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Вітальне слово міського голови 

 

Шановні жителі Підгородненської 

територіальної громади, перед вами Стратегія 

розвитку нашої громади до 2027 року.  

Навіщо нам необхідна Стратегія 

розвитку? Все дуже просто. Стратегія це 

чіткий план і пріоритети.  

Можна припустити, що і без стратегії 

можливо з певною швидкістю йти вперед і 

розвиватися, але, експерти і практики говорять 

однозначно – без плану, без чіткого бачення 

розвитку, без конкретно сформульованих цілей 

наш розвиток не буде стабільним, скоріше 

хаотичним і неефективним. На жаль, в 

минулому так і було. Тому ми повинні вже, 

нарешті, врахувати помилки минулого часу і 

більше не допускати їх в майбутньому. Ціна 

питання надто висока. 

Наша громада утворилася наприкінці 2019 року і нам прийдеться 

наздоганяти інші ТГ, деякі з яких вже досягли величезного прогресу з 2015 року, 

коли почався процес об’єднання громад. Нам тільки належить в майбутньому 

створювати інвестиційний клімат, залучати інвесторів, працювати з 

донорськими організаціями, займатися брендом ТГ, створювати ефективні 

комунальні підприємства, запускати переробку і сортування сміття, будувати 

водогони та каналізацію, запускати комунальний транспорт, реформувати 

сферу шкільної освіти і інше. 

Стратегія розвитку пропонує набір цілей, які допоможуть нам наздогнати 

успішні ТГ і зайняти лідируючі позиції. Безумовно реалізація Стратегії призведе 

до покращення життя пересічного мешканця громади, жителя маленького села 

чи міста. 

Дуже важливо, щоб влада дотримувалася плану, а громадськість приймала 

участь в реалізації. Тільки разом ми зможемо швидко і ефективно досягти 

успіху.  

Закликаю кожного мешканця нашої громади долучатися до реалізації 

Стратегії розвитку Підгородненської територіальної громади. 

 

Міський голова                                   Андрій ГОРБ 



 
Стратегія  розвитку Підгородненської територіальної громади на період 2020-2027 роки 

 

 

1. ВСТУП 

В останні роки в Україні відбулися значні зміни. Україна обрала для себе 

демократичний шлях розвитку. Європейську інтеграцію проголошено 

стратегічною метою. На всіх рівнях влада говорить про важливість діалогу з 

громадськістю. Місцеве самоврядування набирає реальної сили. Люди перестають 

бути просто «населенням», що мешкає на певній території і стають самоврядною 

громадою  кожен житель якої, у міру своїх можливостей, допомагає становленню 

добробуту всіх. 

Завдання влади побудувати відносини з громадськістю на основі прозорості, 

довіри і відповідальності обох сторін. Шлях країни в європейську площину 

законів та цінностей ставить перед владою завдання прискорення побудови 

правових демократичних відносин між владою та громадою.  

Завдяки процесу децентралізації, що розпочався в Україні в 2014 році одразу 

після Революції Гідності, з‘явилися об‘єднані територіальні громади (далі ТГ). 

Спроможні сільські, селищні, міські ТГ є запорукою успішної країни. В часи 

швидких змін, технологічного прогресу, мобільності населення та глобалізації 

виникає потреба в кращих практиках самоврядування та управління, безперечно 

саме ТГ можуть сьогодні відповідати викликам сучасності, завдяки збільшеній 

ресурсній базі.  

Стратегія розвитку Підгородненської ТГ до 2027 року є базовим 

інструментом досягнення результату, наявність якої відповідає кращим практикам 

управління. Завдяки залученню широкого кола зацікавлених сторін - підприємців, 

жителів всіх населених пунктів, експертів, представників ОМС та політичних 

діячів, Стратегія балансує потреби та ресурси в чіткий план дій та набір цілей, 

досягнення яких призведе до перетворення громади на територію з кращою 

інвестиційною привабливістю, динамічною економікою, громаду в якій 

забезпечено комфортне та безпечне проживання, всебічний розвиток людського 

капіталу. 
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2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ 

Підготовка стратегічного плану відбувалася у відповідності до методології, 

запропонованої Програмою для України з  розширення прав і можливостей на 

місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою». 

Методологія розглядає сталість (сталий розвиток) і соціальну інтеграцію як 

основні принципи місцевого розвитку - як це викладено в таблиці 1.  

 Таблиця 1.  

Принципи місцевого розвитку 

Відповідальне управління навколишнім 

середовищем та раціональним 

використанням природних ресурсів 

Здорова і справедлива громада 

 покращення  обізнаності  щодо  

обмежених природних  ресурсів  та  

небезпеки  для середовища проживання 

 поліпшення середовища  

проживання, важливі природні ресурси 

зберігаються для майбутніх поколінь  

 забезпечення  різних  потреб  

усіх громадян  через  сприяння 

особистому  благополуччю та 

соціальній інтеграції 

 забезпечення рівних шансів 

для всіх  

Стала економіка 
Практика належного 

управління 

 створення сильної, динамічної і 

сталої економіки, яка забезпечує 

процвітання 

 створення рівних економічних 

можливостей для всіх. Екологічні втрати  

компенсують ті, хто їх спричиняє. 

Ефективне використання ресурсів 

стимулюється 

 постійне вдосконалення 

ефективного управління із 

залученням творчості та енергії 

громадян 

 

Залучення широкого кола громадян до створення стратегічного плану 

розвитку ТГ дозволяє, ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення 

проблем громади, забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та 

владою. При цьому однією з основних складових процесу планування є 

обов‘язкова участь у ньому усіх активних та зацікавлених представників громади. 

Розроблена таким чином стратегія відображає інтереси усіх громадян, а тому 

сприймається громадою як «своя». Створений разом з громадою стратегічний 

план, незалежно від особистісних якостей керівників, або політичної ситуації, 

спрямовується на покращення стандартів життя, зміцнення місцевої демократії, 

виховання суспільно-активних громадян – патріотів своєї громади.  

Розпорядженням міського голови Підгородненської міської ради від 

12.02.2020 № 28 була сформована Робоча група з розробки стратегії розвитку 

Підгородненської міської об‘єднаної територіальної громади на період до 2027 
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року. Розпорядження міського голови від 28 травня 2020 р. № 48аг було внесено 

зміни до складу робочої групи (табл.2) 

 Таблиця 2. 

Склад Робочої групи з розроблення проекту стратегії розвитку 

Підгородненської територіальної громади на період до 2027 року 

Горб Андрій міський голова 

Грибачов Микола заступник міського голови 

Муха Костянтин заступник міського голови 

Кучма Роман. заступник міського голови 

Ганчева Станіслава начальник юридичного відділу 

Кіріченко Вікторія начальник загального відділу 

Скубченко Сергій начальник відділу ЖКГ, благоустрою, інфраструктури, 

архітектури та землевпорядкування 

Войнікова Ірина начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Чиргин Альона головний спеціаліст відділу економічного розвитку та 

інвестицій 

Кудим Ірина головний спеціаліст відділу з соціальних питань 

Муха Альона начальник відділу з питань реєстрації місця проживання 

фізичних осіб та ведення реєстру територіальної 

громади 

Семенюк Микола начальник відділу державної реєстрації 

Кроленко Олександр начальник відділу з адміністративно-господарських 

питань 

Смага Олександр головний спеціаліст відділу військового обліку, 

моніторингу з питань адаптації учасників АТО, УБД 

Галицька Юлія головний спеціаліст загального відділу 

Тимошенко Катерина головний спеціаліст відділу економічного розвитку та 

інвестицій 

Рижко Оксана головний спеціаліст відділу ЖКГ, благоустрою, 

інфраструктури, архітектури та землевпорядкування 

Сікора Олександр головний спеціаліст відділу ЖКГ, благоустрою, 

інфраструктури, архітектури та землевпорядкування 

Моргун Віталій директор КЗ ПМБК ім. Т.Г. Шевченка 

Лещишин Леся директор школи № 1м. Підгородне 

Шаповал Наталія представник школи № 2м. Підгородне 

Крічкевич Юрій директор школи № 3м. Підгородне 

Драган Віра директор школи № 4м. Підгородне 

Єва Олександр житель м. Підгородне 

Роменський Євген квартальний вул. Кільченська, м. Підгородне 

Поздняков Сергій депутат 7 скл. Підгородненської міської ради 

Вусик Антон ГО «Квітка душі» 

Кузьменко Галина міський голова 7 скл. Підгородненської міської ради 



 
Стратегія  розвитку Підгородненської територіальної громади на період 2020-2027 роки 

 

 

Терновський Андрій представник об‘єднання ветеранів АТО 

Бескибальна Тамара квартальна вул. Криворізька, м. Підгородне 

Гаврилов Олег директор КЗ «Спорт для всіх»с. Спаське 

Стешенко Євгенія депутат 8 скл. Підгородненської міської ради 

Стешенко О. житель с. Спаське 

Гузь Валентина керівник гуртка КЗ ПМБК ім. Т.Г. Шевченка 

Васараб-Кожушна 

Людмила 

житель м. Підгородне 

Нестерук Ольга житель м. Підгородне 

Галушко Дмитро адміністратор групи Твоє Підгородне 

Козакова Оксана житель с. Перемога 

Муха Марина державний реєстратор 

Хільшлєйн Оксана приватний підприємець с. Хуторо-Губиниха 

Старишко Григорій помічник депутата Дніпропетровської обласної ради 

Хвостовий М. підприємець 

Демченко М. підприємець 

 

Підготовка стратегічного плану розпочалася з представлення наявного 

потенціалу всіх населених пунктів, які увійшли до складу Підгородненської ТГ, та 

з проведення соціально-економічного аналізу, який включав в себе: 

 дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку сукупності 

населених пунктів Підгородненської ТГ за попередній період, дослідження 

оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей розвитку громади; 

 проведення у лютому – березні 2020 року опитування мешканців та 

представників бізнесу Підгородненської ТГ. 

26 лютого 2020 року в приміщенні актової зали Підгородненської міської 

ради відбулося перше засідання членів Робочої групи, під час якого були 

проведені: 

 розробка стратегії розвитку Підгородненської громади за сприяння Програми 

«U-LEAD з Європою». Організація діяльності Робочої групі зі стратегічного 

планування розвитку громади; 

 огляд процесу стратегічного планування Підгородненської громади; 

 презентація; 

 розгляд документів для створення соціально-економічного аналізу 

Підгородненської громади; 

 презентація та обговорення; 

 подальші кроки  – загальний огляд  графіку роботи зі стратегічного 

планування. 
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Лютий–березень 2020року проведено опитування населення та підприємців. 

31 березня 2020 року в приміщенні актової зали Підгородненської міської 

ради відбулося друге засідання членів Робочої групи, під час якого були 

проведені: 

 розгляд актуального стану розробки Стратегії розвитку Підгородненської 

громади; 

 презентація та обговорення соціально-економічного аналізу громади; 

  звіту про опитування підприємців та мешканців громади; 

 обговорення та вибір сценарія розвитку громади; 

 презентація та обговорення визначення стратегічного бачення громади; 

 обговорення у великій групі. Проведення вступу до SWOT – аналізу. 

13 травня 2020 року в приміщенні актової зали Підгородненської міської 

ради відбулося третє он-лайн засідання членів Робочої групи, під час якого були 

проведені: SWOT-аналіз; 

 привітання і вступне слово про актуальний стан розробки Стратегії розвитку 

Підгородненської громади; 

 презентація попередніх напрацювань (стратегічне бачення, SWOT-аналіз, 

порівняльні переваги, виклики та ризики); 

 презентація та обговорення щодо визначення стратегічних, операційних цілей 

та завдань Стратегії; 

 презентація та обговорення подальших кроків – підготовка технічних завдань 

на проекти розвитку, які відповідають завданням Стратегії. 

12 червня 2020 року в приміщенні актової зали Підгородненської міської 

ради відбулося четверте засідання членів Робочої групи, під час якого були 

проведені: 

 привітання і вступне слово про актуальний стан розробки Стратегії розвитку 

Підгородненської територіальної громади; 

 презентація попередніх напрацювань (стратегічне бачення, стратегічні та 

операційні цілі, завдання); 

 презентація та обговорення відбору/корегування технічних завдань на проекти 

розвитку для плану реалізації Стратегії; 

 обговорення підготовки системи моніторингу Стратегії; 

 подальші кроки із розробки стратегії розвитку. 

Упродовж 2020 року відбулася підготовка технічних завдань на проекти 

розвитку, які відповідають завданням Стратегії. 

14 липня 2020 року на громадських обговореннях було представлено проект 

Стратегії соціально-економічного розвитку Підгородненської ТГ до 2027 року та 

рекомендовано до затвердження на сесії Підгородненської міської ради. 
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15 липня 2020 року на черговій сесії Підгородненської міської ради було 

затверджено Стратегію соціально-економічного розвитку Підгородненської ТГ до 

2027 року. 

Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому та онлайн режимі, 

тому усі бажаючі мали можливість брати участь в розробці Стратегічного плану. 

Координували роботу та забезпечували технічний супровід розробки 

Стратегічного плану керівниця Дніпровського регіонального офісу  

Програми «U-LEAD з Європою» Олена Тертишна та експерт з регіонального 

розвитку Ігор Мамонов. Збір, розробку статистичних та економічних показників 

стратегії, формування ТЗ забезпечували: міський голова А. Горб, заступник 

міського голови М. Грибачов; працівники апарату міської ради: О. Рижко,  

В. Кіріченко, А. Чиргин; представники активної частини населення громади:  

Є. Роменський, Л. Васараб-Калюжна та інші небайдужі до долі громади жителі, 

підприємці, кервники установ та організацій. 
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3. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 

 Таблиця 3. 

Населені пункти Підгородненської ТГ та їх характеристики 

№ 

Найменування територіальних громад 

та населених пунктів, що входять до їх 

складу, із зазначенням 

адміністративного статусу 

Чисельність 

населення 

станом на 

01.01.2019 

Відстань до 

адміністративного 

центру 

територіальної 

громади, км 

1. м. Підгородне 19524 --- 

2. с. Перемога 346 5 

3. с. Спаське 2874 11,48 

4. с. Хуторо-Губиниха 723 20,15 

5. с. Дмитрівка 218 25,15 

 

Рис. 1. Віддаленість населених пунктів від адміністративного центру ТГ 

 

Загальна площа території ТГ – 225,51км
2
, населення — 23975 мешканців 

станом  на 01.01.2018р.). Середня густота населення – 106,3 осіби/км
2
. 

Підгородненська міська об‘єднана територіальна громада розташована на відстані 

5 км до меж обласного центру – Дніпра.  

с.Дмитрівка с.Хуторо-

Губиниха 

с.Спаське 

с.Перемога 

м.Підгородне 
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У структурі земель територіальної громади переважна площа відноситься до 

земель сільськогосподарського призначення та земель, які знаходяться під 

забудовою. 

 
Рис. 2. Структура земель Підгородненської ТГ 

 

 Таблиця 4. 

Порівняльний аналіз Підгородненської ТГ, Дніпровського району та 

Дніпропетровської області 

 

Регіони/території Площа, 

км
2 

Площа у 

% до 

загальної 

площі/рай

ону/облас

ті 

Населен

ня, осіб 

Населенн

я у % до 

загальног

о 

населенн

я/району/

області 

Густот

а 

населе

ння, 

чол./км
2 

Підгородненська ТГ 225,51 11,59 23975 28,18/0,74 106,3 

Дніпровський район 1955 100/62 85066 100/2,63 43,5 

Новомосковський район 1992 100/6,2 73095 100/2,26 36,7 

Дніпропетровська область 31900 100 3227831 100 101,2 

 

Підгоро дне — місто районного значення у Дніпровському районі 

Дніпропетровської області. Населення за переписом 2001 року становить 17 778 

осіб. 

До 2019 року є адміністративним центром Підгородненської міської ради, до 

якої, крім того, входило село Перемога, а з грудня 2019 року є адміністративним 

3230,9 

17228,6 

192,8 
105,5 

забудовані землі 3230,9га 

с/г землі-17228,6га 

ліси та лісовкриті площі-
192,8га 

інші-105,5га 
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центром Підгородненської територіальної громади до складу якої увійшла 

Спаська сільська рада Новомосковського району Дніпропетровської області. 

Місто Підгородне розташоване у центральній частині області на берегах 

річки Кільчень біля її впадіння у річку Самара. Географічна зона — 

Придніпровська низовина. Висота над рівнем моря у місті — 55-60 метрів. 

Підгородне є північним передмістям Дніпра. На відстані 10 кілометрів на 

північ розташоване інше велике місто області — Новомосковськ. 

В місцевості, де розташоване Підгородне, на березі Кільчені були виявлені 

кургани епохи міді—бронзи, які відносяться до трипільської культури, а також 

скіфів, сарматів і кочівників 11—14 століть. Розкопки проводились I. Ковальовою 

у 1973 році. 

Перші відомі поселення виникли на території сучасного Підгородного на 

початку 17 століття. Спершу тут були зимівники козаків та військової старшини із 

запорізького містечка Стара Самара, відомого приблизно з 1600 р. як 

Богородицькі хутори. У 1688 році після спорудження на місці Старої Самари 

Богородицької (Усть-Самарської) фортеці і заснування там російської колонії-

посаду сюди переселилося багато козаків. 

За Прутською угодою 1711 року, Усть-Самарська фортеця була зруйнована і 

російські війська відступили за річку Оріль. До 1735 року ці землі були під 

протекторатом Кримського ханства, а тоді знову перейшли до Російської імперії. 

Після зруйнування 1775 року Запорізької Січі цю місцевість знову заселили 

запорожці. 

У 1776 році, при впадінні річки Кільчень в річку Самару, за розпорядженням 

Азовської губернської Канцелярії, було вирішено заснувати місто Катеринослав 

(так званий Катеринослав І або Кільченський). 

У 1778 році запорозькі хутори були об'єднані у державну військову слободу 

Підгородну. Назва була пов'язана із розташуванням поблизу губернського міста 

Катеринослава — «під го родом». Населення слободи у 1782 році становило 896 

осіб. 

У 1784 році через несприятливі кліматичні умови й часті хвороби, за наказом 

Катерини ІІ Катеринослав перенесли на правий, більш високий та сухий берег 

Дніпра, а Катеринослав І переіменували у Новомосковськ — центр 

Новомосковського повіту. Це сповільнило розвиток Підгородного, яке мало бути 

частиною Катеринославу Кільченського. 

1789 року ближче до гирла Кільчені було засновно німецьку колонію 

Кронсгартен, яка поширилась і на прилеглий острів між Самарою і Кримкою. 

Козацьке населення слободи було включене до Катеринославського 

козацького війська, після його ліквідації у 1796 році військових жителів 

Підгородного переселили на Кубань, а решта отримали статус державних селян. 
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За переписом 1826 року в Підгородному налічувалось 180 дворів з 

населенням 1 044 жителів. 

У 1856 році прокладено перше у Катеринославській губернії кам'яне шосе 

довжиною 9 верст між Катеринославом і Підгородним. 

У 1886 році Підгородне було центром Підгороднянської волості 

Новомосковського повіту з 3328 мешканцями, 543 дворами. Тут було волосне 

правління, православна церква, єврейський молитовний будинок, школа, пошта 

(поштова станція), 3 готелі, 4 магазини (лавки), ярмарок, базар по середах і 

п'ятницях. 

Напередодні Першої світової війни в Підгородному налічувалось 1 170 

дворів і 7 831 житель. 

Під час Першої світової війни і революційних подій 1917–1920 років 

Підгородне захоплювали військові частини Червоної Армії, німецько-австрійські 

війська, частини білогвардійської армії генерала Денікіна. На початку 1920 року у 

селі встановлено радянську владу, до Підгородного було включено територію 

німецької менонітської колонії Кронсгартен, яку жителі покинули перед 

приходом до влади більшовиків. 

За адміністративним поділом УРСР 1923—1932 років село Підгородне 

входило до складу Новомосковського району Катеринославської (згодом — 

Дніпропетровської) округи. У 1938 році увійшло до складу новоутвореного 

Дніпропетровського району (зараз — Дніпровський район. Тоді ж Підгородному 

було надано статус селища міського типу. 

Протягом 20—30-х років під час колективізації у Підгородному 

створювались колгоспи. На 1940 рік у селищі їх було 5, найбільший з яких ім. 

Ульянова. Селище було електрифіковане і радіофіковане. Тут був клуб, 6 

магазинів, амбулаторія. У 1930 році в Підгородному було побудовано аеродром, 

який до 1951 року був основним аеропортом Дніпропетровська. 

Під час німецько-радянської війни село було окуповане німецькими 

військами з серпня 1941 по вересень 1943 року. Після війни відбулося об'єднання 

колгоспів та реорганізація у радгосп «Підгородний», головним завданням якого 

було забезпечення овочами сусіднього Дніпропетровська. Головою 

Підгородненської селищної ради з 1937—1941 і 1944—1969 роках була Явдоха 

Василівна Таран. 

У 1981 році Підгородному надано статус міста. У 1987 році південно-

західний житловий масив міста Підгородне виділений в окремий населений пункт 

— селище Ювілейне (2016 року перейменоване в Слобожанське), яке стало 

адміністративним центром Дніпропетровського району. За переписом 1989 року у 

Підгородному мешкало приблизно 19500 осіб. 
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Перемо га (колишня назва — Куроєдівка) — село в Україні, у Дніпровському 

районі Дніпропетровської області. Населення за переписом 2001 року становить 

341 особа. Орган місцевого самоврядування — Підгородненська міська рада. 

Село Перемога розміщене на лівому березі річки Кільчень, вище за течією на 

відстані 3 км розташоване село Спаське (Новомосковський район), нижче за 

течією на відстані 2 км місто Підгородне. Річка в цьому місці звивиста, утворює 

лимани, стариці і заболочені озера. Через село проходить автомобільна дорога Т 

04 10 і залізниця, Залізнична станція Березанівка за 6 км. 

Стара назва неофіційно досі використовується мешканцями села, м. 

Підгородне та мешканцями околиць. 

Невідомо, коли воно виникло, чому саме називалося Куроїдівкою. Старі 

люди кажуть, що колись там ніби то проживав якийсь пан Куроєдов, на честь 

якого назване село. Деякі деталі історії села можна знайти у вище наведеному 

тексті. 

Відомо, що Куроїдівка втратила свою оригінальну назву у 1985 році. 

Рішенням влади село стало називатися Перемога — на честь 40-річчя Перемоги у 

німецько-радянській війні. 

1989 року за переписом тут мешкало приблизно 400 осіб. 

Село Перемога налічує всього три вулиці: Гоголя, Некрасова, Василя 

Герасименка. У цьому населеному пункті немає ніякої інфраструктури, мешканці 

Перемоги обслуговуютьсяПідгородненськоюамбулаторією загальної практики 

сімейної медицини, діти вчаться у школах Підгородного. 

У селі працюють два фермерські господарства: «Вперед-Агро» і 

«Недайвода». 

 

Спа ське — село в Україні, в Новомосковському районі Дніпропетровської 

області, над річкою Кільчень. Населення за переписом 2001 року становить 3145 

осіб. Орган місцевого самоврядування — Спаська сільська рада до 2019 року. У 

2019 році Спаська сільська рада увійшла до складу Підгородненської об‘єднаної 

територіальної громади з центром у м. Підгородне. 

Село Спаське знаходиться на березі річки Кільчень, вище за течією на 

відстані 2,5 км розташоване село Очеретувате (Магдалинівський район), нижче за 

течією на відстані 2,5 км розташоване село Перемога (Дніпропетровський район). 

Річка в цьому місці звивиста, утворює лимани, стариці і заболочені озера. Через 

село проходить автомобільна дорога Т 0410. 

Ягідний байрак був відомою запорозькою місциною з багатою і плодовитою 

рослинністю та мальовничими видами. 1650 році у Ягідному байраці біля річки 

Кільчень відомі зимівники старих запорожців, що мали худобу, бджіл і що ловили 

рибу. 
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1680 року при влаштуванні московського військового табору у козацькій 

Самарі деякі запорожці переселилися у Ягідний яр. 

У 1734—1775 роках — Самарської паланки, яка знаходилася у складі Війська 

Запорізького низового. 

1750 року відставний запорозький старшина Батуринського куреня Трохим 

Козинець побудував у Ягідному байраці землянки і мазанки і поселив у них своїх 

рідних і друзів. 1760 року добре знали Трохима Козинця у новій Самарі 

(Новомосковську) на ярмарках і базарах за багатою продукцією. Він постачав 

азовському губернатору Черткову коней і спритних хлопців до них. Після руїни 

Січі, 1777 року Азовська канцелярія за ходатайством старого Козинця надала його 

зимівнику статус державної військової слободи Спасової і призначила його сина 

— Максима Козинця осадчим слободи. Згодом козака Гаврила Яковлєва Левченка 

призначено писарем Спаської сільської поліції. Вони, а також козаки Іван Лимарів 

і Григорій Антонів Коніловський розпланували і забудували слободу за їхнім 

планом і збільшили таким чином населення. 

За даними Азовської губернської канцелярії 1780 року слобода називалася 

Спасова і мала 357 мешканців (183 чоловіків і 175 жінок) (числа наведені за 

документом). 

1782 року тут мешкало 395 осіб (210 чоловіків і 185 жінок). Було відчужене 

120 десятин для церкви Вознесення Господня, що була побудована коштом селян 

і посвячена 2 липня 1789 року. 

1886 року державна слобода Спаська була центром Спаської волості 

Новомосковського повіту. Тут мешкало 2412 осіб. Тут було 415 господарств, 

волосне правління, православна церква, школа, магазин. Її положення означене на 

правому березі річки Кільчень. 

За переписом 1897 року кількість мешканців зросла до 3720 осіб (1885 

чоловічої статі та 1835 — жіночої), з яких 3702 — православної віри. 

1908 року населення зросло до 5030 осіб (2560 - чоловіків та 2470 - жінок). 

Господарств налічувалось - 829. 

1989 року за переписом тут проживало приблизно 3300 осіб. 

 

Ху торо-Губи ниха — село в Україні, у Новомосковському районі 

Дніпропетровської області. Населення становить 790 осіб (за переписом 2001 

року). Орган місцевого самоврядування до 2019 року — Спаська сільська рада, з 

2019 року Підгородненська міська рада. 

Село Хуторо-Губиниха розташоване на березі річки Губиниха (переважно на 

лівому), яка через 5 км впадає в річку Кільчень, вище за течією на відстані 4,5 км 

розташоване село Миколаївка. Річка в цьому місці пересихає, на ній зроблена 

загата. 
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Першу задокументовану згадку про існування Хуторо-Губинихи знаходимо у 

книзі Феодосія Макаревського ―Матеріалы для историко – статистического 

описания Екатеринославской епархіи‖: В 1704 р. на цій землі поселився 

престарілий запорізький козак Аверкій Губа. А після знищення Запорізької Січі 

(1775 р.) в ―хутора Губинівські‖ на постійне місце проживання приїхали багато 

запорізьких козаків.  

Як і більшість давніх поселень с. Хуторо-Губиниха  засновано на березі річки 

Губиниха.  

Є два варіанти походження назви села: перше від прізвища першого 

поселенця козака Губи і друге від назви річки, яка була тиха і спокійна, але під 

час злив і танення снігу виходила з берегів і «губила людей».  

Заселення села розпочалося з півдня по лівому березі річки, чим і 

пояснюється форма села: Близько 12 км. у довжину і лише 3-4 км. - в ширину. 

Кріпацтва в селі не було, не дивлячись на те, що був пан. По розповідям 

старожилів звали пана Бровко. Але інші розповідають, що Бровком звали собаку 

пана. А так як пан був дуже злий, то й прозвали його ―собачим‖ іменем – Бровко. 

Від цього імені і неофіційна назва села: Бровкове. 

Через село проходив давній чумацький шлях. Окрім переказів старожилів 

про це свідчить велика кількість чумацьких пісень, що побутують в селі. 

Колективізація в селі розпочалася в другій половині двадцятих років XX ст. 

В 1929 було створено колгосп ―Червоний степ‖(пізніше колгосп ім. Кірова). За 

спогадами жительки села Хуторо-Губинихи  Хирі С. М., вміщені в книзі Ф. 

Клименка ―Голодомор. Реквієм‖. Справжніх  куркулів у селі не було, тоді ними 

―призначали‖ заможні родини, які мали кращий достаток і худобу. Багатьох з них 

виганяли з власних хат на вулицю, а все майно конфіскували. 

Голодомор 1932-1933 рр. Не обійшло це горе і Хуторо-Губиниху. Мерли 

люди, іноді цілі сім'ї вимирали. Голод був штучний, бо урожай був дуже добрий, 

але активісти забирали все. На старім кладовищі поховано сотні людей, які 

померли від голоду в ті часи. До війни в селі була семирічна школа, що 

знаходилася на вул. Леніна (зараз вул. Садова). 

В 1928 р. поряд з с. Хуторо-Губинихою було засноване с. Дмитрівка, в 

основному це були переселенці з с. Миколаївка. Прикрасою сіл Хуторо-Губиниха 

і Дмитрівка безумовно є мальовнича природа та ставки (в Хуторо-Губинисі - 3 

ставка, а у Дмитрівці – 2). У післярадянські часи у селі діяли виробничі 

сільськогосподарські кооперативи імені Кірова (керівник Кривошея П. Є.) та 

«Мрія», а також ТзОВ «Обрій» (керівник Оголенко В. В.), фермерські 

господарства: Чекаєва В. Т. (вирощування зернових та технічних культур; 

«Віталій» Гуртового В. Л.(вирощування овочів і баштанних культур, 

коренеплодів і бульбоплодів) та інші. 
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ТзОВ «Агросіч 2010» (гуртова торгівля хімічними продуктами). 

Соціальна сфера села представлена Хуторо-Губиниською філією комунального 

закладу освіти «Миколаївське навчально-виховне об'єднання „Заклад загальної 

середньої освіти — заклад дошкільної освіти―» (опорний заклад) 

Новомосковської районної ради Дніпропетровської області. Фельдшерсько-

акушерський пункт с. Хуторо-Губиниха Центру первинної медико-санітарної 

допомоги Новомосковської районної ради. 

 

Дми трівка — село у Новомосковському р-ні Дніпропетровської обл. 

Населення за переписом 2001р. становить 238 осіб. Орган місцевого 

самоврядування до 2019р. - Спаська сільська рада, з 2019 р. Підгородненська 

міська рада. Село Дмитрівка знаходиться за 2 км від лівого берега р. Губиниха, на 

відстані 2,5 км від села Скотувате і за 3 км від села Хуторо-Губиниха. 

 

Економічна база Підгородненської територіальної громади формується за 

рахунок підприємств/установ, що представляють різні види економічної 

діяльності, зокрема харчової промисловості, фермерські господарства, 

підприємства, які надають туристичні послуги, АЗС, підприємства по продажу 

сільськогосподарської техніки. Всього на території громади зареєстровано 554 

діючих юридичних та фізичних осіб, з них: м. Підгородне та с. Перемога – 304, с. 

Спаське – 232, с. Хуторо-Губиниха – 13, с. Дмитрівка – 2. 

 

Рис. 3. Питома вага суб’єктів господарювання у населених пунктах 

Підгородненської ТГ, % 
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Зайнятість населення частково пов‘язана з місцевою економікою. Значна 

кількість населення працює на підприємствах м. Дніпра. Динаміка чисельності 

працюючих на основних підприємствах Підгородненської ТГ не є позитивною, 

більша частина працездатного населення, що має реєстрацію у межах 

Підгородненської ТГ, працює за її межами. 
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Доходи і видатки бюджету Підгородненської ТГ 
 

Динаміка бюджету Підгородненської ТГ (сумарно по Підгородненській міській та Спаській сільській радах) у 

2017-2022 роках позитивна. За 7 років доходна частина бюджету громади зросте у 2,29 рази: у 2016 році складала 56,0 

млн.грн., у 2022 році складе 128,7 млн.грн., що 2,29 раза більше ніж у 2016 році. Відбудеться відповідне зростання в 

бюджеті. 

 

 Таблиця 5 

Доходи і видатки бюджету Підгородненської ТГ у 2017-2021(прогноз) р.р., грн. 

Рік/населе

ний пункт 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Доход

и, грн. 

Видатк

и, грн. 

Доходи

, грн. 

Видатки

, грн. 

Доходи

, грн. 

Видатки

, грн. 

Доходи

, грн. 

Видатки

, грн. 

Доходи

, грн. 

Видатки, 

грн. 

Доходи, 

грн. 

Видат

ки, 

грн. 

Підгородн

енська 

міська 

рада 

36,313

011 

40,3764

51 

41,8046

63 

45,58850

7 

49,6169

84 

46,18584

9 

51,1324

94 

59,68445

8 

117,0  128,7  Спаська 

сільська 

рада 

5,7370

00 

8,42114

8 

6,43400

0 

9,711552 7,08400

0 

9,862658 8,22366

0 

9,210660 

Всього, 

грн. 

