

Облаштування парку дерев’яних скульптур для дітей

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

2.1.1. Розробка туристичних продуктів, що засновані на
послідовному аналізі інтересів та цінностей туристів з
урахуванням принципів інклюзивності
Мета: Створити умови для активного відпочинку дітей шляхом
облаштування парку дерев’яних скульптур

Кошти міжнародних донорських організацій, місцевий бюджет,
Державний бюджет.

Завдання :
Забеспечення дытей новим сучасним парком для активного
проведення часу
4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт

Кремінська ОТГ

6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

За радянських часів в місті був дитячий парк , на жаль до
теперішнього часу він не зберігся. Міською радою за останні
роки встановлено більше 30 дитячих майданчиків по всьому
місту, але вони всі однотипні.
Створено парк дерев’яних скульптур
З’явиться нова сучасна локація для активного відпочинку.
Покращиться загальний настрій громади.
Проектування дерев’яних фігур
Проведення тендеру для відбору виконавця робіт.
Придбання та встановлення дерев’яних фігур;

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту
8. Основні заходи проєкту

23,5 тис . осіб

9. Період реалізації проєкту
3 роки ( квітень 2021 – листопад 2023)

10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту

2021 рік
100,0

12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції

Кремінська ОТГ, активні мешканці, Громадські організації.

2022 рік
100,0

2023 рік
100,0

Разом
300,0

Кошти міжнародних донорських організацій, місцевий бюджет,
Державний бюджет.

13. Інша інформація
1. Назва проєкту
2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив

Реконструкція бази відпочинку «Лісна поляна» КП «ОТЦ
«Лісова казка»
2.1.4. Облаштування об’єктів туристичної інфраструктури
комунальної власності з дотриманням принципів
універсального дизайну.
Мета: створення належних умов для відпочинку населенню, у
тому числі враховуючи потреби людей з обмеженими
можливостями, розвитку місцевого туризму та створення нових
робочих місць.
Завдання : відновити та розвинути існуючу матеріально-технічну
базу комунального підприємства, створити гідні умови для
відпочинку, у тому числі для людей з обмеженими
можливостями, а також можливість працевлаштування.
Кремінська ОТГ

5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту

23,5 тис . осіб
Потенціал розвитку туристичної галузі, такий необхідний
Луганському регіону, мало розвинутий, база існуючих
туристично-рекреаційних об’єктів потребує значних
капіталовкладень, а зелений туризм зовсім не практикується в
районі. Крім того, районний бюджет є дотаційним і розвиток
даної галузі – це один із шляхів поліпшення соціальноекономічної ситуації у Кремінському районі.
В процесі виконання проекту буде проведено реконструкцію
будиночків та будівлі їдальні з облаштуванням конференс-зали,
благоустрій території. Створено відповідні умови для відпочинку
(80 місць), належних умов харчування, проведення навчальних
заходів, а також створено умови для працевлаштування 10 осіб
на базі відпочинку «Лісна поляна», а також створення
туристичного кластеру на Кремінщині.

8. Основні заходи проєкту

розробка проектно – кошторисної документації;
організація проведення закупівель;
проведення ремонтно-будівельних робіт;
введення об’єкту в експлуатацію.

9. Період реалізації проєкту
10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту

3 роки ( травень 2021 – серпень 2023)
2021 рік
2022 рік
2023 рік
Разом
3000,0
3000,0
4000,0
10000,0

12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація

Кремінська ОТГ, активні мешканці, Громадські організації.

1. Назва проєкту

Капітальний ремонт будівель комунальної установи
позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Мрія»

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

2.1.4. Облаштування об’єктів туристичної інфраструктури
комунальної власності з дотриманням принципів
універсального дизайну.
Мета: створення належних умов для відпочинку дітей та
створення нових робочих місць.

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на

Кошти міжнародних донорських організацій, місцевий бюджет,
Державний бюджет.

Завдання : відновити та розвинути існуючу матеріально-технічну
базу комунального установи, створити гідні умови для
відпочинку для дітей.
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб

Потенціал баз відпочинку, такий необхідний Луганському

вирішення якої спрямований
проєкт

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту

8. Основні заходи проєкту

9. Період реалізації проєкту

регіону, мало розвинутий, база існуючих об’єктів потребує
значних капіталовкладень, Крім того, районний бюджет є
дотаційним і розвиток даної галузі – це один із шляхів
поліпшення соціально-економічної ситуації.
В процесі виконання проекту буде проведено реконструкцію
будиночків та будівлі їдальні з благоустрій території. Створено
відповідні умови для відпочинку, належних умов харчування,
проведення навчальних заходів, а також створено умови для
працевлаштування 15 осіб на базі відпочинку «Мрія».
розробка проектно – кошторисної документації;
організація проведення закупівель;
проведення ремонтно-будівельних робіт;
введення об’єкту в експлуатацію.
3 роки ( травень 2021 – серпень 2023)

10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту

2021 рік
1000,0

12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація

Кремінська ОТГ, активні мешканці, Громадські організації.

1. Назва проєкту

Будівництво комунального готелю з дотриманням принципів
універсального дизайну
2.1.4. Облаштування об’єктів туристичної інфраструктури
комунальної власності з дотриманням принципів
універсального дизайну.
Мета: створення належних умови для ночівлі туристів.

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту

2022 рік
15000,0

2023 рік
15000,0

Разом
40000,0

Кошти міжнародних донорських організацій, місцевий бюджет,
Державний бюджет, Обласний бюджет..

Завдання : Побудувати комунальний готель, для покращення
іміджу міста та залучення туристів до громади
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб

На території міста знаходиться лише один готель, який є
приватним та знаходиться вкрай занедбаному стані. Бази
відпочинку та готельний комплекс «Прилісне» знаходяться в лісі
на відстані від 3-10 км від центра міста. Що є не дуже зручним
для відвідувачів міста. Адже рейсових маршрути відсутні до баз
відпочинку, о яких можливо дістатися лише на приватному
транспорті або на таксі, що підходить не для всіх.
В процесі виконання проекту буде збудований комунальний
готель. Створено відповідні умови для відпочинку, належних
умов харчування, проведення навчальних заходів, а також

створено умови для працевлаштування 10 осіб.
8. Основні заходи проєкту

розробка проектно – кошторисної документації;
організація проведення закупівель;
проведення будівельних робіт;
введення об’єкту в експлуатацію.

9. Період реалізації проєкту
10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту

3 роки ( травень 2021 – листопад 2023)
2021 рік
2022 рік
2023 рік
Разом
0
4500,0
4500,0
9000,0
Кошти міжнародних донорських організацій, місцевий бюджет,
Державний бюджет, Обласний бюджет..

12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація

Кремінська ОТГ, активні мешканці, Громадські організації.

1. Назва проєкту

Створення інтерпретаційного візіт-центру «Центр туризму та
спадщини Кремінної»
2.1.4. Облаштування об’єктів туристичної інфраструктури
комунальної власності з дотриманням принципів
універсального дизайну.
Мета: об’єднати туристичний напрямок з сферою освіти
учнівської молоді, шляхом створення виховної системи, яка
забезпечить формування у підростаючого покоління
національних патріотичних якостей, любові до рідного краю,
сформує нове ставлення до природничих та історико-культурних
цінностей у сучасних соціально-економічних реаліях.
Завдання: - впровадження новітніх інтерактивних засобів в сфері
природознавчої освіти; - сприяння розвитку туристичного
напрямку;- збереження культурної та природничої спадщини
регіони.
Кремінська ОТГ

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту

23,5 тис . осіб
Проблема полягає в тому, що на сьогодні занизький рівень
охоплення підростаючого покоління освітніми заходами,
націленими на пізнання історії малої Батьківщини. Відпочинок
серед дітей та молоді обмежується відвідуванням спортивних
закладів, мистецьких гуртків та шкіл. При цьому відвідати
звичайний краєзнавчий музей, з їх застарілими методами
експонування та презентації історії краю, на сьогодні вже мало
кого приваблює – є попит на нові інтерпретаційні засоби
місцевої природи та етнографії, які будуть виконувати функцію
генератора змін, соціальних ініціатив та місцевих доходів, окрім
того, матимуть значний освітянський напрямок для різних
вікових категорій населення.
Інтерпретаційний візіт-центр буде створено на базі колишнього
будинку культури Кремінського лісгоспу, приміщення якого на
сьогодні законсервоване, не використовується. Візит-центр буде
представлений різноманітними інтерпретаційними засобами
місцевої природи та етнографії (іновація), в програму
відвідування візіт-центру закладено проходження

8. Основні заходи проєкту

9. Період реалізації проєкту
10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація
1. Назва проєкту
2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту

8. Основні заходи проєкту

короткотривалого туристичного маршруту заповідним
урочищем, яке розташовано поряд з центром, що істотно
підвищить рівень обізнаності дітей та стане туристичною
атракцією регіону. Облаштована експозиція центру також
презентує культурний аспект місцевості, його етнографічні
набутки та плоди творіння народних умільців.
розробка проектно – кошторисної документації;
організація проведення закупівель;
проведення будівельних робіт;
введення об’єкту в експлуатацію.
3 роки ( травень 2021 – листопад 2023)
2021 рік
2022 рік
2023 рік
Разом
1500,0
1500,0
3000,0
6000,0
Кошти міжнародних донорських організацій, місцевий бюджет,
Державний бюджет, Обласний бюджет.
Кремінська ОТГ, активні мешканці, Громадські організації.

Створення молодіжного спортивно-розважального ХАБу (на
базі приміщень котельні ЦГК)
2.1.4. Облаштування об’єктів туристичної інфраструктури
комунальної власності з дотриманням принципів
універсального дизайну.
Мета: Створення центру тяжіння підлітків та молоді громади, де
надалі концентруватиметься їхня соціальна та громадянська,
формуватиметься економічна активність.
Завдання :
- стимулювання соціально значимої активності підлітків та
молоді за допомогою створення для них сприятливих умов,
організаційну та матеріальну підтримку молодіжних ініціатив,
спрямування енергії молоді на розвиток громади.
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб
Підлітки та молодь м. Кремінської ОТГ позбавлені власного
центру тяжіння, вільного молодіжного простору. Діючі ліцеї ,
такими не є, адже жорстко регламентовані вимогами
освітянського законодавства. До того ж, йдеться виключно про
шкільну молодь. Що ж до Будинку дитячої та юнацької
творчості, то його функції завузькі, крім того установі постійно
бракую приміщень.
створено вільний молодіжний простір на основі якого будуть
поєднані існуючі активні сили молоді Кремінської громади;
забезпечено умови для творчої активності молоді в різних
цікавих для неї галузях; започатковано кілька інноваційних
форм та напрямів роботи, спрямованих на соціальну інтеграцію
молоді та її розвиток; створити умови для інтенсифікації
молодіжних обмінів із іншими громадами України, а також із-за
кордону;
розробка проектно – кошторисної документації;

9. Період реалізації проєкту
10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація
1. Назва проєкту
2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту

8. Основні заходи проєкту

організація проведення закупівель;
проведення будівельних робіт;
введення об’єкту в експлуатацію.
3 роки ( квітень 2021 – грудень 2023)
2021 рік
2022 рік
2023 рік
Разом
10000,0
10000,0
10000,0
30000,0
Кошти міжнародних донорських організацій, місцевий бюджет,
Державний бюджет, Обласний бюджет.
Кремінська ОТГ, активні мешканці, Громадські організації.

Облаштування кемпінгової зони
2.1.4. Облаштування об’єктів туристичної інфраструктури
комунальної власності з дотриманням принципів
універсального дизайну.
Мета: Втілення туристичного потенціалу Кремінської оТГ у
якнайкращий спосіб із залученням як розважальних, так і
оздоровчих складових.
Завдання :
облаштування кемпінг майданчика
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб

Основною проблемою проекту є відсутність стратегічних
напрямків розвитку туристичного спрямування даної місцевості.
В зв’язку з цим, існує нагальна потреба заснування та розвитку
одночасно спортивної-оздоровчої та туристичної складової,
придатної як для місцевих жителів, так і для гостей.
-облаштувано кемпінг майданчик
Забезпеченні територіальних громади новими, досі не
представленими, заходами туристичного та спортивнооздоровчого характеру з метою запровадження на постійній
основі нових видів розважальних атракцій, що також
слугуватиме виникненню нових джерел доходів для міської
ради із залученням локальних трудових ресурсів.
розробка проектно – кошторисної документації;
організація проведення закупівель;
проведення будівельних робіт;
введення об’єкту в експлуатацію.

9. Період реалізації проєкту
2 роки ( квітень 2021 – червень 2022)

10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту

2021 рік
250,0

2022 рік
250,0

2023 рік
0

Разом
500,0

Кошти міжнародних донорських організацій, місцевий бюджет,

Державний бюджет, Обласний бюджет.
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація

Кремінська ОТГ, активні мешканці, Громадські організації.

1. Назва проєкту

Будівництво нових та облаштування існуючих автостоянок в
межах/поблизу рекреаційних зон (паркінгів)
2.1.4. Облаштування об’єктів туристичної інфраструктури
комунальної власності з дотриманням принципів
універсального дизайну.
Мета: Створення умов для активного відпочинку , шляхом
облаштування автостоянок поряд рекреазіційних зон
Завдання :
Облаштувати автостоянки(кемпінги)
Кремінська ОТГ

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт

23,5 тис . осіб

6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

Відсутні автостоянки в рекреаційних зонах

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту

-облаштовано автостоянки поблизу рекреаційних зон
Забезпеченні територіальної громади новими, досі не
представленими, заходами туристичного та спортивнооздоровчого характеру з метою запровадження на постійній
основі нових видів розважальних атракцій, що також
слугуватиме виникненню нових джерел доходів для міської
ради із залученням локальних трудових ресурсів.
розробка проектно – кошторисної документації;
організація проведення закупівель;
проведення будівельних робіт;
введення об’єкту в експлуатацію.