42,050

011 

48,7975

99 

48,2386

63 

55,30005

9 

56,7009

84 

56,04850

7 

59,3561

54 

68,89511

8 

  



 

Стратегія розвитку Підгородненської територіальної громади на період 2020-2027 роки 

 

 

 
Рис. 4. Динаміка доходів Підгородненської ТГ (сумарно) у 2017-

2020р.р.млн.грн. 

 

Видатки бюджету Підгородненської ТГ забезпечені його дохідною 

частиною. Станом на 01.06.2020 має місце превищення видаткової частини над 

доходною. Це пов‘язано з перерозподілом залишків коштів на рахунках, які 

виникли на початок нового бюджетного року. 

 

 
Рис. 5. Динаміка доходів і видатків бюджету Підгородненської ТГ у 2017-

2022(прогноз) р.р., млн.грн. 
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Доходи місцевих бюджетів на одного жителя у 2019 році порівняно з 2016 

роком зросли і склали по Підгородненській міській раді 2688,0грн. (2019р.) проти 

1862,0грн. (2016р.), по Спаській сільській раді 1712,0грн. (2019р.) проти 

1467,0грн. (2016р.). Приріст надходжень на одного мешканця за цей період по 

Підгородненській міській раді склав 826,0грн., по Спаській сільській раді – 

245,0грн. 

Аналізуючи ці показники в розрізі рад за 2016-2019 роки (до об‘єднання 

бюджету), бачимо дисбаланс. Середнє значення надходжень по Підгородненській 

ТГ складало до об‘єднання 2200,0грн. Об‘єднання бюджетів громад, які увійшли 

до ТГ дозволить вирівняти середню величину доходів на одного жителя громади. 

Прогнозована величина даного показника у 2020р. складе 4835,0грн., у 2021р. – 

5211,0грн. 
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 Таблиця 6 

Розрахунок доходів бюджету громади на одного жителя ТГ у розрізі населених пунктів у 2016-2019р.р., грн.  

(до створення єдиного бюджету ТГ) 

Рік/населений 

пункт 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Доходи, 

грн. 

На 

одного 

жителя, 

грн. 

Доходи, 

грн. 

На 

одного 

жител

я, грн. 

Доходи, 

грн. 

На 

одного 

жителя, 

грн. 

Доход

и, грн. 

На 

одного 

жителя, 

грн. 

Доход

и, грн. 

На 

одного 

жител

я, грн. 

Дохо

ди, 

грн. 

На 

одного 

жителя, 

грн. 

Підгородненська 

міська рада 

36313011

,00 
1862,00 

4180466

3,00 

2090,0

0 

4852698

4,00 
2426,00 

268753

88,00 
2688,00 

117000

000,00 

4835,0

0 

12870

0000,

00 

5211,00 
Спаська 

сільська рада 

5737000,

00 
1467,00 

6434000,

00 

1589,0

0 

7084000,

00 
1705,00 

354750

0,00 
1712,00 

 

 

В 2019 році структуру доходної частини 
бюджету Підгородненської міської ради 
забезпечили такі джерела надходжень 

Єдиний податок ( крім с/г виробників) – 31,3% 

Єдиний податок від с/г виробників – 3,8% 

Плата за землю -  22,4% 

Податок на нерухомість -2,7% 

Акцизний податок – 29,1% 

Інші місцеві податки та збори – 3,1% 

Трансферти – 9,7% 

В 2019 році структуру дохідної частини 
бюджету Спаської сільської ради 

забезпечили такі джерела надходжень 

Єдиний податок ( крім с/г виробників) – 26,2% 

Єдиний податок від с/г виробників – 12,3% 

Плата за землю -  13,0% 

Податок на нерухомість – 2,03% 

Акцизний податок – 13,6% 

Інші місцеві податки та збори – 8,4% 
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Рис. 6. Структура доходів бюджету Підгородненської міської ради у 2019 

році, % 

 

 

 
Рис.7. Структура доходів бюджету Спаської сільської ради у 2019 році, % 

 

 

 

 

 

31,30% 

3,80% 

22,40% 

2,70% 

29,10% 

3,10% 9,70% 

Єдиний податок (крім с/г 
виробників) 

Єдиний податок від с/г 
виробників 

Плата за землю 

Податок на нерухомість 

Акцизний податок 

Ін. місцеві податки та збори 

Трансферти 

26,20% 

12,30% 
13,00% 

2,03% 

13,60% 

8,40% Єдиний податок (крім с/г 
виробників) 

Єдиний податок від с/г 
виробників 

Плата за землю 

Податок на нерухомість 

Акцизний податок 

Ін. місцеві податки та збори 



 
Стратегія  розвитку Підгородненської територіальної громади на період 2020-2027 роки 

 

 

Структуру видатків бюджету Підгородненської міської ТГ у 2017-2019 

роках формують видатки на дошкільну освіту, органи управління, благоустрій, 

бюджет розвитку та інші видатки (табл.7.) 

 Таблиця 7 

Структура видатків місцевого бюджету громади  

у 2017-2020(прогноз) р.р., млн.грн. 
Рік/Статті видатків 2017 2018 2019 2020 

Дошкільна освіта 6,823555 7,275126 11,737067 14,011745 

Органи управління 8,278337 14,007316 15,538581 16,937764 

Благоустрій 9,522690 10,926237 5,137602 12,503679 

Матеріальна допомога 

населенню 
1,524940 2,156412 3,132292 1,900000 

Будинок культури 1,649870 1,642345 3,301893 3,084202 

Надання субвенції, 

дотації 
10,363015 6,741592 3,960895 3,702953 

Інші 2,214044 2,839479 3,377519 7,584114 

Всього  40,376451 45,588507 46,185849 59,724457 

в т.ч. бюджет розвитку 2,674016 7,944893 1,036754 9,725081 

 

 
    

 
 

Рис. 8. Динаміка видатків місцевих бюджетів громади у 2017-2020 

(прогноз)р.р., млн.грн. 

 

Освітній сектор Підгородненської ТГ включає: 6 загальноосвітніх навчальних 

закладів з кількістю учнів – 2320 осібта учителів – 171особа; 6 дошкільних закладів 

з кількістю дітей – 459 осіб, Будинок творчості, який відвідує 500 дітей. 
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Таблиця 8 

Кількість учнів у навчальних закладах Підгородненської ТГ 
№ 

з/п 

Навчальний заклад Рік побудови 

чи 

капремонту 

Проектна 

потужніст

ь 

Наповне

ність 

Кількість 

педагогів 

      

1 НВК №1 м. Підгородне - 

дошкільний підрозділ 

2013 50 60  

2 КЗ «Підгородненська  ЗОШ 

№2 І-ІІІ ступенів» 

м. Підгородне,  вул. 

Державна,2 

1977 1176 940 57 

3 КЗ «ПНВК №3» ЗОШ I-III 

ступенів - ДНЗ» ДРРДО     

2005 689 700 45 

4 КЗ «ПНВК №4 «ЗОШ I-III 

ступенів - ДНЗ» ДРРДО 

шкільний підрозділ 

1960 193 202 24 

5 Спаська школа  536 359  

Всього в школах     

6 НВК с. Хуторо-Губиниха 1956 360 84 13 

7 
КДНЗ №7 «Івушка» 

м. Підгородне 
1982 140 176 17 

8 
КДНЗ №1 «Енергетик» 

м. Підгородне 
1992 50 57 6 

9 
КЗ «ДНЗ «БІЛОЧКА» 

Спаської сільської ради 
1969 30 30  

10 КЗ ДНЗ «Веселка»   80 14 

11 
НВК №1 м. Підгородне 

дошкільний підрозділ 
1962 400 406 32 

12 

КЗ «ПНВК №4 «ЗОШ I-III 

ступенів - ДНЗ» ДРРДО    

дошкільний підрозділ 

2018 115 136  

13 

КПНЗ «Дніпровський 

районний Будинок дитячої 

творчості» 

понад 100 років ----- 500 15 

Всього в позашкільних 

навчальних закладах 
-----  439  

Всього в Підгородненській ТГ     

 

Відповідно даних електронних черг в дошкільні навчальні заклади, 

влаштування в дитячі садочки потребують близько 500 дітей з міста Підгородне та 

села Перемога. Потреба у влаштуванні дітей в с. Спаське. 

 

 

 

Мережа закладів охорони здоров’я 
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 Таблиця 9 

Медичні заклади розташовані на території Підгородненської ТГ 
№

 

з

/

п 

Назва та місце 

розміщення 

Рік 

побудо

ви чи 

капре

монту 

Проектна 

потужніст

ь/ліжок 

Напо

внені

сть 

Основна проблема 

Усього 

в тому числі 

лікар

і 

мол. 

мед. 

персон

ал 

тех. 

персо

нал 

1 КНП Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги Дніпровського 

району м. Підгородне 

вул. Шосейна, 90 

1963-

1979 

Упраління 

первинною 

ланкою 

медицини 

у 

Дніпровськ

ому р-ні 

100%     

2 Підгородненська 

АЗПСМ м. Підгородне 

вул. Шосейна, 90 

 340 

відвідувань 

на зміну 

100%     

3 КП «Слобожанська 

центральна лікарня 

Слобожанської селищної 

ради» Будівля 

стаціонарум. Підгородне 

вул. Шосейна, 90 

1977 20 ліжок 100%     

4 Спаська АЗПСМ 

с. Спаське, вул. Козинця, 

91 

1967 5 0     

5 Хуторо-Губиниський 

ФАП 

1986 0 0     

6 ФАП с. Перемога        

 

У 2019 році розпочав роботу реабілітаційний ценр на базі колишньої 

Підгородненської міської лікарні для дітей хворих на ДЦП. 

Громада має на своїй території значну кількість об‘єктів для задоволення 

культурних та спортивно-оздоровчих потреб мешканців: стадіон «Колос», 

Будинок культури ім. Т.Г. Шевченка, музей ім. О. Коваля, приватний спортивно-

оздоровчий комплекс ONFIT, Центр кобзарського мистецтва, бібліотека,Будинок 

дитячої творчості; в с. Спаське - бібліотека, Будинок культури та клуб, стадіон, 

музей, в с. Хуторо-Губиниха – сільський клуб, бібліотека. Розвинена художня 

самодіяльність. На території громади діють: 4 художніх колектива, а саме: гурт 

«Криниця» та його супутник дитячий колектив «Криниченька»,гурт «Журавка», 

танцювальний колектив «ENGELS»; колектив бандуристів. Козацькі пісні народного 

аматорського фольклорно-етнічного гурту «Криниця» занесені до нематеріальної 

культурної спадщини ЮНЕСКО і взяті під охорону. 

Розвиток спорту полягає в діяльності футбольних клубів «Кільчень», 

«Спаське», «V-21», волейбольного клубу «Іскра», тхеквондо «Барс» та дзюдо 

«Дзюдо-Днепр». Залучення широкого кола населення до занять спортом є 
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перспективним для громади з точки зору упорядкування та дооснащення 

спортивних об‘єктів, удосконалення організаційної роботи. 

На території громади є два готельно ресторанних комплекси «Комфорт» та 

«Сан Рей». Розвинута мережа приватних кафетеріїв: «KAVAFM», «Планета», 

«Катюша», «Мікс», «Усадьба», окремі з яких поєднують основну діяльність з 

надання послуг з підготовки дошкільнят. 

Вагому частку іміджу Підгородненської ТГ складає наявний туристичний 

потенціал, що включає в себе велику кількість туристичних об‘єктів та об‘єктів 

історичної спадщини: мальовничі береги Кільчені, залишки лісів – у костелі 

Кільчені– Кільченський заказник, заказник Отченашкові наділи – дно колишнього 

Сарматського моря з унікальною голофітовою рослинністю та Кільченські плавні в 

каяках яких ховалися козацькі човни.  

Серед пам‘яток історії та археології місцевого значення, що знаходяться під 

охороною - курган Беліхова могила,кургани та макорти стародавньої системи 

сонячних та місячних обсерваторій (скіфський період), Чумацький колодязь, 

Німецька вежа 18 століття, покинута залізниця 1914 року, зрошувальна система 

Павлоградського міжрайонного управління водного господарства (раніше 

Фрунзенська зрошувальна система) збудована у 60-ті роки минулого століття, 

Кудимова дорога – збудована за власну державну премію головою колгоспу 

Кудимом Сергієм, система протитанкової оборони часів другої світової війни, 

Брітки Кільчені та яри реліктових пагорбів 4 льодовикового періоду. 

Втім туристичний потеціал цих об‘єктів є нерозкритим, не включеним до 

обласних та загальнодержавних туристичних маршрутів, потребує 

облагородження, ремонту та оснащення. 

У комунальній власності Підгородненської ТГ перебуває 19 будівель та 73 

земельні ділянки загальною площею 49,153 га. З них в оренді перебуває 2 будівлі 

та 35 земельних ділянок загальною площею 12,0356 га (табл. 10)



 

Стратегія розвитку Підгородненської територіальної громади на період 2020-2027 роки 

 

 

 

У комунальній власності Підгородненської ТГ перебуває 19 будівель та 73 земельні ділянки загальною площею 

49,153 га. З них в оренді перебуває 2 будівлі та 35 земельних ділянок загальною площею 12,0356 га (табл. 10) 

 

 Таблиця 10 

Будівлі та землі комунальної власності Підгородненської ТГ 
Населений 

пунк 

Об’єкти 

(будівлі) 

комунальн

ої 

власності, 

к-ть 

З них 

в 

оренд

і, к-ть 

Земель

ні 

ділянк

и, к-ть 

Земельні 

ділянки, 

що 

перебуваю

ть в 

оренді, к-

ть 

Земельні 

ділянки, що 

перебувают

ь в 

постійному 

користуван

ні, к-ть 

Земельні 

ділянки, 

що 

перебуваю

ть під 

сервітутом

, к-ть 

Загальна 

площа 

земельн

их 

ділянок, 

га 

Загальна 

площа 

земельних 

ділянок, 

що 

перебуваю

ть в оренді, 

га 

Загальна 

площа 

земельних 

ділянок, що 

перебувают

ь в 

постійному 

користуван

ні, га 

Загальна 

площа 

земельних 

ділянок, 

що 

перебуваю

ть під 

сервітутом

, га 

м.Підгородне 

с.Перемога 

9 2 65 31 11 2 44,8007 10,8735 20,1293 0,0373 

с.Спаське, 

с.Хуторо-

Губиниха, 

с.Дмитрівка 

10 ---- 8 4 2 --- 4,3506 1,1621 2,3819 --- 

Підгородненсь

ка ТГ, разом 

19 2 73 35 13 2 49,153 12,0356 22,5112 0,0373 
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Рис. 9. Кількість об’єктів комунальної власності в абсолютному виразі 

(загальна та в оренді) 

 

Рис. 10. Кількість об’єктів комунальної власності в відносному виразі 

(загальна та в оренді), % 
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 Таблиця 11 

Порівняльна характеристика Підгородненської ТГ з 
Показники Підгородненська ТГ Перечинська ТГ 

Територія, км
2 223,9 31,713 

Населення 23,975 12626 

Зайняте населення, тис.осіб  5976 

Середня заробітна плата, 

грн 

10751 11005 

Сильна сторона, що надає 

перевагу у розвитку 

Географічне розташування 

біля великого промислового, 

наукового та культурного 

центру м. Дніпра 

ТДВ «Переченський ЛХК» 

ТОВ «Джерела Карпат» 

ТОВ «Індустрія 

деревообработки» 

ТОВ «Самвер» 

ДП «Дж.Д.Ф.сервіс ЛТД» 

 

 

 

  

 

Рис. 11. Рівень заробітної плати у Підгородненській ТГ в порівнянні з 

громадами-конкурентами та Дніпропетровською областю у 2019 

році, грн. 
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4. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ 

4.1. Деякі прогнози розвитку Підгородненської громади до 2027 року 

Як вже було зазначено у вступній частині, складність аналізу соціально-

економічних тенденцій і тим більше їх прогнозування, для новоутворених 

об‘єднаних територіальних громад полягає у тому, що громади, як цілісні 

соціально-економічні системи, поки що не мають своєї спільної «історії», хоча 

кожен населений пункт громади має свою окрему «історію». Тому, вивчаючи 

соціально-економічні тенденції новоутвореної ТГ, ми розуміємо певну умовність 

тих даних, які складає математична сукупність даних населених пунктів – суб‘єктів 

нової ТГ. Наприклад, сумуючи статистичні демографічні дані по громаді, ми 

частково «губимо» специфіку якогось населеного пункту, проте виходимо на певні 

узагальнення картини по всій громаді. Така методологія дослідження 

ретроспективи соціально-економічних процесів, які відбувалися на території ТГ до 

її юридичного визначення і фактичного становлення, доволі умовна, але іншої не 

існує. Тому, такий аналіз «сукупності даних», не будучи у строгому сенсі 

науковим, все ж дозволяє побачити якусь загальну картину, а відтак – і побудувати 

якісь прогнози на період планування. Демографічні процеси відзначаються 

великою інерційністю, а отже, якісь значні демографічні кризи, які відбуваються в 

певний історичний період, відбиваються на демографічних процесах впродовж 

наступних десятиліть. Такою демографічною кризою в Україні був різкий спад 

народжуваності з середини і до кінця 1990-х років, що був спричинений різким 

падінням рівня життя населення. Наступні діаграми ілюструють наслідки цих 

процесів (рис.12). 

 

Рис. 12. Наслідки демографічних процесів 
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Статево-вікова піраміда наявного населення України станом на 1 січня 2019 р. 

(ліворуч) та прогноз статево-вікового складу населення України на 01 січня 2026р 

(праворуч). 

На діаграмах (ліворуч) виразно помітна так звана «демографічна яма» у 

віковій категорії 10-15 років, яка впродовж наступного десятиліття нікуди не 

зникне (праворуч), а лише переміститься по осі. Статистичні дані, які 

характеризують демографічні тенденції у Підгородненській ТГ, дозволяють 

виконати деякі прогнози до 2027 року. Важливим для повного розуміння місцевої 

демографічної ситуації є аналіз загальної чисельності та вікової структури 

населення Підгородненської ТГ. Дані для такого аналізу вказані у таблиці 12. 

 Таблиця12 

Чисельність населення Підгородненської ТГ 

 у 2015-2019 рр., осіб 
Населенний пункт 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 

м. Підгородне 19601 19638 19532 19521 19524 

с. Перемога  356 356 354 350 346 

с. Спаське. 2978 2968 2946 2924 2874 

с.Хуторо-Губиниха 749 746 741 735 723 

с. Дмитрівка 226 225 224 222 218 

Підгородненська ТГ 23910 23933 23797 23752 23685 
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Рис. 13. Динаміка чисельності населення Підгородненської ТГ у 2015-

2019р.р. 
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Екстраполяція даних попередніх років на восьмирічну перспективу дозволила 

здійснити прогноз загальної чисельності населення громади у 2027 році (рис. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Прогноз загальної чисельності населення громади на 2027 рік, осіб 

Отже, чисельність населення у 2027 р. з імовірністю 68% становитиме 24735 

осіб, що на 3,16 % більше, ніж у 2019 році. 

Для чіткого бачення структури населення проаналізуємо віковий склад 

населення громади у 2016-2019 роках (табл.13) 
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Рис. 14. Питома вага населення кожного населеного пункту у загальній 

чисельності населення Підгородненської ТГ у 2019 році, % 
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Таблиця 13 

Розподіл населення за віком у населених пунктах, що увійшли до складу ТГ, 

осіб 

Показники 2016 2017 2018 2019 

Населення у віці: 

Молодшому за 

працездатний 
4213 4200 4277 3291 

Працездатному 14954 14748 14579 14619 

Старшому за 

працездатний 
4734 4872 5071 5071 

 

Рис. 16. Зміни у віковій структурі населення за 2016-2019 р.р 

 

На підставі ретроспективного аналізу в межах 4 років очевидним є те, що 

принципових структурних змін не відбувається. В останні роки прослідковується 

то зростання, то зниження кількості осіб молодшого за працездатний віку. 

Водночас, спостерігається тенденція до повільного зростання чисельності осіб 

старшого за працездатний вік при нестабільних показниках кількості чисельності 

населення працездатного віку, яке то зростає, то знижується працездатного віку. Як 

наслідок, при незмінності вищезгаданої тенденції у короткостроковому періоді 

можна передбачити зростання показника навантаження на 1 працездатну особу. 

Згідно прогнозів (рис.16), у 2027 році чисельність працездатного населення 

Підгородненської ТГ зменшиться і становитиме 13610 осіб, що на 1009 осіб та 19% 

менше ніж в 2019 році. Кількість осіб молодшого за працездатний вік, згідно 

прогнозів у 2027 році теж знизиться і становитиме 1440 осіб, що на 1851 особу та 

46% менше, ніж в 2019 році. Кількість осіб пенсійного віку у 2027 році збільшиться 

і складе 6086 осіб, що у порівнянні з 2019 роком на 995 осіб та 10% більше.  
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Рис. 17. Прогноз вікової структури населення громади на 2027 рік, осіб 

У динаміці міграційного приросту населення громади у 2016-2019 роках 

спостерігаємо, що кількість прибулих переважає над вибулими. Разом з тим 

динаміка природного приросту показує негативну тенденцію до скорочення 

природного приросту населення. Однак прослідковується позитивна динаміка 

сальда міграції (табл.14) 

 Таблиця 14 

Природний та міграційний рух населення у Підгородненській ТГ 

 у 2016-2019 р.р., осіб 
Показники 2016 2017 2018 2019 

Народжені 220 192 188 148 

Померлі 292 301 298 379 

Природний 

приріст 
-92 -109 -110 -213 

Прибулі 913 1283 1194 1118 

Вибулі 614 933 1058 1039 

Сальдо 

міграції 
+299 +350 +136 +79 

Загальне 

збільшення 

(зменшення) 

+207 +241 +26 -134 
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Рис. 18. Природний рух населення 

 

При збереженні такої тенденції, прогнозний показник природного приросту у 

2027 році буде від‘ємний і становитиме -477 (рис.18) 

Згідно розрахунків, кількість народжених складе мінус 22 особи, а померлих - 

563 особи(рис.15). Коефіцієнт народжуваності складе -0,89% при тому, що 

значення даного показника у 2019 році становить 6,17%. Також згідно прогнозів, 

коефіцієнт смертності у 2027 році зросте і становитиме 22,8%, при тому, що 

значення даного показника у 2019 році становило 15,8% 

Враховуючи вищенаведене, можемо говорити про доволі значну негативну 

зміну у демографічних процесах. Згідно прогнозів, збережеться спадаюча динаміка 

коефіцієнту природного приросту населення і у 2027 році значення цього 

показника буде від‘ємне становитиме -19,3% при тому, що у 2019 році перебував 

на рівні -8,9%. 

За прогнозами, у 2027 році процеси імміграції в Підгородненській ТГ 

пришвидщаться, і кількість осіб, що прибудуть на постійне місце проживання в 

нашу громаду з інших територій, складе 1626 осіб (рис.16). Кількість вибулих 

збільшиться на 1202 особи (рис.19). Таким чином, сальдо міграції становитиме 

+424 (рис.20). 
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Рис. 19. Прогнозна кількість прибулих та вибулих у 2027 році, осіб 

 

Загалом, на підставі аналізу демографічних процесів на період до 2027 року, є 

підстави стверджуати, що еміграція як явище у випадку Підгородненської ТГ не 

становить для нас загрози, що можна частково пояснювати як відносною 

привабливістю умов проживання в рамках громади, так і близкістю до обласного 

центру. Однак, постає необхідність розробки та впровадження заходів, які 

сприятимуть збільшенню народжуваності та підвищенню якості життя на території 

Підгородненської ТГ. 

 

Рис. 20. Прогнозна динаміка показника природного приросту населення та 

сальда міграції населення громади на 2027р., осіб 
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Підсумковим для аналізу демографічної ситуації в Підгородненській ТГ є 

відстеження динаміки збільшення/зменшення загальної кількості населення в 

громаді, яка залежить від значень показників природного приросту та сальда 

міграції. 

Аналізуючи дані таблиці , бачимо що в період 2016-2019 років 

прослідковувалася негативна динаміка показника загального 

збільшення/зменшення кількості населення. В зв‘язку з зниженням рівня 

природного приросту населення Підгородненської ТГ з -92 до -213, спостерігається 

різке зниження загальної кількості населення. 

 

 

Рис. 21. Загальне збільшення/зменшення кількості населення у 

Підгородненській ТГ у 2016-2019 р.р., осіб 

 

В загальному в демографічній ситуації нашої громади прослідковується 

негативний тренд. Показник загального приросту населення погіршиться від (-92) в 

2016 році до(–213) в 2019 році (рис. 21.) 
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Рис. 22. Прогнозна динаміка збільшення/зменшення кількості населення в 

громаді на 2027р., осіб 

 

Загалом, очікувана перспектива збільшення кількості мешканців громади за 

рахунок природного приросту з року в рік негативна. Необхідно створювати 

сприятливі зовнішні обставини, які матимуть позитивний вплив на міграцію 

населення та природній приріст. 

В зв‘язку з тим, що останній перепис населення в Україні проводився в 2001 

році, необхідним вбачається в наступні 3 роки проведення загальнодержавного 

перепису населення, на підставі якого можливо зробити реальні висновки про 

зміни в статистичних показниках населення Підгородненської ТГ. 

 

4.2. Сценарії розвитку Підгородненської ТГ 

Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного 

вибору. Сценарій – деяка послідовність подій, які можуть відбутися в майбутньому 

із значною долею ймовірності за певних умов. Такі умови, або фактори можуть 

бути як зовнішні, так і внутрішні. 

Іншими словами, в основі кожного сценарію повинні бути покладені базові 

сценарні припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу. 

Зважаючи на те, що для новоствореної ТГ дуже мало даних для відстеження 

попередньої динаміки соціально-економічних процесів, повноцінне формулювання 

сценаріїв у 2020 році неможливе (стане можливим під час наступних періодів 

стратегічного планування – через 3-5 років). Таким чином, наведені нижче 

елементи сценарного моделювання відображають, передусім, вплив зовнішніх 

факторів на громаду. 
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Основними сценаріями розвитку є: інерційний (песимістичний) та 

модернізаційний (реалістичний). 

 

Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку. 

Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку Підгородненської ТГ 

формується за комплексу припущень, що тривкий у часі (горизонті планування) 

баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально-

економічної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів системи 

змінюється за інерцією: громада рухається по інерції, суспільно-економічний 

стан країни не сприяє розвитку. 

 

Базові припущення – національний рівень: 

1. Військовий конфлікт на Сході України заморожується. 

2. Зростають видатки Бюджету на утримання армії та ВПК. 

3. Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних реформ 

спостерігаємо їх імітацію. 

4. Спротив децентралізації відтерміновує її завершення до 2025 року. 

5. Введення ринку земель тимчасово розбалансовує ситуацію в аграрному секторі, 

призводить до скорочення сільськогосподарського виробництва. 

6. Обмеження самоврядування національною політикою (ЗУ «Про державний 

бюджет» тощо). 

7. ВВП країни зростає повільно. В 2018р. – 2,3%, 2019р. – 2-3%. 

8. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами, продовжується 

неконтрольована інфляція. 

9. Державні інвестиції у розвиток інфраструктури (дороги, колії, транспортна 

інфраструктура) забезпечують лише 10-15% необхідних обсягів. 

10. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення 

інвестицій не зростає. 

11. Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує 

залишатися більше 50% малого і середнього бізнесу. 

12. Доходи населення зростають повільно. 

13. В умовах нестабільної ситуації з цінами на газ підвищується вірогідність 

збільшення рівня неплатежів населення, що призводить до поглиблення кризи в 

ЖКГ. 

14. Залишається непрогнозованою ситуація з COVID-19, з боку держави не 

запроваджено заходів з працевлаштування осіб, які працювали за кордоном. 

Базові припущення – місцевий рівень: 

14.1. Екологічна ситуація в громаді залишається складною (не покращується рівень 

забруднення підземних вод, зупиняється розбудова каналізаційних мереж м. 
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Підгородне, не вирішуються питання будівництва мереж водопостачання, 

очистки р. Кільчень, не зменшується навантаження на довкілля від 

використання агрохімікатів у сільськогосподарському виробництві). 

14.2. «Відтік» робочої сили за кордон через запровадження карантинного режиму 

різко скоротився, у громади відсутня адекватна пропозиція робочих місць. 

14.3. Бізнес-клімат у громаді на тому ж рівні. 

14.4. Структура економіки громади виразно диференційована на економіку міста і 

потерпає від карантинних заходів пов‘язаних з COVID-19. 

14.5. Рівень купівельної спроможності населення низький. 

14.6. Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади дещо покращується 

внаслідок створення ТГ, але є недостатнім для перетворень. 

14.7. Громада не в змозі використати туристичний потенціал, а тому кількість 

туристів вкрай низька. 

14.8. Невідповідність ринку праці наявним вакансіям в ТГ, що призводить до 

високого рівня безробіття. 

 

Результат інерційного сценарію: 

 Демографічна ситуація на найближчі роки залишається без змін, 

погіршуючись в окремих сільських територіях громади, при цьому вікова 

структура населення змінюється в бік скорочення працездатного населення та 

його «старіння», що, відповідно, призводить до зростання навантаження на 

працездатне населення. 

 Економічна ситуація в громаді не покращується, що призводить до збільшення 

рівня захворюваності населення. 

 Внаслідок запровадження безвізового режиму та низького рівня заробітних 

плат залишається імовірним«відтік» робочої сили за кордон, який тимчасово 

стриманий карантинними заходами. 

 Промисловий потенціал Підгородненської громади не зростає без відчутних 

інвестицій в модернізацію підприємств, що відбивається на рівні доходів 

населення громади. 

 Сільські території продовжують занепадати через відсутність місць праці та 

реальних джерел доходів сільського населення. 

 Несприятливий підприємницький клімат та низька інвестиційна привабливість 

громади не сприяють зниженню рівня тінізації економіки. Реальний сектор 

економіки повільно скорочується. 

 Через невідповідність ринку праці наявним вакансіям в ТГ відбувається ріст 

рівня безробіття. Внаслідок зростання доходів бюджету після об‘єднання дещо 

покращиться стан окремих об‘єктів інженерно-комунальної інфраструктури 

громади, однак розпорошення коштів по населених пунктах території не 
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дозволяє створити кумулятивного ефекту: модернізація інфраструктури 

розтягується на довгі роки. 

 

Модернізаційний (реалістичний) сценарій розвитку 

Модернізаційний (реалістичний) сценарій розвитку будується на 

припущеннях, за яких формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та 

національні) та внутрішні (ті, які громада здатна створити самостійно) фактори 

впливу: громада активно використовує можливості в умовах швидкого 

суспільно-економічного розвитку країни. 

 

Базові припущення – національний та регіональний рівень: 

1. Внаслідок тиску Заходу на РФ модернізації Українського війська військове 

протистояння на Сході України припиняється. 

2. Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються. 

3. Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, децентралізація 

та ін. 

4. ВВП країни починає активно зростати у 2021р. (5-7%). 

5. Гривня стабільна. 

6. Інвестиційна привабливість країни покращується. 

7. Податкова реформа виводить бізнес із «тіні». 

8. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок 

зростання тарифів на комунальні послуги. 

9. Ефективно працює ДФРР та підтримує реальні проекти розвитку громади. 

10. Регіон активно впроваджує Стратегію розвитку, складовою якої є 

Підгородненська ТГ. 

11. Завдяки медичній реформі підвищиться рівень надання медичних послуг. 

12. Прийняття Закону України «Про передачу повноважень розпорядження 

землями поза межами населених пунктів в ТГ» стає потужним фактором 

залучення інвестицій у громаду. 

13. Запровадження ринку землі виводить земельні відносини з тіні, сприяє 

вкладенню інвестицій в сільськогосподарське виробництво збільшенню доходів 

бюджету громади. 

14. Продовження євроінтеграційних процесів сприяє зростанню зацікавленості 

інвесторів до України. 

Базові припущення – місцевий рівень: 

1. Громада формує власну ідентичність («візерунок») та «якірні точки» розвитку 

території. 

2. Громада ефективно використовує своє місце розташування. 
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3. Сформовані базові планувальні документи громади: стратегія, зонування 

земель громади, схему планування громади, інвестиційний паспорт 

громади,генплани населених пунктів,проведена нова грошова оцінка земель. 

4. Екологічна ситуація в громаді покращується. (Вводяться в дію мережі 

водовідведення м. Підгородне, ведеться будівництво мереж водопостачання, 

вирішене питання очищення р. Кільчень). 

5. «Відтік» робочої сили за кордон стає більш повільним, внаслідок підвищення 

заробітної плати та розширення ринку праці, жителі громади починають 

повертатися з-за кордону. 

6. У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат – громада 

стає привабливою для інвесторів, здатною до прийняття інвестицій. 

7. Реалізується регіональний проект з будівництва об‘їздної дороги до м. Дніпро в 

межах ТГ, що створює можливості розвитку логістики у громаді. 

8. В результаті запровадження ринку земель створюються привабливі 

інвестиційні пропозиції у сферах глибокої переробки с/г продукції, 

високотехнологічних виробництв, логістики. 

9. Мережа навчальних закладів регіону та громади забезпечує пропозицію робочої 

сили відповідно до потреб ринку праці. 

10. Доходи бюджету зросли та забезпечують видатки споживання та розвитку. 

11. Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку регіону та, 

відповідно, реципієнтом Державного Фонду регіонального розвитку та програм 

транскордонного співробітництва. 

12. Громада ефективно використовує державні субвенції на розвиток 

інфраструктури. 

13. Дещо покращується інфраструктура внаслідок надходжень додаткових коштів 

до бюджету в рамках фінансової децентралізації. 

14. Громада значно покращила стан туристичних об‘єктів, залучила в економіку 

туристичний потенціал. 

 

Результат модернізаційного сценарію: 

 Громада поступово формує свій новий імідж як інвестиційно привабливої 

території: високотехнологічний та екологічний, який є наслідком ефективної 

політики місцевої та регіональної влади, вдалого географічного розташування 

та позитивної діяльності підприємств з вітчизняними та іноземними 

інвестиціями, які надають приклад іншим інвесторам. 

 Громада виводить на новий рівень надання публічних послуг та комунікації з 

мешканцями. 

 Громада залучає стратегічних інвесторів у пріоритетні галузі: промисловість, 

логістику та сільське господарство. 
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 Внаслідок запровадження інноваційних технологій у застосуванні 

агрохімікатів зменшується навантаження на довкілля. 

 Рівень захворюваності жителів ТГ знижується. 

 Існуючі виробництва на території Підгородного модернізуються та 

збільшують обсяги виробництва промислової продукції. Громада здійснює 

інвентаризацію земель та формує портфель привабливих інвестиційних 

пропозицій, активно просуваючи їх на інвестиційні ринки. 

 В громаду поступово заходять стратегічні інвестори: у галузі переробки 

сільськогосподарської продукції високою доданою вартістю, а також у сфері 

логістики та рекреації, які створюють нові підприємства. 

 Навколо стратегічних інвесторів активізується малий і середній бізнес, 

заповнюючи логістично-послугову нішу. 

 Активно розвивається туризм. 

 Зростає рівень доходів населення, що пожвавлює внутрішній ринок. 

 Проекти розвитку кооперативного руху, створення неаграрних видів бізнесу 

тощо в рамках реалізації Стратегії розвитку Дніпропетровської області 

активізують економічне життя на сільських територіях. 

 Активне залучення державних субвенцій, коштів ДФРР, обласного бюджету, 

міжнародних грантових програм разом з чітким планом модернізації 

інженерної та соціальної інфраструктури в середньостроковій перспективі 

дозволять значно підвищити рівень комфорту об‘єктів освіти, культури, 

спорту, соціального захисту та покращити стан доріг в громаді. 

На другому засіданні робочої групи, яке відбулося 31 березня 2020 року був 

обраний реалістичний модернізований сценарій. 

 

4.3. Стратегічне бачення розвитку Підгородненської громади  

(за результатами засідання робочої групи 31 березня 2020 року) 

Підгородненська територіальна громада - це: 

• економічно активна інвестиційно приваблива сучасна територія із 

розвинутою інфраструктурою, чистим довкіллям та мережею інноваційних 

підприємств; 

• безпечне та комфортне для проживання і відпочинку середовище, де 

мешкають працьовиті і привітні люди, яким забезпечені високі стандарти 

освітніх, медичних, транспортних, комунальних та інших послуг; 

• громада, з якої не хочеться виїжджати.   
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5. SWOT/TOWS-аналіз Підгородненської громади 

 

1. Для проведення SWOT-аналізу, першочергово, аналізуємо мікро- і 

макросередовище Підгородненської ТГ (таблиці 15 та 16). 

Таблиця 15 

Мікросередовище Підгородненської ТГ. 

Складові 

мікросередовища 

Визначення 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Географічне 

положення 

Гарне транспортне 

сполучення з м.Дніпро (авто 

та залізничне сполучення) 

Вигідне географічне 

розташування (5 км до 

обласного центру м.Дніпро) 

Туристичний потенціал 

(мальовничі краєвиди, музей, 

історичні об‘єкти) 

Рекреаційні ресурси-

наявність річок та ставків 

Відсутність генерального 

плану та чітко визначених меж 

громади (м. Підгородне) 

 

 

 

 

Населення, 

ринок праці 

Зростання громадської 

активності: реалізація заходів 

за участю громадськості щодо 

поліпшення благоустрою 

населених пунктів  та їх 

соціально-економічного 

розвитку. 

Наявність достатньої 

кількості трудових ресурсів 

Ініціативне керівництво 

громади, що спроможне 

реалізувати програми 

розвитку громади. Позитивне 

сальдо міграції населення у 

громаді. 

Значна частка населення 

старшого за працездатний вік, 

природне скорочення 

населення 

Відсутність достатньої 

кількості робочих місць з 

високим рівнем оплати. 

Відсутність дієвих 

механізмів (програм) на 

місцевому рівні підтримки 

народжуваності та міграції 

населення до громади. 

Просторова 

організація 

 Відсутність  місць для 

культурного дозвілля 
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Екологія Географічні особливості. 

Територія за своїм рельєфом 

має можливості використання 

альтернативних джерел 

енергії 

Наявність полігону ТПВ 

ТОВ «Іноваційні 

екотехнології України» 

Діюче КП, яке забезпечує 

благоустрій населених 

пунктів, збір і вивезення ТПВ  

Незадовільний екологічний 

стан 

Наявність стихійних звалищ 

в межах і за межами населених 

пунктів 

Низька дисципліна 

агровиробників у 

недотриманні агротехнологій в 

т.ч. при застосуванні 

агрохімікатів. 

Житлова сфера, 

будівельний 

комплекс 

Наявність нерухомості та 

вільних земельних ділянок 

для будівництва під продаж 

Неналежна якість, подекуди 

– відсутність дорожнього 

покриття між населеними 

пунктами громади та в 

населених пунктах 

Інженерна 

інфраструктура 

Наявність інфраструктури 

для розвитку зрошувального 

землеробства. 

Наявна мережа 

газопостачання 

Відсутнє  централізоване 

водопостачання та 

водовідведення 

Низька якість комунальних 

послуг 

Соціальна 

інфраструктура 

Активне культурно-

мистецьке життя (будинки 

культури, будинок дитячої 

творчості, клуби, центр 

кобзарського мистецтва) 

Наявність спортивних 

команд, секцій 

Функціонування державної 

пожежної частини у м. 

Підгородне 

Наявність медичних 

закладів 

Нерозвинена 

інфраструктура, а наявні 

об‘єкти потребують 

капітального ремонту 

Низька забезпеченість МТБ 

медичних установ 

Низька забезпеченість МТБ 

освітніх закладів 

Недостатня кількість 

дитячих садочків 

Недостатність спортивних 

споруд і дитячих майданчиків 

Економіка Наявність достатньої 

кількості родючих с/г земель 

Наявність ринку роздрібної 

торгівлі 

Нерозвинутий малий та 

середній бізнес. Відсутність 

досвіду у сфері 

функціонування сільсько-

господарських кооперативів. 
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Таблиця 16. 

Макросередовище Підгородненської ТГ. 

Складові 

макросередовища 

Визначення 

Можливості Загрози 

Демографічні 

процеси 

 Погіршення 

демографічної ситуації у 

регіоні та країні 

Економіка Продовження реформ в 

Україні сприятиме покращенню 

бізнес-клімату 

Зростання джерел доходів 

місцевого бюджету 

Спрощення умов ведення 

бізнесу в Україні, покращення 

українського показника по 

легкості ведення бізнесу 

сприятиме розвитку малого та 

середнього бізнесу; 

Розвиток коопераційного 

руху в Україні, що полегшує 

створення нових переробних 

підприємств 

сільськогосподарської 

продукції; 

Діяльність інвестиційних 

агенцій у регіоні та в Україні, 

що посилює можливості 

залучення внутрішніх та 

зовнішніх інвестицій; 

Зростання попиту на 

продовольство на світовому 

ринку, зокрема, на  екологічно 

чисту продукцію 

стимулюватиме розвиток АПК 

Перекладання на місцеве 

самоврядування державних 

фінансових зобов‗язань 

щодо забезпечення 

соціальних стандартів 

Підвищення цін на 

енергоносії 

Комунікації і 

туризм 

Зростання популярності 

сільського, зеленого, зимового, 

культурного, світоглядного 
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туризму серед населення 

України та Європи 

Регіональні та 

міжнародні 

контакти 

Продовження євро 

інтеграційних процесів 

сприятиме зростанню 

зацікавленості інвесторів до 

України 

Зростання державного та 

регіонального фінансування 

розвитку громад в Україні 

сприятиме покращенню 

дорожньої та транспортної 

інфраструктури 

Початок діяльності в Україні 

проектів міжнародної технічної 

допомоги, які підтримуватимуть 

об‗єднані громади 

Участь у міжнародних 

проектах розвитку та 

співробітництва (U-LEAD, 

DESPRO, DOBRE та інші), 

можливість навчання, 

консультацій та практики із 

спеціалістами у сфері розвитку 

місцевого самоврядування; 

Продовження або 

замороження військового 

конфлікту на сході України 

Неврегульованість 

питання землекористування 

між громадами  та 

районами; 

Місцеве 

самоврядування 

Державні реформи в освіті та 

медицині сприятимуть 

зростанню якості медичних та 

освітніх послуг; 

Розширення повноважень 

місцевого самоврядування, 

реформа децентралізації 

Монополізація ринку 

рекреаційних послуг одним 

великим інвестором 

призведе до занепаду 

мережі малих санаторно-

лікувальних закладів 

Нестабільність 

політичної та економічної 

ситуації в країні 

(подовження карантинних 

обмежень) 

Високий рівень корупції 

в Україні; 

Згортання 
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адміністративно-

територіальної реформи 

Відсутність стабільної 

нормативно-правової бази, 

регулюючої діяльність ТГ, 

та непередбачувані рішення 

держави у сфері їх 

бюджетування 

Екологічні 

фактори 

Зростання державної 

підтримки енергозберігаючих 

альтернативних технологій 

 

Глобальні кліматичні 

зміни, нестабільність 

природно-кліматичних 

умов. (Зниження рівня 

ґрунтових вод призводить 

до загострення проблеми 

водопостачання у селах 

громади) 

Загострення екологічних 

проблем, погіршення стану 

довкілля внаслідок 

продовження політики 

незбалансованого 

природокористування 

 

2. Проаналізувавши сильні і слабкі сторони Підгородненської ТГ, можливості і 

загрози, можемо дійти висновку, що сильні сторони мають невелику перевагу 

над слабкими, а можливості не сильно переважають над загрозами. 

На підставі аналізу будуємо матрицю SWOT-аналізу Підгородненської ТГ в 

таблиці 17. 

Таблиця 17 

Матриця SWOT-аналізу Підгородненської ТГ. 

Зовнішнє/внутрішнє 

середовище 
Можливості Загрози 

Сильні сторони 141            27,43% 132          25,68% 

Слабкі сторони 125           24,32% 116          22,57% 
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3. Зробивши аналіз матриці SWOT-аналізу вважаємо прийнятною для 

Підгородненської ТГ S-O стратегією успіху (наступальна стратегія – використання 

сильних сторін громади за одночасного використання зовнішніх можливостей). 

Але беручі до уваги нестабільність політичної обстановки в країні за умови 

можливого обмеження самоврядування національною політикою (у т.ч. 

бюджетною) можливою до застосування є і  S-T стратегія збереження 

(консервативна стратегія – максимальне використання сильних сторін 

внутрішнього потенціалу громади за одночасного зменшення зовнішніх загроз). 
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Можемо дійти висновку, що сильними складовими мікросередовища 

Підгородненської ТГ є географічне положення та населення (ринок праці), а 

слабкими – просторова організація ( відсутність чітко окресленої центральної 

частини міста, чинної системи земельного кадастру та обмеженість 

територіальних ресурсів), соціальна інфраструктура (поганий стан 

матеріальних ресурсів охорони здоров'я, соціального забезпечення, дитячих ясел і 

садків, шкіл, мистецтва і культури, спорту і дозвілля; низький рівень соціальної 

безпеки; відсутність коштів на соціальний розвиток (бюджетні обмеження)), 

інженерна інфраструктура (поганий стан вулиць, шляхів і майданів, включаючи 

під'їзні шляхи до міста, погане функціонування зв'язку, відсутність 

водопостачання та водовідведення) та екологія (забруднене навколишнє 

середовище; нерозвинена система поводження з відходами). 

Проаналізувавши макросередовище Підгородненської ТГ можемо дійти 

висновку, що найбільше можливостей  дасть економіка та регіональні і 

міжнародні контакти, а найбільші загрози становлять екологія та обмеження 

самоврядування національною політикою (у т.ч. бюджетною). 
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6. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 

 

Таким чином, були обрані три основні сфери зосередження зусиль на 

розвиток Підгородненської ТГ, які є основними пріоритетними напрямками 

розвитку громади на 2020-2027 роки. До них відносяться:  

1. Створення комфортних умов для проживання мешканців громади. Існує 

нагальна необхідність у покращенні стану соціальної та інженерної 

інфраструктури. Переважно проблеми притаманні об'єктам загального призначення 

(освітні, медичні, культурно-побутові, транспортні тощо). Тому пріоритетним у 

визначенні плану дій щодо покращення інфраструктури в громаді на період до 

2027 року, в першу чергу є реалізація заходів, які задовольнять соціально-

культурні, житлово-комунальні та побутові потреби населення ТГ.  

2. Підвищення економічної спроможності громади, оскільки наявні у 

громади перспективи для розвитку малого та середнього бізнесу, туристичний 

потенціал надають широкі можливості для розвитку цієї сфери. Окрім того, у 

громаді існує потужний потенціал для залучення інвестицій, що створить додаткові 

перспективи у підвищенні економічної спроможності Підгородненської ТГ.  

3. Формування свідомої та активної громади з високим рівнем безпеки життя. 

Оскільки людський капітал є інтенсивним продуктивним чинником економічного 

зростання, його розвиток є запорукою процвітання громади. Планується підвищити 

поінформованость та активність населення у процесі розвитку громади, в тому 

числі, за рахунок впровадження сучасних інформаційних технологій та 

впровадження заходів щодо підвищення рівня безпеки в громаді.  

Для досягнення стратегічного бачення, за кожною стратегічного ціллю були 

визначені операційні цілі. Розроблення і досягнення цілей формує основу для 

управління громадою. Стратегічні цілі дають відповідь на запитання, що необхідно 

зробити, щоб досягти бачення розвитку громади: 
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Підгородненська територіальна громада - це: 

 – економічно активна інвестиційно приваблива 
сучасна територія із розвинутою інфраструктурою, 
чистим довкіллям та мережею інноваційних 
підприємств; 

– безпечне та комфортне для проживання і відпочинку 
середовище, де мешкають працьовиті і привітні люди, 
яким забезпечені високі стандарти освітніх, медичних, 
транспортних, комунальних та інших послуг; 

– громада, з якої не хочеться виїжджати. 

1. Громада із 
сучасною розвинутою 

соціальною 
інфраструктурою. 

1.1. Публічні послуги (освіта, 
медицина, культура, 

соцзахист, адміністративні 
послуги, робота із молоддю, 

спорт і здоровий спосіб 
життя тощо). 

1.2. Дорожня 
інфраструктура та 

транспортні послуги. 

1.3. Система ЖКГ, 
благоустрою,  

енергоефективність. 

2. Підвищення 
економічної 

спроможності. 

2.1. Розвиток АПК, 
включаючи  

переробку та її логістику. 

2.2. Сприяння малому та 
середньому бізнесу, 
залучення інвестицій 

3. Безпека та 
людський розвиток. 

3.1. Організація цивільного 
захисту, покращення 
громадської безпеки 

населення. 

3.2. Розвиток 
громадянського суспільства, 

розвиток людського 
капіталу. 

3.3. Захист природного 
середовища. 

3.4. Управління відходами. 
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Стратегічна ціль Операційна ціль Завдання 

1. Громада із 

сучасною 

розвинутою 

соціальною 

інфраструктурою. 

1.1. Публічні послуги (освіта, 

медицина, культура, соц 

захист, адміністративні 

послуги, робота із молоддю, 

спорт і здоровий спосіб 

життя тощо). 

1.1.1. Розвиток сучасного простору у закладах дошкільної освіти, що 

забезпечує потреби дітей у якісній освіті та потреби педагогів у 

зростанні власної професійної компетентності. 

1.1.2. Розвиток якості шкільної освіти як найважливішого ресурсу, 

що забезпечує максимальне розкриття потенціалу кожної дитини та 

її майбутнього у всіх сферах життєдіяльності, та задоволення потреб 

педагогів у розвитку власної професійної компетентності. 

1.1.3. Реалізація прав громадян на здобуття позашкільної освіти, на 

розкриття особистісно-орієнтованої моделі, формування життєвої 

компетентності, базових якостей особистості, розумової, емоційної, 

соціальної зрілості.  

1.1.4. Оптимізація та покращення інфраструктури закладів охорони 

здоров‘я, підвищення якості медичних послуг.  

1.1.5. Оптимізація та покращення інфраструктури закладів культури 

та спорту, підтримка руху зорового способу життя. Забезпечення 

дозвілля. 

1.1.6. «Прозоре Підгородне». Наближення публічних послуг. 

1.1.7. Протидія суспільному виключенню. 

1.1.8. Сприяння розвитку молодіжного руху. Поліпшення умов для 

самореалізації молоді. 

1.1.9. Створення умов для залучення молодих фахівців у наданні 

публічних послуг. 

1.2. Дорожня інфраструктура 

та транспортні послуги. 

1.2.1. Будівництво, ремонт, утримання дорожнього покриття та 

пішохідних зон. 

1.2.2. Покращення транспортної інфраструктури. 

1.3. Система ЖКГ, 

благоустрою, 

енергоефективністі. 

1.3.1. Система водопостачання та водовідведення на території ТГ. 

1.3.2. Проведення заходів з енергоефективності в наявних та 

новостворених ОСББ, комунальних закладах ТГ. 
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Стратегічна ціль Операційна ціль Завдання 

1.3.3. Благоустрій, у т.ч. озеленення території громади з 

використанням креативних підходів, покращення естетичного 

вигляду населених пунктів громади, створення місць загального 

відпочинку. 

1.3.4. Освітлення вулиць енергоефективними світильниками. 

2. Підвищення 

економічної 

спроможності. 

2.1. Розвиток АПК, 

включаючи переробку та її 

логістику 

 

2.1.1. Створення товаровиробникам кращих умов реалізації 

сільськогосподарської продукції. 

2.1.2. Розвиток зрошувального землеробства, підтримка 

функціонування  зрошувальних систем. 

2.1.3. Підтримка створення та розвитку переробних підприємств 

сільськогосподарської продукції. 

2.1.4. Розвиток сільськогосподарської кооперації. 

2.1.5. Надання логістичних послуг. 

2.2. Сприяння малому та 

середньому бізнесу, 

залучення інвестицій 

2.2.1. Підтримка підприємницької діяльності та самозайнятості 

населення ТГ. 

2.2.2. Відкриття та функціонування сміттєсортувальних ліній на 

полігоні ТОВ «ІНЕКОТЕХ УКРАЇНИ». 

2.2.3. Збереження та розширення місцевого бізнесу 

2.2.4. Залучення бізнесу та інвестицій. 

2.2.5. Розвиток робочої сили, популяризація робочих професій 

2.2.6. Розвиток інших галузей промисловості. 

2.2.7. Розвиток туризму та рекреації, брендування громади. 

2.2.8. Розробка містобудівної документації громади 

3. Безпека та 

людський розвиток 

3.1. Організація цивільного 

захисту, покращення 

громадської безпеки 

населення 

3.1.1. Сприяння діяльності органів ДСНС на території громади, 

мобілізаційна робота. 

3.1.2. Створення та забезпечення діяльності підрозділу добровільної 

пожежної охорони у м.Підгородньому 

3.1.3. Сприяння правоохоронній діяльності на території ТГ. 

3.2. Розвиток громадянського 3.2.1. Залучення населення до управління громадою. 
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Стратегічна ціль Операційна ціль Завдання 

суспільства, розвиток 

людського капіталу 

3.2.2. Розвиток мережі громадських організацій. 

3.2.3. Підтримка культурної самобутності. 

3.2.4. Національно-патріотичне виховання громадян. 

3.3. Захист природного 

середовища 

3.3.1. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя, 

діяльності ветеринарної медицини. Сприяння природоохоронній 

діяльності. 

3.3.2. Паспортизація природоохоронних об‘єктів. 

3.3.3. Збереження водойм та відновлення лісосмуг. 

3.4. Управління відходами 3.4.1. Підвищення культури поводження з ТПВ. 

3.4.2. Запровадження сучасної системи збору, сортування та 

утилізації ТПВ. 

3.4.3. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. 



 

Стратегія розвитку Підгородненської територіальної громади на період 2020-2027 роки 

 

 

Стратегічна ціль 1. Громада із сучасною розвинутою соціальною 

інфраструктурою. 

Конкуренція за мешканців і туристів вимагає створення індивідуального і 

неповторного «обличчя» громади в якій хочеться Жити.  

Заходи культурологічного і освітнього спрямування мають формувати 

згуртовану громаду, де пріоритетом є загальнолюдські цінності. Де дотримання 

принципу безперервного розвитку дозволить зберегти баланс між створенням 

нового і збереженням історичного. 

Національні інтереси держави Україна, права та обов‘язки громадянина та 

загальнолюдські цінності, що визначаються міжнародними законами дотримання 

прав і свобод Людини. 

Вся діяльність громади спрямовується на виховання та освіту дітей і молоді, 

як основною запорукою гармонійного розвитку громади в майбутньому, 

зберігаючи свою історичну самобутність і неповторність.  

Операційна ціль 1.1. Публічні послуги (освіта, медицина, культура, 

соціальний захист, адміністративні послуги, робота із молоддю, спорт, 

здоровий спосіб життя, тощо). 

Для реалізації операційної цілі 1.1. необхідно здійснити інвентаризацію 

закладів освіти та культури, їх матеріального і культурного забезпечення. З метою 

подальшої оптимізації та забезпечення інноваційних змін в роботі відповідно до 

вимог часу. 

1.1.1. Розвиток сучасного простору у закладах дошкільної освіти, що 

забезпечує потреби дітей у якісній освіті та потреби педагогів у зростанні 

власної професійної компетентності. 

Створення умов для гармонійного розвитку кожної дитини відповідно до іі 

природних задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та 

фізичних особливостей, культурних потреб, удосконалення науково-методичної та 

функціональної підготовки працівників дошкільної освіти. 

1.1.2. Розвиток якості шкільної освіти як найважливішого ресурсу, що 

забезпечує максимальне розкриття потенціалу кожної дитини та її 

майбутнього у всіх сферах життєдіяльності, та задоволення потреб педагогів у 

розвитку власної професійної компетентності. 

Громада зацікавлена в наданні якісної шкільної освіти, що максимально 

забезпечує розкриття індивідуального потенціалу кожної дитини та реалізації його 

в майбутньому і навичок в роботі. 

Громада зацікавлена в майбутніх кваліфікованих робітниках та спеціалістах, 

тому дбає про набуття школярами та молоддю вмінь і навичок, їх професійної 

орієнтації. З цією метою організовує індивідуальне та групове навчання з різних 

видів ремесел та професійно-технічних навиків. 
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1.1.3. Реалізація прав громадян на здобуття позашкільної освіти, на 

розкриття особистісно-орієнтованої моделі, формування життєвої 

компетентності, базових якостей особистості, розумової, емоційної, соціальної 

зрілості. 

Створення в громаді всіх умов для розвитку закладів позашкільної освіти є 

одним з важливих шляхів реалізації індивідуальних нахилів і здібностей дітей, їх 

гармонійного розвитку відповідно до природних задатків. Спрямування вільного 

часу на позашкільну освіту створить можливість профілактики асоціальної 

поведінки та її прояву. 

Кадрова підготовка працівників шкільної та позашкільної освіти, забезпечення 

безперервності післядипломного навчання, забезпечення доступності науково-

методичного спрямування на оволодіння освітянськими професіями випускників 

шкіл Підгородненської ТГ, сприятиме розвитку якості освіти та зацікавленості 

громади в цьому. 

1.1.4. Оптимізація та покращення інфраструктури закладів охорони 

здоров’я, підвищення якості медичних послуг. 

Проведення капітального ремонту будівлі ЦПМСД в м. Підгородне. 

Створення в різних районах громади, що знаходяться в відділенні від центрального 

пункту закладу здоров‘я громади – пунктів прийому сімейних лікарів, згідно 

графіку, створить можливість для жителів громади більш комфортного та 

доступного обслуговування. В громаді є необхідність розвитку сітки аптек та 

аптечних кіосків. 

1.1.5. Оптимізація та покращення інфраструктури закладів культури та 

спорту, підтримка руху зорового способу життя. Забезпечення дозвілля. 

Проведення оптимізації та об‘єднання здійснення культурологічних послуг та 

заходів під керівництвом одного центру, сприятиме покращенню якості та 

результативності набуття самостійності та збільшення ініціативності цих закладів 

(бібліотеки, музеї, клуби, центри дозвілля). 

Для стимулювання діяльності та досугу людей похилого віку є необхідність 

створення послуг терцентру, на базі якого така категорія жителів могла б 

реалізувати свої вміння та навики, а також продовжити навчання відповідно до 

запитів часу (оволодіння роботи на комп‘ютері, курси мов, курси з огородництва та 

садівництва, організація мінібізнесу). 

Розвиток туристичних послуг в громаді з напрямку внутрішнього туризму, 

сприятиме розширенню світогляду, покращенню здоров‘я, набуттю життєво 

необхідних умінь та навичок. Покращення природоохоронної роботи самих 

жителів. 

1.1.6. «Прозоре Підгородне». Наближення публічних послуг. 



 
Стратегія  розвитку Підгородненської територіальної громади на період 2020-2027 роки 

 

 

Створення сучасного ЦНАП із територіальним підрозділом у старостинському 

окрузі с. Спаське. 

1.1.7. Протидія суспільному виключенню. 

Частина жителів громади стикається з життєвими випробуваннями, що 

полягають в житті після позбавлення волі, перебування в наркодиспансерах і інше.. 

Зусилля громади та її органів направляються на протидію суспільному 

виключенню. Матеріальна підтримка такої категорії населення, залучення до 

громадського життя. Здійснення заходів щодо передбачення та наслідків булінгу та 

сімейного насилля. 

1.1.8. Сприяння розвитку молодіжного руху та поліпшення умов для 

самореалізації молоді. 

Громада створює всі умови для трудовлаштування молодих фахівців жителів 

громади. Розвиває молодіжні центри та готує для цього молодіжних працівників. 

Це завдання включає: 

 проведення просвітницьких кампаній і культурологічних заходів для молоді; 

 стимулювання розвитку учнівського і студентськогосамоврядування; 

 упровадження заходів з розвитку лідерських та комунікативних навичок 

молоді. 

1.1.9. Створення умов для залучення молодих фахівців у наданні 

публічних послуг. 

Операційна ціль 1.2. Дорожня інфраструктуро та транспортні послуги. 

Для реалізації операційної цілі 1.2. необхідно  створити  умови для сполучення 

населених пунктів в громаді гарними дорогами. 

1.2.1. Будівництво, ремонт, утримання дорожнього покриття та 

пішохідних зон. 

Для реалізації цього завдання планується кілька проектів із ремонту доріг у 

Підгородненській громаді. Водночас буде здійснено аналіз стану доріг в громаді. 

Поетапний ремонт зазначених магістралей здійснюватиметься після рішення  ради. 

1.2.2. Покращення транспортної інфраструктури. 

Реалізація цього завдання спрямовано на створення регулярного 

транспортного зв‘язку між населеними пунктами громади. Для цього 

передбачається розробити та зареєструвати маршрут перевезень, що 

здійснюватимуть перевезення мешканців за плату в режимі за кільцевим 

маршрутом та одночасно, частково забезпечуватиме безкоштовний підвіз дітей до 

шкіл та їхнє повернення додому. Окремим проектом передбачається адресація 

вулиць громади. 

Операційна ціль 1.3. Система ЖКГ, благоустрою, енергоефективності. 

1.3.1.Система водопостачання та водовідведення на території ТГ. 

Для реалізації цього завдання необхідно:  

- провести інвентаризацію стану всіх існуючих водойм, колодязів та систем 

водввідведення;  
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- за необхідності та можливості – прийняти майно вищезазначених об‘єктів на 

баланс громади та передати на обслуговування КП « ЕТС»; 

 - реалізувати принаймні один пілотний проект модернізації водовідведення зі 

встановленням лічильників та новими умовами оплати за послуги.  

- реалізувати проект з упровадження станцій (установок) доочищення питної 

води для населення (насамперед навчальні та медичні заклади). 

1.3.2. Проведення заходів з енергоефективності в наявних та 

новостворених ОСББ, комунальних закладах ТГ. 

Допомога спеціалістів Підгородненської міської ради в написанні проектів  та 

подання їх на різні конкурси для проведення заходів з енергоефективності ( заміна 

вікон та дверей в місцях загального користування, утеплення фасаду, заміна 

покрівлі) та повна юридична та консультаційна підтримка ОСББ та  комунальних 

закладів. 

1.3.3. Благоустрій, у т.ч. озеленення території громади з використанням 

креативних підходів, покращення естетичного вигляду населених пунктів 

громади, створення місць загального відпочинку. 

В жодному населеному пункті Підгородненської громади, включно з 

адміністративним центром, немає сучасної зони відпочинку – ні паркової, ні біля 

водоймища. Передбачається проведення реконструкції та впорядкування міського 

парку в Підгородному та, окремо, низки зон відпочинку в найбільших селах 

громади, особливо – біля водойм, облаштувати доступу до Інтернету через Wi-Fi 

точки в місцях громадської комунікації – міському парку м. Підгородне, 

встановити дитячі майданчики, збудувати сучасну громадську вбиральну. 

 1.3.4. Освітлення вулиць енергоефективними світильниками. 

Нині освітлені лише деякі вулиці Підгородненської громади  Всі інші населені 

пункти громади не мають й такого вуличного освітлення. Особливо гострою ця 

проблема є в селах громади, де життя  завмирає з настанням темного часу доби. До 

того ж існують питання безпеки місцевих мешканців та туристів. Для реалізації 

цього завдання передбачається встановлення мереж сучасного лед-освітлення в 

більших населених пунктах. 

Стратегічна ціль 2. Підвищення економічної спроможності. 

Підвищення економічної спроможності є однією з умов успішного розвитку 

громади. 

За умов наявності на території громади родючих чорноземів (14201,7 м
2
), 

близьке розташування територіальної громади до обласного центру м. Дніпро, 

логічним є подальший розвиток високопродуктивного сільського господарства, а 

саме розвиток овочівництва, садівництва та розвиток м‘ясо-молочної галузі, 

тваринництва. 

Наявність двох гілок залізниць зі сходу та заходу м. Підгородне та 

автомагістралей, що йдуть у напрямку м. Харкова та м. Донецька, сприяє розвитку 
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складського господарства та створення оптових ринків продуктової та промислової 

продукції, розвитку логістики. 

Введення, згідно генерального плану в межі м. Підгородне значної території 

(1300га) дозволить залучати інвесторів, розвивати житлове та промислове 

будівництво, створювати міську інфраструктуру. 

Цей же фактор сприяє розвитку індивідуального господарства та торгівлі 

надлишками сільсько-господарської продукції. Впровадження як інвестиційного 

розробленого міською радою проектусільськогосподарського ринку, площею 

14201,7 м
2
 та організація державно-приватного торгового підприємнства дасть 

можливість покращити роздрібну торгівлю с/г продукцією, збільшити питому вагу 

самозайнятого населення та кількість робочих місць з обслуговування цього 

напрямку розвитку економіки Підгородненської територіальної громади. 

Це середньострокові перспективи економічного розвитку громади, що 

формуватиме промислову зону, житлове будівництво, високотехнологічне 

сільськогосподарське виробництво, переробку та збут с/г продукції, що сприятиме 

працевлаштуваннюжителів територіальної громади в районах їх постійного 

проживання. 

Аналіз показує наявність значного інтересудо вивчення рідного краю, 

організації якісного відпочинку, саме в досяжних місцях. 

Великою популярністю можуть стати страви, що виготовляються за 

старинними рецептами, етносвята, як популяризація наметеріальної спадщини 

міжнародного та місцевого значення. 