8. Основні заходи проєкту

9. Період реалізації проєкту
2 роки ( квітень 2021 – червень 2022)

10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту

2021 рік
150,0

12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація

Кремінська ОТГ, активні мешканці, Громадські організації.

1. Назва проєкту

Реконструкція краєзнавчого музею

2022 рік
150,0

2023 рік
200,0

Разом
500,0

Кошти міжнародних донорських організацій, місцевий бюджет,
Державний бюджет, Обласний бюджет..

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту

8. Основні заходи проєкту

9. Період реалізації проєкту
10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація
1. Назва проєкту

2.1.4. Облаштування об’єктів туристичної інфраструктури
комунальної власності з дотриманням принципів
універсального дизайну.
Мета: Реконструкція приміщення Кремінськогорайонного
краєзнавчого музею
Завдання: Влаштування постійно діючої експозиції, яка
розповідатиме про історичне минуле та сучасність
територіальних громад, а відтак розбудова Кремінського
районного краєзнавчого музею як центральної складової
музейної справи та основи розвитку туризму на Кремінщині
через консолідацію зусиль влади, територіальних громад,
наукового потенціалу, громадського сектору, бізнесу на шляху
збереження та відновлення історико-культурної спадщини.
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб
Морально і фізично застаріле музейне обладнання,
недостатність інформаційно- технічних засобів знижує рівень
туристичних послуг музею, стримує можливість використання
сучасних методів роботи музею. Фасад будівлі музею не
відповідає сучасним вимогам до туристичних закладів
музейного типу. Відсутність оптимальних умов для реалізації
музеєм своїх функцій, в свою чергу знижує обсяг туристичних
послуг та стримує процесу формування системи управління
питаннями розвитку туризму на Кремінщині.
Реконструкція будівлі Кремінськогоо краєзнавчого музею;
забезпечення Кремінського краєзнавчого музею сучасним
музейним обладнанням, матеріальна та технічна модернізація
виставкових залів музею, розширення співпраці з
комунальними підприємствами і суб’єктами підприємницької
діяльності які працюють в туристичній галузі регіону,
розширення співпраці з неурядовими організаціями,
формування конкурентоспроможного іміджу Кремінщини на
всіх рівнях інформаційної роботи музею, сприяння розвитку
туристичної галузі міста, сприяння поглибленню процесів
муніципальної реформи на території Кремінщини, сприяти на
розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого
самоврядування та поширення позитивного досвіду, набутого у
процесі реалізації даного проекту.
розробка проектно – кошторисної документації;
організація проведення закупівель;
проведення будівельних робіт;
введення об’єкту в експлуатацію.
2 роки ( квітень 2022 – червень 2023)
2021 рік
2022 рік
2023 рік
Разом
0
700,0
1000,0
1700,0
Кошти міжнародних донорських організацій, місцевий бюджет,
Державний бюджет, Обласний бюджет.
Кремінська ОТГ, активні мешканці, Громадські організації.

Облаштування дендра-парку «Лісова країна»

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт

2.2.2. Збереження та розвиток зелених рекреаційних зон.

Мета: збереження та розширення оригінального ландшафту
- підвищення рівня культурно-екологічної освіти серед жителів
Кремінської ОТГ та інших регіонів, особливо молоді;
Завдання :
проведення заходів з будівництва споруд системи зрошення,
осівтлення, огородження та озеленння території дендропарку
«Лісова країна».
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб

6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

Частина площі дендропарку ще не засаджена, дендропарк
потребує зрошення, освітлення, огородження та озеленення.

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту

проведено заходи з будівництва споруд системи зрошення,
освітлення, огородження та озеленння території дендропарку
збільшення кількості туристів та відвідувачів дендропарку
- підвищення рівня культурно-екологічної освіти серед жителів
Кремінської ОТГ та інших регіонів, особливо молоді;

8. Основні заходи проєкту

розробка проектно – кошторисної документації;
організація проведення закупівель;
проведення будівельних робіт;
введення об’єкту в експлуатацію.

9. Період реалізації проєкту
2 роки ( квітень 2022 – червень 2023)

10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту

2021 рік
0

12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація

Кремінська ОТГ, активні мешканці, Громадські організації.

1. Назва проєкту

Облаштування паркових відпочинкових зон (с. Новокраснянка,
с. Попівка)
2.3.1. Створення сучасних громадських просторів.

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

2022 рік
300,0

2023 рік
300,0

Разом
600,0

Кошти міжнародних донорських організацій, місцевий бюджет,
Державний бюджет, Обласний бюджет..

Мета: Облаштувати зони відпочинку для мешканців сільської

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту

8. Основні заходи проєкту

території
Завдання :
проведення заходів з встановлення лавок , урн, освітлення
споруд системи зрошення, , огородження та озеленння
території
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб

В сільській території відсутні будь які облаштовані зони
відпочинку, для відпочинку мешканцям сільської території
доводиться їхати до міста на проспект. Але це можливо зробити
лише в денний час , так як громадський транспорт останній рейс
робить близько 6 години вечора. Тому в багатьох мешканців
сільської території не має змоги відвідувати відпочинкову зону.
Прорведено заходи з встановлення лавок , урн, освітлення
споруд системи зрошення, , огородження та озеленння
території
- підвищення рівня культурно-екологічної освіти серед жителів
Кремінської ОТГ , а саме мешканців сільської території,
особливо молоді;
розробка проектно – кошторисної документації;
організація проведення закупівель;
проведення будівельних робіт;
введення об’єкту в експлуатацію.

9. Період реалізації проєкту
2 роки ( квітень 2022 – вересень 2023)

10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація

1. Назва проєкту
2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

2021 рік
0

2022 рік
450,0

2023 рік
350,0

Разом
700,0

Кошти міжнародних донорських організацій, місцевий бюджет,
Державний бюджет, Обласний бюджет..
Кремінська ОТГ, активні мешканці, Громадські організації.

Облаштування дитячого скейт-майданчику (пр. Дружби, м.
Кремінна)
2.3.1. Створення сучасних громадських просторів.

Мета: створення сприятливих умов для спортивного та
оздоровчого розвитку родини, організація змістовного дозвілля

дітей та молоді.

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт

Завдання :
Створення інноваційних комплексів для дозвілля дітей, учнів
шкіл, молоді. Заняттям фізичною культурою та спортом,
тематичний склад дитячих та спортивних майданчиків повинен
бути різновіковим.
Організація дозвілля населення територіальної громади, в
особливості школярів та молоді.
Вирішення актуальної проблеми незайнятості дітей, підлітків,
молоді.
Придбання скейт-парку та ролердрому.
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб

6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

Скорочення кількості молоді, яка займається фізичною
культурою і спортом, обмеження фінансування, зниження
спортивного рівня підготовки молоді призвело до безкультурної
поведінки, пияцтва, підвищення рівня злочинності, відсутності
поваги до самих себе та до оточуючих, а населення яке прагне
займатися спортом не має на це належних умов. Всі ці причини
і створили основну проблему, яку потрібно вирішити.

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту

Встановлено 15 фігурних елементів для скейт майданчику
Реалізація даної інвестиційної Програми (проекту) сприятиме
збільшенню рівня спортивної підготовки молоді, можливість
займатися спортом усіх бажаючих, підвищення соціального та
культурного рівня міста, створення умов для активного
відпочинку
розробка проектно – кошторисної документації;
організація проведення закупівель;
проведення будівельних робіт;
введення об’єкту в експлуатацію.
1 рік ( квітень 2021 – вересень 2021)

8. Основні заходи проєкту

9. Період реалізації проєкту
10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація

2021 рік
2022 рік
2023 рік
Разом
400,0
0
0
400,0
Кошти міжнародних донорських організацій, місцевий бюджет,
Державний бюджет, Обласний бюджет.
Кремінська ОТГ, активні мешканці, Громадські організації.

1. Назва проєкту

Облаштування сцени та майданчику для вуличних музикантів
(проспект Дружби, м. Кремінна)

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

2.3.1. Створення сучасних громадських просторів.

Мета: створення належних умов для розвитку культури у громаді,

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту

8. Основні заходи проєкту

забезпечення творчого розвитку особистості, підвищення культурного
рівня та естетичного виховання громадян, ефективне підвищення
культурно-масової роботи, організація дозвілля через проведення
культурно-просвітницької кампанії, зокрема і для осіб з інвалідністю..
Завдання :
- залучення більшої кількості жителів до проведення більш якісного
та змістовного дозвілля;
- надання можливості розвитку громадських ініціатив та залучення
населення до суспільно-політичного життя громади;
- зростання активності жителів у питанні вирішення соціально
важливих проблем та розвиток їх громадського мислення;
- створення умов для подальшого розвитку самодіяльної народної
творчості, підтримка народного мистецтва ;
- зростання кількості учасників інноваційних програм;
- охоплення значно більшої кількості дітей позашкільною
спеціалізованою мистецькою освітою;
- забезпечення максимальної зайнятості молоді, громади у вечірній
час та підлітків у позаурочний та літній час;
- організація та проведення різних свят та конкурсів;
- підвищення культурно-естетичного та духовного розвитку жителів
міста та навколишніх сіл;
- проведення заходу за участі осіб які мають інвалідність з метою
створення об’єднання для них.
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб
Сучасні реалії соціально-економічного стану суспільства спонукають
рухатися вперед, оновлюючи й удосконалюючи не лише матеріальну,
а й духовну його сферу. Тому питання якими бути закладам культури в
сучасному культурно-дозвіллєвому просторі є надзвичайно
актуальними. Підходи та критерії, що традиційно склалися на практиці
культурно-дозвіллєвої діялності клубних закладів, потребують
принципових змін.
Встановлено сцени та майданчику для вуличних музикантів
- розвиток громадських ініціатив та залучення населення до
суспільно-політичного життя громади;
- зростання активності жителів у питанні вирішення соціально
важливих проблем та розвиток їх громадського мислення;
- створення умов для подальшого розвитку самодіяльної народної
творчості, підтримка народного мистецтва ;
- зростання кількості учасників інноваційних програм;
- охоплення значно більшої кількості дітей позашкільною
спеціалізованою мистецькою освітою;
розробка проектно – кошторисної документації;
організація проведення закупівель;
проведення будівельних робіт;
введення об’єкту в експлуатацію.

9. Період реалізації проєкту
10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація
1. Назва проєкту

1 роки ( квітень 2021 – вересень 2021)
2021 рік
2022 рік
2023 рік
Разом
725,0
0
0
725,0
Кошти міжнародних донорських організацій, місцевий бюджет,
Державний бюджет, Обласний бюджет.
Кремінська ОТГ, активні мешканці, Громадські організації.

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

3.1.1. Якісне водопостачання та водовідведення

«Будівництво сучасних очисних споруд »

Мета: Впровадження сучасних технологій очищення стічних
вод, будівництво очисних споруд

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт

Завдання : підвищення рівня екологічної безпеки, мінімізація
забруднення навколишнього середовища, покращення надання
послуг населенню з водовідведення.
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб

6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

На території громади відсутні очисні споруди, каналізаційні
стоки розміщуються на полях фільтрації, що певним чином
впливає на стан навколишнього природного середовища. Для
збереження навколишнього середовища та його відновлення є
необхідним запровадження нових сучасних технологій з
очищення стічних вод.

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту

Впровадження сучасних технологій на базі нових побудованих
очисних споруд;
Максимально можливе якісне очищення стічних вод;
Покращення та відновлення стану навколишнього середовища;

8. Основні заходи проєкту

-

розробка проектно – кошторисної документації;
організація проведення закупівель;
проведення будівельних робіт;
введення об’єкту в експлуатацію.

9. Період реалізації проєкту
3 роки ( 2021 – 2023)
10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції

2021 рік
2022 рік
2023 рік
Разом
7500,00
30000,00
37500,00
75000,00
Бюджет Кремінської ОТГ, МТД, кошти інвесторів.
Кремінська ОТГ, комунальне підприємство «Кремінське
водопровідно-каналізаційне господарство», громадські
організації

13. Інша інформація

1. Назва проєкту

Автоматизація управління водопровідними насосними
станціями

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

3.1.1. Якісне водопостачання та водовідведення

Мета: Впровадження системи автоматичного управління
водопровідними насосними станціями
Завдання :
Створення сучасного підходу до систем автоматизації
технологічного процесу водопостачання, самостійного

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту
8. Основні заходи проєкту

забезпечення безперервного процесу управління
технологічним обладнанням, підтримання параметрів
технологічних систем по заданим програмам, передача
інформації на комп'ютери системи диспетчерського контролю
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб

Система ручного управління водопровідними насосними
станціями є на даний час застарілою. Впровадження новітніх
технологій у всіх сферах життєдіяльності не повинні пройти
осторонь управління станціями. Доцільним є запровадження
автоматизованої системи управління водопровідними
насосними станціями з метою якісного та безперервного
водопостачання населенню.
Створено автоматизовану систему управління водопровідними
насосними станціями, що діє безперервно та якісно постачаючи
питну воду населенню з урахуванням всіх можливих вимог
щодо постачання.
- розробка проектно – кошторисної документації;
- організація проведення закупівель;
- проведення будівельних робіт;
- введення об’єкту в експлуатацію.