Наявність унікальних історико-архітектурних об‘єктів (кургани, майдани), 

залишки населень німецьких колоністів, козацькі пам‘ятки, мальовничі урочища 

річки Кільчень, сприяють розвитку туризму (пізнавального, зеленого, співучого, 

сімейного, агротуризму), а наявність поруч потужного культурного центру м. 

Дніпро (театрального, історико-архітектурного, індустріального і т.д.). 

Завданням громади є розвиток інфраструктури і підтримки бізнесу, 

тобтонадання можливості громадянам своєї громади жити і працювати на своїй 

території, вести бізнес в громаді і на користь громади, тому завданням громади. 

 

2.1. Розвиток АПК, включаючи переробку та її логістику. 

Переважна частина ґрунтів на території громади представлені чорноземами, 

що створює умови для розвитку агропромислового сектору. Допомога з боку 

органів місцевого самоврядування  може відбуватися у спільній підготовці 

проектів з переробки сільськогосподарської продукції для реалізації  на території 

громади, що сприятиме створенню робочих місць та залученню інвестиційних 

коштів в аграрний сектор, сприянню запровадження нових культур та технологій у 

сільськогосподарському виробництві, у т.ч. у домогосподарствах. Для розвитку 
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сільгоспвиробництва має велике значення створення сільськогосподарських 

кооперативів, оскільки це дозволить членам цих організацій зберегти свою 

економічну незалежність та отримати усі переваги великого бізнесу: використання 

сучасних технологій, мінімізації витрат, доступ до зовнішнього фінансування та 

консультаційні послуги висококваліфікованих фахівців. Необхідно запровадити на 

постійній основі проведення тренінгів, семінарів і курсів для керівників та 

працівників сільськогосподарських підприємств, фермерів, селян задля підвищення 

рівня їхніх кваліфікаційних знань про сільськогосподарську кооперацію, зміни 

нормативно-правового поля, що регулює їх діяльність, особливості ведення 

бухгалтерського обліку, оподаткування кооперативу та його членів, механізми 

державної підтримки тощо. 

2.1.1. Створення товаровиробникам кращих умов реалізації 

сільськогосподарської продукції. 

Треба не лише уміти виростити, а також уміти вигідно продати 

агропродукцію. А тому важливо виходити на зовнішні ринки, оминаючи місцевих 

посередників, вартість послуг яких часто перевищує вартість продукції. Не менш 

важливим є покращення співпраці на лінії виробник – оптовий покупець незалежно 

від форм власності, допомога у виході на зовнішні ринки (в т.ч. міжнародні) 

місцевим виробникам. 

2.1.2. Розвиток зрошувального землеробства, підтримка функціонування  

зрошувальних систем. 

Громада перебуває у зоні ризикованого землеробства. Єдиним радикальним 

засобом боротьби з посухами, що винайшло людство на протязі свого існування, є 

зрошення земель. Лише зрошення земель здатне істотно протистояти, пом‘якшити 

спустошливий вплив посух і суховіїв, зберегти врожаї від загибелі, забезпечити 

достатню кількість зерна та іншої продукції рослинництва у критичні кліматичні 

періоди.  

Інфраструктура зрошувальної системи Павлоградського упраління водного 

господарства (колишньої Фрунзенської зрошувальної систсеми), що мала чисельні 

розгалузження на даний час втратила значну частину своїх фондів та потребує 

ремонту та модернізації. В умовах подальшого потепління , наявність цієї системи 

на території ТГ – запорука успішного розвитку. В рамках реалізації Стратегії 

розвитку громади варто сприяти розвитку підприємств сільського господарства з 

використанням високопродуктивних методів сільськогосподарського виробництва; 

відкриттю нових напрямків вирощування сільськогосподарської продукції та 

розвитку тваринництва, садівництва, овочівництва; диверсифікації виробництва та 

збуту сільськогосподарської продукції; підтримціта розвитку кооперативного руху, 
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розробці державних регіональних та місцевих програм підтримки зрошувального 

землеробства. 

2.1.3. Підтримка створення та розвитку переробних 

підприємствсільськогосподарської продукції. 

Ефективний розвиток переробної промисловості може бути забезпечений 

тільки в контексті реалізації комплексних заходів при створенні ефективної 

системи взаємовідносин на всіх рівнях АПК: сільськогосподарські 

товаровиробники – переробні підприємства – ринкова інфраструктура. При цьому 

підвищення результативності господарювання всіх суб‘єктів АПК та підвищення 

рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції можна досягти лише за 

рахунок переходу на інвестиційно-інноваційну модель розвитку підприємств всіх 

сфер АПК. 

Джерелами фінансування інноваційної діяльності можуть стати регіональні 

бюджети та кошти спеціалізованих державних фондів, кошти юридичних і 

фізичних осіб, іноземні інвестиції. Головне завдання виконавчих органів громади 

постає у створенні сприятливих умов розвитку інвестиційної діяльності та 

стимулюванні ділової активності в сфері залучення коштів і здійснення 

інноваційної діяльності та наукових розробок. 

Для цього у Стратегії розвитку громади передбачені наступні заходи: 

створення сприятливих умов для роботи підприємств різних галузей економіки, 

сприяння в модернізації існуючих підприємств, запровадження нових технологій з 

метою покращення якості виробленої продукції. 

2.1.4. Розвиток сільськогосподарської кооперації. 

Великою проблемою сільськогосподарського сектору є роздрібнення 

виробників і відсутність співпраці, а з цього витікає брак впливу на формування 

цінової політики на сільськогосподарську продукцію. Підприємствам, що 

закуповують сільськогосподарську продукцію, простіше знижувати ставки, 

створюючи додаткову конкуренцію між фермерами. Об‘єднання сил виробників, 

узгодження умов продажу, продаж продуктів в період підвищення цін, створення 

складів  може позитивно вплинути на збільшення доходів місцевого сільського 

господарства.  

Активність громади може бути скерована на: 

 вивчення досвіду успішно діючих кооперативів Дніпропетровщини та інших 

регіонів України; 

 сприяння об‘єднанню с/г виробників у кооперативи, об‘єднання з метою 

відстоювання своїх прав, формування цін на продукцію; 

 розвиток економічних кластерів, в т.ч. сільськогосподарських. 
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2.1.5. Надання логістичних послуг. 

Малий і середній бізнес здатний заповнити логістично-послугову нішу. 

Сприяння в організації заготівлі сільськогосподарської продукції через створення 

центрів логістики (зберігання, транспортування) є одним із пріоритетів розвитку 

АПК. 

2.2. Сприяння малому та середньому бізнесу, залучення інвестицій. 

Малий і середній бізнес сприяє створенню нових робочих місць, зростанню 

валового внутрішнього продукту, а також стимулюванню розвитку 

конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу економіки. Враховуючи це, 

зусилля Підгородненської міської ради та її виконавчих органів необхідно 

направити на формування сприятливого бізнес-клімату, створення рівних 

конкурентних умов для тих хто працює і має намір працювати в громаді. 

Створення таких умов позитивно відобразиться на структурі економіки, зайнятості 

та доходах громадян, що в свою чергу буде сприяти збільшенню надходжень до 

міського бюджету. Додаткові надходження можна буде спрямувати на розвиток 

соціальної сфери та інфраструктури. Реалізацію Операційної цілі 2.2. можна 

досягти за допомогою виконання наступних завдань: 

2.2.1. Підтримка підприємницької діяльності та самозайнятості населення ТГ. 

Для реалізації операційної цілі 2.2.будуть виконані  наступні заходи: 

 прямі консультації для нового бізнесу щодо визначення можливостей, 

дослідження ринку, техніко-економічного обґрунтування та бізнес-планування; 

адміністративна / організаційна допомога; планування людських ресурсів; 

регуляторні та ліцензійні аспекти; захист інтересів, доступ до спеціалізованих 

програм / послуг; 

 освіта / навчання підприємницькій справі через організацію семінарів для нових 

підприємців або заохочення участі нових підприємців у різних мережах 

допомоги підприємцям; 

 пряма підтримка підприємницьких починань вразливих і незахищених членів 

громади (молодь, інваліди), а також сегментів місцевої економіки, де 

збалансоване представництво не єочевидним (жінки); 

 допомога в наданні приміщень і спеціалізованого обладнання через субсидовані 

інкубатори чи центри послуг для бізнесу; 

 заохочення / сприяння доступу до початкового / венчурного капіталу; 

 інші важливі ініціативи, зокрема надання новим підприємцям консультацій з 

питань комерціалізації обраних технологій. 

2.2.2. Відкриття та функціонування сміттєсортувальних ліній на полігоні 

«Екологія». 

Для реалізації операційної цілі 2.2. необхідно виконати наступні заходи: 
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 покращення екологічного стану довкілля; 

 додатковий дохід в бюджет громади; 

 додаткові робочі місця; 

 збереження ресурсів землі. 

2.2.3. Збереження та розширення місцевого бізнесу. 

Для реалізації операційної цілі 2.2. необхідно виконати наступні заходи: 

 відвідання бізнесу для вивчення його потреб і проблем; 

 допомога в отриманні пільг або надання кредитних пакетів; 

 допомога у сфері державних закупівель та отриманні підрядів; 

 допомога в експорті місцевих продуктів; 

 технічна допомога у виробництві, управлінні відходами та подібних потребах; 

 сприяння навчальним та освітнім програмам для керівництва та працівників; 

 надання рекомендацій у рамках цільових регіональних / національних програм 

допомоги бізнесу; 

 організація круглих столів з керівництвом; 

 сприяння поліпшенню інфраструктури та суспільних послуг, необхідних для 

вирішення проблем бізнесу; 

 захист інтересів, що стосується впливу дозвільних і регуляторних рішень; 

 визнання внесків місцевих працедавців у економічний і соціальний добробут 

громади; 

 вдосконалення діяльності та розширення мережі підтримки малого та 

середнього бізнесу,  створення  центру розвитку МСБ для надання послуг 

підприємцям. 

2.2.4. Залучення бізнесу та інвестицій. 

Для реалізації операційної цілі 2.2. необхідно виконати наступні заходи: 

 підтримка та регулярне оновлення інформаційного пакету з вибору об‘єктів 

громади; 

 регулярна оцінка інвестиційної готовності громади та реалізація, заохочення 

ініціатив, які поліпшують загальну готовність; 

 визначення та узгодження конкретних галузевих перспектив для розширення 

бізнесу та промисловості; 

 визначення та узгодження перспектив для сприяння новому бізнесу та / або 

промисловості; 

 ініціація і проведення обговорень та переговорів з приватним і публічним 

сектором щодо ініціатив з економічного розвитку, в тому числі продаж землі та 

надання муніципальних послуг, які сприяють залученню та розвитку бізнесу; 
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 розробка, запровадження та активна участь у маркетингових ініціативах 

громади (торговельні виставки тощо); 

 встановлення тісного контакту із забудовниками і бізнесом з-за меж громади 

для відвідання об‘єктів і надання даних; 

 проведення консультацій з новими або перспективними підприємствами з 

приводу планування бізнесу та маркетингової інформації; 

 взаємодія із фінансовими агентствами і бізнес-асоціаціями; 

 сприяння поїздкам внутрішніх і зовнішніх торговельних делегацій. 

2.2.5. Розвиток робочої сили, популяризація робочих професій. 

Для реалізації операційної цілі 2.2. необхідно виконати наступні заходи: 

 робота з місцевими освітніми установами з метою оцінки обсягу та 

спроможності сектора післяшкільної та професійно-технічної освіти для 

кращого використання кваліфікації місцевих працівників (незалежно від статі) з 

урахуванням змін, продиктованих економікою; 

 сприяння активнішій співпраці між освітнім сектором і діловими колами, в 

тому числі сприяння ініціативам з навчання на виробництві; 

 заохочення ініціатив у сфері освіти, навчання та професійного розвитку; 

 приваблення кваліфікованих працівників; 

 організація тристоронніх консультацій з проблем робочої сили; 

 участь у плануванні розвитку робочої сили. 

2.2.6. Розвиток інших галузей промисловості. 

Для реалізації операційної цілі 2.2.Необхідно виконати наступні заходи: 

 пропозиція від громади земельних ділянок, забезпечених енергетикою, 

дорогами та комунікаціями для заснування промислового виробництва; 

 вивчення місцевого, державного та світового попиту на продукцію 

промислового виробництва та формування пропозицій потенційним інвесторам. 

2.2.7. Розвиток туризму та рекреації, брендування громади. 

Туризм – одна з тих галузей економіки, які найшвидше розвиваються. Багато 

сільських та міських громад роблять акцент на розвитку туризму, адже: туризм 

створює прямі та непрямі економічні вигоди; туризм може дати різні соціальні та 

культурні вигоди; за допомогою туризму можна досягнути екологічних цілей. Крім 

цього, розвиток, базований на туризмі, часто застосовується в громадах, які не 

мають іншого вибору для стимулювання економічного розвитку. Однак, не слід 

забувати, що туризм – це також дуже конкурентний вид діяльності. Змінити 

ситуацію можна лише тоді, коли громада буде відрізнятися від інших, поєднуючи 

маркетингові технології зі створенням нових туристичних продуктів. Громада має 

неповторну мережу туристично-рекреаційних обʼєктів. В громаді проаналізовані 
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об‘єкти, що можуть стати цікавими та привабливими для вивчення і споглядання: 

Чумацький колодязь, Центр кобзарського мистецтва, система курганів та макортів, 

привабливі ландшафти та урочища р. Кільчень, заказники, нематеріальна 

культурна спадщина – Козацькі пісні Дніпропетровщини. 

Проте, розвиток туризму слід розглядати не з позиції максимального 

збереження об‘єктів історико-культурної спадщини, а, передусім, з точки зору 

заробляння коштів на послугах для туристів. Тому першочерговими кроками для 

досягнення цього завдання є ідентифікація та консолідація фізичних осіб, 

підприємств, організацій, які потенційно можуть отримувати додаткові прибутки 

від надання туристичних послуг та залучення їх до всіх подальших заходів з 

розвитку туризму. Наступний крок – підготовка нових туристичних продуктів на 

основі вже наявного потенціалу громади та популяризація туристичних 

можливостей громади, створення брендингу громади тощо. 

Для впровадження в життя цілей з розвитку туризму в громаді передбачені заходи: 

популяризація діяльності туристичних обʼєктів, брендинг громади та інформаційна 

підтримка туристичного потенціалу; розробка туристичного паспорту громади; 

розвиток тематичного (аграрного) туризму; розвиток „зеленого‖ сільського 

туризму; збереження природно-заповідного фонду; презентація туристичного 

ринку, його просування, розробка та впровадження відповідної місцевої програми. 

2.2.8. Розробка містобудівної документації громади. 

У процесі об‘єднання громади відбулася зміна меж міської територіальної 

громади. Для забезпечення сталого розвитку громади необхідно розробити 

містобудівну документацію – «Схему планування території» - як інструмент 

регулювання планування територій, вимоги якої будуть враховані при складанні 

програм розвитку громади, зокрема: 

 розроблення нових генеральних планів населених пунктів громади, 

просторової, планувальної, та землевпорядної документації  з метою 

прогнозування розвитку території громади; 

 взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час 

планування і забудови територій;  

 визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської 

забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-

культурних та інших зон і об'єктів;  

 встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження  

діяльності; 

 забезпечення раціонального просторового управління в громаді, запобігання 

самовільному будівництву. 

Стратегічна ціль 3. Безпека та людський розвиток. 

Безпека громадян – одне з найголовніших завдань нашої громади, яке 

спрямоване на запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню 
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правопорушень, удосконалення методів роботи з їх профілактики, забезпечення 

захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених 

пріоритетів, створення умов для проведення ефективної правової та виховної 

роботи серед населення, поступове нарощування зусиль у цій справі 

правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості. 

Збереження та розвиток людського потенціалу має стати однією з основ 

розвитку Підгородненської громади. Забезпечення людського розвитку передбачає 

активізацію діяльності місцевого населення, реалізацію місцевих ініціатив, 

допомогу молоді, підтримку культурної самобутності тощо. 

3.1. Організація цивільного захисту, покращення громадської безпеки 

населення. 

Важливим є забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру шляхом ефективного 

функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, планування та 

впровадження комплексу організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих 

на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, проведення ліквідації їх 

наслідків, зниження техногенних ризиків.  

3.1.1. Сприяння діяльності органів ДСНС на території громади, мобілізаційна 

робота. 

Забезпечення та захист населення, об‘єктів економіки і національного 

надбання від негативних наслідків надзвичайних ситуацій залишається 

невід‘ємною частиною державної політики національної безпеки, однією з 

найважливіших функцій  Підгородненської міської ради. Глобальний розвиток 

цивілізації, крім позитивних надбань, призвів до численних загроз життєво 

важливим інтересам людини, суспільства і держави. Тому,  необхідно підвищення 

рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникненню 

можливих надзвичайних ситуацій та мінімізація їх наслідків. Потребують 

утримання на рівні сучасних вимог матеріально-технічного оснащення органів 

управління та сил цивільного захисту місцевої ланки, заміни та модернізації 

техніки та спорядження, що перебувають на озброєнні підрозділу оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту, підрозділів та формувань,  які залучаються 

до виконання завдань цивільного захисту. 

3.1.2. Створення та забезпечення діяльності підрозділу добровільної пожежної 

охорони у м.Підгородне. 

Європейська система функціонування пожежної охорони базується на 

пожежних підрозділах місцевих органів влади та добровільних протипожежних 

формуваннях під їх керівництвом. Зарубіжний досвід показує, що найбільш 
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раціональним засобом протипожежного захисту на місцях та у регіонах є 

організація добровільної пожежної охорони. ДПО у м.Підгородне створюється з 

метою об‘єднання зусиль громадян (непрофесіоналів) для боротьби з пожежами і 

може сформувати достатньо ефективну систему пожежної безпеки. Це сприятиме і 

розвитку громадянського суспільства, коли людина вважає своїм обов‘язком 

допомогти ближньому. 

3.1.3. Сприяння правоохоронній діяльності на території ТГ. 

Забезпечення законних прав, обов'язків та свобод громадян, охоронаїх честі й 

гідності, реальне поліпшення громадської безпеки перебувають серед пріоритетів 

діяльності громади. Завдання у сфері профілактики правопорушень можуть бути 

виконаними Ефективно лише за умов тісної взаємодії громади та правоохоронних 

органів,  громадськості. Сучасний стан охорони громадського порядку та 

громадської безпеки не є досконалим і потребує суттєвого оновлення. 

Криміногенні загрози громадській безпеці та громадському порядку зумовлюють 

необхідність: 

 формування нових підходів до розв'язання цієї проблеми, ужиття системних 

різнопланових профілактичних заходів соціального характеру, спрямованих на 

усунення причин вчинення правопорушень та зменшення кількості злочинів; 

 розробки заходів для підтримки безпеки життя та майна мешканців громади, 

співпраці з органами охорони порядку; 

 придбання необхідного обладнання, встановлення систем відео спостереження 

та інше; 

 відновлення громадських формувань для охорони громадського порядку; 

 підвищення оперативності та якості реагування на повідомлення про 

кримінальні правопорушення та інші події; 

 організації інформаційних заходів, тематичних занять на тему безпеки на 

дорогах в школах, серед мешканців, а також водіїв; 

 посилення безпеки пасажирських перевезень та підвищення їх якості, безпеки 

пішоходів (забезпечення відповідної дорожньої розмітки, пішохідних 

переходів, придбання і встановлення світлофорів, дорожніх знаків, 

встановлення лежачих поліцейських, інші заходи). 

3.2. Розвиток громадянського суспільства, розвиток людського капіталу. 

Традиційно нижча концентрація ресурсів усіх видів у сільській місцевості та 

невеликих містах створює перешкоди для якісного утримання інфраструктури 

малонаселених районів. Необхідним для громади є створення умов для 

самореалізації найбільш активної частини населення, робота на рівні середніх 

шкіл. Важливо зосередити увагу на поліпшенні рівня культурологічної освіти, 

інформованості мешканців  
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Передбачається залучення громадськості до участі в управлінні громадою, 

надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність органу 

місцевого самоврядування, а також забезпечення гласності, відкритості та 

прозорості в діяльності міської ради через розширення каналів інформування 

громадськості, проведення консультацій із громадськістю щодо вирішення 

проблемних питань. Підвищення відкритості влади передбачає проведення 

публічних громадських обговорень у різних формах: конференцій, семінарів, 

форумів, громадських слухань, «круглих столів», громадських приймалень, зборів, 

зустрічей з громадськістю, під час яких громадяни можуть заслуховувати 

посадових осіб органу місцевого самоврядування, порушувати питання та вносити 

пропозиції. Важливого значення набуває проведення консультацій з громадськістю 

з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку громади та життєвих 

інтересів широких верств населення, формування і реалізації міської політики, 

підготовки і прийняття проектів нормативно-правових актів, оцінки діяльності цих 

органів.  

3.2.1. Залучення населення до управління громадою. 

Розширення каналів спілкування з громадою вкрай важливе для отримання 

зворотнього зв‘язку від громадськості через теле- та радіодебати, дискусії, 

інтерв'ю, Інтернет-конференції, різноманітні публічні заходи. Також важливо, щоб 

населення  брало участь в процесі прийняття рішень, котрі мають вплив на життя 

громади. Це має стати типовою моделлю громадської участі у Підгородненській 

громаді. Адміністративна реформа дозволяє ініціативним освіченим громадянам та 

громадським об‘єднанням брати справи в свої руки. Участь громадян в прийнятті 

рішень, котрі раніше належали виключно до компетенції публічної адміністрації, 

може приймати різні форми. Такий підхід вимагає відкритості та доброзичливості 

влади, та дієвості  заангажованої групи громадян. Головним елементом 

партисипаційного управління є діалог між представниками самоуправління і 

громадськістю, тобто мешканцями і неурядовими організаціями та органами, що 

представляють їх інтереси. Важливим є впровадження громадського бюджету, 

формування положення щодо збору і врахування громадської думки при вирішенні 

значимих для ТГ питань, розробка і реалізація програм інформування населення, 

розробка системи комунікацій з громадськістю, створення центру громадської 

активності. 

3.2.2. Розвиток мережі громадських організацій. 

Дане завдання спрямоване на  покращення зв‘язків  і співпрацю між 

цільовими групами, що сприятиме побудові суспільного діалогу та кращому 

взаєморозумінню,  а також підвищить залученість місцевих спільнот до соціально-

економічних змін, сприятиме підвищенню ролі громадських організацій в 
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просуванні демократичних цінностей через культуру, діалог, лідерство і 

мобілізацію спільнот. Досягнення завдання можливе шляхом: 

 пропагування розвитку громадських ініціатив, надання можливості 

ініціативним представникам громади ознайомитися з аналогічними прикладами 

в інших регіонах країни і, за можливості, за її межами;  

 надання підтримки громадським організаціям в реалізації соціальних проектів;  

 надання інформаційної підтримки діям місцевих громадських організацій, 

допомога їм в пошуках фінансування розвиткових проектів за рахунок 

зовнішніх джерел; 

 розширення співпраці громадських об‘єднань з проектами МТД. 

3.2.3. Підтримка культурної самобутності. 

Це завдання передбачає: 

 проведення конкурсів народної творчості,фестивалів, концертів; 

 підтримку діяльності гуртків народної творчості; 

 підтримку та розвиток традиційних народнихпромислів і мистецьких творчих 

доробків; 

 розвиток міжрегіональних і міжнародних зв‘язків; 

 розвиток козацтва в контексті культурологічноїісторії Наддніпрянщини; 

 популяризацію елементів традиційної культури громади; 

 відкриття нових мистецьких закладів та функціонування музичних шкіл; 

 проведення мистецьких заходів: концертів,ярмарків, фестивалів, виставок, 

презентацій длявзаємозбагачення культур. 

3.2.4. Національно-патріотичне виховання громадян. 

У цьому завданні передбачається: 

 створення умов і підґрунтя для впровадженняпатріотичної ідеології; 

 створення музеїв та виставок із патріотичноїтематики; 

 запровадження циклів передач, матеріалів у пресі із патріотичного виховання; 

 проведення щорічних літературнихконкурсів серед школярів на 

патріотичнутематику; 

 включення до шкільних програм уроківпатріотичного виховання; 

 військово-патріотичне виховання молоді задопомогою дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» ( «Джура»). 

3.3. Захист природного середовища. 

Екологічна безпека на території громади розглядається як стан навколишнього 

середовища, коли гарантується запобігання погіршенню екологічної ситуації та 

здоров‘я людини. Він досягається сукупністю процесів і заходів щодо створення 

сприятливих умов для відтворення природних ресурсів, життя та здоров‘я людей, 
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як одна з категорій сталого (збалансованого) розвитку. Територія Підгородненської 

громади межує з промисловим комплексом м.Дніпро, що створює значну кількість 

робочих місць, але поряд з цим є найбільшим забруднювачем довкілля. 

Ураховуючи необхідність мінімізувати інтенсивний вплив промисловості на 

навколишнє природне середовище та зробити стан довкілля привабливішим для 

мешканців, однією зі операційних цілей Стратегії була вибрана «Захист 

природного середовища». 

3.3.1. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя, діяльність 

ветеринарної медицини. Сприяння природоохоронній діяльності. 

На сьогодні головними проблемами санітарної та екологічної ситуації, що 

потребують вирішення, є: 

• нагромадження відходів, що може призвести до небезпечних екологічних 

проблем, зокрема до надзвичайних ситуацій; 

• низька ефективність очисних споруд систем водовідведення; 

• високий рівень енергоспоживання у житлово-комунальній сфері та населення; 

• низький рівень екологічної освіти та свідомості суспільства; 

• надання переваги на користь отримання економічних вигод перед 

збереженням довкілля при прийнятті управлінських рішень. 

• незадовільний стан систем якісного водопостачання та водовідведення в 

населених пунктах громади; 

• екологічно нестабільне сільськогосподарське освоєння земель, високий рівень 

розорюваності територій; 

• підтоплення територій населених пунктів. 

Тривале виснаження довкілля на засадах незбалансованого природокористування 

та  проблема незадовільної екологічної ситуації в громаді потребує нагального 

вирішення, першим кроком до якого є створення належних умов для проведення 

діяльності з поліпшення стану довкілля, у переліку яких не останнє місце має 

посідати розвиток свідомості населення щодо збереження та догляду за 

навколишнім середовищем. Важливий акцент повинен робитися на формуванні 

екологічної культури дітей та молоді. 

3.3.2. Паспортизація природоохоронних об’єктів. 

У громаді є природні об‘єкти із невизначеним статусом, зокрема заказник 

Отченашкові наділи. Основна мета створення екологічного паспорту – це 

визначення природоохоронного статусу об‘єкта, а також висвітлення та 

ознайомлення широкого загалу державних та громадськихорганів, підприємств, 

установ, організацій і громадськості про стан природного середовища угромаді за 

певний проміжок часу, його проблеми та перспективи подальшого розвитку та 

використання. 
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3.3.3. Збереження водойм та відновлення лісосмуг. 

Проблема водозабезпечення населених пунктів громади є надзвичайно 

актуальною. Останнім часом  зникають природні джерела питної води у населених 

пунктах громади, підтоплені землі ґрунтовими водами, підвищилась кількість 

онкозахворювань серед населення. Оцінка стану земельних ресурсів свідчить, що 

ситуація в цій галузі на території громади є екологічно нестабільна, що зумовлено 

наявністю високого ступеня антропогенного навантаження на земельні ресурси. 

Русло річки Кільчень є територією загального користування, що входить до земель 

водного фонду і належить до об‘єкту благоустрою Підгородненської ТГ. Існуюче 

русло річки Кільчень заросло деревами та чагарниками, що значно гальмує 

пропуск весняних повеней та літніх паводків, тим самим спричиняючи підтоплення 

прилеглих територій, замулене, в деяких місцях засмічення перегороджує русло 

річки і заважає вільній течії води. Все це ускладнює санітарну ситуацію у місті та 

умови проживання людей. Також треба здійснити охорону інших поверхневих і 

підземних вод, відновлення лісосмуг. 

3.4. Управління відходами. 

У громаді утворилася критична ситуація з вивезенням та утилізацією твердих 

побутових відходів. Відсутність комплексного підходу в галузі поводження та 

видалення побутових відходів у населених пунктах громади, необхідність у 

поновленні схем їхнього санітарного очищення та полігонів для розміщення ТПВ 

призводить до того, що утворилися численні стихійні звалища. Ситуація, що 

утворилася в сільській місцевості в галузі збору та вивезення твердих побутових 

відходів, є критичною. 

3.4.1. Підвищення культури поводження з ТПВ. 

Створення об‘єднаної громади відкрило нові можливості для більш 

ефективного управління твердими побутовими відходами. Важливо здійснити: 

 розробку системи заохочень і покарань по забрудненню території громади; 

 формування інформаційного поля з заохочення населення до боротьби зі 

стихійними  сміттєзвалищами; 

 формування нової системи поведінки підростаючого покоління та суспільства 

загалом щодо поводження з ТВП 

 підвищення рівня відповідальності та екологічної культури населення. 

3.4.2. Запровадження сучасної системи збору, сортування та утилізації ТПВ. 

Для досягнення завдання, передусім, є доцільним: 

 розроблення схеми санітарної очистки населених пунктів ТГ, у т.ч. визначення 

зон збору; 

 устаткування обладнанням існуючих сміттєзвалищ на території громад; 
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 повне охоплення території громади послугами зі збору та вивезення ТПВ, 

придбання спецтехніки та необхідного обладнання; 

  впровадження системи роздільного збирання ТПВ та забезпечення її 

матеріальної підтримки, в т.ч. оновлення контейнерного господарства та парку 

сміттєвозів, облаштування контейнерних майданчиків; 

 удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного 

забезпечення сфери поводження з ТПВ. 

3.4.3. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. 

Забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів 

належить до повноважень місцевих органів влади. На території громади виявлено 

п‘ятьнесанкціонованих звалищ. У їх утворенні є типові проблеми, а також 

унікальні ситуації. Проте ці звалища підлягають ліквідації згідно із схемою 

санітарного очищення.    
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7. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НА 2020 – 2023 рр. 

 

В основу Плану реалізації стратегії лягли проектні ідеї, відібрані під час засідання 

робочої групи 13 травня 2020 року та доопрацьовані у наступному членами робочої 

групи.   

 

7.1. Часові рамки і засоби реалізації  

Даний План реалізації Стратегії розроблено на трирічну перспективу. До каталогу 

технічних завдань включені проектні ідеї, які заплановано реалізувати у 2021-2023 

роках. Впровадження проектів трьох програм можливе через:  

• внесення заходів до щорічної програми соціально-економічного розвитку 

громади, а також галузевих регіональних програм;  

• фінансування за рахунок субвенції на розвиток ТГ;  

• залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги 

суб‗єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм; 

• фінансування за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток; 

• залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, у т.ч. на проєкти 

міжмуніципальної співпраці;  

• залучення співфінансування від мешканців громади (де це передбачено умовами 

проекту). 

 

Таблиця 18. Стратегічна програма 1. «Громада із сучасною розвинутою 

соціальною інфраструктурою» 

№проєкту Завдання Назва проекту Територія впливу 
Напрям 1.1. Публічні послуги (освіта, медицина, культура, соціальний захист, 

адміністративні послуги, робота із молоддю, спорт і здоровий спосіб життя тощо). 

1. 1.1.1. Капітальний ремонт 

комунального 

дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) 

загального розвитку №7 

«Івушка» за адресою: 

Дніпропетровська область 

м. Підгородне, вул. 

Шосейна, 99-а. 

м.Підгородне 

2. 1.1.1. Впровадження 

іноваційно-інформаційних 

технологій в систему 

навчально-виховного 

процесу, підвищення  

фахового рівня 

педагогічного персоналу 

Підгородненська ТГ 
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для ефективного 

використання нових 

можливостей і технологій 

шляхом придбання 

мультимедійного 

обладнання та 

комп‘ютерної техніки для 

дошкільних закладів. 

3. 1.1.1. Реконструкція 

невикористаного 

приміщення старої школи 

під НВК№3 по вулиці 

Каштанова,1 

Підгородненська ТГ 

4. 1.1.2. Забезпечення сучасними 

засобами навчання 

заклади шкільної освіти 

новоствореної 

Підгородненської громади 

Підгородненська ТГ 

5. 1.1.2. Підвищення якості освіти 

та рівного доступу до 

загальної середньої освіти 

у  шкільних навчальних 

закладах новоствореної 

Підгородненської 

територіальної громади. 

Підгородненська ТГ 

6. 1.1.3. Створення центру 

розвитку дитини на базі 

КПНЗ « БДТ». 