9. Період реалізації проєкту
2 роки ( 2021 – 2022)

10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції

2021 рік
2022 рік
2023 рік
Разом
500,00
1000,00
0,0
1500,00
Бюджет Кремінської ОТГ, МТД, кошти інвесторів.
Кремінська ОТГ, комунальне підприємство «Кремінське
водопровідно-каналізаційне господарство», громадські
організації

13. Інша інформація

1. Назва проєкту

«Запровадження сучасної системи моніторингу якості питної
води»

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

3.1.1. Якісне водопостачання та водовідведення

Мета: Впровадження системи моніторингу якості питної
води
Завдання :
Створення контролю безпечності та якості питної води з
урахуванням вимог Санітарних норм підприємством питного
водопостачання. Здійснення повного контролю безпечності та

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту
8. Основні заходи проєкту

9. Період реалізації проєкту
10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції

якості питної води під час введення в експлуатацію
новозбудованих водопроводів, технологічних ліній, після їх
реконструкції, капітального ремонту і переобладнання та у разі
зміни технології водо підготовки тощо.
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб
Для всього живого на нашій планеті, і для людей у тому числі,
потрібна не просто вода, а вода визначеної якості. Насамперед
це "прісна" вода, тобто така, що містить в 1 л свого об’єму не
більш 10 мл розчинених речовин. Навіть мізерний вміст у воді
ряду токсичних речовин робить її для людини смертельною
отрутою. Багато хімічних речовин, накопичуючи в організмі
людини навіть у дуже маленьких кількостях, приводять до
генетичних змін, важким захворюванням, що передаються з
покоління в покоління. Тому однією із складових якісного
водопостачання є якість самої води.
Надання населенню чистою, якісної питної води;
Своєчасний контроль за стоном води та можливість негайного
реагування на будь які негативні зміни щодо її якості.
- розробка проектно – кошторисної документації;
- організація проведення закупівель;
- проведення будівельних робіт;
- введення об’єкту в експлуатацію.
3 роки ( 2021 – 2023)
2021 рік
2022 рік
2023 рік
Разом
10,00
15,00
15,00
40,00
Бюджет Кремінської ОТГ, МТД, кошти інвесторів.
Кремінська ОТГ, комунальне підприємство «Кремінське
водопровідно-каналізаційне господарство», громадські
організації

13. Інша інформація

1. Назва проєкту

«Реконструкція каналізаційних колекторів та каналізаційної
насосної станції м. Кремінна»

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

3.1.1. Якісне водопостачання та водовідведення

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив

Мета: Реконструкція та модернізація каналізаційних
колекторів
Завдання :
Заміна старих та зношених каналізаційних колекторів
Кремінська ОТГ

5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт

23,5 тис . осіб

6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

Каналізаційний колектор - трубопровід зовнішньої
каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод.
Система каналізаційних колекторів на території Кремінської
територіальної громади є застарілою, оскільки була побудована
в 1970-1980 роки. Якісне стабільне водовідведення є однією із
складових забезпечення функціонування громади.
Надання населенню якісних послуг з водовідведення;
Заміна старих каналізаційних колекторів за допомогою нових
матеріалів подовжить їх термін експлуатації
- розробка проектно – кошторисної документації;
- організація проведення закупівель;
- проведення будівельних робіт;
- введення об’єкту в експлуатацію.

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту
8. Основні заходи проєкту

9. Період реалізації проєкту

2 роки ( 2022 – 2023)

10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції

2021 рік
2022 рік
2023 рік
Разом
0,00
12000,00
16000,00
28000,00
Бюджет Кремінської ОТГ, МТД, кошти інвесторів.
Кремінська ОТГ, комунальне підприємство «Кремінське
водопровідно-каналізаційне господарство», громадські
організації

13. Інша інформація
1. Назва проєкту
2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації

«Будівництво нових каналізаційних мереж Кремінської
територіальної громади»
3.1.1. Якісне водопостачання та водовідведення

Мета: Розширення каналізаційної мережі
Завдання :
Розширення каналізаційної мережі за рахунок нового
будівництва з урахуванням розширення території громади.
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб

Аналіз стану наявної каналізаційної мережі свідчить про те, що
більшість населення не забезпечені системою централізованого
водовідведення. Це певним чином впливає на екологічний
стан ґрунту, якість ґрунтових вод, а також незручності для
самого населення у отриманні послуг.
Розширення системи каналізаційної мережі, поліпшення
екологічного стану ґрунту та ґрунтових вод, надання

проєкту, інновації проєкту
8. Основні заходи проєкту

населенню якісних послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення.
- розробка проектно – кошторисної документації;
- організація проведення закупівель;
- проведення будівельних робіт;
- введення об’єкту в експлуатацію.

9. Період реалізації проєкту
3 роки ( 2021 – 2023)
10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції

2021 рік
2022 рік
2023 рік
Разом
5000,00
5000,00
5000,00
15000,00
Бюджет Кремінської ОТГ, МТД, кошти інвесторів.
Кремінська ОТГ, комунальне підприємство «Кремінське
водопровідно-каналізаційне господарство», громадські
організації

13. Інша інформація

1. Назва проєкту
2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт
7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту
8. Основні заходи проєкту

«Реконструкція мережі вуличних водоводів»
3.1.1. Якісне водопостачання та водовідведення

Мета: Заміна вуличних водоводів
Завдання :
Повна заміна застарілих вуличних водоводів з використанням
нових матеріалів .
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб

Аналіз стану мережі та статистика аварійних ситуацій вуличних
водоводів свідчить про їх сто відсоткове фізичне зношення.
Крім того забрудненість труб певним чином впливає на якість
питної води.
Повна заміна та модернізація мережі вуличних водоводів;
покращення доступу до води населення; надання якісних послуг
з централізованого водопостачання; покращення якості питної
води.
- розробка проектно – кошторисної документації;
- організація проведення закупівель;
- проведення будівельних робіт;
- введення об’єкту в експлуатацію.

9. Період реалізації проєкту

3 роки ( 2021 – 2023)

10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн

2021 рік
800,00

2022 рік
800,00

2023 рік
600,00

Разом
2200,00

11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції

Бюджет Кремінської ОТГ, МТД, кошти інвесторів.
Кремінська ОТГ, комунальне підприємство «Кремінське
водопровідно-каналізаційне господарство», громадські
організації

13. Інша інформація
1. Назва проєкту

«Енергосертифікація будівель комунальної форми власності»

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

3.1.5 Термомодернізація комунальних будівель

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт
7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту

8. Основні заходи проєкту

9. Період реалізації проєкту
10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація

Мета: Проведення енергоаудиту та енергетичної сертифікації
будівель комунальної форми власності
Завдання : встановлення ефективності використання паливноенергетичних ресурсів і вироблення економічно обґрунтованих
заходів по зниженню витрат на паливо- і енергозабезпеченні;
енергетична сертифікація будівель комунальної форми
власності
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб

Термомодернізація у сфері житлово-комунального господарства
є ключовим питанням у сфері енергоефективності. Головною
метою є зменшення енергоспоживання, що в свою чергу вплине
на певну економію ресурсів громади.
Встановлення фактичних даних щодо стану будівель
комунальної власності, стану енергоефективності ;
Енергетична сертифікація будівель комунальної власності
надасть можливість реального планування здійснення заходів з
термомодернізації;
-

Інвентаризація будівель комунальної власності;
розробка проектно – кошторисної документації;
організація проведення закупівель;
проведення енергоаудиту;
енергетична сертифікація будівель комунальної
власності.

3 роки ( 2021 – 2023)
2021 рік
2022 рік
2023 рік
Разом
250,00
250,00
250,00
750,00
Бюджет Кремінської ОТГ, кошти цільових фондів та програм.
Кремінська ОТГ

1. Назва проєкту

«Термомодернізація будівель комунальної форми власності»

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

3.1.5 Термомодернізація комунальних будівель

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт
7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту

8. Основні заходи проєкту

Мета: Термомодернізація будівель комунальної форми
власності 2022-2023 (розробка проектів, проведення
експертизи, визначення підрядної організації та технічного
нагляду, виконання будівельних робіт)
Завдання : здійснення комплексу заходів по утепленню
будівель комунальної власності та модернізації інженерних
систем з метою їх приведення у відповідність до сучасних вимог
з енергоефективності.
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб

Термомодернізація у сфері житлово-комунального господарства
є ключовим питанням у сфері енергоефективності. Головною
метою є зменшення енергоспоживання, що в свою чергу вплине
на певну економію ресурсів громади.
Визначення комплексу заходів щодо підвищення
енергоефектвності, етапи і послідовність їх здійснення,
окупності; удосконалення систем електропостачання,
теплопостачання та гарячого водопостачання.
-

Розробка проектно – кошторисної документації;
Проведення експертизи;
Визначення підрядної організації та технічного нагляду;
Проведення будівельних робіт;
Введення об’єкту в експлуатацію.

9. Період реалізації проєкту

3 роки ( 2021 – 2023)

10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація

2021 рік
2022 рік
2023 рік
Разом
5000,00
5000,00
5000,00
15000,00
Бюджет Кремінської ОТГ, кошти цільових фондів та програм.

1. Назва проєкту

«Модернізація парку спецтехніки та контейнерного
господарства»

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт

3.2.1 Створення комплексної системи поводження відходами

Кремінська ОТГ

3. Мета та завдання проєкту

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт

Мета: Технічне переоснащення то оновлення парку
спецтехніки та контейнерного господарства
Завдання :
Запровадження сучасної техніки із збору та перевезення
побутового сміття; збільшення кількості одиниць техніки з
урахуванням об’ємів збираємого сміття; заміна старих
контейнерів та встановлення нових з урахуванням роздільного
збору сміття; облаштування контейнерних майданчиків та
приведення їх стану до Санітарних вимог
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб

6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт
7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту
8. Основні заходи проєкту

9. Період реалізації проєкту

Зменшення кількості побутового сміття, покращення
епідеміологічного та екологічного стану навколишнього
середовища, отримання коштів до бюджету за рахунок
вилученої втор сировини
- розробка проекту
- проведення закупівель
- встановлення обладнання
- введення в експлуатацію
2021-2022

10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація

2021 рік
2022 рік
2023 рік
300,00
2500,00
0,00
Бюджет Кремінської ОТГ

1. Назва проєкту

«Чисте довкілля»

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

3.2.1 Створення комплексної системи поводження відходами

Разом
2800,00

Кремінська ОТГ

Мета: Впровадження механізованого сортування відходів з
вилученням цінних ресурсних компонентів (скло, пластик,
папір та картон)
Завдання : зменшити обсяги захоронення побутових відходів
шляхом впровадження нових сучасних високоефективних
методів переробки, утилізації та знешкодження, а також
придбання та встановлення сміттєсортувальної станції, яка дасть
можливість зменшити об'єми захоронення відходів на міському

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту
8. Основні заходи проєкту

9. Період реалізації проєкту

сміттєзвалищі та забезпечить поліпшення екологічного стану
довкілля, зменшить негативний вплив на навколишнє
середовище.
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб

Перший пункт, з якого завжди починається свідоме поводження
з відходами, — це сортування сміття. Сортування допомагає
зменшити кількість відходів, які знаходяться на сміттєзвалищі,
завдяки їх подальшій утилізації. Без цього сміття буде тільки
накопичуватись, адже для його розкладання потрібно надто
багато часу.
Зменшення кількості побутового сміття, покращення
епідеміологічного та екологічного стану навколишнього
середовища, отримання коштів до бюджету за рахунок
вилученої втор сировини
- розробка проекту
- проведення закупівель
- встановлення обладнання
- введення в експлуатацію
2022

10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація

2021 рік
2022 рік
2023 рік
300,00
2000,00
0,00
Бюджет Кремінської ОТГ

1. Назва проєкту

«Впровадження комплексної системи роздільного збору
твердих побутових відходів з метою вирішення проблем
екологічної безпеки жителів Кремінської ОТГ»

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

3.2.1 Створення комплексної системи поводження відходами

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований

Разом
2000,00

Кремінська ОТГ

Мета: Облаштування майданчиків для роздільного збору ТПВ
Завдання : підвищити рівень обізнаності серед населення щодо
необхідності сортування ТПВ, облаштування майданчиків для
роздільного збору ТПВ
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб

Забруднення навколишнього природного середовища,

проєкт

порушення екологічного балансу внаслідок безсистемного
засмічення довкілля є основною проблемою нашого проекту.
Більшу частину відходів можна переробляти при роздільному
зборі сміття. Основою будь-якої переробки служить сортування.
Відсортовуючи пластик, скло, макулатуру для переробки ми
можемо зберегти природні ресурси та покращити екологію.

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту

- поліпшення якості послуг зі збору, вивезення та утилізації
ТПВ на території Кремінської ОТГ;
- зменшення обсягів складування ТПВ на полігоні, внаслідок
чого продовжити термін його експлуатації;
- зменшення матеріальних витрат підприємств – надавачів
послуг з вивезення ТПВ на полігон та зниження видатків
населення і бюджетної сфери на відповідні послуги;
- забезпечення участі громадян у вирішенні питань благоустрою
Кремінської ОТГ, підняття рівню свідомості та відповідальності.

8. Основні заходи проєкту

- розробка проекту
- проведення закупівель
- встановлення майданчиків
3 роки (2021-2023)

9. Період реалізації проєкту
10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація

2021 рік
2022 рік
2023 рік
300,00
300,00
300,00
Бюджет Кремінської ОТГ

Разом
900,00

1. Назва проєкту

«Місто зручного пересування»

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

3.3.1 Впровадження сучасної системи управління транспортною
інфраструктурою з дотримання принципів універсального
дизайну
Мета: Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт
доріг, тротуарів, мостів

Кремінська ОТГ

Завдання :
Проведення повного аналізу стану доріг, тротуарів, мостів
Капітальний ремонт та реконструкція доріг, тротуарів, мостів
Будівництво нових об’єктів дорожньої структури
4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт

Кремінська ОТГ

6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований

Стан доріг та тротуарів Кремінської ОТГ свідчить про
необхідність проведення робіт із поліпшення їх стану. Неякісне

23,5 тис . осіб

проєкт

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту
8. Основні заходи проєкту

9. Період реалізації проєкту

покриття, ями, вибоїни, тощо, є факторами створення аварійних
ситуацій, травматизму. Забезпечення пересування мостами –
забезпечення безпеки мешканців. Безпечне пересування та
зручність територією Кремінської ОТГ є одними із головних
складових безпечної громади.
Поліпшення стану дорожнього полотна, вирішення проблеми
з’єднання сіл та міста, створення безпечних умов пересування
на території Кремінської ОТГ.
- проведення повного аналізу стану доріг, тротуарів, мостів
- складання проекту
- проведення закупівель
- реалізація проекту
3 роки (2021-2023)

10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація

2021 рік
2022 рік
2023 рік
10000,00
10000,00
10000,00
Бюджет Кремінської ОТГ

1. Назва проєкту

«Безперешкодні перевезення на території Кремінської ОТГ»

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

3.3.1 Впровадження сучасної системи управління транспортною
інфраструктурою з дотримання принципів універсального
дизайну
Мета: Створення системи комунального транспорту
(придбання 2-х автобусів для маршрутів в межах ОТГ)

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту

Разом
30000,00

Кремінська ОТГ

Завдання :
Створення умов для надання населенню високоякісних послуг з
перевезення автобусами в тому числі з урахуванням потреб
інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового
апарату та інших маломобільних груп
Кремінська ОТГ
23,5 тис . осіб

Надання якісних послуг з перевезення не може існувати без
наявності комунального транспорту на території Кремінської
ОТГ. За результатами децентралізації територія ОТГ стає досить
великою. Можливість безперешкодного пересування повинні
мати як мешканці міста так і мешканці сіл та селищ. А
можливість пересування осіб з особливими потребами дасть
можливість реалізації їх законних прав та інтересів у повній
мірі.
Функціонування комунального транспорту;
Додаткові робочі місця ;
Надання якісних та стабільних послуг з перевезення територією

8. Основні заходи проєкту

9. Період реалізації проєкту

з урахування потреб людей особливими потребами.
- складання проекту
- проведення закупівель
- реалізація проекту (створення маршруту, встановлення
тарифів тощо)
2 роки (2022-2023)

10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація

2021 рік
2022 рік
2023 рік
0,00
1500,00
1500,00
Бюджет Кремінської ОТГ

1. Назва проєкту

Забезпечення доступності культурних послуг шляхом
створення центру культурного розвитку в Кремінській громаді
4.1.1. Забезпечення доступності та актуальності
соціокультурних послуг для всіх категорій населення
незалежно від статі, місця проживання, рівня статків та
інших соціально-демографічних характеристик
Мета:
- Забезпечення доступності та актуальності надання культурних
послуг для всіх категорій населення незалежно від статі.
Завдання:
- Створення центру культурного розвитку
Кремінська ОТГ

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту
8. Основні заходи проєкту

9. Період реалізації проєкту

Разом
3000,00

Кремінська ОТГ

Населення Кремінської ОТГ – 22 тис. осіб
Культура так само важлива, як і добре врядування, сильна
економіка чи соціальна справедливість. В громаді відсутній
єдиний центру культурного розвитку. Який би допомагав
розвівати у молоді відчуття прекрасного, розкривав багатство
та глибину національного досвіду.
Виховував молодих людей у дусі патріотизму та любові до
рідного краю Був би майданчиком для спілкування,
відпочинку, організації культурно-масових заходів та
проведення змістовного дозвілля більшості населення громади.
Створений центр культурного розвитку.

-Проведення моніторингу потреб громади в соціокультурних
послугах, шляхом анкетування
-Створення центру культурного розвитку (розробка проектно –
кошторисної документації; організація проведення закупівель,
проведення ремонтно-будівельних робіт, закупівля
обладнання
2 року

10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація

2021 рік
2022 рік
2023 рік
150,0
50,0
0
Місцевий бюджет ОТГ, МТД

1. Назва проєкту

Забезпечення надання якісної соціальної допомоги літнім
людям шляхом створення сучасного хоспісу в Кремінській
громаді
4.2.3. Впровадження комплексної системи надання соціальних
послуг, що відповідають потребам громади.

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

Разом
150,0

Кремінська ОТГ

Мета:
- Забезпечення надання якісної соціальної допомоги літнім
людям які потребують постійного догляду.
Завдання:
- Моніторинг кількості громадян які отримують, або
претендують на отримання соціальних послуг
- Визначення кількості соціальних послуг які відповідають
потребам громади.
- Створення Центру соціальних послуг.
- Визначення розміру фінансування на утримання Центру
соціальних послуг та на надання соціальних послуг з
місцевого бюджету.

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

Кремінська ОТГ

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту
8. Основні заходи проєкту

Створений сучасний Хоспіс.

Люди які потребують допомоги – 1500 осіб

-

Виділення приміщення для організації Хоспісу
розробка проектно – кошторисної документації;
організація проведення закупівель,
проведення ремонтно-будівельних робіт
закупівля меблів та обладнання для оснащення Хоспісу.

9. Період реалізації проєкту

2року

10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту

2021 рік
2022 рік
2023 рік
0
2500,0
3500
Місцевий бюджет ОТГ, МТД

Разом
6000,0

12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції
13. Інша інформація

Кремінська ОТГ

1. Назва проєкту

Створення ефективних механізмів комунікації влади з
громадою
5.1.1. Створення ефективних механізмів комунікації влади з
мешканцями громади для забезпечення прозорості прийняття
рішень та підвищення рівня муніципальних послуг.
Мета:
- Створення ефективних механізмів для комунікації влади та
мешканців громади, забезпечення прозорості прийняття рішень
місцевої влади.
Завдання:
- Встановлення інформаційних кіосків на території Кремінської
ОТГ біля поштових відділеннях, клубах, бібліотеках, закладах
охорони здоров’я, освіти тощо);
- Доповнення сайту Кремінської міської ради електронним
сервісом «Місцеві Е – петиції»;
- Впровадження нових сервісів на сайті (у тому числі
інклюзивних), чат-ботів, з використанням інструментів Smart
city, таких як веб-сервіс «Єдиний кабінет мешканця», «система
оцінки якості послуг», «електронна черга в дитячий садок».

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання
проєкту

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту
8. Основні заходи проєкту

9. Період реалізації проєкту
10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту

Кремінська ОТГ
Населення Кремінської ОТГ - 21375 осіб
Низька поінформованість населення щодо дій влади створює
недовіру та збільшує соціальну напругу серед мешканців
громади. Особливо гостро стоїть проблема поінформованості
мешканців віддалених районів міста сіл та селищ громади.
Тому встановлення інформаційних кіосків на у віддалених
районах Кремінської ОТГ є ключовим завданням влади.
Впровадження нових сервісів допоможе мешканцям отримати
послугу, або інформацію не виходячи з дому, що важливо в
умовах пандемії, або для мало мобільних громадян.
Близько 20 тис осіб мають змогу дізнаватись про рішення
місцевої влади.
Встановлення 7 -і інформаційних антивандальних кіосків біля
поштових відділеннях, клубах, бібліотеках, закладах охорони
здоров’я, освіти у віддалених районах (с.Попівка,
с.Новокраснянка, с. Стара Краснянка, с.Житлівка, р-н І Шахта, р-н
Спутніка, пл. Паркова)
3 роки
2021 рік
2022 рік
2023 рік
Разом
390
471
547
1408
Місцевий бюджет ОТГ, міжнародна технічна допомога

12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції

Кремінська ОТГ

1. Назва проєкту

Розбудова інфраструктури що сприяє підвищенню
громадської безпеки
5.3.1. Безпека на вулицях

2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту
8. Основні заходи проєкту

Мета:
Підвищення громадської безпеки на вулицях міста
Завдання:
- Розширення мережі зовнішнього освітлення ОТГ;
- Виявлення небезпечних місць у громаді з залученням
широкого кола громадян.
- Активізація співпраці з громадянами в частині отримання
оперативної інформації щодо об’єктів які підвищують
небезпеку (відкриті люки, відсутність освітлення, аварійні
дерева;
- Встановлення камер відеоспостереження в небезпечних
місцях та людних місцях.
Кремінська ОТГ
Населення Кремінської ОТГ -23500 осіб
Безпека є базовою потребою людини, тому створення
безпечних комфортних умов є головним завданням влади.
Відсутність освітлення на вулицях та провулках приватного
сектору створює відчуття небезпеки у жінок, дітей, людей
похилого віку, які вимушені йти до дому у темний час.
Встановлення 25 камер відеоспостереження небезпечних
місцях та людних місцях ОТГ
-

-

Розширення мережі зовнішнього освітлення вулиць ОТГ
(виготовлення тех.завдання, розробка проектно –
кошторисної документації; організація проведення
закупівель, проведення ремонтно-будівельних робіт)
Виявлення небезпечних місць у громаді (громадські
активісти разом з поліцією)
Закупівля та встановлення 25 камер відеоспостереження в
небезпечних місцях та людних місцях.

9. Період реалізації проєкту

3 роки

10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції

2021 рік
2022 рік
2023 рік
Разом
350,0
400,0
400,0
1150,0
Місцевий бюджет ОТГ, міжнародна технічна допомога
Кремінська ОТГ

13. Інша інформація
1. Назва проєкту
2. Номер і назва завдання зі
Стратегії розвитку громади,
якому відповідає проєкт
3. Мета та завдання проєкту

4. Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5. Кількість населення, на яке
поширюватиметься проєкт
6. Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проєкт

7. Очікувані кількісні та якісні
результати від реалізації
проєкту, інновації проєкту
8. Основні заходи проєкту

9. Період реалізації проєкту
10. Обсяг фінансування
проєкту, тис. грн
11. Джерела фінансування
проєкту
12. Учасники реалізації
проєкту та їх функції

Розбудова інфраструктури що сприяє підвищенню
громадської безпеки
5.3.1. Безпека на дорогах

Мета: Підвищення громадської безпеки на дорогах міста
Завдання:
- Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості
руху транспортних засобів в небезпечних місцях.
- Розбудова мережі камер відеоспостереження на дорогах;
- Встановлення дорожніх знаків та проведення своєчасної
розмітки доріг;
- Облаштування безпечних переходів за принципом
універсального дизайну (із звуковим та світловим
попередженням, пандусними з’їздами). встановлення
манекенів на пішохідних переходах;
Кремінська ОТГ
Населення Кремінської ОТГ - 23500 осіб
Недостатня кількість камер відеоспостереження на дорогах
міста не дає змогу поліції швидко відригувати на ДТП, або
затримати небезпечну людину, що важливо в умовах
близькості до лінії розмежування. Все це створює відчуття
небезпеки у мешканців. Встановлення пристроїв примусового
зниження швидкості руху транспортних засобів в небезпечних
місцях, змусить водіїв зменшити швидкість, що теж необхідно
для вразливої категорії (дітей, людей похилого віку, інвалідів). А
облаштування безпечних переходів звуковим та світловим
попередженням та пандусними з’їздами надасть змогу людям з
інвалідністю відчувати себе більш впевнено при переході
дорогі.
Встановлення 25 камер відеоспостереження небезпечних
місцях та людних місцях ОТГ
-

Закупівля та встановлення
на дорогах 3- х камер
відеоспостереження (визначення місця установки камер,
організація проведення закупівель, встановлення камер)
- Встановлення 3-х пристроїв примусового зниження
швидкості руху транспортних засобів в небезпечних місцях
- Встановлення дорожніх знаків та проведення своєчасної
розмітки доріг;
- Облаштування безпечних переходів за принципом
універсального дизайну (із звуковим та світловим
попередженням, пандусними з’їздами). встановлення
манекенів на пішохідних переходах (виготовлення
тех.завдання,
розробка
проектно
–
кошторисної
документації;
організація
проведення
закупівель,
проведення будівельних робіт)
3 роки
2021 рік
2022 рік
2023 рік
Разом
480,0
480,0
480,0
1470,0
Місцевий бюджет ОТГ, міжнародна технічна допомога
Кремінська ОТГ

13. Інша інформація

Додаток №3 до Стратегії розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади до 2027 року

Таблиця моніторингу виконання
Стратегії розвитку Кремінської міської спроможної громади до 2027 року

Цільові та фактичні значення
Дезагрегація

Індикатори

Вихідні дані
2021
рік

значення

План

Факт

План

Відповідальний
виконавець

Джерело
інформації

2022

Коментарі/
пояснення

Факт

Стратегічна ціль 1.Територія розвитку бізнесу, агропромислового комплексу та залучення інвестицій.
Зростання реальних доходів
працюючого населення (%);

-

2019

Жін.

Кількість зареєстрованих
безробітних, осіб;

5,4%

4,3%

4,9%

669

660

600

795

750

690

2019
Чол.

Статистична
звітність

Статистична
звітність

Орган статистики

Орган статистики

Кількість
Операційна ціль 1.1. Розвиток малого та середнього бізнесу, жіночого та молодіжного підприємництва.
Кількість СПД, та їх частка в обсягах
виробленої продукції та послугах (%).

-

Кількість зареєстрованих ФОП – віком
до 35 років, осіб
Кількість зареєстрованих ФОП – жінок,
осіб

1499

1520

1545

56%

58%

59%

2019

Статистична
звітність, звітність
держреєстратора

Держреєстратор,
Орган статистики

-

2019

358

370

380

Звітність
держреєстратора

Держреєстратор

-

2019

149

156

167

Звітність
держреєстратора

Держреєстратор

Звітність ЦНАП

Відділ адмінпослуг

1.1.1. Розвиток бізнес-асоціацій та інституцій підтримки бізнесу.
Кількість підприємців, яким надано
консультаційну підтримку, осіб.