Підгородненська 

ТГ,та громади які 

підпишуть договори 

міжмуніципального 

співробітництва 

7. 1.1.4. Сприяння розвитку 

соціальної 

інфраструктури – 

поліпшення первинної 

медицини в ОТГ 

Підгородненська 

ТГ,та громади які 

підпишуть договори 

міжмуніципального 

співробітництва 

8. 1.1.5. Ревіталізація центру 

культури, дозвілля та 

творчості за рахунок 

«реконструкції комплексу 

будинку культури ім. Т.Г. 

Шевченка за адресою 

вул. Центральна,44 в м. 

Підгородне, 

Дніпровського району, 

Дніпропетровської 

Підгородненська 

ТГ, та гості 

громади. 
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області». 

9. 1.1.5. Реконструкція будівлі 

комунальної власності за 

адресою : 

Дніпропетровська 

область, Дніпровський 

район, м. Підгородне, вул. 

Центральна, 44а, для 

креативного розміщення 

краєзнавчого музею 

ім. О.Коваля 

Підгородненська 

ТГ, та гості 

громади. 

10. 1.1.5.  Розбудова велосипедної 

інфраструктури нашої  

новоствореної громади 

«Крути педалі» 

Підгородненська 

ТГ, та гості 

громади. 

11. 1.1.5. Розвиток бібліотек - 

культурно-освітніх 

закладів, в новоствореній 

Підгородненській  громаді  

Підгородненська 

ТГ, та гості 

громади. 

12. 1.1.6. Створення ЦНАП у 

рамках фази 

впровадження програми « 

U-LEAD» з Європою. 

Підгородненська 

ТГ,та громади які 

підпишуть договори 

міжмуніципального 

співробітництва 

13. 1.1.6. Впровадження 

електронного 

документообігу на 

території 

Підгородненської 

територіальної об‘єднаної 

громади 

Підгородненська ТГ 

14. 1.1.6. Особистий кабінет жителя 

міста Підгородненської  

громади 

Підгородненська ТГ 

15. 1.1.7. Сприяння психологічної 

реабілітації учасників 

АТО(ООС) 

Підгородненська ТГ 

16. 1.1.7. Проведення заходів щодо 

підтримки дітей-сиріт та 

дітей позбавлених 

батьківського піклування. 

Підгородненська ТГ 

17. 1.1.8. Молодіжний Простір 

інноваційного навчання та 

якісного  відпочинку  

молоді. 

Підгородненська ТГ 
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18. 1.1.8. Обізнаність учнів 

старших класів щодо 

органів місцевого 

самоврядування та  

громадської діяльності. 

Підгородненська ТГ 

19. 1.1.9. Реконструкція будівлі 

КНП «ЦПМСД» під 

житлові квартири для 

молодих фахівців у 

надання публічних послуг 

Підгородненська ТГ 

Напрям 1.2.Дорожня інфраструктура та транспортні послуги 

20. 1.2.1. 

 

Капітальний ремонт 

дороги по 

пров. Шосейний в м. 

Підгородне 

Підгородненська ТГ 

21. 1.2.1. Капітальний ремонт 

дороги по 

вул. Севастопольська  в м. 

Підгородне 

Підгородненська ТГ 

22. 1.2.1. Капітальний ремонт 

дороги по вул. Мостова в 

м. Підгородне 

Підгородненська ТГ 

23. 1.2.1. Капітальний ремонт 

дороги по вул. Харківська 

в м. Підгородне 

Підгородненська ТГ 

24. 1.2.1. Капітальний ремонт 

дороги по вул. Шевченка 

в м. Підгородне 

Підгородненська ТГ 

25. 1.2.1. Капітальний ремонт 

дороги по вул. Каштанова 

в м. Підгородне 

Підгородненська ТГ 

26. 1.2.1. Капітальний ремонт 

дороги по 

вул. Яворницького в м. 

Підгородне 

Підгородненська ТГ 

27. 1.2.1. Капітальний ремонт 

дороги по вул. Горького    

в м. Підгородне 

Підгородненська ТГ 

28. 1.2.1. Капітальний ремонт 

підвісного пішохідного 

мосту через річку 

Кільчень в районі вулиці 

Лесі Українки та 

Набережного 1-го 

провулка у м. Підгородне, 

Підгородненська ТГ 
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Дніпровського р-ну, 

Дніпропетровської області 

29. 1.2.1. Поточний ремонт 

місточка через річку 

Кільчень до парку 

О.Коваля. 

Підгородненська ТГ 

30. 1.2.1. Будівництво пішохідної 

доріжки (тротуару) по 

вул.Державна в 

м.Підгородне 

Підгородненська ТГ 

31. 1.2.2. Покращення транспортної 

доступності в громаді та 

за її межами. 

Підгородненська ТГ 

32. 1.2.2. Адресація вулиць 

громади. 

Підгородненська ТГ 

Напрям 1.3. Система ЖКГ, благоустрою, енергоефективність 

33. 1.3.1. Технічне переоснащення 

КП «ЕТС» 

Підгородненської міської 

ОТГ для обслуговування 

мереж водогонів, 

водовідведення, 

благоустрою населених 

пунктів, збору побутових 

відходів, надання 

ритуальних послуг. 

Підгородненська 

ТГ,та громади які 

підпишуть договори 

міжмуніципального 

співробітництва  

34. 1.3.2. Підтримка ОСББ в 

написанні, поданні 

проектів по 

енергозбереженню на 

обласні та інші конкурси, 

та співфінансування таких 

проектів. 

Підгородненська ТГ 

35. 1.3.3. Озеленення садово-

паркової зони 

Підгородненської ТГ. 

Підгородненська 

ТГ, та гості 

громади. 

36. 1.3.3. Створення місць 

загального відпочинку, 

шляхом встановлення 

дитячих майданчиків. 

Підгородненська 

ТГ, та гості 

громади. 

37. 1.3.3. Облаштування санітарно-

гігієнічних зон в 

населених пунктах 

Підгородненської ТГ 

Підгородненська 

ТГ, та гості 

громади. 

38. 1.3.4. Відновлення вуличного Підгородненська 
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освітлення на 

центральних та 

внутрішніх вулицях в  

новостворенній 

Підгородненській ТГ. 

ТГ, та гості 

громади. 

 

Очікувані результати та показники  

Стратегічної програми 1 Громада із сучасною розвинутою соціальною 

інфраструктурою. 

Реалізація Стратегічної програми 1 «Громада із сучасною розвинутою 

соціальною інфраструктурою» у середньо- та довгостроковій перспективі 

призведе до наступних результатів: 

 забезпечення якісного навчально-виховного процесу  у навчальних 

закладах громади;  

 покращено надання медичних послуг населенню;  

 збільшення переліку надання адміністративних послуг в ЦНАП;  

 залучення молодих фахівців до надання публічних послуг;  

 створено умови для самореалізації молоді;  

 покращено дорожню та транспортну  інфраструктуру на території 

громади;  

 створення мереж водопостачання, водовідведення та освітлення на 

території громади; 

 облаштовано пункти доступу до мереж інтернет; 

 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до 

операційної цілі 1.1. Публічні послуги ( освіта, медицина, культура, соц. 

захист, адміністративні послуги, робота із молоддю, спорт і здоровий спосіб 

життя, тощо). 

 Утеплено фасади, проведено ремонт спортивної зали, створено 

комфортні умови для навчання та виховання дітей у Підгородненському НВК №1».  

 Проведено ремонт спортивної зали, створено комфортні умови для 

навчання та виховання дітей у Підгородненському НВК № 2 I-III ступенів ».  

 Проведено капітальний ремонт приміщення Підгородненського 

дошкільного навчального закладу №7 «Івушка» ясла-садок. 

 Проведено капітальний ремонт приміщення Підгородненського 

дошкільного навчального закладу №3.  

 Покращено умови навчально-виховного процесу в НВК 

Підгородненської ТГ.(оновлено матеріально-техїнічну базу).  

 Досягнено достатній рівень комфорту та умов для отримання якісних 

медичних послуг жителями громади.   
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 Створено єдину електронну базу пацієнтів, відкриту та доступну у 

використанні як для лікарів так і для пацієнтів.   

 Проведено капітальний ремонт приміщення ЦПМСД.  

 Проведено реконструкцію КЗ ПРМБК ім. Т.Г. Шевченка. 

 Проведено реконструкція будівлі комунальної власності для 

креативного розміщення краєзнавчого музею ім.  О.Коваля 

 Проведено капітальний ремонт об‘єктів благоустрою по 

вул. Центральна (в районі будівель за № 44, 44-А та 46) та по вул. Набережна (від 

буд. 50 до буд. 62) в м. Підгородне.  

  Створенно ЦНАП у рамках фази впровадження програми « U-LEAD» з 

європою. 

 Підготовлено житлові квартири для молодих фахівців публічних 

послуг на базі приміщення ЦПМСД.  

 Збудовано міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних 

занять дитячо-юнацького футболу КЗ Підгородненська загальноосвітня школа № 2 

І-ІІІ ступенів». 

 Створено умови для вело-спорту. 

 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до 

операційної цілі Напрям 1.2. Дорожня інфраструктура та транспортні послуги. 

  Проведено капітальні та поточні ремонти стратегічно важливих 

доріг  та тротуарів в населених пунктах громади – понад 10 проектів.  

  Впорядковано міста очикування транспорту. 

  Проведено капітальний та поточній ремонт мостків через 

р. Кільчень.  

  Узгоджено та впроваджено перевезення пасажирів як в межах  

Підгородненської ТГ так і за межами. 

 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до 

операційної цілі Напрям 1.3. Система ЖКГ, благоустрою, 

енергоефективность. 

 Прокладено мережу водовідведення першої черги будівництва 2,4 км. 

та другої черги будівництва 3 км. 

 Облаштовано місця загального відпочинку з доступом до мережі 

інтернет. 

 Встановлено 13 ігрових дитячих майданчиків в м. Підгородне. 

 Модернізовано та прокладено мережі вуличного освітлення в 

населених пунктах громади – замінено понад  500 світильників вуличного 

освітлення. 

 Покращено зовнішній вигляд в ОТГ шляхом реконструкції 

центральних площ населених пунктів ОТГ.  
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 Облаштовано громадські вбиральні. 

 Надано методичний супровід новоствореним та вже функціонуючим 

ОСББ в написанні  проектів та подання до участі в обласному конкурсі 

мікропроектів з енергоефективності та енергозбереження серед органів 

самоорганізації населення та ОСББ, та до інших конкурсів. Проведено 

співфінансування вищевказаних проектів. 

 

Таблиця 19. Орієнтовний фінансовий план (в тис. грн). Програми 1 «Громада 

із сучасною розвинутою соціальною інфраструктурою» 

№ Назва проекту 2020 2021 2022 2023 Вартість, 

тис. грн 

1. Капітальний ремонт 

комунального 

дошкільного 

навчального закладу 

(ясла-садок) 

загального розвитку 

№7 «Івушка» за 

адресою: 

Дніпропетровська 

область м. 

Підгородне, вул. 

Шосейна, 99-а. 

 4351,1004   4351,10 

2. Впровадження 

іноваційно-інформац

ійних технологій в 

систему 

навчально-виховного 

процесу, підвищення  

фахового рівня 

педагогічного 

персоналу для 

ефективного 

використання нових 

можливостей і 

технологій шляхом 

придбання 

мультимедійного 

обладнання та 

комп‘ютерної 

техніки для 

дошкільних закладів. 

 330,00 330,00 330,00 990,00 
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3. Реконструкція 

невикористаного 

приміщення старої 

школи під НВК№3 

по вулиці 

Каштанова,1 

  4000,00  4000,00 

4. Забезпечення 

сучасними засобами 

навчання заклади 

освіти новоствореної 

Підгородненської 

громади 

 1000,00 2000,00 1000,00 4000,00 

5. Підвищення якості 

освіти та рівного 

доступу до загальної 

середньої освіти у 

навчальних закладах 

новоствореної 

Підгородненської 

територіальної 

громади. 

 3000,00 3000,00 3000,00 9000,00 

6. Створення центру 

розвитку дитини на 

базі КПНЗ « БДТ». 
 1000,00   1000,00 

7. Сприяння розвитку 

соціальної 

інфраструктури – 

поліпшення 

первинної 

медицини в ОТГ 

 2000,00 1000,00  3000,00 

8. Ревіталізація центру 

культури, дозвілля та 

творчості за рахунок 

«реконструкції 

комплексу будинку 

культури ім. Т.Г. 

Шевченка за 

адресою 

вул. Центральна,44 в 

м. Підгородне, 

Дніпровського 

району, 

Дніпропетровської 

області». 

 3999,4286   3999,4286 
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9 Реконструкція 

будівлі комунальної 

власності за адресою 

: Дніпропетровська 

область, 

Дніпровський район, 

м. Підгородне, вул. 

Центральна, 44а, для 

креативного 

розміщення 

краєзнавчого музею 

ім.  О.Коваля 

 1840,1770 1409,3270  3249,5040 

10. Розбудова 

велосипедної 

інфраструктури 

нашої  новоствореної 

громади « Крути 

педалі» 

   1352,00 1352,00 

11. Розвиток бібліотек - 

культурно-освітніх 

закладів, в 

новоствореній 

Підгородненській  

громаді  

 200,00 200,00 200,00 600,00 

12. Створення ЦНАП у 

рамках фази 

впровадження 

програми « U-

LEAD» з Європою. 

4900,00    4900,00 

13. Впровадження 

електронного 

документообігу на 

території 

Підгородненської 

територіальної 

об‘єднаної громади 

84,00 140,00 140,00 140,00 504,00 

14. Особистий кабінет 

жителя міста 

Підгородненської  

громади 

 200,00   200,00 

15. Сприяння 

психологічної 

реабілітації 

учасників 

АТО(ООС) 

 144,00 144,00 144,00 432,00 
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16. Проведення заходів 

щодо підтримки 

дітей-сиріт та дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування. 

 2500,00 2500,00 3500,00 8500,00 

17. Молодіжний Простір 

інноваційного 

навчання та якісного  

відпочинку  молоді. 

 200,00 100,00 100,00 400,00 

18. Обізнаність учнів 

старших класів щодо 

органів місцевого 

самоврядування та  

громадської 

діяльності. 

 50,00 100,00 100,00 250,00 

19. Реконструкція 

будівлі КНП 

«ЦПМСД» під 

житлові квартири 

для молодих 

фахівців у надання 

публічних послуг 

  1200,00 2200,00 3400,00 

20. Капітальний ремонт 

дороги по 

пров. Шосейний в м. 

Підгородне 

 4745,00   4745,00 

21. Капітальний ремонт 

дороги по 

вул. Севастопольська  

в м. Підгородне 

   9632,00 9632,00 

22. Капітальний ремонт 

дороги по 

вул. Мостова в м. 

Підгородне 

   12333,00 12333,00 

23. Капітальний ремонт 

дороги по 

вул. Харківська в м. 

Підгородне 

  12679,50  12679,50 

24. Капітальний ремонт 

дороги по 

вул. Шевченка в м. 

Підгородне 

 5839,51   5839,51 
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25. Капітальний ремонт 

дороги по 

вул. Каштанова в м. 

Підгородне 

   6457,00 6457,00 

26. Капітальний ремонт 

дороги по 

вул. Яворницького в 

м. Підгородне 

  12837,17  12837,17 

27. Капітальний ремонт 

дороги по 

вул. Горького    в м. 

Підгородне 

   8982,00 8982,00 

28. Капітальний ремонт 

підвісного 

пішохідного мосту 

через річку Кільчень 

в районі вулиці Лесі 

Українки та 

Набережного 1-го 

провулка у 

м. Підгородне, 

Дніпровського р-ну, 

Дніпропетровської 

області 

710,00 1175,64   1885,64 

29. Поточний ремонт 

місточка через річку 

Кільчень до парку 

О.Коваля. 

160,00    160,00 

30. Будівництво 

пішохідної доріжки 

(тротуару) по 

вул. Державна в 

м. Підгородне 

300,00    300,00 

31. Покращення 

транспортної 

доступності в 

громаді та за її 

межами. 

  100,00  100,00 

32. Адресація вулиць 

громади.  100,00 50,00 50,00 200,00 

33. Технічне 

переоснащення КП 

«ЕТС» 

Підгородненської 

 3400,14   3400,14 



 
Стратегія  розвитку Підгородненської територіальної громади на період 2020-2027 роки 

 

 

міської ОТГ для 

обслуговування 

мереж водогонів, 

водовідведення, 

благоустрою 

населених пунктів, 

збору побутових 

відходів, надання 

ритуальних послуг. 

34. Підтримка ОСББ в 

написанні, поданні 

проектів по 

енергозбереженню 

на обласні та інші 

конкурси, та 

співфінансування 

таких проектів. 

71,00 100,00 150,00 150,00 3821,14 

35. Озеленення садово-

паркової зони 

Підгородненської 

ТГ. 

 150,00 250,00 250,00 650,00 

36. Створення місць 

загального 

відпочинку, шляхом 

встановлення 

дитячих 

майданчиків. 

770,00 250,00 130,00 130,00 1280,00 

37. Облаштування 

санітарно-гігієнічних 

зон в населених 

пунктах 

Підгородненської ТГ 

 250,00 500,00 440,00 1190,00 

38. Відновлення 

вуличного 

освітлення на 

центральних та 

внутрішніх вулицях 

в новостворенній 

Підгородненській 

ТГ. 

3500,00 3000,00 1500,00 1500,00 9500,00 

 Всього: 10495,00 39964,9960 44320,00 51990,00 146769,99 
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  Таблиця 20. Стратегічна програма 2. «Підвищення економічної 

спроможності» 

№проєкту Завдання Назва проекту Територія впливу 
Напрям 2.1. Розвиток АПК, включаючи переробку та її логістику 

39. 2.1.1. Будівництво та 

облаштування території 

під розміщення 

комунального ринка. 

Підгородненська ТГ 

40. 2.1.2. Відновлення 

інфраструктури 

зрошувального 

землеробства. 

Підгородненська ТГ 

41. 2.1.3. Розвиток сучасних форм 

сільськогосподарської 

переробки в аграрному 

секторі Підгородненської 

громади. 

Підгородненська ТГ 

42. 2.1.4. Сприяння розвитку 

сільськогосподарської 

кооперації. 

Підгородненська ТГ 

43. 2.1.4. Проведення циклу 

навчальних семінарів для 

індивідуальних 

сільськогосподарських 

виробників. 

Популяризація 

фермерства, як способу 

ведення бізнесу. 

Підгородненська ТГ 

44. 2.1.5. Розвиток транспортно-

логістичних послуг з 

урахуванням внутрішніх 

та міжрегіональних 

зв‘язків. 

Підгородненська ТГ 

Напрям 2.2. Сприяння малому та середньому бізнесу, залучення інвестицій 

45. 2.2.1. Інформування населення 

про переваги само 

зайнятості. 

Підгородненська ТГ 

46. 2.2.2. Проведення спільних 

заходів з ТОВ 

«ІНЕКОТЕХ УКРАЇНИ» 

для пошуку потенційних 

інвесторів, розробка 

проекту. 

Підгородненська ТГ 

47. 2.2.3. Розвиток культурно-

туристичної 

Підгородненська ТГ 
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привабливості через 

розвиток малого бізнесу в 

Підгородненській ТГ. 

48. 2.2.3. Запровадження  конкурсу 

бізнес-планів. 

Підгородненська ТГ 

49. 2.2.4. Підготовка об‘єктів для 

залучення інвестицій. 

Підгородненська ТГ 

50. 2.2.5. Популяризація робочих 

професій через адаптацію 

нового закону «Про 

освіту». 

Підгородненська ТГ 

51. 2.2.6. Виробництво полімер- 

піщаної продукції 

Підгородненська ТГ 

52. 2.2.7. Розвиток туристичної 

привабливості та 

культурно туристичного 

бізнесу на території 

Підгородненської ТГ. 

Підгородненська ТГ 

53. 2.2.7. « Музей – кімната» 

Фольклорно-етнічного 

гурту «Криниця» 

Підгородненська ТГ 

54. 2.2.7. НКС шлях до розвитку 

традицій на території 

Підгородненської ТГ. 

Підгородненська ТГ 

55. 2.2.8. Розробка генерального 

плану м. Підгородне 

м. Підгородне 

56. 2.2.8. Зонування території 

Підгородненської ТГ. 

Підгородненська ТГ 

 

Очікувані результати та показники  

Стратегічної програми 2. Підвищення економічної спроможності 

Реалізація Стратегічної програми 2 «Підвищення економічної 

спроможності» у середньо- та довгостроковій перспективі призведе до наступних 

результатів:    

 розвиток підприємництва і конкурентоспроможності місцевої економіки; 

 залучення інвестицій;  

 збільшення обсягів виробництва та експорту;  

 створення нових робочих місць, зменшення відпливу населення з громади; 

 зростання рівня заробітної плати відносно середньообласних показників; 

 зростання рівня купівельної спроможності мешканців громади. 
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Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до 

операційної цілі 2.1. Розвиток АПК, включаючи переробку та її логістику 

 Введено в експлуатацію комунальний ринок в м. Підгородне. 

 Разом з державним агентством водних ресурсів України, Кабінетом 

Міністрів України, Міністерством аграрної політики та продовольства 

України  розроблено державну програму підтримки зрошувального 

землеробства на 2021-2027р. 

 Досягнуто кооперації мешканців громади, підготовлено інфраструктуру 

кооперативу, підвищено  рівень життя сільського населення шляхом 

зменшення витрат членів кооперативу за рахунок придбання матеріально-

технічних ресурсів кращої якості за нижчими цінами. 

 Виявлено потенційно зацікавлених підприємців у створенні підприємств 

сільськогосподарської переробки. 

  Надано фінансову підтримку для створення або модернізації матеріально-

технічної сільгосппереробки – за допомогою мінігрантінгу. 

 Проведено цикл навчальних семінарів для індивідуальних 

сільськогосподарських виробників. Популяризовано фермерство як спосіб 

ведення бізнесу. 

 Забезпечено ефективне функціонування логістичної інфраструктури, з метою 

якісного обслуговування вантажовласників. 

 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до 

операційної цілі 2.2. Сприяння малому та середньому бізнесу, залучення 

інвестицій 

 Проінформовано населення та рекомендовано звернути увагу на зайнятість 

громадян суспільно корисною діяльністю, яка здійснюється не за наймом і дає 

працівникові дохід. 

 Розроблено проект разом з ТОВ «ІНЕКОТЕХ УКРАЇНИ» для пошуку 

потенційних інвесторів, для будування сміттєпереробного заводу. 

 Розвивається малий бізнес за рахунок культурно-туристичної привабливості 

ТГ. 

 Запроваджено конкурс бізнес-планів, готових до адаптації з фондом  

50 000грн. 

 Реалізовано декілька інвестиційних проектів на території Підгородненської 

ТГ, виготовлено 40 примірників інвестиційних паспортів громади.  

 Інвентаризовано щонайменше 12 незадіяних об‘єктів комунальної власності 

та земельних ділянок.  

 Покращено інвестиційний клімат в громаді.  
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 Виготовлено генеральний план м. Підгородне. 

 На базі закону України «Про освіту» проведено навчальні семінари по 

популяризації робочих професій.  

 Збільшення кількості робочих місць на території ТГ.  

 Збільшення кількості СПД в громаді та відповідно збільшення надходжень 

від податків до бюджету Підгородненської ТГ.  

 Проведено чотири семінари та навчання, щодо інноваційних підходів до 

ведення господарської діяльності для підприємців громади. 

 

Таблиця 21. Орієнтовний фінансовий план (в тис. грн.). Програми 2 

«Підвищення економічної спроможності» 

№ Назва проекту 2020 2021 2022 2023 Вартість, 

тис. грн 

39. Будівництво та 

облаштування 

території під 

розміщення 

комунального ринка. 

160,00    160,00 

40. Відновлення 

інфраструктури 

зрошувального 

землеробства. 

  160,00  160,00 

41. Розвиток сучасних 

форм 

сільськогосподарської 

переробки в аграрному 

секторі 

Підгородненської 

громади. 

  150,00  150,00 

42. Сприяння розвитку 

сільськогосподарської 

кооперації. 
   300,00 300,00 

43. Проведення циклу 

навчальних семінарів 

для індивідуальних 

сільськогосподарських 

виробників. 

Популяризація 

фермерства як способу 

ведення бізнесу. 

 30,00 30,00 30,00 90,00 



 
Стратегія  розвитку Підгородненської територіальної громади на період 2020-2027 роки 

 

 

44. Розвиток транспортно-

логістичних послуг з 

урахуванням 

внутрішніх та 

міжрегіональних 

зв‘язків. 

 100,00  250,00 350,00 

45. Інформування 

населення про переваги 

само зайнятості. 
 10,00 10,00 10,00 30,00 

46. Проведення спільних 

заходів з ТОВ 

«ІНЕКОТЕХ 

УКРАЇНИ» для пошуку 

потенційних інвесторів, 

розробка проекту. 

  55,00  55,00 

47. Розвиток культурно-

туристичної 

привабливості через 

розвиток малого 

бізнесу в 

Підгородненській ТГ. 

 70,00 70,00 30,00 170,00 

48. Запровадження  

конкурсу бізнес-планів.  50,00 50,00 50,00 150,00 

49. Підготовка об‘єктів для 

залучення інвестицій. 30,00 60,00 40,00 10,00 140,00 

50. Популяризація робочих 

професій через 

адаптацію нового 

закону «Про освіту». 

 20,00 200,00 300,00 520,00 

51. Виробництво полімер- 

піщаної продукції    700,00 700,00 

52. Розвиток туристичної 

привабливості та 

культурно 

туристичного бізнесу 

на території 

Підгородненської ТГ. 

 50,00 50,00 50,00 150,00 

53. « Музей – кімната» 

Фольклорно-етнічного 

гурту «Криниця» 
 200,00 30,00 30,00 260,00 
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54. НКС шлях до розвитку 

традицій на території 

Підгородненської ТГ. 
 150,00 150,00 150,00 450,00 

55. Розробка генерального 

плану м. Підгородне. 500,00 100,00   600,00 

56. Зонування території 

Підгородненської ТГ   300,00  300,00 

 Всього: 690,00 840,00 1295,00 1910,00 4735,00 

 

Таблиця 22. Стратегічна програма 3. «Безпека та людський розвиток» 

№проєкту Завдання Назва проекту Територія впливу 
Напрям3.1. Організація цивільного захисту, покращення громадської безпеки населення 

57. 3.1.1. Підтримка місцевої 

пожежно-рятувальної 

служби. 

Підгородненська ТГ 

58. 3.1.2. Створення підрозділу 

добровільної пожежної 

охорони у м. Підгородне. 

Підгородненська ТГ 

59. 3.1.3. Встановлення відеокамер 

спостереження в місцях 

концентрації ДТП та 

злочинних проявів 

адміністративного центру 

ТГ. 

Підгородненська ТГ 

60. 3.1.3. Введення проекту 

«Поліцейський громади» 

в дію. 

Підгородненська ТГ 

Напрям3.2. Розвиток громадського суспільства, розвиток людського капіталу 

61. 3.2.1. Розробка і впровадження 

механізму Громадського 

бюджету. 

Підгородненська ТГ 

62. 3.2.2. Жіноча рада. Сімейні 

цінності-творчість-бізнес. 

Підгородненська ТГ 

63. 3.2.2. Рада підприємців 

новоствореної 

Підгородненської громади 

 

64. 3.2.3. Міжрегіональний 

фестиваль « Збирайся 

роде, єднайся народе!» 

Підгородненська ТГ 
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65. 3.2.3. Етно-фольклорні свята, 

джерело народних 

традицій. 

Підгородненська ТГ 

66. 3.2.4. Розробка посібника з 

краєзнавства 

Підгородненської 

громади. 

Підгородненська ТГ 

67. 3.2.4. Започаткування 

присвоєння звання 

«Почесний громадянин 

міста Підгородне. 

м. Підгородне 

Напрям3.3. Захист природного середовища 

68 3.3.1. Проведення екологічного 

аудиту Підгородненської 

ОТГ. 

Підгородненська ТГ 

69. 3.3.1 Створення ветеринарної 

дільниці, з тимчасовим 

притулком. 

Підгородненська ТГ 

70. 3.3.2. Створення реєстру обліку 

природних пам‘яток 

Підгородненської ТГ. 

Підгородненська ТГ 

71. 3.3.3. Проведення 

інвентаризації лісосмуг. 

Підгородненська ТГ 

72. 3.3.3. Покращення 

гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. 

Кільчень в межах м. 

Підгородне. 

м. Підгородне 

Напрям3.4. Управління відходами 

73. 3.4.1. Тренінгові модулі 

підвищення обізнаності 

культури поводження з 

ТВП, для населення. 

Підгородненська ТГ 

74. 3.4.2. Придбання та 

встановлення контейнерів 

для роздільного збору 

сміття. 

Підгородненська ТГ 

75. 3.4.3. Формування 

інформаційного поля 

щодо заохочення 

населення до боротьби зі 

стихійними 

сміттєзвалищами. 

Підгородненська ТГ 

76. 3.4.3. Розробка та ввендення в 

дію штатних санкцій за 

Підгородненська ТГ 
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створення стихійних 

сміттєзвалищь. 

 

Очікувані результати та показники  

Стратегічної програми 3.  Безпека та людський розвиток 

 Реалізація Стратегічної програми 3 «Безпека та людський розвиток» у 

середньо- та довгостроковій перспективі призведе до наступних результатів:   

 покращення комунікації між органами влади та населенням; 

 згуртування населення через проведення фестивалів, та збереження 

традицій ТГ; 

 проведення заходів з  захисту природного середовища; 

 формування обізнаності культури поводження з ТВП в  населення ТГ; 

 підвищення рівня безпеки у населених пунктах громади; 

  створення підрозділу добровільної пожежної охорони у м. Підгородне.  

  

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до операційної 

цілі 3.1. Організація цивільного захисту, покращення громадської безпеки 

населення 

 Створено підрозділ добровільної пожежної охорони в м. Підгородне, 

забезпечено приміщенням  інвентарем та обладнанням, надано субвенцію для 

60 державної пожежно-рятувальної частини Головного Управління Державної 

Служби України з Надзвичайних Ситуацій у Дніпропетровській області на 

ремонт гаражного приміщення. 

 Встановлено 60 камер на території Підгородненської ТГ з метою підвищення 

безпеки на об‘єктах з численним перебуванням людей.  

 Адаптовано проект «Поліцейський громади», забезпечено приміщенням в 

якому зроблено ремонт, та придбано 2 автомобілі.  

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до операційної 

цілі 3.2. Розвиток громадського суспільства, розвиток людського капіталу 

 Згуртовано громаду за допомогою впровадження Громадського бюджету. 

 Створено раду підприємців, жіночу раду, молодіжну раду при міському 

голові. 

 Щорічно проведено міжрегіональний фестиваль «Збирайся роде, єднайся 

народе!», який  став візитівкою громади. 

 Проведено цикл Етно-фольклорних свят, як збереження народних традицій 

Підгородненської ТГ.   

 Видано посібник з краєзнавства Підгородненської ТГ, як брендованої 

продукції громади. 
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 Нагороджено знаком пошани «Почесний громадянин міста Підгородне» 10 

жителів міста. 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до операційної 

цілі 3.3. Захист природного середовища 

 Визначено сучасний екологічний стан усіх компонентів навколишнього 

середовища  Підгородненської ТГ шляхом проведення екологічного аудиту. 

 Створено ветеринарну дільницю, для покращення умов перебування тварин 

на території ТГ. 

 Створено реєстр природних пам‘яток Підгородненської ТГ, за для 

туристичної привабливості та отримання різних грантів на їх утримання та 

попередження незаконного захоплення територій пам'яток природи. 

 Проведено інвентаризацію лісосмуг і вирішено питання з визначенням їх 

користувача. Бо лісосмуги сприяють підвищенню рівня врожайності аж до 

10%, тому надзвичайно важливо визначення їх господаря, який утримує 

насадження в належному стані. 

 Очищенно русло р. Кільчень від замулення, пониження тальвегу балки 

р. Кільчень, покращення санітарного стану та зменшення викидів 

забруднюючих речовин до р. Дніпро.  

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до операційної 

цілі 3.4. Управління відходами 

 Проведено тренінгові модулі підвищення обізнаності культури поводження 

з ТВП, для населення  на різних масових заходах міста та в школах ТГ. 

 Придбано та встановлено 230 контейнерів для збору сміття та 100 для 

роздільного збору сміття. 

 Заохочено населення до боротьби з стихійними сміттєзвалищами  шляхом 

розповсюдження інформації  про чисту громаду. 

 Розроблено та введено вдію штрафні санкції за створення стихійних 

сміттезвалищь. 

 

Таблиця 23. Орієнтовний фінансовий план (в тис. грн.). Програми 3 «Безпека 

та людський розвиток» 

№ Назва проекту 2020 2021 2022 2023 Вартість, 

тис. грн 

57. Підтримка місцевої 

пожежно-рятувальної 

служби. 
550,00 50,00 50,00 100,00 750,00 

58. Створення підрозділу 

добровільної пожежної 

охорони у м. 