-

2019

226

240

250

2

Кількість адміністративних послуг що
надаються ЦНАПом, од.

-

2020

124

128

132

Звітність ЦНАП

Відділ адмінпослуг

Сайт ЦНАПу створено та працює, так/ні

-

2020

ні

так

так

Звітність ЦНАП

Відділ адмінпослуг

Кількість консультацій наданих бізнесасоціацією

-

2019

0

110

120

Доповідна

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Кількість публікацій на сайті міської
ради та сторінці фейсбук з питань
розвитку підприємництва

-

1019

27

35

37

Доповідна

Оргвідділ

1.1.2. Ефективне партнерство та активний діалог влади та бізнесу.
Частка регуляторних актів розроблених
за участю представників бізнесу, %

2020

0

2

2

Сайт міськради

Оргвідділ

-

2020

ні

так

так

Рішення міського
голови про
затвердження
складу Ради
промисловців та
підприємців та
положення про
неї.

Оргвідділ

Рада промисловців та підприємців
Кремінської ОТГ створено та працює,
так/ні.

Графік засідань
ради підприємців.
Кількість розроблених регуляторних
актів за умов консультацій з
представниками бізнесу

2020

0

1

2

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

3

Кількість питань обговорених під час
зустрічей з асоціаціями підприємців

Сформовано перелік перспективних
проектів державно-приватного
партнерства, так/ні

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

-

2020

0

4

4

Доповідна записка

-

2020

ні

ні

так

Доповідна записка
щодо
перспективних
пропозицій
державноприватного
партнерства

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

2020

0

0

0

Договір про
державноприватне
партнерство

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Кількість проектів державноприватного партнерства, од

1.1.3. Запровадження системи підтримки суб’єктів малого та середнього бізнесу в пріоритетних для ОТГ галузях економіки.
Кількість МСБ що отримали пільги зі
сплати місцевих податків, або
отримали інші преференції, од.

2020

0

0

10

Рішення міської
ради

Секретар ради

Визначений та затверджений перелік
пріоритетних для громади галузей
економіки, які потребують підтримки,
так/ні

2020

ні

так

так

Рішення міського
голови

Оргвідділ

2020

ні

ні

так

Рішення сесії
міської ради

Секретар ради

Прийнято порядок часткової
компенсації відсоткових ставок за
кредитами, що надаються банками на
реалізацію інвестиційних проектів
суб’єктами малого і середнього
підприємництва, так/ні.

-

4

Прийнято порядок надання пільг зі
сплаті місцевих податків та зборів
підприємцям-початківцям за певними
видами господарської діяльності.
Кількість переданих в оренду
приміщень комунальної власності та
земельних ділянок на пільгових умовах

-

2020

ні

так

так

Рішення сесії

Секретар ради

-

2020

0

2

2

Рішення сесії

Секретар ради

1.1.4. Активна виставкова діяльність, продукція місцевих товаровиробників та надавачів послуг відома та впізнавана по всій Україні.

Кількість суб’єктів МСБ які беруть участь
у виставкових заходах.

Кількість інформаційних повідомлень
щодо виставково-ярмаркових заходів
доведених до відома МСП

Каталог місцевих виробників
розроблено

Тематичний виставковий стенд
виготовлено

-

-

-

-

2019

2019

2020

2020

3

5

ні

ні

5

10

так

так

7

15

так

так

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Каталог

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Акт прийому
передачі

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

5

1.1.5. Підтримка розвитку підприємництва у тому числі серед жителів сільської місцевості, жінок, молоді, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та
людей з обмеженими можливостями.
Кількість заходів щодо інформування з
питань розвитку підприємництва серед
цільових груп.

Кількість започаткованих бізнесів на
рік, од.
PR – компанія серед населення щодо
популяризації підприємництва
проведена, так/ні.

Кількість інформаційних статей та/або
відеороликів про «Історії успіху»
місцевих підприємців, од.

Кількість публікацій в ЗМІ та мережі
інтернет про умови реєстрації та
ведення бізнесу, од.

Кількість заходів (круглих столів, пресконференцій) з питань зайнятості,
самозайнятості і розвитку
підприємництва, од.

-

2020

7

12

15

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

-

2019

92

110

115

Звіт

ЦНАП

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Електронна адреса
посилання

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Електронна адреса
посилання

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

-

-

-

-

2020

2020

2019

2019

ні

1

7

0

так

3

12

4

так

3

12

4

1.1.6. Підтримка розвитку бізнес-кластерів.

6

Кількість СПД що мають спільні
кластерні ознаки, од.

Розроблено та затверджено Концепцію
розвитку бізнес-кластерів на території
громади, так/ні.

Кількість інформаційних повідомлень
щодо підвищення ефективності роботи
МСБ в кластерному об’єднанні.

Кількість консультацій наданих МСБ
щодо кластерних об’єднань

-

2019

7

7

15

-

2020

ні

ні

так

-

-

2020

2020

0

0

2

0

4

*

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Рішення міського
Керуючий справами
голови

Електронна адреса
посилання

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Статистична
звітність

Орган статистики

*За кількістю
зацікавлених

Операційна ціль 1.2. Розвиток АПК та сільгоспкооперації
Зростання обсягів реалізації продукції
сільгосппереробки, (%)

-

2019

3,4%

4%

5%

1.2.1. Підтримка створення кооперативів (сільськогосп- та сільгоспобслуговуючих).
Кількість діючих сільгосп-кооперативів,
од.
Кількість заходів проведених
дорадчою службою на селі які
проведено за сприянням місцевої
влади

-

-

2020

2020

1

0

1

2

3

2

Статистична
звітність

Орган статистики

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

7

Кількість інформаційних повідомлень
для сільського населення щодо
можливих джерел фінансової
допомоги сільгоспкооперативам, од

-

2020

0

4

4

Електронна адреса
посилання

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

Статистична
звітність

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

1.2.2. Сприяння створенню сімейних фермерських господарств.

Кількість діючих сімейних фермерських
господарств, од

Кількість інформаційних повідомлень
щодо державної допомоги на
підтримку сімейних ферм.

-

-

2020

2020

0

0

2

4

4

4

Електронна адреса
посилання

За наростаючим
підсумком

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

1.2.3. Сприяння підвищенню ефективності роботи сільгоспвиробників.
% зростання ЄП що сплачені
сільгосппереробниками

-

2019

11,7%

5,5%

10,5%

Дані ДФС

ДФС

% зростання ПДВ що сплачені
сільгосппереробниками

-

2019

10,6%

9,5%

10%

Дані ДФС

ДФС

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Кількість наданих консультацій з питань
створення логістично-обслуговуючого
центру для сільгоспвиробників.

-

2020

0

*

*

8

Кількість наданих консультацій з питань
створення, реєстрації та діяльності
сільгосппереробних підприємств.
Кількість інформаційнороз’яснювальних заходів (семінарів,
тренінгів, круглих столів) з питань
ефективності інвестування в
сільгозппереробку.

-

-

2020

2020

0

0

*

3

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Загальнообласний
рейтинг

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

*

3

Операційна ціль 1.3. Маркетинг території та залучення інвестицій

Обсяг залучених за участю
виконкомів міських рад та
райдержадміністрацій коштів
міжнародних організацій щодо
реалізації проектів розвитку
територій, на одну особу населення,
грн.

-

2020

1500

1800

1900

1.3.1. Позиціонування ОТГ як інвестиційно-привабливої території в регіоні.

Обсяг прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) у
розрахунку на одну особу
населення наростаючим підсумком
з початку інвестування, доларів
США.

Перелік інвестиційних проектів
актуалізовано та сформовано, так/ні

-

-

2020

2020

*

ні

*

так

*

так

Загальнообласний
рейтинг

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Електронне
посилання на сайт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

*Дані відсутні

9

Інвестиційний профіль громади
розроблено, так/ні

Інформаційна компанія щодо
інвестиційних пропозицій проведена,
так/ні

-

-

2020

2020

ні

ні

так

так

Електронне
посилання на
ресурс

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

так

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток
Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

так

Сформовано базу земельних ділянок
«greenfield» та «brownfield», так/ні.

-

2020

ні

ні

так

Електронне
посилання на
ресурс

Сформовано портфель інвестиційних
проектів громади, так/ні

-

2020

ні

так

так

Портфель
інвестпропозицій

Кількість заходів різного рівня на яких
розповсюджувались промоційні
матеріали щодо залучення інвестицій,
од

-

2020

0

8*

8*

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Графічні та
картографічні
матеріали

Структурні
підрозділи з
земельних
відносин, ЖКГ та
інфраструктури

*-кількість
визначатиметься
щорічно
відповідно до
планів
діяльності
міськвиконкому

1.3.2. Підготовка сучасної просторово-планувальної документації.
Розроблені генеральні плани всіх
населених пунктів громади, так/ні

-

2020

ні

ні

так

10

Розроблений детальний план громади,
так/ні.

-

2020

ні

ні

так

Графічні та
картографічні
матеріали

Структурні
підрозділи з
земельних
відносин, ЖКГ та
інфраструктури

1.3.3. Впровадження комплексної системи/механізму залучення та супроводу інвестора.
Обсяг капітальних інвестицій (крім
інвестицій з бюджетів всіх рівнів) на
одну особу, грн

-

2020

806,0 грн

1020,00

1250,00

Статистична
звітність

Орган статистики

Розроблені та затверджені умови щодо
надання пільг при впровадженні
інвестиційних проектів, що
передбачають створення нових
робочих місць, так/ні

-

2020

ні

так

так

Рішення сесії
міської ради

Секретар ради

Доповідна

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

*

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

* - за кількістю
звернень за
фактом

так

Рішення міського
голови про
затвердження
плану реалізації
маркетингової
стратегії.

Секретар ради

*-за окремим
планом

Проведено моніторинг можливостей
фінансування інвестиційних проектів за
рахунок МТД, так/ні

Кількість консультацій, роз’яснень та
документів наданих інвесторам для
спрощення їх діяльності.

-

-

Маркетингова стратегія реалізується*,
так/ні.

-

2020

2020

2020

ні

0

ні

так

*

так

так

Стратегічна ціль 2. Привітна громада комфортного відпочинку, активного туризму та дозвілля

11

Частка туристичних пропозицій
громади у регіональній туристичній
пропозиції, %.

Частка населення громади що бере
участь у місцевих розважальних
заходах, % на рік.

-

-

2019

2019

35%

20%

35%

25%

40%

30%

Аналітична записка

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Доповідна записка

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Аналітична
записка

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Операційна ціль 2.1. Сприяння розвитку туристичної галузі.
% зростання кількості туристів до
попереднього року.

-

2019

15%

15%

17%

2.1.1. Розробка туристичних продуктів, що засновані на послідовному аналізі інтересів та цінностей туристів з урахуванням принципів інклюзивності.

Кількість нових туристичних продуктів,
од.

Проведено аналіз діючих об’єктів
відпочинку, так/ні

Кількість пропозицій щодо можливості
створення нових туристичних атракцій,
од

-

-

-

2020

2020

2020

0

ні

12

5

так

15

8

так

10

Доповідна

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Аналітична
записка

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Аналітична
записка

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

12

Капличка та купель в рекреаційній зоні
«Дубовий гай» облаштовані, так/ні

Надані всі необхідні дозвільні
документи для створення
«Мотузкового містечка», так/ні
Кількість тематичних фотозон в місцях
відпочинку облаштовані, так/ні

Парк дерев’яних скульптур для дітей
облаштовано, так/ні

-

2020

ні

так*

так

-

2020

ні

так*

так*

Інформаційна
довідка

6

Акт виконаних
робіт

Структурний
підрозділ що
За наростаючим
відповідає за ЖКГ
підсумком
та будівництво

так*

Акт виконаних
робіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Доповідна записка

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Інформаційна
довідка

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток,
ЦНАП

-

-

Проведено конкурс серед ГО щодо
нових туристичних маршрутів, так/ні

-

Виставку кованих фігур проведено,
так/ні

-

Надані всі необхідні консультації щодо
розвитку кінного туризму, так/ні

Структурний
підрозділ що
*-перший етап
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Акт виконаних
робіт

-

2020

2020

2020

2020

2020

2

ні

ні

ні

ні

4

так*

так

так

так*

так

так

так*

ЦНАП

*-за потреби

*-Частково

*-за потреби

2.1.2. Створення місцевої системи туристичної інформації та використання ІТ простору для її розміщення.