Підгородне. 

 80,00 500,00 2000,00 2580,00 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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59. Встановлення 

відеокамер 

спостереження в місцях 

концентрації ДТП та 

злочинних проявів 

адміністративного 

центру ТГ. 

 30,00 100,00 100,00 230,00 

60. Введення проекту 

«Поліцейський 

громади» в дію. 
1220,00 180,00 180,00 180,00 1760,00 

61. Розробка і 

впровадження 

механізму 

партисипати вного 

бюджету. 

 70,00 70,00 70,00 210,00 

62. Жіноча рада. Сімейні 

цінності-творчість-

бізнес. 
 25,00 25,00 25,00 75,00 

63. Рада підприємців 

новоствореної 

Підгородненської 

громади 

- - - - 0,00 

64. Міжрегіональний 

фестиваль « Збирайся 

роде, єднайся народе!» 
 50,00 50,00 50,00 150,00 

65. Етно-фольклорні свята, 

джерело народних 

традицій. 
 100,00 100,00 100,00 300,00 

66. Розробка посібника з 

краєзнавства 

Підгородненської 

громади. 

 25,00 25,00 70,00 120,00 

67. Започаткування 

присвоєння звання 

«Почесний громадянин 

міста Підгородне. 

75,00 90,00 70,00 70,00 305,00 

68 Проведення 

екологічного аудиту 

Підгородненської ОТГ. 
 100,00 100,00  200,00 

69. Створення 

ветеринарної дільниці, 

з тимчасовим 

притулком. 

 50,00 210,00 10,00 270,00 
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70. Створення реєстру 

обліку природних 

пам‘яток 

Підгородненської ТГ. 

 20,00   20,00 

71. Проведення 

інвентаризації 

лісосмуг. 
 100,00 100,00 100,00 300,00 

72. Покращення 

гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. 

Кільчень в межах м. 

Підгородне. 

  600,00  600,00 

73. Тренінгові модулі 

підвищення обізнаності 

культури поводження з 

ТВП, для населення. 

 5,00 5,00 5,00 15,00 

74. Придбання та 

встановлення 

контейнерів для 

роздільного збору 

сміття. 

620,00 200,00 200,00 200,00 1220,00 

75. Формування 

інформаційного поля 

щодо заохочення 

населення до боротьби 

зі стихійними 

сміттєзвалищами. 

 20,00  20,00 40,00 

76. Розробка та ввендення 

в дію штрафних 

санкцій за створення 

стихійних 

сміттєзвалищь. 

 - - - 0,00 

 Всього: 2465,00 1195,00 2385,00 3100,00 9145,00 

 

7.2. Припущення та ризики 

Загальні припущення, що мають значення для реалізації стратегії, полягають в 

успішності задекларованих 2015-2019р.р. Урядом України реформ, а також 

ефективності реагування на зовнішні виклики, пов‘язані з військовим конфліктом. 

Наступними важливими припущеннями успішної реалізації цієї Програми є 

доступність коштів державної субвенції на розвиток інфраструктури ТГ, 

доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального 

розвитку, а також доступність іншого передбаченого конкретними проектами 

фінансування для їх впровадження. Реалізація у Підгородненській ТГ міжнародних 
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проектів з підтримки практики сталого місцевого розвитку та програм у рамках 

транскордонних проектів сприятиме досягненню позитивних результатів. 

Наявність коштів та знань з питань проектного менеджменту, відповідних 

технічних знань, є важливими загальними  припущеннями для успішної реалізації 

стратегії. Можливості реалізації програми є ускладненими, оскільки 

Підгородненська громада раніше не працювала у режимі довгострокового 

планування та виконання запланованого. Варто провести значну інформаційну 

роботу серед місцевих політичних та бізнесових еліт для належної  підтримки 

стратегічних ініціатив та впровадження проектів. 

До реалізації стратегії повинні бути залучені громадські організації 

державного регіонального та місцевого рівня, програми міжнародної технічної 

допомоги, державні установи, приватні інвестори зі своїми знаннями, людськими, 

інформаційними, матеріальними та фінансовими ресурсами. Деякі проекти з плану 

реалізації Стратегії можуть бути більш ефективними при застосуванні конкурсних 

механізмів – доступ до суспільних благ повинен бути забезпечений за прозорими 

правилами, передусім, для тих населених пунктів, які демонструватимуть більш 

активну участь мешканців (наприклад, вносять своє співфінансування, безоплатну 

працю на користь громади забезпечення утримання об‘єктів інфраструктури тощо). 

Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх готовність 

взяти участь та надати підтримку у реалізації програми є наступним важливим 

припущенням, що допомогає максимально використати туристичний, 

підприємницький та людський потенціал всіх територій громади. Участь жителів 

ТГ у процесі прийняття рішень є особливо важливим для успіху всіх ініціатив. 

Основні ризики, пов‘язані зі здійсненням програми, включають: 

 зниження інвестиційного рейтингу країни і регіону; 

 зменшення обсягів, або скасування субвенції на розвиток інфраструктури 

об‘єднаних територіальних громад; 

 старіння населення, демографічний спад, міграція; 

 нездатність встановити і використовувати зв‘язки між селом та містом.  

 нераціональне використання природних ресурсів; 

 неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та отримання 

критичної маси зацікавлених сторін в населених пунктах, готових підтримати 

реалізацію конкретних проектів та стратегії в цілому; 

 відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації 

проектів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів); 

 невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, екологічних та 

інших проблем населення ТГ. 
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7.3. Рекомендації 

 успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на 

розумному врахуванні інтересів громади і приватних інтересів. Тому, де це 

можливо, необхідне поєднання фінансування з бюджету громади і приватних 

коштів на додаток до підтримки з держбюджету та програм МТД. 

 участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС, США), проектів 

транскордонної співпраці має важливе значення для надання фінансових 

ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і 

технічних навичок для реалізації стратегії. 

 досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію проектів і сприяти 

отриманню максимальної віддачі. 

 відповідно до передбачених стратегією цілей, окремі завдання та ідеї проектів 

можуть бути додані, або змінені в наступні роки під час процедур моніторингу 

та актуалізації стратегії. 
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8. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ 

Важливим елементом реалізації стратегії розвитку громади є моніторинг 

реалізації Стратегії розвитку Підгородненської міської територіальної громади.  

Система управління стратегією має два рівні: політичний та технічний. 

Політичний рівень забезпечує особисто міський голова, виконавчий комітет та 

міська рада. На цьому рівні заслуховуються і затверджуються звіти відділу 

економічного розвитку та інвестицій, пропозиції щодо внесення змін (оновлення) 

стратегії. Рада громади приймає рішення щодо внесення змін до Стратегії на 

підставі пропозицій міського голови.  

Технічний рівень управління і моніторингу виконує відділ економічного 

розвитку та інвестицій міськвиконкому, який:  

 забезпечує виконання завдань, що покладені на нього стратегією розвитку; 

 координує реалізацію завдань стратегії розвитку відповідними підрозділами 

виконкому та іншими виконавцями; 

 здійснює аналіз рівня виконання завдань, аналіз причин, які стали перешкодою 

виконання завдань; 

 відстежує динаміку соціально-економічних показників розвитку громади; 

 замірює основні індикатори досягнення стратегічних цілей; 

 вивчає та аналізує політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові, 

технологічні та ін. тенденції, що склалися у зовнішньому середовищі (область, 

країна, світ тощо), визначає їх впливи на громаду; 

 аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у порівнянні 

з показниками громади, аналізує загрози, які надходять від конкурентів; 

 проводить необхідні соціологічні дослідження та опитування4 

 готує необхідні промоційні та рекламні матеріали; 

 готує звіти про реалізацію Стратегії. Повний текст звіту підлягає обов‘язковому 

розміщенню в соцмережах та на сайті міської ради; 

 формує пропозиції змін та доповнень, які необхідно вносити до стратегії 

розвитку як відповідь на виявлені нові тенденції у житті громади та/або 

зовнішнього середовища.  

Управління процесом реалізації стратегії 

Управління процесом реалізації Стратегії розвитку громади проводиться за 

принципами єдності управління, персональної відповідальності, прозорості та 

поточної координації дій. Адміністрування процесу реалізації стратегії розвитку 

здійснюється відділом економічного розвитку та інвестицій міської ради.  

З метою координації дій розпорядженням міського голови створюється 

постійно діючий Комітет з управління впровадженням стратегії розвитку (далі – 

КУВ). До складу КУВ входять особи, відповідальні за виконання завдань стратегії 
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розвитку, представники місцевої влади, громадськості і бізнесу (міський голова та 

його заступники, керівники управлінь та відділів виконкому, приватні підприємці, 

представники об‘єднань громадян, активні громадяни тощо). Очолює КУВ міський 

голова. Повний склад КУВ та персональна відповідальність за реалізацію завдань 

стратегії розвитку визначається розпорядженням міського голови. КУВ збирається 

не рідше одного разу на півроку та виконує наступні функції: 

 організовує взаємодію осіб, відповідальних за виконання завдань стратегії 

розвитку, підрозділів виконавчих органів міської ради, органів державної 

влади, підприємств та установ громади в процесі реалізації стратегії розвитку, 

загальноміських програм та проектів; 

 разом з відділом економічного розвитку та інвестицій міськвиконкому здійснює 

підготовку щорічних звітів про стан реалізації стратегії розвитку, надає їх 

міському голові та презентує їх на останньому в році черговому пленарному 

засіданні міської ради; 

 разом з відділом економічного розвитку та інвестицій міськвиконкому здійснює 

підготовку звітів про стан реалізації стратегії розвитку, надає їх міському 

голові та презентує на засіданні виконавчого комітету.  

Члени Комітету з управління впровадженням Стратегії розвитку ТГ, повинні 

відстежувати, щоб стратегічні й оперативні цілі, завдання залишалися актуальними 

і реалізовувалися. 

Пропозиції щодо зміни основного тексту стратегії розвитку формуються 

відділом економічного розвитку та інвестицій, обговорюються на чергових та 

позачергових нарадах КУВ і виносяться на розгляд сесії міської ради один раз на 

рік (за необхідності, частіше). 

Процедура моніторингу стратегії 

Головний сенс моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов‘язаних 

функцій – відстеження та спостереження. Відстеження проводиться з метою 

виявлення відповідності наявного стану речей бажаному результату, а 

спостереження – з метою попередження небажаних наслідків. У ході моніторингу 

Стратегії вирішуються наступні завдання: 

 контроль за реалізацією Стратегії в цілому; 

 оцінка ступеню досягнення прогресу за стратегічними напрямами, виконання 

стратегічних та оперативних цілей, надання інформації для корегування цілей; 

 підтримка в робочому стані системи стратегічного планування. 

Моніторинг стратегії розвитку громади включає три рівні: 

1). Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на 

аналізі основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та 
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області, які є стратегічно важливими для громади. Підсумки підводяться один раз 

на рік та доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.  

2). Моніторинг стану розвитку громади – досягнення стратегічного бачення, 

реалізація стратегії відповідно до наступних показників:  

 обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення;  

 обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення; 

 темпи приросту населення порівняно із попередніми періодами; 

 середня місячна заробітна плата;  

 кількість реалізованих інвестиційних проєктів; 

 загальний обсяг експорту;  

 обсяги прямих внутрішніх і зовнішніх інвестицій в громаду; 

 чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки;  

 кількість зареєстрованих безробітних; 

 кількість створених нових робочих місць у порівнянні із попереднім періодом; 

 щорічна кількість нових відкритих у громаді суб‘єктів підприємницької 

діяльності; 

 частка довжини автошляхів з пошкодженим покриттям до загальної довжини 

автошляхів;  

 середній бал за результатами ЗНО в школах громади;  

 кількість об‘єктів та кількість заходів для самореалізації молоді; 

 кількість захворювань на 10 000 населення за найбільш летальними 

хворобами; 

 кількість туристів в ТГ; 

 обсяги надходжень до бюджету громади від туристичної діяльності; 

 кількість правопорушень на 1000 населення в динаміці; 

 рівень споживання енергоносіїв на метр квадратний площі будівель, кВт*год / 

м
2
рік, м

3
газу/м

2
рік; 

 індекс кількості скарг на якість житлово-комунальних послуг; 

 відсоток сортування ТПВ до утворених; 

 рівень техногенного навантаження на природнє середовище. 

Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно у складі 

моніторингового звіту.  

3). Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План 

реалізації стратегії.  

Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь досягнення 

результатів, передбачених технічним завданням на проект. 2 рази на рік (10 червня 

і 10 грудня) відділ економічного розвитку та інвестицій направляє особам, 

відповідальним за виконання завдань стратегії розвитку, нагадування про 
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необхідність надати піврічний моніторинговий звіт. До 15 числа зазначених місяців 

особи, відповідальні за виконання завдань стратегії розвитку, повинні надати 

відділу економічного розвитку та інвестицій моніторингові звіти.  

Фіксуються та аналізуються:  

а) ступінь виконання кожного завдання в проектах;  

б) невиконані завдання, причини відхилення, пропозиції;  

в) дані за індикаторами, що відображають результат реалізації проектів; 

г) оцінка потреб у фінансуванні; 

д) пропозиції щодо вдосконалення діючої системи моніторингу. 

Пропозиції щодо змін та доповнень до Стратегії можуть вноситися: 

 членами КУВ; 

 депутатами міської ради; 

 зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та 

особами (мешканцями). 

На підставі результатів моніторингу один раз на рік відділ економічного 

розвитку та інвестицій виносить на чергове засідання Комітету з управління 

впровадженням стратегії проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх 

стратегічних цілях. Затверджений Комітетом з управління впровадженням стратегії 

аналіз фінансових потреб надається до депутатських комісій для врахування під 

час розробки проекту бюджету на наступний рік 
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9. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Стратегічної цілі 1. 

«Громада із сучасною розвинутою соціальною інфраструктурою» 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 1.1. Публічні 

послуги (освіта, медицина, культура, соціальний захист, адміністративні 

послуги, робота із молоддю, спорт і здоровий спосіб життя тощо) 

1 

1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

 Капітальний ремонт комунального дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) загального розвитку 

№7 «Івушка» за адресою: Дніпропетровська область 

м. Підгородне, вул. Шосейна, 99-а. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.1.1. Розвиток сучасного простору у закладах дошкільної 

освіти, що забезпечує потреби дітей у якісній освіті та 

потреби педагогів у зростанні власної професійної 

компетентності. 

4  Мета та завдання проекту  1. Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов 

виховного процесу в садочку. 

2. Забезпечення належних технічних експлуатаційних 

якостей  будівлі дитячого садочка. 

3. Запровадження новітніх енергозберігаючих технологій з 

метою економії бюджетних коштів. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська ТГ 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Цільові групи проекту: 

- діти дошкільного віку м. Підгородне 

- батьки, діти яких будуть виховуватись у садочку ; 

- колектив садочка; 

- Підгородненська міська рада; 

- відділ освіти. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 Дитячий садок «Івушка» розташований безпосередньо 

в  м. Підгородне яке є  адміністративним центром 

новоствореної Підгородненської міської ТГ по вул. Шосейна, 

99-а. Садок працює з вересня 1982 року і являє собою 

двоповерхову будівлю площею 1796,7 квадратних метрів. 

Загальна площа, на якій знаходиться дитячий садок разом з 

господарськими будівлями, ігровими навісами та прилеглими 

до нього територіями, складає 0,5781 га. В 2015 році було 

проведено поточні ремонти приміщення та частковий ремонт 

покрівлі, а питання щодо капремонту, будівлі, підкріплення 

плит перекриття та утеплення фасаду  залишається 

відкритим. 

Актуальність проекту полягає  в забезпеченні прав дітей на 

доступність здобуття дошкільної освіти, збереженні та 

зміцненні фізичного, психічного і духовного здоров‘я 
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дитини, створенні комфортних умов роботи дошкільних 

закладів.  

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

- Покращення фізичного стану об‘єкта та забезпечення 

належних умов для його функціонування; 

- покращення температурного режиму та приведення його до 

відповідності встановленим санітарно-гігієнічним нормам; 

- комфортні та безпечні умови для ефективної реалізації 

виховного процесу гармонійно розвиненого юного 

покоління; 

- реалізація новітніх енергозберігаючих технологій та 

економія коштів шляхом мінімізації енерговитрат; 

- покращення планування будівлі та благоустрою території; 

- внесок в розбудову та вдосконалення мережі дошкільних 

навчальних закладів; 

- зміцнення матеріально-технічної бази садочка; 

- зменшення захворюваності учасників навчально-виховного 

процесу. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

Основними факторами ефективності та економічної 

діяльності впровадження даного проекту є: 

- скорочення витрат місцевого бюджету та можливість 

направляти їх на соціально-економічний розвиток 

навчальних закладів. 

- поширення та використання досвіду капітального ремонту 

садків на інші об‘єкти. 

соціальний вплив   Соціальний ефект проекту є очевидним і полягає в: 

- значному покращенні умов виховання юного покоління 

(належні санітарно-гігієнічні умови, температурний режим); 

- суттєвому покращенні умови безпечності перебування дітей 

в садочку; 

- формуванні культури енергозбереження серед учасників 

навчально-виховного процесу (дітей, батьків, педагогічних 

працівників) та серед населення в цілому.  Більше того, 

реалізація проекту сприятиме подальшому впровадженню 

енергозберігаючих технологій та розвитку 

енергоефективності; 

- опосередкованому покращенні здоров‘я діток, вихователів, 

уникненні загрози  травматизму дошкільнят, загрози 

руйнування будівлі. 

екологічний вплив  Впровадження заходів із теплової модернізації допоможе 

зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу 

9  Основні заходи проекту  Для реалізації проекту передбачаються наступні заходи: 

Захід 1 . Капітальний ремонт водопроводу та каналізації. 

Захід 2. Капітальний ремонт вентиляції. 

Захід 3. Здійснення технагляду та авторського нагляду. 

Захід 4. Встановлення об‘єктів енергетичного господарства. 

Захід 5. Встановлення зовнішніх мереж та споруд 

водопостачання, водовідведення та теплопостачання. 

Захід 6. Благоустрій та озеленення території. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021рік 
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11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет  24656.2356   24656.2356 

обласний бюджет      

бюджет громади  4351.1004   4351.1004 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

- Підгородненська міська рада; 

- відділ освіти; 

- ДФРР. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

2 

1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

 Впровадження інноваційно-інформаційних технологій в 

систему навчально-виховного процесу, підвищення 

фахового рівня педагогічного персоналу для ефективного 

використання нових можливостей і технологій шляхом 

придбання мультимедійного обладнання та комп’ютерної 

техніки для дошкільного закладу. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.1.1. Розвиток сучасного простору у закладах дошкільної 

освіти, що забезпечує потреби дітей у якісній освіті та 

потреби педагогів у зростанні власної професійної 

компетентності. 

4  Мета та завдання проекту  - виконання варіативної складової Базового компоненту 

дошкільної освіти України , освітня лінія «Комп‘ютерна 

грамота»; 

- підвищення інформаційної освіти та фахового рівня 

педагогічних працівників; 

- покращення умов та якості проведення навчально-

виховного процесу; 

- впровадження в роботу інноваційних технологій з 

використанням мультимедійного обладнання під час 

організації навчально-виховного процесу. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська ТГ 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

Цільові групи проекту: 

- діти дошкільного віку м. Підгородне; 

- батьки, діти яких будуть виховуватись у садочку ; 

- колектив садочка; 

- Підгородненська міська рада; 

- відділ освіти. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 В сучасному світі маємо велику потребу в впровадженні в 

роботу інноваційних технологій з використанням 

мультимедійного обладнання під час організації навчально-

виховного процесу. 
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8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 Впровадження варіативної складової Базового компоненту 

дошкільної освіти України, освітня лінія «Комп‘ютерна 

грамота» в дошкільній установі 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

 Поширення та використання світового досвіду виховання 

дітей дошкільного віку, робимо вклад в розвиток людського 

капіталу новоствореної ТГ. 

Соціальний вплив  Соціальний ефект проекту є очевидним і полягає в: 

- значному покращенні умов виховання юного 

покоління  

 

екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту   Відбір цінових пропозицій потенційних постачальників 

ноутбуків та мультимедійного обладнання; 

закупівля ноутбуків та мультимедійного обладнання; 

оприбуткування придбаної техніки у складі основних засобів; 

навчання педагогічних працівників роботі з мультимедійним 

обладнанням та навчання вихованців роботі з комп‘ютерною 

технікою. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

З 2021рік-до 2023 рік. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

114рн. (джерела 

фінансування проекту),в 

т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  330,00 330,00 330,00 990,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

-Підгородненська міська рада; 

- відділ освіти; 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

3 

1  Назва проекту розвитку 

(далі – проект)  

Реконструкція невикористаного приміщення старої 

школи, під НВК №3, по вулиці Каштанова,1. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.1.1. Розвиток сучасного простору у закладах дошкільної 

освіти, що забезпечує потреби дітей у якісній освіті та 

потреби педагогів у зростанні власної професійної 

компетентності. 

4  Мета та завдання проекту   Забезпечити наступність між освітніми установами, 

приділяючи належну увагу вимогам суспільства до якості 

освіти дітей відповідного віку 
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5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Підгородненська ТГ, Дніпропетровська область (Зарічка)  

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Цільовими групами населення, які в подальшому будуть 

користуватися плодами цього проекту,в першу чергу  діти,  

так і дорослі (додаткові робочі місця).  

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 Приміщення колишньої школи, яке можна адаптувати під 

НВК №3, давно чекає на вирішення питання. Жителі району 

в якому розташована будівля, водять діточок у до садочків в   

м. Дніпрі цей факт обурює  мешканців. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 Скоротити чергу до дитячих садочків по Підгородненська 

ТГ на 115 діток. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

 Підвищення довіри громадян до органу Місцевого 

самоврядування. 

соціальний вплив   Мешканці громади, які чекають на реконструкцію будівлі 

під НВК №3 та мають потребу в НВК в своєму районі.  

екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту   Проведення тендерних процедур; 

Підписання договору на виконання робіт з реконструкції 

будівлі; 

Відкриття НВК №3. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2022 роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет  15000,00 15000,00  30000,00 

бюджет громади   4000,00  4000,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Підгородненська ТГ, Дніпровська районна державна 

адміністрація. 

 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

4 

1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

 Забезпечення сучасними засобами навчання заклади 

шкільної освіти новоствореної Підгородненської громади 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.1.2. Розвиток якості шкільної освіти як найважливішого 

ресурсу, що забезпечує максимальне розкриття потенціалу 

кожної дитини та її майбутнього у всіх сферах 

життєдіяльності, та забезпечити потреби педагогів у 
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розвитку власної професійної компетентності. 

4  Мета та завдання проекту   Створення умов для забезпечення рівних можливостей 

одержання якісної освіти.  

 Розвиток особистості учня та його адаптація у світовому 

інформаційному просторі.  

Формування інформаційної культури учнів та педагогічних 

працівників, забезпечення їх інформаційних потреб.  

Удосконалення науково-методичного забезпечення навчально-

виховного процесу відповідно до Закону України « Про 

освіту».  

Оптимізація управління освітою на основі використання 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Підгородненська ТГ 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Від реалізації даного проекту отримають вигоду школярі 1-11 

класів всіх шести шкіл, батьки та опікуни учнів, вчителі 

школи/ комплексу та інші працівники закладів.  

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 Необхідність невідкладних заходів із впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у сферу освіти і 

науки зумовлена сучасною світовою тенденцією створення 

глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які 

дозволяють розвивати систему накопичення і поширення 

наукових знань педагогічної спільноти, а також надавати 

доступ до різноманітних інформаційних ресурсів. Ефективне 

впровадження сучасних технологій забезпечить подальше 

вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність 

освіти, підготовку молодого покоління до життя в 

інформаційному суспільстві. Здійснення проекту передбачає 

впровадження сучасних технологій у навчально-виховний 

процес, забезпечення закладів освіти різноманітним 

навчальним обладнанням. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 Реалізація проекту дасть можливість: підвищити рівень якості 

освіти в новоствореній громаді;  

 Створити умови для забезпечення рівних можливостей 

одержання якісної освіти, розширення альтернативних форм її 

здобуття;  

Технічно оснастити загальноосвітні навчальні заклади 

засобами навчального призначення у тому числі кабінетами 

фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними 

комп‘ютерними комплексами з мультимедійними засобами 

навчання;  

Підвищити рівень викладання предметів в освітніх закладах 

області шляхом використання мультимедійного обладнання і 

електронних засобів навчального призначення та організації 

вільного доступу учнів і педагогічних працівників до 
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високоякісних освітніх електронних бібліотек, навчальних 

матеріалів, навчально-методичних комплексів, цифрових 

інформаційних ресурсів. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

 Поточний та прогнозований рівень державного/бюджетного 

фінансування не забезпечує можливості інвестування в ці 

проекти в найближчі роки, що призведе до подальшого стану 

капітальних активів школи.  

соціальний вплив   Ширша залученість учнів ( особливо старших класів ) у 

освітні та спортивні заходи в спортивному залі дозволить 

змінити соціальну єдність в рамках територіальної громади та 

запобігти їхній участі в злочинній діяльності. 

екологічний вплив   Упорядкування пришкільної території змінить мотивацію 

жителів довколишніх будинків до належного поводженняз 

ТПВ. 

9  Основні заходи проекту   Придбання сучасних засобів навчання, придбання сучасної 

комп‘ютерної техніки, мультимедійного обладнання, 

придбання програмного забезпечення. закладам освіти за  

адресами:  

Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне  

вул. Щаслива буд.1Н;  

Дніпропетровська область, Дніпровський район, 

м. Підгородне, вул. Державна буд.2; 

Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне 

вул. Каштанова буд.1; 

Дніпропетровська область, Дніпровський район, 

м. Підгородне,вул. Партизанська буд.58; 

Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. 

Спаське, вул. Козинця  П., буд.74Б; 

Днипропетровська область., Новомосковський район, село 

Хуторо-Губиниха, вул. Садова, буд.5 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

З 2021-2023роки.  

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет  200,00 200,00 200,00 300,00 

бюджет громади  1000,00 2000,00 1000,00 4000,00  

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

 В реалізації проекту приймуть участь новостворена 

Підгородненська міська ТГ, Дніпровська районна державна 

адміністрація . 
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13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

  

5 

1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

 Підвищення якості освіти та рівного доступу до загальної 

середньої освіти у шкільних навчальних закладах 

новоствореної Підгородненської територіальної громади. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.1.2. Розвиток якості шкільної освіти як найважливішого 

ресурсу, що забезпечує максимальне розкриття потенціалу 

кожної дитини та її майбутнього у всіх сферах 

життєдіяльності, та забезпечити потреби педагогів у 

розвитку власної професійної компетентності. 

4  Мета та завдання проекту   Поліпшення умов отримання якісної освіти, приведення 

мережі навчальних закладів у відповідність до потреб 

громади, впровадження перспективних методів навчання та 

сучасних інформаційних технологій, забезпечення доступності 

та ефективності освіти, підготовка молодого покоління до 

життєдіяльності в інформаційному суспільстві, удосконалення 

патріотичного виховання. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Підгородненська ТГ, Дніпровський район, Дніпропетровська 

область. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Від реалізації даного проекту отримають вигоду школярі 1-11 

класів всіх шести шкіл, батьки та опікуни учнів, вчителі 

школи/ комплексу та інші працівники закладів.  

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 На сьогоднішній день новоствореній Підгородненській ТГ не 

передані на баланс шкільні навчальні заклади з районного 

відділу освіти. Після створення відділу освіти територіальної 

громади на згаданий відділ будуть покладені обов‘язки 

створенням умов для навчання і виховання учнів, підвищення 

рівня шкільної освіти, вдосконалення функціонування шкіл . 

Для підвищення привабливості проживання в 

Підгородненській громаді існує необхідність у забезпеченні 

умов і якості освіти шляхом поточних та капітальних ремонтів 

існуючих загальноосвітніх закладів. Застарілий стан фасадів та 

неналежний рівень упорядкованості пришкільної території 

обмежує здатність школи повноцінно забезпечувати безпеку 

школярів. Застарілий стан спортивного залу не створює 

належних передумов для школярів для заняття спортом. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 Створення комфортних умов під час навчально-виховного 

процесу. 

Підвищення рівня шкільної освіти для дітей новоствореної 

Підгородненської територіальної громади.  

Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів і з 

урахуванням демографічних, економічних і соціальних 

перспектив.  
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Вдосконалення функціонування шкіл, створення єдиного 

освітнього простору в межах освітнього округу.  

Підвищення привабливості проживання в новоствореній 

громаді. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

 Поточний та прогнозований рівень державного/бюджетного 

фінансування не забезпечує можливості інвестування в ці 

проекти в найближчі роки, що призведе до подальшого стану 

капітальних активів школи.  

соціальний вплив   Ширша залученість учнів ( особливо старших класів ) у 

освітні та спортивні заходи в спортивному залі дозволить 

змінити соціальну єдність в рамках територіальної громади та 

запобігти їхній участі в злочинній діяльності. 

екологічний вплив   Упорядкування пришкільної території змінить мотивацію 

жителів довколишніх будинків до належного поводження з 

ТПВ. 

9  Основні заходи проекту   Поточні та капітальні ремонти шкіл новоствореної громади за 

адресами:  

Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне  

вул. Щаслива буд.1Н;  

Дніпропетровська область, Дніпровський район, 

м. Підгородне, вул. Державна буд.2; 

Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне 

вул. Каштанова буд.1; 

Дніпропетровська область, Дніпровський район, 

м. Підгородне,вул. Партизанська буд.58; 

Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. 

Спаське, вул. Козинця  П., буд.74Б; 

Дніпропетровська область., Новомосковський район, село 

Хуторо  убиниха, вул. Садова, буд.5 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

З 2021 2023роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет  1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

бюджет громади  3000,00 3000,00 3000,00 9000,00  

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

100,00 100,00 100,00 300,00 

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

 В реалізації проекту приймуть участь новостворена 

Підгородненська міська ТГ (до складу якої входять місто 

Підгородне, село Перемога, село Спаське, село Дмитрівка, 

село Хуторо-Губиниха), Дніпровська районна державна 

адміністрація . 
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13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

6 

1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

Створення центру розвитку дитини на базі будинку БДТ. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.1.3. Реалізація прав громадян на здобуття позашкільної 

освіти, на розкриття особистісно-орієнтованої моделі, 

формування життєвої компетентності, базових якостей 

особистості, розумової, емоційної, соціальної зрілості.  

4  Мета та завдання проекту  - Виявити обдаровану молодь і створити умови для її 

розвитку; 

- Надати доступ дітям та молоді із малозабезпечених сімей, до 

якісної позашкільної освіти шляхом розвитку мережі гуртків, 

творчих об'єднань, секцій, їх філій тощо; 

- Забезпечити модернізацію навчальної, матеріально-технічної 

бази позашкільних навчальних закладів, оснащення їх 

сучасним обладнанням, оргтехнікою, апаратурою, 

інструментами, матеріалами для роботи; 

- Провести ремонти будівель, споруд, комунікацій та 

обладнання позашкільних навчальних закладів, які цього 

потребують. 

Проведення атестації, з отриманням диплому, учнів 

позашкільної освіти, для вибору вектору зайнятості в 

професійній освіті. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Підгородненська ТГ,та сусідні громади згідно договорів про  

міжмуніципальне  співробітництво 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Від реалізації даного проекту отримають вигоду школярі 1-11 

класів всіх шести шкіл, батьки та опікуни учнів, вчителі 

школи/ комплексу та інші працівники закладів. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 Розвиток позашкільної освіти, організація і здійснення 

навчально-виховної роботи в позашкільних навчальних 

закладах ускладнюється: 

 недостатнім фінансуванням, невиконання планів 

надходжень до відповідних бюджетів, особливо у сільській 

місцевості, створює значні труднощі фінансового 

забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів, 

стримує процеси відновлення їх мережі, оновлення 

матеріально-технічної бази, збільшення контингенту учнів, 

охоплених позашкільною освітою; 

 проблемами у науково-методичному та кадровому 

забезпеченні системи позашкільної освіти; 

 недостатнім рівнем соціального захисту учасників 

навчально-виховного процесу. 

 В умовах гострого дефіциту ціннісних орієнтацій 

потребує поліпшення виховна робота з учнівською та 

студентською молоддю на ґрунті формування патріотичної 
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свідомості, готовності її до виконання громадянських і 

конституційних обов'язків. На часі заміна стандартних 

виховних заходів для дітей та молоді на цілеспрямоване і 

професійне управління виховним процесом, посилення 

національно-патріотичного виховання. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

  Забезпечення відповідності інфраструктури 

позашкільної освіти потребам і запитам населення з 

урахуванням ресурсних можливостей адміністративно-

територіальних одиниць громади, попиту на професії; 

 - реалізація освітньої політики у галузі позашкільної 

освіти як важливої функції у процесі виховання та розвитку 

дитини; 

 - створення та забезпечення рівного доступу до 

позашкільної освіти,організації вільного часу; 

 - формування та розвиток системи позашкільної освіти 

на основісвітових та національних надбань, усталених 

традицій та сучасних підходів, завдань інтеграції України у 

європейський освітній простір; 

 - підвищення ролі суспільних інституцій, батьків, 

громадськості у розвитку позашкільної освіти, забезпечення її 

престижу. 