13

Кількість публікацій в мережі інтернет
щодо туризму, од

Туристичну сторінку з використанням
бренду створено та розміщено сайті
Кремінської ОТГ, так/ні

Підготовлений інформаційний матеріал
щодо туристичної привабливості
громади, так/ні

Проведено інформаційну компанію
щодо нових туристичних атракцій,
так/ні

-

-

-

-

2020

5

2020

10

ні

2020

ні

ні

2020

15

так

ні

ні

так

ні

так

Електронні
посилання

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

Електронні
посилання

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

інформаційний
матеріал

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

2.1.3. Сприяння модернізації, технічному переоснащенню існуючих засобів розміщення туристів, а також побудові нових об’єктів туристичної інфраструктури за сучасними
проектами з дотриманням принципів універсального дизайну
Кількість облаштованих об’єктів що
відповідають сучасним туристичним
потребам, од

Проведено інвентаризацію вільних
земельних ділянок та об’єктів
нерухомості для туристичних потреб,
так/ні

-

-

2020

2020

2

ні

4

так

8

так

Звіт

Акти
інвентаризації

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво
Структурний
підрозділ що
відповідає
архітектуру та
містобудування

14

Кількість земельних ділянок виділених
під будівництво та облаштування
туристично-рекреаційних об’єктів, од

Кількість переданих в оренду або у
власність об’єктів нерухомості для
облаштування туристичних об’єктів, од

-

-

Кількість туристичних об’єктів для яких
проведено зонування та знакування, од

2020

2020

2020

0

2

0

1

0

7

Структурний
підрозділ що
відповідає
архітектуру та
містобудування

За наростаючим
підсумком

4

Рішення міськради

3

Структурний
підрозділ що
За наростаючим
Рішення міськради
відповідає за ЖКГ
підсумком
та будівництво

14

Акти виконаних
робіт

Структурний
підрозділ що
За наростаючим
відповідає за ЖКГ
підсумком
та будівництво

2.1.4. Облаштування об’єктів туристичної інфраструктури комунальної власності з дотриманням принципів універсального дизайну.
Частка облаштованих об’єктів
туристичної інфраструктури ком.
Власності, % до загальної кількості

Реконструкцію бази відпочинку «Лісна
поляна» КП «ОТЦ «Лісова казка»
проведено, так/ні
Проведено Капітальний ремонт
будівель комунальної установи
позаміського закладу оздоровлення та
відпочинку «Мрія» на дольових
засадах, так/ні

-

-

-

2020

2020

2020

0

ні

ні

10%

ні

ні

30%

Акти виконаних
робіт

Структурний
підрозділ що
За наростаючим
відповідає за ЖКГ
підсумком
та будівництво

так*

Акт введення в
експлуатацію

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

*-Перша черга

так*

Акт введення в
експлуатацію

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

*-Перша черга
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Виготовлена проектно-кошторисної
документації для будівництва
комунального готелю з дотриманням
принципів універсального дизайну,
так/ні.
Створено Візіт-центр «Центр туризму та
спадщини Кремінної», так/ні.

Створено Молодіжний спортивнорозважальний ХАБ, так/ні

Облаштовано Кемпінгову зону, так/ні

Кількість облаштованих/побудованих
автостоянок в межах/поблизу
рекреаційних зон, од.

Проведена реконструкція краєзнавчого
музею, так/ні*

-

2020

ні

ні

так

-

2020

ні

так

так

-

-

-

-

2020

2020

2020

2020

ні

ні

0

ні

ні

ні

1

ні

Акт експертизи

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Рішення міського
Керуючий справами
голови

так*

Акт введення в
експлуатацію

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

так

Акт введення в
експлуатацію

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

2

Акти виконаних
робіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

* за
наростаючим
підсумком

ні

Акт введення в
експлуатацію

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

* закінчення в
2023 році

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток і туризм

** дані відсутні

* перший етап

2.1.5. Популяризація території ОТГ як туристично-привабливої з використанням бренду території.
Частка туристів які виразили намір
відвідати громаду наступного разу, %

-

2020

**

40%

60%

Звіт за
результатами
опитування,
анкети
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Розроблені правила (положення)
використання бренду та слогану
громади, так/ні

Розроблені макети брендованої
продукції, так/ні

Кількість заходів на яких
розповсюджувалась брендована
продукція, од

Виготовлено виставковий стенд та
банери з використанням елементів
бренду громади, так/ні

Кількість встановлених вуличних
вказівників та вказівників туристичних
об’єктів з використанням бренду
громади, од

-

-

-

-

-

2020

2019

2020

2020

2020

ні

так

0

ні

0

Рішення міського
голови

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

так

Акт виконаних
робіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

10

Акт виконаних
робіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

так

так

8

так

так

16

10

Операційна ціль 2.2. Приведення рекреаційних територій до відповідних стандартів якості з урахуванням принципів інклюзивності

Частка населення громади які
задоволені станом рекреаційних зон, %

-

2020

**

35%

45%

Звіт за
результатами
опитування,
анкети

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

** дані відсутні

2.2.1. Інвентаризація зон рекреації та їх паспортизація.
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Частка паспортизованих об’єктів, % від
загальної кількості

-

2020

0

30%

70%

Паспорти об’єктів

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Доповідна

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Заходи
Проведено інвентаризацію зон
відпочинку в громаді, % від загальної
кількості

-

2020

0

50%

100%

Кількість паспортизованих об’єктів
туризму, відпочинку, у тому числі
пляжів та ресторанного господарства

-

2020

0

25

50

Запроваджено власний знак оцінки
якості надання сервісу «Жолудь»

-

2020

ні

так

так

Рішення міського
Керуючий справами
голови

2.2.2. Збереження та розвиток зелених рекреаційних зон.
Кількість облаштованих зелених
рекреаційних зон

-

2020

5

7

10

Звіт

Структурний
підрозділ що
За наростаючим
відповідає за ЖКГ
підсумком
та будівництво

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Заходи:
Кількість акцій спрямованих на
збереження території заповідного
урочища місцевого значення «Дубовий
гай», од на рік.

-

2020

1

2

2

18

Проведені роботи по облаштуванню
дендра-парку «Лісова країна», так/ні

-

2020

ні

ні

Акт прийомупередачі робіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

* закінчення у
2023 році

Звіт за
результатами
опитування,
анкети

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

** дані відсутні

18

Доповідна

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

так

Звіт за
результатами
опитування,
анкети

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

8

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

1

Акт прийомупередачі робіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

так*

Операційна ціль 2.3. Креативний культурний простір

Частка населення яка задоволена
дозвіллям,%

-

2020

**

30%

70%

2.3.1. Створення сучасних громадських просторів.

Кількість громадських просторів, од

Проведено опитування мешканців
громади щодо визначення місць та
тематики створення громадських
просторів, так/ні

Кількість створених сучасних
громадських просторів на базі ГО, од

Кількість облаштованих паркових
відпочинкових зон в селах, од.
(с. Новокраснянка, с. Попівка)*

-

-

-

-

2020

2020

2020

2020

6

ні

2

0

12

так

4

0

Закінчення в
2023 році

19

Облаштуваний дитячий скейтмайданчик, так/ні

-

Кількість нових вуличних кафе на
території ОТГ, од

-

2020

2020

ні

0

так

0

-

3

Акт прийомупередачі робіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Рішення про
дозвіл

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

2.3.2. Підтримка різноманітності культурно-відпочивальних ініціатив з урахуванням місцевих традицій.

Кількість підтриманих культурновідпочивальних ініціатив

Частка населення громади (%) що бере
участь у розважальних заходах

Кількість проведених на постійні основі
тематичних та розважальних заходів і
фестивалів, на рік.

Кількість проведених виставокярмарок, на рік.

-

-

-

-

2020

2020

2020

2020

8

15%

16

3

10

20%

22

6

10

25%

24

6

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

20

Кількість проведених виставкових
заходів та майстер-класів ремісників

-

2020

1

2

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

130

Звіт

Відділ освіти

Відділ освіти

2

2.3.3. Розвиток туристсько-краєзнавчого шкільного напрямку
Кількість учнів що беруть участь в
роботі гуртків з природознавства

-

2020

50

100

Заходи:
Організовано роботу «Природознавчої
студії» на базі шкільного закладу,
так/ні.

-

2020

ні

так

так

Наказ директора
школи із
регламентом
роботи

Кількість шкільних гуртків туристичнокраєзнавчого спрямування, од.

-

2020

2

4

6

Звіт

Відділ освіти

Запроваджено рух «Зелений патруль»
серед школярів, так/ні.

-

2020

ні

так

так

Звіт

Відділ освіти

Стратегічна ціль 3. Енергоефективна громада з якісною системою життєдіяльності
Частка населення яка задоволена
послугами ЖКГ, %.

Кількість зекономлених
енергоносіїв через впровадження
енергозберігаючих заходів, тон
умовного палива на рік.

-

2020

50%

60%

70%

Звіт за
результатами
опитування,
анкети

-

2020

0

30

150

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

фінансове
управління

21

Операційна ціль 3.1. Розвиток та забезпечення функціонування системи житлово-комунальних послуг
Кількість аварійних ситуацій в системі
ЖКГ через зношеність комунікацій, од
на рік

-

2019

16

16

10

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

3.1.1. Якісне водопостачання та водовідведення
Частка населення що мешкає в
приватному секторі та має доступ
до централізованого водопостачання,
%

Частка населення, яке має доступ
до централізованого водовідведення,%

Впроваджені сучасні технології
очищення стічних вод, у тому числі
побудовані нові очисні споруди, так/ні
Впроваджені системи автоматичного
управління водопровідними насосними
станціями, так/ні

Запроваджено систему моніторингу
якості питної води, так/ні

-

-

-

-

-

2020

2020

2020

2020

2020

25000

32%

ні

ні

ні

25500

33%

ні

ні

так

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Акт виконаних
робіт,
Акт введення в
експлуатацію

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

27000

36%

так

так

так

22

Кількість
реконструйованих/модернізованих
каналізаційних колекторів

Протяжність каналізаційної мережі, км.

Протяжність замінених вуличних
водоводів, км

-

-

-

2020

2020

2020

0

37

0

0

37,5

200

Акт виконаних
робіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

38

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

200

Акт виконаних
робіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

12

3.1.2. Впровадження сучасної комплексної системи ціноутворення вартості житлово-комунальних послуг ОТГ.
Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво,
Структурний
Рішення міськради
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Положення щодо формування тарифів
затверджено, так/ні

-

2020

ні

ні

так

Проведений аналіз формування
тарифів на території громади, так/ні

-

2020

ні

так

так

-//-

Розроблений проект положення про
формування та затвердження тарифів
на послуги ЖКГ, так/ні

-

2020

ні

ні

так

-//-

3.1.3. Ефективна система муніципального енергоменеджменту та енергомоніторингу.

23

Впроваджено систему енергоменеджменту та енергомоніторингу,
так/ні

-

2020

ні

ні

так

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво.

Кількість об’єктах комунальної
власності на яких впроваджено
сервісну програму
енергоменеджменту, од

-

2020

ні

10

20

Кількість договорів

-//-

Кількість тренінгів з питань
енегозбереження для співробітників
підприємств та організацій комунальної
форми власності, од

-

2020

0

2

2

Звіт

-//-

За нарастаючим
підсумком

3.1.4. Енергоефективне управління житловим фондом та створення діалогової платформи для населення.
Кількість ОСББ – бенефіціарів цільових
програм, од

-

2020

6

5

7

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

ГО «Ресурсний центр ОСББ» створено
та працює, так/ні

-

2020

ні

так

так

Статистична
звітність

Орган статистики

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Кількість ОСББ, управляючих компаній
та представників громадськості які
пройшли навчання
за темою енергозбереження, од
Проведено інформування населення
щодо можливостей реалізації проєктів
в рамках державної програми
«Енергодім» та державного фонду
енергоефективності, так /ні

-

-

2020

2020

0

ні

8

так

10

так

24

Кількість впроваджених проєктів
енергоефективності в будинках ОСББ,
од

-

2020

0

4

16

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Актуалізована та реалізується цільова
програма «Підтримки ОСББ та ЖБК».
так/ні

-

2020

ні

так

ні

Рішення сесії

Секретар ради

Розроблена та реалізується програма
використання альтернативних джерел
енергії, так/ні

-

2020

ні

ні

так

Рішення сесії

Секретар ради

3.1.5. Термомодернізація комунальних будівель.
Кількість будівель що мають
енергетичний сертифікат, од

Кількість будівель комунальної які
пройшли енергоаудит.

Кількість термомодернізованих
будівель комунальної форми власності.

-

-

-

2020

2020

2020

0

0

2

25

25

7

Звіт

Структурний
підрозділ що
За наростаючим
відповідає за ЖКГ
підсумком
та будівництво

50

Звіт

Структурний
підрозділ що
За наростаючим
відповідає за ЖКГ
підсумком
та будівництво

12

Акти виконаних
робіт

Структурний
підрозділ що
За наростаючим
відповідає за ЖКГ
підсумком
та будівництво

50

Операційна ціль 3.2. Чисте довкілля, якісний благоустрій
Кількість сміття на одну особу в рік що
вивозиться до полігону ТПВ (кг/рік).

-

2020

320

327

310

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

3.2.1. Створення комплексної системи поводження відходами

25

% домогосподарств охоплених
договорами з вивозу ТПВ.
Розроблені і затверджені Правила з
організації збирання, транспортування і
знешкодження відходів. Так/ні.
Кількість оновленої спецтехніки (або
нового зразка) що працює з вивозом
мусора.
Впроваджено механізоване сортування
відходів з вилученням цінних ресурсних
компонентів (скло, пластик, папір та
картон) так/ні.
Кількість облаштованих майданчиків
для роздільного збору ТПВ

Проведено інформаційну компанію
щодо необхідності роздільного збору
ТПВ. Щорічно, так/ні.

-

2020

80%

90%

100%

-

2020

ні

так

так

-

-

-

-

2020

2020

2020

2020

3

3

ні

ні

45

ні

55

так

4

так

65

так

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Рішення міського
Керуючий справами
голови

Акт прийому
передачі

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

3.2.2. Благоустрій території, озеленення.

Частка мешканців задоволених з
питань благоустрою, %

-

2020

55%

65%

75%

Звіт за
результатами
опитування,
анкети

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику
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Кількість населення яке поінформовано
про найбільш важливі та актуальні
питання благоустрою та розвитку ОТГ

Проведені щорічні конкурси «Місто
своїми руками», «Ініціативи молоді»
(Громадський бюджет), так/ні.

Реконструйовано проспект Дружби та
площі Красна м.Кремінна, так/ні.*

Кількість пам’ятних знаків та
архітектурних споруд що знаходяться в
задовільному стані
Кількість дитячих та спортивних
майданчиків, інших елементів
благоустрою, які знаходяться в
належному стані.
Одиниць та частка (%) від загальної
кількості.
Проведено інвентаризацію зелених
насаджень, щорічно, так/ні

Кількість паркових зон та зон
відпочинку населених пунктів ОТГ у
яких є ландшафтний дизайн, од

-

-

-

-

-

-

-

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

30%

ні

ні

8

22/55%

ні

2

40%

так

ні

9

28/70%

так

4

60%

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

Звіт

так

Звіт

ні

Акт виконаних
робіт

10

33/82%

так

8

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво
Структурний
*- роботи
підрозділ що
заплановані на
відповідає за ЖКГ
2023 рік
та будівництво

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Акт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво
Структурний
підрозділ що
За наростаючим
відповідає за ЖКГ
підсумком
та будівництво
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Площа на якої видалені карантинні
рослини, кв. м.

-

2020

250000

350000

350000

-//-

Площа місць на вулицях, на яких
проведені заходи із озеленення, кв м.

-

2020

85000

95000

95000

-//-

3.2.3.Екологічні акції та освіта.

Частка мешканців залучених до
екологічних акцій,%

-

2020

8%

17%

18%

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво
Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Кількість проведених екологічних акцій
на території громади з залученням
представників різних груп населення.

-

2020

3

5

7

Звіт

Кількість лекцій у школах та воркшопів
екологічного напрямку.

-

2020

1

3

3

Звіт

Відділ освіти

Кількість проведених в школах громади
тематичних занять «Бережи свій край люби природу».

-

2020

6

12

12

Звіт

Відділ освіти

3.2.4. Рекультивація полігону ТПВ та будівництво нового

-

Рівень завантаженості полігону ТПВ, %

Відведено земельну ділянку та
розроблена проектна документація
щодо будівництва нового полігону.
Так/ні

-

2020

90%

93%

95%

Звіт

2020

ні

ні

так

Рішення сесії

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Секретар ради
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Проведена рекультивація полігону.
Так/ні

-

2020

ні

ні

ні

Акт виконаних
робіт

Структурний
підрозділ що
Розпочнеться у
відповідає за ЖКГ 2023 році
та будівництво

3.2.5. Розчистка басейну річки Красна.
Кількість надзвичайних ситуацій в
межах русла річки

-

Кількість превентивних заходів з
розчистки річки Красна.

-

Розроблений Проект міжмуніципальної
співпраці щодо розчистки річки Красна.
(так/ні).

-

2020

2020

2020

7

3

ні

*

5

ні

*

5

так

Звіт

ДСНС

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Структурний
Електронне
підрозділ що
посилання на сайт відповідає за ЖКГ
та будівництво

Операційна ціль 3.3. Розбудова транспортної інфраструктури та поліпшення транспортної доступності.

Кількість перевезених пасажирів, тис.
осіб на рік

-

2020

*

57

59

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Інформація
відсутня

3.3.1. Впровадження сучасної системи управління транспортною інфраструктурою з дотриманням принципів універсального дизайну.
Частка населення що задоволена
системою громадського
транспорту, %

Частка доріг комунальної власності які
знаходяться в належному стані (км, %
від загальної протяжності)

-

-

2020

2020

10

60%

12

70%

40

80%

Звіт за
результатами
опитування,
анкети

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

29

Проведено реконструкцію та
капітальний ремонт:
доріг (км),
тротуарів (км),
мостів (од).
Кількість автобусів придбаних в
комунальну власність для забезпечення
роботи громадського транспорту, од

-

-

2020

2020

2,8
0,6
0

0

3,9
0,8
0

0

Акти виконаних
робіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

1

Акт прийомупередачі

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво
Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

4,2
0,8
0

Оптимізовані маршрути громадського
транспорту, орієнованих на потреби
населення, так/ні

-

2020

ні

так

так

Рішення міського
голови

Надані дозвільні документи на
будівництво електрозаправних
станцій.*

-

2020

0

*

*

Звіт

ЦНАП

Проектнокошторисна
документація

Облавтодор

*- у разі
звернення

3.3.2. Сприяння будівництву об’їзної дороги навколо міста Кремінна.

Розроблена проектно-кошторисна
документація на будівництво об’їзної
дороги, так/ні

-

2020

ні

ні

ні

Стратегічна ціль 4. Громада де цінують кожну людину та створюють умови для її розвитку.

Частка населення що задоволена
соціо-культурним простором, %.

Чоловіків

*

65%

75%

*

55%

68%

2020
Жінок

Звіт за
результатами
опитування,
анкети

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

* - дані відсутні

30

Рівень охоплення піклуванням сімей зі
скрутними життєвими обставинами,
%.

-

2020

100%

100%

100%

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну політику

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
культурний
розвиток

Операційна ціль 4.1. Різнопрофільне культурне середовище.

Частка населення що охоплена
культурним дозвіллям, %

-

2020

22%

25%

27%

4.1.1. Забезпечення доступності та актуальності культурних послуг для всіх категорій населення незалежно від статі, місця проживання, рівня статків та інших соціальнодемографічних характеристик.

Кількість осіб що користуються центром
культурного розвитку, осіб на рік.

-

2020

0

0

2500

Проведено моніторинг потреб громади
в соціокультурних послугах, так/ні.

-

2020

ні

так

так

Центр культурного розвитку створено,
так/ні.

-

2020

ні

так

так

Звіт

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
культурний
розвиток
Структурний
підрозділ що
відповідає за
культурний
розвиток

Рішення сесії

Секретар ради

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
культурний
розвиток

4.1.2. Підтримка різноманітності творчих процесів у просторі культури

Кількість культурних заходів, од. на рік

-

2020

8

9

9

31

Створено місцевого фонду підтримки і
розвитку культури, так/ні.

-

Кількість осіб що участь у фестивалях,
виставках, ярмарках мистецтва тощо

-

2020

2020

ні

10000

так

12000

так

12000

Данні реєстрації

Органи юстиції

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
культурний
розвиток

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну політику

Операційна ціль 4.2. Якісні соціальні послуги

Кількість осіб які отримують соціальні
послуги, осіб на рік.

-

2020

2729

2730

2740

4.2.1. Створення сучасного Хоспісу.
-

Хоспіс створено (так/ні)*

2020

ні

ні

ні

Рішення міськради

Секретар ради

*- реалізація
проекту
почнеться з 2023
року

КНП, Структурний
Визначено приміщення для організації
Хоспісу (так/ні)

Проведено ремонту приміщення та
оснащення Хоспісу, так/ні

Визначено/створено комунальну
установу на балансі якої буде
знаходитись хоспіс, так/ні

2020

-

2020

-

2020

ні

так

підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

так

Доповідна

КНП

Секретар ради

ні

ні

ні

Акт виконаних
робіт
Акт прийому
передачі

ні

ні

ні

Рішення міськради

-//-

-//-

32

Затверджений штатний розпис, так/ні

Визначений розмір та затверджено
бюджетне фінансування для
подальшого утримання Хоспісу, так/ні

-

2020

ні

ні

ні

Рішення міськради

Секретар ради

-//-

-

2020

ні

ні

ні

Рішення міськради

Секретар ради

-//-

16

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну політику

так

Акт введення в
експлуатацію

Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну політику

Наказ

Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну політику

4.2.2. Створення сучасного «Шелтеру» (shelter).
Кількість осіб які отримали тимчасовий
притулок, осіб на рік

Будівля «Шелтеру» введена в
експлуатацію, так/ні

-

-

Затверджений штатний розпис, так/ні

Визначений розмір та затверджено
бюджетне фінансування для
подальшого утримання «Шелтеру»,
так/ні

-

-

2020

2020

2020

2020

0

ні

ні

ні

8

так

так

так

так

так

Структурний
підрозділ що
Рішення міськради
відповідає за
соціальну політику

4.2.3. Впровадження комплексної системи надання соціальних послуг, що відповідають потребам громади.
Кількість осіб які звернулись до Центру
соціальних послуг, осіб на рік

-

2020

0

3500

3600

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну політику
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Кількість послуг що надаються в Центрі
соціальних послуг, од

-

2020

0

49

62

Інформаційні
картки

Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну політику
Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну політику

Проведено моніторинг кількості
громадян які отримують, або
претендують на отримання соціальних
послуг.

-

2020

ні

так

так

Моніторинговий
звіт

Визначена кількість соціальних послуг
які відповідають потребам громади.

-

2020

ні

так

так

Аналіз

-//-

Створено та працює Центр соціальних
послуг.

-

2020

ні

так

так

Рішення міськради

Секретар ради

Штатний розпис

Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну політику

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну політику

Визначено розмір фінансування на
утримання Центру соціальних послуг та
на надання соціальних послуг з
місцевого бюджету.

-

2020

ні

так

так

4.2.4. Створення «Соціального таксі».
Кількість осіб що скористалась
послугами соціального таксі

-

2020

0

250

250

Розроблено та затверджено положення
про «Соціальне таксі».

-

2020

ні

так

-

Наказ

Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну політику

Внесені зміни до положення про Центр
соціальних послуг, в частині послуг
«Соціального таксі».

-

2020

ні

так

-

Виписка з ЄДР

Держреєстратор
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Придбаний спеціалізований транспорт
та передано його на баланс Центру
соціальних послуг.

-

2020

ні

так

-

Акт прийому
передачі

Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну політику

4.2.5. Створення Хабу «Золотий вік» для літніх жінок та чоловіків.
Хаб для літніх людей створено*, так/ні

Проведено моніторинг категорій літніх
жінок та чоловіків.

Розроблена програма діяльності Хабу
«Золотий вік» для літніх жінок та
чоловіків.

Підготовлена проектна пропозиція для
фінансування за рахунок МТД

-

-

-

-

2020

2020

2020

2020

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну політику

так

Звіт за
результатами
опитування,
анкети

Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну політику

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну політику

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за
соціальну політику

так

так

*Заплановано
на 2023 рік

Операційна ціль 4.3. Якісна освіта

Частка батьків учнів, що задоволені
якістю освітніх послуг, %.

Кількість учнів 9-11 класів які
задоволені освітою.

-

-

2019

2019

60%

35%

65%

45%

75%

Звіт за
результатами
опитування,
анкети

Структурний
підрозділ що
відповідає за освіту

55%

Звіт за
результатами
опитування,
анкети

Структурний
підрозділ що
відповідає за освіту

4.3.1. Створення в установах освіти належних умов для осіб з особливими освітніми потребами.

35

Частка учнів з особливими потребами
які забезпечені належними умовами
навчання, %
Кількість закладів освіти які
відповідають принципам
універсального дизайну, од

-

-

Кількість обладнаних класів для осіб з
особливими освітніми потребами, % до
загальної потреби.

-

2020

2020

2020

80%

4

6/90%

90%

5

6/90%

95%

6

7/95%

Структурний
підрозділ що
Доповідна записка
відповідає за освіту
Структурний
підрозділ що
Доповідна записка
відповідає за освіту
Структурний
підрозділ що
Доповідна записка
відповідає за освіту

4.3.2. Впорядкування/ оптимізація роботи мережі загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів громади.

Розпочата оптимізація роботи мережі
загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладів, так/н)
Проведено моніторинг та аналіз потреб
громади в загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладів
громади.

Проведено аудит бюджетних витрат на
заклади освіти.

Підготовлена та затверджена програма
з оптимізації роботи мережі
загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладів громади.

-

-

2020

2020

ні

ні

ні

так

так

так

Звіт

Звіт

-

2020

ні

так

так

Доповідна

-

2020

ні

ні

так

Рішення міськради

Структурний
підрозділ що
відповідає за освіту
Структурний
підрозділ що
відповідає за освіту
Фінансове
управління,
Структурний
підрозділ що
відповідає за освіту

Секретар ради
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4.3.3. Створення комфортних умов для учнів/вихованців та педагогічних працівників з урахуванням принципів універсального дизайну

60

Звіт за
результатами
опитування,
анкети

Відділ освіти

так

так

Акти виконаних
робіт

Відділ освіти

2

5

7

Звіт

Відділ освіти

2020

2

5

7

Звіт

Відділ освіти

-

2020

0

7

7

Звіт

Відділ освіти

-

2020

2

5

7

Звіт

Відділ освіти

Часка задоволених батьків умовами
перебування в освітніх закладах, %

-

2020

*

55

Ремонтні роботи в приміщеннях
закладів освіти проведені, так/ні

-

2020

ні

Кількість закладів освіти забезпечених
гарячою водою, та вбиральнями з
належними умовами санітарії.

2020

Кількість шкіл в яких створені умови
для організації гарячого харчування.

-

Кількість шкіл в яких є медичний
працівник.
Кількість шкіл з підвищеним рівнем
безпеки (охорона, обслуговуючий
персонал, відеоспостереження тощо).

* дані відсутні

4.3.4. Оснащення установ освіти сучасним обладнанням із застосуванням нових освітніх технологій.
Кількість шкіл зі спеціалізованими
кабінетами за новими вимогами (хімії,
фізики, математики, інформатики
тощо).

-

2019

0

3

5

Звіт

Відділ освіти

Кількість шкіл приєднаних до
швидкісного інтернету

-

2020

3

7

7

Звіт

Відділ освіти

Проведено моніторинг потреб закладів
освіти у сучасному обладнанні.

-

2020

ні

так

так

Доповідна записка

Відділ освіти

Розроблена та затверджена програма
оснащення закладів освіти сучасним
обладнанням із застосуванням нових
освітніх технологій.

-

2020

ні

ні

так

Рішення міськради

Секретар ради
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4.3.5. Удосконалення системи підвищення кваліфікації працівників освіти з урахуванням необхідності отримання потрібних навичок та знань для учнів з особливими освітніми
потребами.
Кількість вчителів І-ІІ категорії.
Кількість працівників освіти що
підвісили кваліфікацію, % від
запланованого.
Розроблена та затверджена Програма
підвищення кваліфікації працівників
освіти з залученням іноземних фахівців,
так/ні.