 -формування в закладах позашкільної освіти громади 

середовища,сприятливого для навчання, пізнання, дозвілля 

впродовж життя. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

 -Створення нових робочих місць (розрахунково 2-3); 

соціальний вплив    Вдосконалення форм і методів надання позашкільної 

освіти відповідно до потреб громади та інтересів, нахилів та 

вподобань дітей і молоді. 

 Формування потреби у безперервній освіті й 

необхідності самопізнання,самовиховання та 

самовдосконалення. 

екологічний вплив    

9  Основні заходи проекту   Реконструкція будівлі  БДТ  під центр розвитку дитини. 

Придбання обладнання та устаткування для роботи центру. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021рік. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет  500,00   500,00 

бюджет громади  1000,00   1000,00  

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

200,00   200,00 
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12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

 В реалізації проекту приймуть участь новостворена 

Підгородненська міська ТГ Дніпровська районна державна 

адміністрація. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

7 

1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

 Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – 

поліпшення первинної медицини в ТГ. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.1.4. Оптимізація та покращення інфраструктури закладів 

охорони здоров’я, підвищення якості медичних послуг. 

4  Мета та завдання проекту   Поліпшення умов надання первинної медичної допомоги 

шляхом енергоефективного оновлення приміщень та 

постачання медичного обладнання. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Підгородненська ТГ, та громади які підпишуть договори 

міжмуніципального співробітництва. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Всі мешканці Підгородненська ТГ 23975 осіб, та громади які 

підпишуть договори міжмуніципального співробітництва. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 Поліклінічне відділення Підгородненської міської ради 

лікарні розраховане на 340 відвідувачів в зміну. В середньому 

прийом становить 420 відвідувань на зміну, відповідно – до 

150 тисяч відвідувань на рік. В ЦПМСД працює 44 медичних 

працівника. Будівля поліклінічного відділення збудована у 

1963 році. В результаті тривалої експлуатації та відсутності 

ремонтних робіт на даний час дерев‘яні двері та вікна 

прийшли у цілковиту непридатність. В зв‘язку з 

використанням при будівництві закладу матеріалів з низьким 

теплоопором експлуатація приміщення поліклінічної лікарні 

призводить до неекономного та нераціонального використання 

енергоресурсів, та недотримання внутрішнього 

температурного режиму згідно санітарних норм. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

- Забезпечення оптимальних умов для функціонування 

поліклінічного відділення ЦПМСД відповідно до санітарно-

гігієнічних вимог.  

- Енергозбереження та заощадження бюджетних коштів.  

- Покращення умов прийому пацієнтів та працівників закладу. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

 Збереження бюджетних витрат на опалення приміщення 

ЦПМСД. 

соціальний вплив  Надання якісних медичних послуг населенню. 

екологічний вплив  Зменшення викидів СО2 в атмосферу. 

9  Основні заходи проекту  - виготовлення енергетичного паспорту; 

- виготовлення ПКД 

- демонтаж дерев‘яних віконних та дверних блоків;  
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- улаштування нових метало-пластикових віконних та дверних 

блоків; 

 - улаштування внутрішніх та зовнішніх відкосів. 

 - утеплення будівлі; 

 - ремонт покрівлі.  

 - ремонт ліній водопостачання та водовідведення. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  2000,00 1000,00  3000,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

3000,00 4700,00 3000,00 10700,00 

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

УФСІ, Підгородненська міська рада. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

8 

1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

 Ревіталізація центру культури, дозвілля та творчості за 

рахунок «реконструкції комплексу будинку культури ім. 

Т.Г. Шевченка за адресою вул. Центральна,44 в м. 

Підгородне, Дніпровського району, Дніпропетровської 

області». 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.1.5. Оптимізація та покращення інфраструктури закладів 

культури та спорту, підтримка руху зорового способу 

життя, забезпечення дозвілля. 

4  Мета та завдання проекту   Створення належних умов для розвитку культури у громаді, 

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, 

проведення  капітального ремонту приміщення із  заходами по 

енергоефективності Центру КДТ. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Підгородненська ТГ, гості громади 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту   Від реалізації даного проекту отримають вигоду 23975 осіб за 

рік,всі жителі  та гості громади.  

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

 Сучасні реалії соціально-економічного стану суспільства 

спонукають рухатися вперед, оновлюючи й удосконалюючи не 
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спрямований проект  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 діяльності клубних закладів, потребують 

принципових змін. 

Центр на сьогодні не має відповідного ошатного вигляду та 

ресурсів для того, щоб залучити більше людей до відвідування 

закладу та  до участі  у клубних формуваннях і громадських 

об‘єднаннях. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 Створити новітній громадський простір, що приваблюватиме 

мешканців громади (насамперед – молодь) своїми 

можливостями для власного розвитку; 

Зільшити відсоток молоді, яка залучена до роботи зазначеного 

Центру; 

Створити центр громадської активності (включно з 

коворкінгом); 

Створити нові робочі місця. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

 Центр культури, дозвілля та творчості буде утримуватися 

після реалізації проекту часково за кошти міського бюджету та 

частково за кошти від платних послуг; 

соціальний вплив   Підвищено рівень культури населення громади;  

Оптимізовано заклади культури громади з урахуванням 

демографічних, економічних і соціальних перспектив; 

Підвищено привабливість проживання в громаді; 

Покращено культурне життя громади; 

екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту   Для досягнення мети будуть виконані наступні завдання: 

-Проведення тендерних процедур. 

-Укладення договорів на виконання робіт. 

-Укладення договорів на проведення авторського нагляду. 

-Укладення договору про технічний нагляд за виконанням 

робіт.  

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021рік 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет  15997.7144   15997.7144 

обласний бюджет      

бюджет громади  3999.4286   3999.4286 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

В реалізації проекту приймуть участь новостворена 

Підгородненська міська ТГ Дніпровська районна державна 

адміністрація, обласне управління культури. будинок культури 
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ім. Т.Г. Шевченка. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

9 

1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою : 

Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. 

Підгородне, вул. Центральна, 44а, для креативного 

розміщення краєзнавчого музею ім. О.Коваля. 

2  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.1.5. Оптимізація та покращення інфраструктури закладів 

культури та спорту, підтримка руху зорового способу 

життя, забезпечення дозвілля. 

3  Мета та завдання проекту   Покращення умов роботи музею, за рахунок виконання 

заходів по збереженню та примноження культурно-освітніх 

надбань українського народу, зокрема міста Підгороднього та 

об‘єднаної територіальної громади, шляхом проведення 

реконструкції приміщення краєзнавчого музею ім. О.Коваля в 

м. Підгородне. 

4  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Підгородненська ТГ, Дніпропетровська область.  

5  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Цільовими групами населення, які в подальшому будуть 

користуватися плодами цього проекту, можуть бути як діти, 

юнацтво, так і дорослі. Проект дозволить розширити 

можливості для відвідування музею жителям області,  також 

всіх регіонів України та закордонними туристами. 

6  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 Комунальний заклад в якому розміщено краєзнавчий музей 

ім. О.Коваля було створено на основі приватної колекції 

організатора музею, першого директора на громадських 

засадах Коваля Олексія Семеновича. Відкриття закладу 

відбулося 5 листопада 1967 року. Існує акт передачі 

Одноповерхового приміщення шкільного лабораторного 

приміщення під потреби музейного закладу від 9 грудня 1967 

року.  

 На разі влада разом з громадою прагнуть створити сучасний 

культурний центр новоствореної ТГ. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 Проведення реконструкції будівлі комунальної власності, яка 

використовується на умовах оренди краєзнавчим музеєм 

ім. О. Коваля дозволить досягти нових кількісних та якісних 

результатів в роботі музею ім. О. Коваля. 

 В короткотривалий перспективі це дозволить покращити 

умови для збереження і примноження музейного речового 

фонду, дасть змогу розвивати туризм в об‘єднаній 

територіальній громаді, також відкриється можливість 

збільшити кількість мистецьких заходів, проведених у 

приміщенні музею. 
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економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

 Подальше утримання реконструйованої будівлі буде 

здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету та 

надходжень від реалізації культурних платних послуг. 

Кількість і якість культурних послуг зростатиме. В результаті 

реалізації даного проекту буде створено додаткові площі для 

розміщення експозицій,  покращення умов проведення 

культурних заходів для населення, що буде поштовхом для 

соціально-культурного розвитку новоствореної 

Підгородненської міської ТГ, та для збільшення доходів 

комунальної установи. 

соціальний вплив   Реалізація проекту спрямована на впровадження та 

застосування новітніх технологій у музейній справі, 

впровадження інноваційних заходів, розв‘язання важливих 

проблем соціально-культурного характеру новоствореної ТГ. 

екологічний вплив   

8  Основні заходи проекту   - Вивчення сучасного стану будівлі та приміщення, 

відповідність їх функціональному призначенню; 

 - Визначення стратегії подальшого функціонування та 

розвитку музею; 

 - Визначення переліку робіт; 

- Розробка проекту для участі в обласному конкурсі проектів і 

програм місцевого самоврядування; 

- Проведення робіт по реконструкції будівлі та приміщень( 

добудова нового приміщення – додаткової експозиційної зали) 

згідно ПКД Першої  черги будівництва та проведення  робіт 

другої черги будівництва. 

9  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2022 роки 

10  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет  900,00 900,00  1800,00 

бюджет громади  1840,177 1409,327  3249,497 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

    

11  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

В реалізації проекту приймуть участь Підгородненська міська 

рада, Дніпропетровська обласна рада, обласне управління 

культури. 

 

12  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

10 

1 Назва проекту розвитку Розбудова велосипедної інфраструктури нашої 
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(далі-проект) новоствореної громади «Крути педалі» 

2 Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект 

1.1.5. Оптимізація та покращення інфраструктури 

закладів культури та спорту, підтримка руху зорового 

способу життя, забезпечення дозвілля. 

3 Мета та завдання 

проекту 

 Створено інфраструктуру для безпечного катання на 

велосипеді, роликах, скейті; та інфраструктури для розвитку 

вело-туризму. 

4 Територія, на яку матиме 

вплив 

 Територія м. Підгородне 

5 Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари 

проекту 

 Населення м. Підгородне, вело-туристи, молодь, діти, 

спортсмени. 

6 Опис проблеми на 

вирішення якої 

спрямований проект 

 Відсутність інфраструктури для безпечного катання на 

велосипеді, роликах, скейті; та інфраструктури для розвитку 

вело-туризму 

7 Очикувані результати від 

реалізації проекту 

 Створено вело-доріжки для безпечного катання та 

пересування на велосипеді, роликах, скейті, самокаті 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту 

 Об‘єднано маршрутом туристичні місця для їх відвідування 

вело-туристами; 

Освітлено територію вздовж вело-доріжки та встановлено 

дороговкази, лавки для відпочинку. 

Залучення до співпраці ФОП, що займаються прокатом та 

ремонтом велосипедів. 

соціальний вплив  Ведеться пропаганда здорового стилю життя та любові до 

велоспорту; 

Відкриваються нові ФОП що здійснюють продажу та ремонт 

велосипедів 

Діти безпечно пересуваються велосипедом; 

Зменшилась кількість ДТП з велосипедистом на 60% 

екологічний вплив  Зменшується кількість шкідливих вихлопних газів на 

території міста на 40% (люди віддають перевагу 

велосипеду); 

Озеленено територію вздовж велодоріжки. 

8 Основні заходи проекту  Проектна документація та дотримання тендерних процедур; 

Відсипка «подушки» для вело-доріжки 

Укладання відповідного асфальтового покриття; 

Встановлення освітлення та висадження озеленення; 

Облаштування лавок для відпочинку та дороговказів; 

Встановлення вело-стоянок біля туристичних місць; 

Виготовлення путівника (друковане видання) по вело-

маршруту. 

9 Період реалізації проекту 

(з(рік) до (рік) 

2023рік. 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, 

тис.грн(джерела 

фінансування проекту) в 

т.ч.: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

 

державний бюджет     

обласний бюджет   1000,00 1000,00 

бюджет громади   1352,00 13352,00 

інші джерела (ППП,     



 
Стратегія  розвитку Підгородненської територіальної громади на період 2020-2027 роки 

 

 

бізнес, МТД, інші джерела) 

11 Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Заступник голови з питань благоустрою; підрядна 

організація, громадські діячі та волонтери, приватні 

підприємці. 

12 Інша інформація щодо 

проекту (за потреби 

Ініціатором проекту може бути громадська організація 

любителів велоспорту. (припущення) 

11 

1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

 Розвиток бібліотек-культурно-освітніх закладів, в 

новоствореній Підгородненській громаді. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.1.5. Оптимізація та покращення інфраструктури 

закладів культури та спорту, підтримка руху зорового 

способу життя, забезпечення дозвілля. 

4  Мета та завдання проекту   Створення комфортної зони для  всіх охочих. Надання 

користувачам швидкого доступу до знань та інформації. 

Сприяння інтелектуальному розвитку підростаючого 

покоління, відволікти дітей від негативного впливу вулиці та 

медіапростору. 

Підвищення рівня обізнаності населення в різних питаннях 

сьогодення.  

Згуртованість населення, об‘єднаного спільними інтересами. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Підгородненська ТГ, Дніпровський район, Дніпропетровська 

область. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Від реалізації даного проекту отримають вигоду 23975 осіб 

за рік,всі жителі  та гості громади.  

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 Проектом передбачається, першочергово, створити 

комфортні умови перебування у приміщеннях бібліотек, в 

осінньо-зимовий період шляхом встановлення 

енергоощадних систем опалення. В другу чергу – 

підключення закладів до швидкісного Інтернету, створення 

біля них зони вільного wi-fi, закупівля комп‘ютерного та 

мультемідійного обладнання. Розробка розкладу заходів 

направлених на залучення населення до участі у них, а саме: 

- навчання користуватися ПК та гаджетами для людей 

похилого віку; - створення інтернет-клубів; - організація 

дискусійних клубів на різні тематики; - проведення конкурсів 

серед аматорських колективів громади; - творчі вечори із 

запрошенням сучасних авторів та творчих особистостей; - 

проведення «вечорів кіно» на різні теми і т.д 

 Розробка розкладу заходів направлених на залучення 

населення до участі у них, а саме:  

- навчання користуватися ПК та гаджетами для людей 

похилого віку;  

- створення інтернет-клубів; 

 - організація дискусійних клубів на різні тематики; 

 - проведення конкурсів серед аматорських колективів 

громади; -  
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творчі вечори із запрошенням сучасних авторів та творчих 

особистостей; 

 - проведення «вечорів кіно» на різні теми і т.д 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 Створення Центрів місцевої соціальної активності на базі 

бібліотек, що призведе до зменшення деструктивних 

соціальних наслідків в Підгородненській ТГ. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

 Створення нових робочих місць (розрахунково 2-3); 

-скорочення витрат місцевого бюджету  на енергоносіях та 

можливість направляти їх на соціально-економічний 

розвиток культурно-освітніх закладів. 

- поширення та використання досвіду з розвитоку бібліотек-

культурно-освітніх закладів. 

соціальний вплив   Згуртованість, цілісність Громади та країни в цілому. 

екологічний вплив   Зменшення викидів СО2 в атмосферу,  за рахунок 

покращення систем опалення. 

9  Основні заходи проекту   Прийняття відповідного рішення радою із затвердженням 

відповідного бюджету. Встановлення сучасної системи 

опалювання закладів. Підключення закладів до швидкісного 

Інтернету, створення біля них зони вільного wi-fi. Закупівля 

комп‘ютерної техніки та мультимедійного обладнання. 

Узгодження та затвердження відповідного розкладу заходів. 

Розповсюдження інформації серед мешканців громади та за її 

межами. Висвітлення заходів у ЗМІ. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021 - 2023роки. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020рік  2021 рік  2022 рік  2023рік Усього  

 

державний бюджет       

обласний бюджет       

бюджет громади   200,00 200,00 200,00 600,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

В реалізації проекту приймуть участь новостворена 

Підгородненська міська ТГ, бібліотеки-культурно-освітні 

заклади.  

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

12 

1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

Створення ЦНАП у рамках фази впровадження 

програми    «U- LEAD» з Європою. 
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3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.1.6. «Прозоре Підгородне» Наближення публічних 

послуг. 

4  Мета та завдання проекту   Метою створення ЦНАП є наближення послуг до місця 

проживання заявників, забезпечення зручних та доступних 

умов отримання послуг суб'єктами звернень як у межах 

новоствореної ТГ так і за її межами. 

 Завданнями проекту є: 

забезпечення населення якісними адміністративними 

послугами; 

забезпечення ЦНАПу обладнанням для видачі документів 

нового зразка; 

здобуття працівниками ЦНАПу необхідних навичок для 

роботи з обладнанням. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Підгородненська ТГ, Дніпровський район, 

Дніпропетровська область. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Від реалізації даного проекту отримають вигоду 23975 осіб 

за рік,всі жителі  та гості громади. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 На сьогоднішній день в новоствореній Підгородненській 

ТГ відсутній ЦНАП. Жителі ТГ звертаються до 

Підгородненської міської ради та найближчих відділень 

ЦНАПів інших громад. Для зручності жителів та для 

підвищення довіри до влади, нашій громаді просто 

необхідно створення такого центру з територіальним 

підрозділом в с. Спаське по вул. Козинця,81 

Дніпропетровської обл., Новомосковського району.  

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 ЦНАП буде забезпечений апаратом для видачі ID-карток та 

паспорту для виїзду за кордон для населення 

новоствореного Підгородненського ТГ та району; 

буде покращено якість адміністративних послуг; 

-працівники ЦНАПу отримають нові навички. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

 Створення нових робочих місць (розрахунково 2-3); 

 в місцевий бюджет буде забезпечено додаткове 

надходження коштів від оформлення документів. 

соціальний вплив   Покращення доступності та якості надання 

адміністративних послуг для фізичних осіб, юридичних 

осіб, які звертаються за отриманням адміністративних 

послуг шляхом створення сучасного ЦНАП на основі 

кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту   Реконструкція будівлі комунальної власності 

Підгородненської міської ради під Центр надання 

адміністративних послуг за адресою: Дніпропетровська обл. 

Дніпровський район, м. Підгородне, вул. Центральна 43а. 

 Поточний ремонт адміністративної будівлі с. Спаське за 
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адресою: Дніпропетровська 131рн.., Новомосковський 

район, с. Спаське, вул. Козинця,81. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2020 -2021роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

131рн. (джерела 

фінансування проекту),в 

т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  4900,00   6750,00  

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

 6800,00  6800,00 

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

В реалізації проекту приймуть участь новостворена 

Підгородненська міська ТГ, Дніпровська районна державна 

адміністрація та районна рада, U- LEAD» з Європою. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

13 

1  Назва проекту розвитку 

(далі – проект)  

Впровадження електронного документообігу на території 

Підгородненської територіальної об’єднаної громади. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.1.6. «Прозоре Підгородне» наближення публічних 

послуг. 

4  Мета та завдання проекту   Мета проекту – економії часу  працівників міської ради та 

всіх підлеглих комунальних закладів(лікарня, школи,садочки 

та ін..);економія на  собівартості документів,зменшення часу 

на обробку електронного документа в порівнянні з 

паперовим; очікуване збільшення продуктивності  та 

контролю роботи міської ради та підлеглих закладів з 

використанням електронного документообігу. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська ТГ, Дніпропетровська область.  

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Цільовими групами , які в подальшому будуть 

користуватися плодами цього проекту :міська рада та 

підлеглі комунальні заклади. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 На червень 2020 року в міській раді відсутній електронний 

документообіг, до цього часу  використовуються паперовий 

вид листування, реєстрація ведеться в 10 журналах. Після 

об‘єднання одну велику територіальну громаду стало   ще 

складніше листуватись з населенням проживаючим на 

віддалених районах. 



 
Стратегія  розвитку Підгородненської територіальної громади на період 2020-2027 роки 

 

 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 При впровадженні електронного документообігу 

покращиться в першу чергу якість надання послуг жителям 

громади, при обробці документів в електронному 

документообігу буде можливість створення єдиної бази 

жителів громади, а звідти і можливість надання деяких 

послуг жителям в електронному вигляді, наприклад довідка 

про склад сім‘ї та інше. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

 При створенні електронного документообігу значна 

економія буде на папір, який зараз коштує для міської 

ради;будинку культури,садочків,та інших комунальних 

закладів,які до нас приєднаються та краска для картриджів. 

соціальний вплив   Реалізація проекту спрямована на впровадження та 

застосування новітніх технологій,впровадження е-демократії 

на території нашої громади(е-петиції, громадський бюджет, 

опитування,консультації, е-послуги) для наших жителів 

онлайн. 

екологічний вплив   Зберігання лісів,які використовуються для виготовлення 

паперу. 

9  Основні заходи проекту   1.Придбання серверу-придбано,2.Підняття домену, 

підключення всіх персональних комп‘ютерів до одної 

мережі,встановлення безпеки.3.Розробка технічного завдання 

електронного документообігу-розроблено. 4.Розробка 

електронного документообігу по блокам:вхідна  та вихідна 

кореспонденція, електронна база жителів громади , рішення 

сесії та виконавчого комітету,рада(поіменне 

голосування,протоколи), оприлюднення (сумісність з сайтом 

громади:е-петиції,доступ до публічної 

інформації,опитування, консультації) 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2020-2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік Усього 

державний бюджет       

обласний бюджет       

бюджет громади  84,00 140,00 140,00 140,00 432,00 

інші джерела EGAP  150,00 150,00   300,00 

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

В реалізації проекту приймуть участь Підгородненська 

міська рада.EGAP 

 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

14 
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1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

 Особистий кабінет жителя міста Підгородненської 

громади  

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.1.6. «Прозоре Підгородне» Наближення публічних 

послуг. 

4  Мета та завдання проекту   Мета проекту – створення єдиної бази жителів громади для 

надання можливості населенню в одному кабінеті мати 

можливість сплатити комунальні послуги, 

податки,заключити договір на вивіз сміття,мати можливість 

отримати довідку про склад сім‘ї, записатись на чергу для 

отримання будь-якої послуги,оформити документи на 

земельну ділянку,листування, отримувати приписи, писати 

звернення міському голові та інше. Міська рада буде мати 

статистику та опис населення.  

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Підгородненська ТГ, Дніпропетровська область.  

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Цільовими групами , які в подальшому будуть 

користуватися плодами цього проекту :всі жителі громади, 

всі відділи  міської ради для статистики. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 На даний час житель громади оплачує комунальні окремо, 

стоїть в черзі, щоб отримати квитанцію на сплату 

податку,отримати довідку про склад сім‘ї,заключити договір 

на вивіз сміття, іноді зовсім не може прийти для отримання 

довідок,квитанцій, задати питання, підняти проблему так як 

працює.  

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 Жителі зможуть отримати зв‘язок з міською 

владою,повноцінно користуватись  усі ми послугами та 

сплачувати за послуги у будь-який час, а міська рада матиме 

наповнення бюджету та контроль за несвоєчасною сплатою. 

Влада буде мати статистику. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

 Кабінет мешканця буде формуватись при роботі 

електронного документообігу та в роботі ЦНАПу. 

соціальний вплив   Реалізація проекту спрямована на якість та зручність 

надання послуг жителям громади онлайн. 

екологічний вплив  ---- 

9  Основні заходи проекту  1.Заключення договору  з ДТЕК, Дніпрогаз, ДФС, КП ЕТС та 

інших постачальників послуг,банками. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2020-2021роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  Усього  
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державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади   200,00   

інші джерела EGAP  100,00 100,00  200,00 

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

В реалізації проекту приймуть участь Підгородненська 

міська рада.EGAP 

 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

15 

1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

Сприяння психологічної реабілітації учасників АТО 

(ООС) 

  

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.1.7. Протидія суспільному виключенню. 

4  Мета та завдання проекту   Збереження або відновлення фізичного та психологічного 

здоров‘я учасників бойових дій. 

 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Підгородненська ТГ. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Цільовими групами , які в подальшому будуть 

користуватися плодами цього проекту : 200-300 мешканців 

Підгородненської ТГ учасники бойових дій, які мають таку 

необхідність. 

 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 Одним із найбільш актуальних завдань є комплексне 

вирішення питань соціального забезпечення, соціального 

захисту учасників АТО, зокрема демобілізованих 

військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України, членів їх сімей та сімей 

загиблих учасників АТО, а також питання соціальної та 

психологічної реабілітації 

 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

- забезпечено послугами із соціальної адаптації учасників 

АТО; 

- поліпшено соціально-психологічний клімат у родинах 

учасників АТО, взаємовідносини з найближчим оточенням; 

- забезпечено учасників АТО інформацією про державні 

установи та недержавний сектор, що надають послуги із 

соціальної підтримки; 

- створено умови для покращення здоров‘я та 

психоемоційного стану учасників  АТО; 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

 Розвиток людського капіталу. 

соціальний вплив   Підвищення довіри до органу місцевого самоврядування. 
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екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту  -надання сім‘ям осіб, які брали безпосередню участь в АТО 

та перебувають у складних життєвих обставинах, 

соціальних послуг та, у разі потреби, забезпечити їх 

соціальним супроводом; 

-створення при місцевих центрах соціальних служб для 

сім‘ї, дітей та молоді груп взаємодопомоги та 

взаємопідтримки для осіб. які брали безпосередню участь в 

АТО, та членів їх сімей; 

-ведення соціальної роботи з найближчим оточенням та 

членами сімей учасників АТО та загиблих; 

-забезпечення діяльності інформаційно-консультаційного( 

ресурсного)центру, на базі якого учасники АТО зможуть 

отримати необхідні консультації; 

-розповсюдження інформаційних матеріалів із контактами 

організації, які надають допомоги та підтримку 

демобілізованим військовослужбовцям 

 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік Усього 

державний бюджет       

обласний бюджет       

бюджет громади   144,00 144,00 144,00 432,00 

інші джерела        

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Підгородненська міська рада. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

16 

1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

Проведення заходів щодо підтримки дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.1.7. Протидія суспільному виключенню. 

4  Мета та завдання проекту   Забезпечення прав щодо соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Підгородненська ТГ. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Цільовими групами , які в подальшому будуть 

користуватися плодами цього проекту :56 дітей з статусом 

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 
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станом на 01.06.2020р. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 Проблема сирітства існує у всьому світі. Завжди були, є і 

будуть діти, які з різних причин залишаються без батьків, 

Тому, однією з найважливіших соціальних цінностей 

держави та громади є соціальний захист дітей-сиріт і дітей 

позбавлених батьківського піклування. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 Створено комфортні умови в навчальному процесі та житті 

дітей, а саме безкоштовне харчування в  освітніх закладах, та 

безкоштовне оздоровлення шляхом літнього відпочинку на 

морі.  

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

 Розвиток людського капіталу. 

соціальний вплив   Підвищення довіри до органу місцевого самоврядування. 

екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту   Розрахувати та затвердити на сесії ради кошторис на 

безкоштовне харчування, та оздоровлення  шляхом літнього 

відпочинку біля моря дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування. 

 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік Усього 

державний бюджет       

обласний бюджет       

бюджет громади   2500,00 2500,00 3500,00 8500,00 

інші джерела        

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Підгородненська міська рада, заклади освіти на території 

Підгородненської громади. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

17 

1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

Молодіжний Простір інноваційного навчання та якісного 

відпочинку молоді. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.1.8. Сприяння розвитку молодіжного руху. Поліпшення 

умов для самореалізації молоді. 
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4  Мета та завдання проекту   Взаємодія молоді, державних установ, закладів освіти. 

Створення молодіжного простору в приміщені бібліотеки  на 

основі підписаного «Меморандуму співпраці»,  виконання 

умов програми «Молодіжний працівник».  

Завдання: Наповнення молодіжного  простору  інноваційним  

навчанням у сфері вибору майбутньої професії та 

професійного  орієнтування.  Вирішення проблем  

працевлаштування молоді,   наповнення якісними кадрами 

місцевого бізнесу, конкурентоспроможність молоді  

Підгородненської ТГ.  

 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Підгородненська ТГ. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Мешканці Підгородненської ТГ,  молодь у віці 14 – 35 років 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 В  місті Підгородне приблизно 8000 осіб молоді віком 

 14 – 35 років , котрі не отримують достатньої інформації про 

сучасні форми  професійного навчання та якісного рівня 

відпочинку.  Проект передбачає створення молодіжного 

простору  де молодь зможе почуватися безпечно,  

спілкуватися з успішними людьми,   навчатися,   ініціювати 

та створювати власні проекти. 

Молодіжний простір матиме три основні локації:  

бібліотека (консультаційна кімната -збір для молоді до 20 

осіб),  

актова зала міської ради (проведення тренінгових навчальних 

програм   від 20 -35 осіб),  прилегла територія: молодіжні 

зібрання більш ніж 50 осіб (розважальні,  молодіжні, дитячі, 

сімейні програми). 

Напрямки молодіжного простору: навчання, комунікація, 

поїздки, обмін досвідом з іншими громадами. 

 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 Молодь -  прогресивний ресурс громади, який при  умові 

навчання і комунікації   залишається не тільки «ресурсом 

громади», а стає  її цінністю.  

Започаткування формату: актуальне навчання – практичне 

застосування навиків.  

Співпраця і взаємодія молодіжного простору, місцевої влади, 

закладів освіти, виконавців, підприємців.    

Збільшення молодіжної активності та зацікавленості у 

створенні робочих місць.  

Написання спільних проектів з   міською радою по  

напрямкам:  проектування, будівництво, благоустрій  міської 

території, комп‘ютерний дизайн, ландшафт,   менеджмент, 

туристичний бізнес, фермерська справа, агрономія, майстерні 
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і т.д. 

 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

 Розвиток людського капіталу. 

соціальний вплив   Підвищення довіри до органу місцевого самоврядування. 

екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту   Професійне навчання  молодіжного простору :  

1. Благоустрій територій,  реконструкція, будівництво. 

2. Проектування – урбаністика - архітектура. 

3. Ландшафт – дизайн –флористика. 

4. Комп‘ютерна графіка та дизайн. 

5. Маркетинг – візуалізація – рекламний бізнес 

6. Бізнес тренінги –комунікація -проектний менеджмент 

7. Менеджмент підприємств, музичний, клубний бізнес. 

8. Туристичний бізнес, екскурсовод – гід, краєзнавство. 

9. Готельний – спортивний – ресторанний  бізнес. 

10. Фермерська справа, майстерні, агрономія. 

 

-  Співпраця міської ради з освітніми навчальними 

закладами , підписання угод  про надання послуг  

тренінгового навчання для молоді (14 – 35 років) 

Підгородненської ТГ. 

- Навчання молоді проходитиме з професійними 

викладачами  державних освітніх установ: університети, 

коледжи, академії, з викладачами-тренерами програми 

«Молодіжний працівник» по вищевказаним напрямкам  

- Співпраця міської ради і проекту «Молодіжний простір» в 

укладанні договорів на транспортне перевезення молоді за 

умовами договорів навчання і обміну досвідом з іншими 

громадами. Фінансове забезпечення транспортних 

перевезень. 

- Співпраця міської ради у наданні якісних приміщень для 

сучасного молодіжного дозвілля, фінансова підтримка 

наповнення  кімнати «Молодіжний  простір» : технікою,  

меблями, захисними елементами будівлі, декором, 

відповідно до кошторису. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік Усього 

державний бюджет      
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обласний бюджет      

бюджет громади  200,00 100,00 100,00 400,00 

інші джерела       

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Комунальні  освітні заклади, молодь, бізнес. 

Робоча група у складі: молодіжний працівник, координатори, 

тренери  навчальних напрямків, міська рада.  

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

Ідеї проекту являються власністю ініціативної групи « 

Молодіжний простір».  

 Написання молодіжних проектів до участі в грантових 

програмах. 
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1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

 Обізнаність учнів старших класі щодо органів місцевого 

самоврядування та громадської діяльності. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.1.8. Сприяння розвитку молодіжного руху. Поліпшення 

умов для самореалізації молоді. 

4  Мета та завдання проекту   Підвищення обізнаності молоді 8-11 класів 

Підгородненської громади щодо діяльності органів місцевої 

влади та громадських організацій, для підвищення залучення 

молоді в житті громади та прийнятті рішень. Шляхом 

проведення інтерактивних навчальних заходів.   