-

2020

6

8

9

Звіт

Відділ освіти

-

2020

18%

22%

22%

Аналітична
записка

Відділ освіти

-

2020

ні

ні

так

Рішення міськради

Секретар ради

Інформаційна
довідка

ЦПТО

4.3.6. Профорієнтація молоді громади.
Кількість молоді яка пройшла
перекваліфікацію та отримала роботу

-

2020

*

20

20

Проведено моніторинг потреб громади
в робітничих кадрах та фахівцях.

-

2020

ні

так

так

Доповідна

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

Розроблена та затверджена Програма
спільно з Державною службою
зайнятості населення направлену на
перекваліфікацію молоді.

-

2020

ні

ні

так

Рішення міськради

Серетар ради

* дані відсутні

4.3.7. Розвиток позашкільної освіти та підвищення зайнятості молоді.
Частка учнів 9-11 класів, яка охоплена
позашкільною освітою, % від загальної
кількості учнів.

-

2020

5%

6%

8%

Інформаційна
записка

Проведено моніторинг потреби
громади в позашкільній освіті.

-

2020

ні

так

так

Аналітична
записка

Відділ освіти

Відділ освіти
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Розроблена Програма створення та
розвитку мережі позашкільної освіти та
зайнятості молоді, так/ні

-

2020

ні

ні

так

Рішення міськради

Серетар ради

Звіт за
результатами
опитування,
анкети

ЦПМСД

Операційна ціль 4.4. Доступна медицина та здорова громада
Частка населення яка задоволена
рівнем надання медичних послуг, %

-

2020

35%

45%

55%

4.4.1. Оснащення медичних закладів сучасним обладнанням із застосуванням нових технологій діагностики й лікування.
Кількість амбулаторій та ФАПів які
забезпечені обладнанням відповідно
до нормативів, од

-

2020

3

4

6

ЦПМСД

Проведено моніторинг потреби
закладів охорони здоров’я у сучасному
обладнанні, так/ні

-

2020

ні

так

так

ЦПМСД

Підготовлена та затверджена
Програма придбання медичного
обладнання у відповідності до табеля
оснащення закладів охорони здоров’я,
так/ні

-

2020

ні

так

-

Рішення міськради

Серетар ради

4.4.2. Створення комфортних умов для медичних працівників та пацієнтів незалежно від статі, місця проживання, рівня статків та інших соціально-демографічних характеристик.
Частка пацієнтів які задоволені
умовами перебування в медичних
установах громади, %
Кількість облаштованих приміщень
медичних установ з урахуванням
принципів універсального дизайну, %
від запланованого.

-

2020

40%

45%

50%

Звіт за
результатами
опитування,
анкети

-

2020

50%

65%

75%

Звіт

ЦПМСД

ЦПМСД
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Кількість створених кімнат
психологічного розвантаження в
медичних установах, од.

-

2020

0

4

6

Звіт

ЦПМСД

Проведена оптимізацію умов для
робочих місць і часу, так/ні

-

2020

ні

так

так

Звіт

ЦПМСД

Здійснені заходи із формування
сприятливих контактів лікар/пацієнт,
лікар/медична сестра, медична
сестра/пацієнт, так/ні

-

2020

ні

так

так

Звіт

ЦПМСД

Кількість облаштованих санітарнотехнічних вузлів для людей з
інвалідністю в медичних установах.

-

2020

2

4

6

Акт виконаних
робіт

ЦПМСД

Звіт за
результатами
опитування,
анкети

ЦПМСД

* дані вдстні

Звіт за
результатами
опитування,
анкети

Відділ освіти

* дані відсутні

4.4.3. Здоровий спосіб життя, профілактика захворювань.
Частка населення що веде здоровий
образ життя, %.

Частка молоді що веде здоровий образ
життя, %

Чоловіки

30

32

Жінки

60

65

Хлопці

60

70

65

75

2020

2020

*

*

Дівчата

Кількість заходів профілактичної роботи
по здоровому способу життя
проведених в закладах освіти.

-

2020

14

28

28

Звіт

Відділ освіти

Кількість заходів з профілактики
алкоголізму та куріння.

-

2020

0

6

6

Звіт

ЦПМСД

Кількість груп здоров’я в бюджетних
закладах.

-

2020

0

6

12

Звіт

ЦПМСД

40

Частка населення, залучених до занять
спортом та фізичної активності, %:
осіб похилого віку,
осіб з інвалідністю;
дітей;
молодих дівчат;
молодихі хлопців;

-

2020

5%
10%
5%
30%
35%

7%
20%
10%
35%
37%

7%
25%
20%
38%
40%

ЦПМСД

4.4.4. Розбудова мережі сучасних спортивних закладів та споруд.

Кількість діючих спортивних
майданчиків

-

2020

28

32

36

Звіт

Кількість встановлених спортивних
майданчиків в сільській місцевості.

-

2020

0

2

4

Звіт

Кількість сіл охоплених послугами
ДЮСШ.

-

2020

0

3

3

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво
Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Відділ освіти

Стратегічна ціль 5. Місто сучасного управління та відкритої влади
Рівень довіри населення громади до
місцевої влади, %
(частка населення, що за
Чоловіків
результатами опитування
Жінок
повідомили про збільшення довіри
до влади, %).
Кількість скарг до міськвиконкому з
пань що відносяться до місцевих
компетенцій, од на рік.

-

40%

50%

62%

42%

48%

62%

238

245

210

2019

2019

Звіт за
результатами
опитування,
анкети

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

Щорічний звіт
щодо звернення
громадян

Відділ звернень
громадян

41

Операційна ціль 5.1. Відкрите та ефективне врядування.
Часка населення яка поінформована
про дії влади, %

Чоловіків

25%

30

55

22%

27

65

2020
Жінок

Звіт за
результатами
опитування,
анкети

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

5.1.1. Створення ефективних механізмів комунікації влади з мешканцями громади для забезпечення прозорості прийняття рішень та підвищення рівня муніципальних послуг.

Частка населення яка користується
місцевими електронними сервісами, %

На сайті Кремінської міської ради
запроваджено електронний сервіс
«Місцеві Е - петиції».

На сайті впроваджено нові сервіси (у
тому числі інклюзивних), чат-боти, з
використанням інструментів Smart city.

Впроваджений веб-сервіс «Єдиний
кабінет мешканця» (інструмент Smart
city)

Впроваджений веб-сервіс «система
оцінки якості послуг»

Чоловіків

0

10%

35%

0

10%

30%

2020
Жінок

-

-

-

-

2020

2020

2020

2020

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

Зведений звіт
щодо
зареєстрованих
акаунтів

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

так

Електронне
посилання на
ресурс

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

так

Електронне
посилання на
ресурс

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

так

Електронне
посилання на
ресурс

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

так

Електронне
посилання на
ресурс

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику
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Впроваджений веб-сервіс «електронна
черга в дитячий садок

Кількість працюючих інформаційних
кіосків на території Кремінської ОТГ, од

-

-

2020

2020

ні

ні

0

2

так

Електронне
посилання на
ресурс

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

4

Акт виконаних
робіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

5.1.2. Ефективна організаційна структура ОТГ та управління ресурсами з урахуванням елементів гендерно-орієнтованого бюджетування та планування.

Впроваджена організаційна структура
що відповідає покладеним
повноваженням, так/ні.

-

2020

так

так

так

Сформована дієва організаційна
структура виконкому з урахуванням
вивчених управлінських моделей,
так/ні

-

2020

так

так

так

Розпорядження
Керуючий справами
міського голови

Запроваджена система надання
статистичних даних за гендерним
поділом (для комунальних установ
бюджетної сфери), так/ні

-

2020

ні

так

так

Розпорядження
Керуючий справами
міського голови

Впроваджена комплексна система
управління зверненнями громадян
(електронний контакт-центру) з
використанням інструментів Smart city,
так/ні.

-

2020

ні

ні

так

Рішення сесії

Електронне
посилання на
ресурс

Секретар ради

Є вірогідність
щодо зміни
структури
відповідно до
збільшення
повноважень

Відділ звернень
громадян

Операційна ціль 5.2. Активна громада.
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Кількість проектів/ініціатив що
впроваджуються ГО (за рахунок всіх
джерел), од

-

2020

10

12

15

Звіт

5.2.1. Створення умов для ефективної роботи існуючих та створенню нових активних Громадських організацій (ГО), інтеграція жителів сільської місцевості, жінок, молоді,
внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та людей з обмеженими можливостями до суспільного життя.

-

2020

5

7

10

Аналітична
записка

Структурний
підрозділ що
відповідає за
економічний
розвиток

-

2020

2

3

3

Звіт

Держреєстратор

-

2020

6
50,00

10
100,00

Доповідна

Фінансове
управління

Кількість робочих зустрічей що
проводяться ГО у будівлі міськради,
од,

-

2020

2

10*

10*

Доповідна

Оргвідділ

Проведення інвентаризації покинутого
житла, для подальшого виділення
житла ВПО, так/ні

-

2020

ні

так

так

Акт інвентаризації

Оргвідділ

Кількість проектів поданих ГО до
міжнародних донорських організацій,
од. на рік.

Кількість нових ГО
Кількість та вартість проектів ГО що
співфінансуються з міського бюджету,
- од. на рік,
- тис. грн на рік.

4
25,7

* кількість
визначатиметься
за необхідністю

5.2.2. Впровадження системи консультацій з громадськістю, залучення громадян до управління містом та контролю за діяльністю ОТГ.
Кількість консультацій з громадськістю,
од. на рік.

-

2020

2

6*

6*

Доповідна

Оргвідділ

* кількість
визначатиметься
за необхідністю
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Кількість навчальних семінарів,
тренінгів з питань моніторингу
місцевих бюджетів, адвокатування змін
до бюджетів, ознайомлення членів ГО,
активних громадян з практиками
формування бюджету та моніторингу,
та кількість учасників які взяли участь у
них, осіб

Впроваджено Е-сервіс «Консультації з
громадськістю», так/ні

Проведено інформаційну компанію по
залученню ініціативних груп до
реалізації міні-проектів за рахунок
бюджету громади, так/ні

*

-

-

2020

2020

2020

1/12

ні

так

2/24

ні

так

Звіт

Фінансове
управління

так

Електронне
посилання на
ресурс

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

так

План
інформаційної
компанії

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

2/24

Операційна ціль 5.3. Розбудова інфраструктури що сприяє підвищенню громадської безпеки.
Частка населення яка відчуває що
мешкає в безпечному середовищі, %

-

2020

60%

70%

80%

Звіт за
результатами
опитування,
анкети

Структурний
підрозділ що
відповідає за
інформаційну
політику

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

5.3.1. Безпека на вулицях.
% освітлення всіх населених пунктів
громади.

Кількість виявлених небезпечних місць
у громаді з залученням широкого кола
громадян, од

-

-

2020

2020

70%

0

80%

*

90%

*

* у разі
виявлення
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Запроваджено співпрацю з
громадянами в частині отримання
оперативної інформації щодо об’єктів
які підвищують небезпеку так/ні

-

Кількість встановлених ліхтарів
зовнішнього освітлення ОТГ, од

Частка небезпечних місць в яких
встановлені камери
відеоспостереження, %

-

2020

2020

-

ні

250

4

так

250

6

так

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

250

Акт виконаних
робіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво
Структурний
підрозділ що
За наростаючим
відповідає за ЖКГ
підсумком
та будівництво

8

Звіт

10

Звіт

Відділ поліції

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за ЖКГ
та будівництво

5.3.2. Безпека на дорогах.
Кількість ДТП, од на рік.
Кількість встановлених пристроїв
примусового зниження швидкості руху
транспортних засобів в небезпечних
місцях, од
Створена мережа камер
відеоспостереження на потенційно
небезпечних дорога, так/ні
Кількість встановлених/оновлених
дорожніх знаків, од.
проведена своєчасна розмітка доріг,
так/ні.
Кількість облаштованих безпечних
переходів за принципом
універсального дизайну (із звуковим та
світловим попередженням,
пандусними з’їздами), од.

-

-

-

-

-

2019

2020

2020

2020

2020

15

14

ні

15/так

12

12

24

так

20/так

22

34

так

20/так

32
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Кількість проведених просвітницьких
заходів для дітей з питань дорожньотранспортної безпеки та кількість дітей
які взяли у них участь, осіб.

-

2020

1

4

8

Звіт

Структурний
підрозділ що
відповідає за освіту

5.3.3. Створення умов з організації дотримання громадської безпеки та своєчасного реагування на надзвичайні ситуації
Час прибуття спеціалізованих служб до
самого віддаленого населеного пункту,
хв.

-

2019

35 хв

35 хв

35 хв

Оперативні дані

ДСНС

Створено Комунальне підприємство
«Муніципальна варта Кремінської
громади», так/ні.

-

2020

ні

ні

так

Рішення сесії

Секретар ради

Створено Центр безпеки до складу якої
входять працівники ДСНС, поліції,
парамедики, так/ні.*

-

2020

ні

ні

ні

Рішення сесії

Секретар ради

* - реалізація з
2023 року

Центр безпеки забезпечено сучасним
технічним обладнанням, засобами
зв’язку, транспортом з залученням
коштів МТД, так/ні

-

2020

ні

ні

ні

Акт прийому
передачі

Керуючий справами

* - реалізація з
2023 року

Наявний фонд захисних споруд
цивільного захисту приведено у
готовність для використання за
призначенням, так/ні

-

2020

ні

ні

ні

Акти обстежень,
заключення

ДСНС

*- реалізація з
2024 року
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