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Підгородненська ТГ   

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Учні 8-11 класів, місцеві заклади освіти, органи місцевого 

самоврядування, громадські об‘єднання. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 Мала обізнаність молоді щодо діяльності органів місцевої 

влади та громадських організацій, й можливостей які вони 

надають, що призводить до низької залученості молоді в 

житті своєї громади. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 В наслідок реалізації проєкту очікується підвищення 

громадської активності молоді що призведе до створення не 

менше двох молодіжних ініціативних груп, обізнаності та 

підвищення впливу самоврядування учнів в школах, 

залучення не менше 100 чоловік молоді до соціальних 

проєктів.  

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

Збільшення інвестиційних проектів очима молоді. 

соціальний вплив   Учні 8-11 класів будуть більш обізнані щодо своїх прав та 

можливостей в діяльності закладів освіти та житті громади. 

Підвищте рівень відповідальності та залученості молоді в 

прийнятті рішень на рівні органів місцевого самоврядування.  

екологічний вплив   Очікується збільшення відповідальності молоді за стан 
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навколишнього середовища, в наслідок розуміння їхніх 

можливостей та відповідальності щодо екологічного стану в 

громаді. 

9  Основні заходи проекту  - Проведення семінару-тренінгу учні 8-11 класів 

Підгородненської ТГ на тему: Діяльність органів місцевого 

самоврядування.  

- Проведення трьох інтерактивних ігор по 4 години 

кожна для учнів 8-11 класів Підгородненської ТГ. 

- Проведення зустрічей учнів 8-11 класів 

Підгородненської ТГ з представниками органів місцевих 

самоврядувань.  

- Проведення семінару-тренінгу учні 8-11 класів 

Підгородненської ТГ на тему: Організації громадянського 

суспільства, їхня роль та можливості. 

- Проведення зустрічей учнів 8-11 класів 

Підгородненської ТГ з представниками організацій 

громадянського суспільства. 

- Проведення щорічного форуму «Роль молоді в 

громаді» учасниками якого будуть активні учнів 8-11 класів 

Підгородненської ТГ, представники влади, бізнесу та 

організацій громадянського суспільства. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  50 100 100 250 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Учні шкіл, органи місцевого самоврядування, організації 

громадянського суспільства.  

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

Реконструкція будівлі КНП «ЦПМСД» під житлові 

квартири для молодих фахівців у наданні публічних 

послуг. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.1.9. Створення умов для залучення молодих фахівців у 

наданні публічних послуг. 

4  Мета та завдання проекту   Забезпечити житлом молодих фахівців у наданні публічних 

послуг ТГ, що сприятиме  реалізації державної 

молодіжної  політики  в частині розв'язання житлової 
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проблеми молоді шляхом надання місця проживання у 

гуртожитку та службових квартир. 

Основними завданнями проекту є: 

- реконструкція існуючої будівлі КНП «ЦПМСД» під 

гуртожиток та службові кварти; 

- створення умов проживання у службових квартирах, що 

забезпечують  економічну  доступність  житла  для  молодих 

 спеціалістів та їх сімей, 

підтримку  незаможних  молодих  громадян у поліпшенні 

житлових умов; 

- запровадження додаткових економічних 

механізмів  стимулювання 

розвитку   молодіжного   житлового   будівництва  шляхом 

реконструювання існуючих будівель у комфортабельне 

енергоефективне житло; 

- створення відповідних умов для отримання  житла 

молодими;  спеціалістами у  Підгородненській ТГ і 

облаштування їх домашнього побуту; 

-можливість досягнення мети проекту обумовлена наявністю 

існуючої будівлі. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Підгородненська ТГ    

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Залучені та місцеві молоді фахівці у наданні публічних 

послуг. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 На території Підгородненської ТГ проживає 23938 осіб (в 

тому числі і дитяче населення), і всі вони потребують якісних 

публічних послуг. Наприклад укомплектування штатів 

лікарні дозволить підвищити рівень надання медичної 

допомоги, штатів освітніх закладів підвищить рівень знань і 

т.д. Створення сприятливих житлових умов надасть змогу 

залучити до ТГ молодих фахівців. Однією з причин 

складності залучення молодих фахівців  до роботи в 

соціальній сфері є відсутність житла. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 Розв‘язання проблеми забезпечення житлом молодих 

спеціалістів насамперед має спонукати їх до вибору місця 

роботи. Більшість з молодих спеціалістів не мають 

можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної 

підтримки, тому проблема забезпечення молоді житлом є 

дуже гострою. В умовах гострої житлової проблеми в 

Україні, низької заробітної плати, «грабіжницької» 

банківської системи кредитування,  будівництва житла в 

тому числі, отримання житла у гуртожитку є інколи єдиною 

можливістю для молодих спеціалістів вирішити проблему з 

житлом. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

Реалізація проекту буде поштовхом для розвитку механізмів 

соціально-економічної самодостатності, оскільки 

працевлаштування молодих спеціалістів надасть змогу 

підвищити якість надання соціальних послуг, а сплата 
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обов‘язкових податкових платежів на заробітну плату 

підвищить економічну стабільність громади. Створене житло 

для молодих спеціалістів у майбутньому функціонуватиме на 

засадах самоокупності та не потребуватиме додаткових 

коштів бюджету на його утримання (всі витрати на 

утримання приміщення покриватиме оплата за проживання 

та відшкодування вартості балансоутримувача за оплату 

комунальних послу)  

соціальний вплив  Підвищення довіри до органу місцевого самоврядування. 

екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту   Виготовлення проектно-кошторисної документації 

реконструкцію існуючої будівлі КНП «ЦПМСД» під житлові 

квартири. 

 Заходи проекту: 

1. Реконструкція існуючої будівлі під житлові квартири. 

3. Зовнішні мережі каналізації 

4. Благоустрій 

5. Огорожа території 

6. Обладнання ділянки 

7. Альтанка 

8. Озеленення. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2022-2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади   1200,00 2200,00 3400,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Підгородненська міська рада. Інвестори не забороненні 

Українським законодавством. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1 Назва проекту розвитку 

(далі - проект) 

Капітальний ремонт дороги по пров. Шосейний в 

м.Підгородне 

3 Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект 

1.2.1. Будівництво, ремонт, утримання дорожнього 

покриття та пішохідних зон. 
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4 Мета та завдання проекту  Проведення капітального ремонту провулку Шосейний в 

м.Підгородне, мінімізація ризиків ДТП та травматизму всіх 

учасників дорожньо-транспортного руху та жителів вулиці, 

створення комфортних умов для містян та гостей міста. 

5 Територія, на яку проект 

матиме вплив 

 Підгородненська ТГ 

6 Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту 

 Мешканці громади 

7 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

 Провулок  Шосейний у м.Підгородне є дорогою місцевого 

значення. Вздовж вулиці прокладені комунікації. Цією 

дорогою здійснюється рух дорожньо-транспортних засобів та 

пішоходів, зокрема дітей, маршрут яких пролягає до школи 

№2 та КНДЗ «Івушка». Поганий стан дороги по провулку 

Шосейний є фактором ДТП та травматизму всіх учасників 

дорожнього руху, щоб цього уникнути, важливо провести її 

капітальний ремонт.  

У 2018 році Підгородненською міською радою було 

виготовлено проектно-кошторисну документацію по 

капітальному ремонту дороги по провулку Шосейний, на 

сьогоднішній день потрібно провести корегування ПКД. 

8 Очікувані результати від 

реалізації проекту 

- Сприяння розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури 

та створення безперервних, безпечних, економічних та 

зручних умов руху транспортних засобів та пішоходів. 

- Підвищення комфортних умов проживання та пересування 

жителів та гостей міста. 

- Зменшення кількості ДТП, що виникають по причині 

незадовільного утримання дороги.  

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту 

 Проведення капітального ремонту дозволить на декілька 

років забути про поточні, ямкові ремонти що дасть змогу 

зменшити щорічні бюджетні витрати. 

соціальний вплив  Забезпечення комфортних умов проживання та пересування 

жителів та гостей міста. 

екологічний вплив  Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану 

автомобільної дороги (влаштування покриттів 

удосконаленого типу, зміна геометричних параметрів 

автомобільної дороги, облаштування з‘їздів на місцеві 

дороги, укріплення узбіч) 

9 Основні заходи проекту - перерахунок  зведеного кошторисного розрахунку вартості 

будівництва по проектно-кошторисній документації щодо 

капітального ремонту дороги по провулку Шосейний у 

м.Підгородне;  

- здійснення капітального ремонту проїзної частини дороги 

відповідно до розробленої проектно-кошторисної 

документації щодо капітального ремонту дороги по провулку 

Шосейний у м.Підгородне. 
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10 Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік)) 

2021рік 

11 Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет     

обласний бюджет     

бюджет громади 4745,00   4745,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела) 

    

12 Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Підгородненська міська рада 

13 Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

21 

1 Назва проекту розвитку 

(далі - проект) 

Капітальний ремонт дороги по вул. Севастопольська в 

м.Підгородне 

3 Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект 

1.2.1. Будівництво, ремонт, утримання дорожнього 

покриття та пішохідних зон. 

4 Мета та завдання проекту  Проведення капітального ремонту вулиці Севастопольська в 

м.Підгородне, мінімізація ризиків ДТП та травматизму всіх 

учасників дорожньо-транспортного руху та жителів вулиці, 

створення комфортних умов для містян та гостей міста. 

5 Територія, на яку проект 

матиме вплив 

 Підгородненська ТГ 

6 Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту 

 Мешканці громади 

7 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

 Вулиця Севастопольська у м.Підгородне є дорогою 

місцевого значення. Вздовж вулиці прокладені комунікації. 

Цією дорогою здійснюється рух дорожньо-транспортних 

засобів та пішоходів. Поганий стан дороги по вулиці 

Севастопольська є  фактором ДТП та травматизму всіх 

учасників дорожнього руху, щоб цього уникнути, важливо 

провести її капітальний ремонт.  

У 2016 році Підгородненською міською радою було 

виготовлено проектно-кошторисну документацію по 

капітальному ремонту дороги по вул.Севастопольська, яка 

потребує корегування. 

8 Очікувані результати від 

реалізації проекту 

- Сприяння розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури 

та створення безперервних, безпечних, економічних та 

зручних умов руху транспортних засобів та пішоходів. 
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- Підвищення комфортних умов проживання та пересування 

жителів та гостей міста. 

- Зменшення кількості ДТП, що виникають по причині 

незадовільного утримання дороги.  

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту 

 Проведення капітального ремонту дозволить на декілька 

років забути про поточні, ямкові ремонти що дасть змогу 

зменшити щорічні бюджетні витрати. 

соціальний вплив  Забезпечення комфортних умов проживання та пересування 

жителів та гостей міста. 

екологічний вплив  Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану 

автомобільної дороги (влаштування покриттів 

удосконаленого типу, зміна геометричних параметрів 

автомобільної дороги, облаштування з‘їздів на місцеві 

дороги, укріплення узбіч) 

9 Основні заходи проекту - коригування  зведеного кошторисного розрахунку вартості 

будівництва по проектно-кошторисній документації щодо 

капітального ремонту дороги по вулиці Севастопольська у 

м.Підгородне;  

- здійснення капітального ремонту проїзної частини дороги 

відповідно до розробленої проектно-кошторисної 

документації щодо капітального ремонту дороги по вулиці 

Севастопольська у м.Підгородне. 

10 Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік)) 

2023рік. 

11 Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет     

обласний бюджет     

бюджет громади   9632,00 9632,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела) 

    

12 Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Підгородненська міська рада 

13 Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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1 Назва проекту розвитку 

(далі - проект) 

Капітальний ремонт дороги по вул. Мостова в 

м.Підгородне 

3 Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект 

1.2.1. Будівництво, ремонт, утримання дорожнього 

покриття та пішохідних зон. 
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4 Мета та завдання проекту Проведення капітального ремонту вулиці Мостова в 

м.Підгородне, мінімізація ризиків ДТП та травматизму всіх 

учасників дорожньо-транспортного руху та жителів вулиці, 

створення комфортних умов для містян та гостей міста. 

5 Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Підгородненська ТГ 

6 Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту 

Мешканці громади 

7 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Вулиця Мостова у м. Підгородне є дорогою місцевого 

значення. Вздовж вулиці прокладені комунікації. Цією 

дорогою здійснюється рух дорожньо-транспортних засобів та 

пішоходів, зокрема дітей, маршрут яких пролягає до НВК 

№1 (школи та дитячого садочка). Поганий стан дороги по 

вулиці Мостова є фактором ДТП та травматизму всіх 

учасників дорожнього руху, щоб цього уникнути, важливо 

провести її капітальний ремонт.  

У 2016 році Підгородненською міською радою було 

виготовлено проектно-кошторисну документацію по 

капітальному ремонту дороги по вул. Мостова. 

8 Очікувані результати від 

реалізації проекту 

- Сприяння розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури 

та створення безперервних, безпечних, економічних та 

зручних умов руху транспортних засобів та пішоходів. 

- Підвищення комфортних умов проживання та пересування 

жителів та гостей міста. 

- Зменшення кількості ДТП, що виникають по причині 

незадовільного утримання дороги.  

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту 

Проведення капітального ремонту дозволить на декілька 

років забути про поточні, ямкові ремонти що дасть змогу 

зменшити щорічні бюджетні витрати. 

соціальний вплив Забезпечення комфортних умов проживання та пересування 

жителів та гостей міста. 

екологічний вплив поліпшення транспортно-експлуатаційного стану 

автомобільної дороги (влаштування покриттів 

удосконаленого типу, зміна геометричних параметрів 

автомобільної дороги, облаштування з‘їздів на місцеві 

дороги, укріплення узбіч) 

9 Основні заходи проекту - перерахунок  зведеного кошторисного розрахунку вартості 

будівництва по проектно-кошторисній документації щодо 

капітального ремонту дороги по вулиці Мостова у м. 

Підгородне;  

- здійснення капітального ремонту проїзної частини дороги 

відповідно до розробленої проектно-кошторисної 

документації щодо капітального ремонту дороги по вулиці 

Мостова у м. Підгородне. 

10 Період реалізації проекту (з 2023рік. 
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(рік) до (рік)) 

11 Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет     

обласний бюджет     

бюджет громади   12333,00 12333,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела) 

    

12 Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Підгородненська міська рада 

23 

1 Назва проекту розвитку 

(далі - проект) 

Капітальний ремонт дороги по вул. Харківська в 

м.Підгородне 

3 Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект 

1.2.1. Будівництво, ремонт, утримання дорожнього 

покриття та пішохідних зон. 

4 Мета та завдання проекту Проведення капітального ремонту вулиці Харківська в м. 

Підгородне, мінімізація ризиків ДТП та травматизму всіх 

учасників дорожньо-транспортного руху та жителів вулиці, 

створення комфортних умов для містян та гостей міста. 

5 Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Підгородненська ТГ 

6 Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту 

Мешканці громади 

7 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

Вулиця Харківська у м. Підгородне є дорогою місцевого 

значення. Вздовж вулиці прокладені комунікації. Цією 

дорогою здійснюється рух дорожньо-транспортних засобів та 

пішоходів. Поганий стан дороги по вулиці Харківська є 

фактором ДТП та травматизму всіх учасників дорожнього 

руху, щоб цього уникнути, важливо провести її капітальний 

ремонт.  

У 2016 році Підгородненською міською радою було 

виготовлено проектно-кошторисну документацію по 

капітальному ремонту дороги по вул. Харківська 

8 Очікувані результати від 

реалізації проекту 

- Сприяння розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури 

та створення безперервних, безпечних, економічних та 

зручних умов руху транспортних засобів та пішоходів. 

- Підвищення комфортних умов проживання та пересування 

жителів та гостей міста. 

- Зменшення кількості ДТП, що виникають по причині 

незадовільного утримання дороги.  
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економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту 

Проведення капітального ремонту дозволить на декілька 

років забути про поточні, ямкові ремонти що дасть змогу 

зменшити щорічні бюджетні витрати. 

соціальний вплив Забезпечення комфортних умов проживання та пересування 

жителів та гостей міста. 

екологічний вплив поліпшення транспортно-експлуатаційного стану 

автомобільної дороги (влаштування покриттів 

удосконаленого типу, зміна геометричних параметрів 

автомобільної дороги, облаштування з‘їздів на місцеві 

дороги, укріплення узбіч) 

9 Основні заходи проекту - перерахунок  зведеного кошторисного розрахунку вартості 

будівництва по проектно-кошторисній документації щодо 

капітального ремонту дороги по вулиці Харківська у 

м. Підгородне;  

- здійснення капітального ремонту проїзної частини дороги 

відповідно до розробленої проектно-кошторисної 

документації щодо капітального ремонту дороги по вулиці 

Харківська у м. Підгородне. 

10 Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік)) 

2022 рік. 

11 Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет     

обласний бюджет     

бюджет громади  12679,50  12679,50 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела) 

    

12 Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Підгородненська міська рада 

13 Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

24 

1 Назва проекту розвитку 

(далі - проект) 

Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в 

м.Підгородне 

3 Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект 

1.2.1. Будівництво, ремонт, утримання дорожнього 

покриття та пішохідних зон. 

4 Мета та завдання проекту  Проведення капітального ремонту вулиці Шевченка в 

м. Підгородне, мінімізація ризиків ДТП та травматизму всіх 

учасників дорожньо-транспортного руху та жителів вулиці, 

створення комфортних умов для містян та гостей міста. 
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5 Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Підгородненська ТГ 

6 Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту 

Мешканці громади 

7 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

 Вулиця Шевченка у  м.Підгородне є дорогою місцевого 

значення. Вздовж вулиці прокладені комунікації. Цією 

дорогою здійснюється рух дорожньо-транспортних засобів та 

пішоходів. Поганий стан дороги по вулиці Шевченка є 

фактором ДТП та травматизму всіх учасників дорожнього 

руху, щоб цього уникнути, важливо провести її капітальний 

ремонт.  

У 2018 році Підгородненською міською радою було 

виготовлено проектно-кошторисну документацію по 

капітальному ремонту дороги по вул. Шевченка. 

8 Очікувані результати від 

реалізації проекту 

- Сприяння розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури 

та створення безперервних, безпечних, економічних та 

зручних умов руху транспортних засобів та пішоходів. 

- Підвищення комфортних умов проживання та пересування 

жителів та гостей міста. 

- Зменшення кількості ДТП, що виникають по причині 

незадовільного утримання дороги.  

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту 

Проведення капітального ремонту дозволить на декілька 

років забути про поточні, ямкові ремонти що дасть змогу 

зменшити щорічні бюджетні витрати. 

соціальний вплив  Забезпечення комфортних умов проживання та пересування 

жителів та гостей міста. 

екологічний вплив  Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану 

автомобільної дороги (влаштування покриттів 

удосконаленого типу, зміна геометричних параметрів 

автомобільної дороги, облаштування з‘їздів на місцеві 

дороги, укріплення узбіч) 

9 Основні заходи проекту - корегування  зведеного кошторисного розрахунку вартості 

будівництва по проектно-кошторисній документації щодо 

капітального ремонту дороги по вулиці Шевченка у м. 

Підгородне;  

- здійснення капітального ремонту проїзної частини дороги 

відповідно до розробленої проектно-кошторисної 

документації щодо капітального ремонту дороги по вулиці 

Шевченка у м. Підгородне. 

10 Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік)) 

2021рік 

11 Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 
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державний бюджет     

обласний бюджет     

бюджет громади 5839,51   5839,51 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела) 

    

12 Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Підгородненська міська рада 

13 Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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1 Назва проекту розвитку 

(далі - проект) 

Капітальний ремонт дороги по вул. Каштанова в 

м.Підгородне 

3 Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект 

1.2.1. Будівництво, ремонт, утримання дорожнього 

покриття та пішохідних зон. 

4 Мета та завдання проекту  Проведення капітального ремонту вулиці Каштанова в 

м.Підгородне, мінімізація ризиків ДТП та травматизму всіх 

учасників дорожньо-транспортного руху та жителів вулиці, 

створення комфортних умов для містян та гостей міста. 

5 Територія, на яку проект 

матиме вплив 

 Підгородненська ТГ 

6 Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту 

 Мешканці громади 

7 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

 Вулиця Каштанова у м.Підгородне є дорогою місцевого 

значення. Вздовж вулиці прокладені комунікації.Цією 

дорогою здійснюється рух дорожньо-транспортних засобів та 

пішоходів, зокрема дітей, маршрут яких пролягає до школи 

№3, поряд з якою заплановано будівництво дитячого 

садочка. Поганий стан дороги по вулиці Каштанова є 

фактором ДТП та травматизму всіх учасників дорожнього 

руху, щоб цього уникнути, важливо провести її капітальний 

ремонт.  

У 2016 році Підгородненською міською радою було 

виготовлено проектно-кошторисну документацію по 

капітальному ремонту дороги по вул.Каштанова. 

8 Очікувані результати від 

реалізації проекту 

- Сприяння розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури 

та створення безперервних, безпечних, економічних та 

зручних умов руху транспортних засобів та пішоходів. 

- Підвищення комфортних умов проживання та пересування 

жителів та гостей міста. 

- Зменшення кількості ДТП, що виникають по причині 

незадовільного утримання дороги.  

економічна та/або  Проведення капітального ремонту дозволить на декілька 
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бюджетна ефективність 

реалізації проекту 

років забути про поточні, ямкові ремонти що дасть змогу 

зменшити щорічні бюджетні витрати. 

соціальний вплив  Забезпечення комфортних умов проживання та пересування 

жителів та гостей міста. 

екологічний вплив  Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану 

автомобільної дороги (влаштування покриттів 

удосконаленого типу, зміна геометричних параметрів 

автомобільної дороги, облаштування з‘їздів на місцеві 

дороги, укріплення узбіч) 

9 Основні заходи проекту - перерахунок  зведеного кошторисного розрахунку вартості 

будівництва по проектно-кошторисній документації щодо 

капітального ремонту дороги по вулиці Каштанова у 

м.Підгородне;  

- здійснення капітального ремонту проїзної частини дороги 

відповідно до розробленої проектно-кошторисної 

документації щодо капітального ремонту дороги по вулиці 

Каштанова у м.Підгородне. 

10 Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік)) 

2023 рік. 

11 Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет     

обласний бюджет     

бюджет громади   6457,00 6457,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела) 

    

12 Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Підгородненська міська рада 

13 Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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1 Назва проекту розвитку 

(далі - проект) 

Капітальний ремонт дороги по вул. Яворницького в 

м.Підгородне 

3 Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект 

1.2.1. Будівництво, ремонт, утримання дорожнього 

покриття та пішохідних зон. 

4 Мета та завдання проекту  Проведення капітального ремонту вулиці Яворницького в м. 

Підгородне, мінімізація ризиків ДТП та травматизму всіх 

учасників дорожньо-транспортного руху та жителів вулиці, 

створення комфортних умов для містян та гостей міста. 

5 Територія, на яку проект  Підгородненська ТГ 
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матиме вплив 

6 Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту 

 Мешканці громади 

7 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

 Вулиця Яворницького у м. Підгородне є дорогою місцевого 

значення. Вздовж вулиці прокладені комунікації. Цією 

дорогою здійснюється рух дорожньо-транспортних засобів та 

пішоходів. Поганий стан дороги по вулиці Яворницького є 

фактором ДТП та травматизму всіх учасників дорожнього 

руху, щоб цього уникнути, важливо провести її капітальний 

ремонт.  

У 2016 році Підгородненською міською радою було 

виготовлено проектно-кошторисну документацію по 

капітальному ремонту дороги по вул. Яворницького,яка 

потребує корегування. 

8 Очікувані результати від 

реалізації проекту 

- Сприяння розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури 

та створення безперервних, безпечних, економічних та 

зручних умов руху транспортних засобів та пішоходів. 

- Підвищення комфортних умов проживання та пересування 

жителів та гостей міста. 

- Зменшення кількості ДТП, що виникають по причині 

незадовільного утримання дороги.  

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту 

 Проведення капітального ремонту дозволить на декілька 

років забути про поточні, ямкові ремонти що дасть змогу 

зменшити щорічні бюджетні витрати. 

соціальний вплив  Забезпечення комфортних умов проживання та пересування 

жителів та гостей міста. 

екологічний вплив  Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану 

автомобільної дороги (влаштування покриттів 

удосконаленого типу, зміна геометричних параметрів 

автомобільної дороги, облаштування з‘їздів на місцеві 

дороги, укріплення узбіч) 

9 Основні заходи проекту - перерахунок  зведеного кошторисного розрахунку вартості 

будівництва по проектно-кошторисній документації щодо 

капітального ремонту дороги по вулиці Яворницького у м. 

Підгородне;  

- здійснення капітального ремонту проїзної частини дороги 

відповідно до розробленої проектно-кошторисної 

документації щодо капітального ремонту дороги по вулиці 

Яворницького у м. Підгородне. 

10 Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік)) 

2022рік. 

11 Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 
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державний бюджет     

обласний бюджет     

бюджет громади  14246,50  14246,50 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела) 

    

12 Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Підгородненська міська рада 

13 Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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1 Назва проекту розвитку 

(далі - проект) 

Капітальний ремонт дороги по вул. Горького в 

м.Підгородне 

3 Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект 

1.2.1. Будівництво, ремонт, утримання дорожнього 

покриття та пішохідних зон. 

4 Мета та завдання проекту  Проведення капітального ремонту вулиці Горького в 

м.Підгородне, мінімізація ризиків ДТП та травматизму всіх 

учасників дорожньо-транспортного руху та жителів вулиці, 

створення комфортних умов для містян та гостей міста. 

5 Територія, на яку проект 

матиме вплив 

 Підгородненська ТГ 

6 Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту 

 Мешканці громади 

7 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект 

 Вулиця Горького у м. Підгородне є дорогою місцевого 

значення. Вздовж вулиці прокладені комунікації. Цією 

дорогою здійснюється рух дорожньо-транспортних засобів та 

пішоходів. Поганий стан дороги по вулиці Горького є 

фактором ДТП та травматизму всіх учасників дорожнього 

руху, щоб цього уникнути, важливо провести її капітальний 

ремонт.  

У 2016 році Підгородненською міською радою було 

виготовлено проектно-кошторисну документацію по 

капітальному ремонту дороги по вул. Горького. 

8 Очікувані результати від 

реалізації проекту 

- Сприяння розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури 

та створення безперервних, безпечних, економічних та 

зручних умов руху транспортних засобів та пішоходів. 

- Підвищення комфортних умов проживання та пересування 

жителів та гостей міста. 

- Зменшення кількості ДТП, що виникають по причині 

незадовільного утримання дороги.  

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту 

 Проведення капітального ремонту дозволить на декілька 

років забути про поточні, ямкові ремонти що дасть змогу 

зменшити щорічні бюджетні витрати. 
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соціальний вплив  Забезпечення комфортних умов проживання та пересування 

жителів та гостей міста. 

екологічний вплив  Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану 

автомобільної дороги (влаштування покриттів 

удосконаленого типу, зміна геометричних параметрів 

автомобільної дороги, облаштування з‘їздів на місцеві 

дороги, укріплення узбіч) 

9 Основні заходи проекту - перерахунок  зведеного кошторисного розрахунку вартості 

будівництва по проектно-кошторисній документації щодо 

капітального ремонту дороги по вулиці Горького у 

м.Підгородне;  

- здійснення капітального ремонту проїзної частини дороги 

відповідно до розробленої проектно-кошторисної 

документації щодо капітального ремонту дороги по вулиці 

Горького у м .Підгородне. 

10 Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік)) 

2023 рік. 

11 Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

державний бюджет     

обласний бюджет     

бюджет громади   8982,00 8982,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела) 

    

12 Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Підгородненська міська рада 

13 Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

28 

1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

 Капітальний ремонт підвісного пішохідного мосту через 

річку Кільчень в районі вулиці Лесі Українки та 

Набережного 1-го провулка у м. Підгородне, 

Дніпровського р-ну, Дніпропетровської області. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.2.1.Будівництв, ремонт, утримання дорожнього 

покриття та пішохідних зон. 

4  Мета та завдання проекту   Створення безпечних умов руху пішоходів і велосипедистів 

через річку Кільчень в районі вулиці Лесі Українки та 

Набережного 1-го провулка у м. Підгородне, Дніпровського 

р-ну, Дніпропетровської області. Підвищення рівня довіри 

жителів до влади. 

5  Територія, на яку проект Підгородненська ТГ, Дніпровський район, Дніпропетровська 
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матиме вплив  область. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту   Від реалізації даного проекту отримають вигоду 23975 осіб 

за рік,всі жителі та гості громади.  

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 Через м. Підгородне протікає  р. Кільчень. Відстань з 

мікрорайону до центру міста по дорозі районного значення 

(тверде покриття) складає 4 км., через існуючий підвісний 

місток (можна рухатися лише за сприятливих погодних 

умов). У ЗОШ №2 через міст ходять учні 10-11 класів, а 

пацієнти - до амбулаторії АЗПМСД та  всі жителі, які 

прямують до ринку та продуктового маркету. Для пішоходів 

побудована саморобна кладка через річку, яка щороку через 

велике навантаження потребує поточного ремонту, в 

результаті чого виникає соціальна напруга жителів  і влади. 

Всім доводиться вишукувати можливості ремонту підвісного 

пішохідного мосточку, що завдає додаткових витрат для 

бюджету.  

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 Створено безпечні умови руху пішоходів і велосипедистів 

через річку Кільчень для 2,2 тис.  

 жителів мікрорайону, які матимуть сполучення з 

адмінцентром громади.  

 Знято соціальну напругу жителів мікрорайону.  

 Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій при 

русі через р.Кільчень. 

 Відсутність потреби щорічного виготовлення нової кладки. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

 Зможемо заощадити на щорічних поточних ремонтах 

бюджетні кошти. 

соціальний вплив   Реалізація даного проекту надасть змогу підвищити рівень 

довіри жителів до влади 

екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту   Розробка ПКД, експертиза; 

 Затвердження  ПКД на виконком; 

 Проведення тендерних процедур; 

 Обрання підрядної організації для проведення робіт.  

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2020-2021роки. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020рік  2021 рік  2022 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  710,00 1175,64  1885,644 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  
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12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

В реалізації проекту приймуть участь новостворена 

Підгородненська міська ТГ (до складу якої входять місто 

Підгородне, село Перемога, село Спаське, село Дмитрівка, 

село Хуторо-Губиниха), діючий депутат обласної ради 

Широких Олександр. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

 Поточний ремонт місточка через річку Кільчень до 

парку О.Коваля. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.2.1.Будівництв, ремонт, утримання дорожнього 

покриття та пішохідних зон. 

4  Мета та завдання проекту   Створення безпечних умов руху пішоходів і велосипедистів 

через річку Кільчень на острів відпочинку О. Коваля. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Підгородненська ТГ, Дніпровський район, Дніпропетровська 

область. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Від реалізації даного проекту отримають вигоду 23975 осіб 

за рік,всі жителі та гості громади.  

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Через м. Підгородне протікає р. Кільчень. Через річку на 

острів відпочинку прокладено місточок. Острів відвідують 

жителі та гості міста, місточок розташований на в‘їзді до 

міста та може стати візитівкою міста, сьогодні місток має не 

ошатний та аварійний вигляд та потребує поточного 

ремонту.  

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Створено безпечні умови руху пішоходів і велосипедистів 

через річку Кільчень; 

 Знято соціальну напругу жителів мікрорайону;  

 Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій при 

русі через р. Кільчень. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Заохочення відвідати острів О. Коваля  туристами. 

соціальний вплив  Реалізація даного проекту надасть змогу підвищити рівень 

довіри жителів до влади. 

екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту   Обрання підрядної організації для проведення робіт.  

 Контроль за виконанням робіт. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2020роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

2020рік  2021рік  2022 рік  Усього  
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грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  160,00   160,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

В реалізації проекту приймуть участь новостворена 

Підгородненська міська ТГ (до складу якої входять місто 

Підгородне, село Перемога, село Спаське, село Дмитрівка, 

село Хуторо-Губиниха),  

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

 Будівництво пішохідної доріжки (тротуару) по 

вул. Державна в м. Підгородне 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.2.1.Будівництв, ремонт, утримання дорожнього 

покриття та пішохідних зон. 

4  Мета та завдання проекту   Будівництво пішохідної доріжки (тротуару) по вул. 

Державна в м . Підгородне, мінімізує ризики ДТП та 

травматизму всіх учасників дорожньо-транспортного руху ( 

школярів та дітей які відвідують дитячий садочок)та жителів 

вулиці, створення комфортних умов для містян та гостей 

міста. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Підгородненська ТГ. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Школярі ЗОШ№2, дошкільнята КДНЗ №7«Івушка». 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Вул. Державна у м. Підгородне є дорогою 

місцевого значення. Вздовж вулиці прокладені комунікації. 

Цією дорогою здійснюється рух дорожньо-транспортних 

засобів та пішоходів, зокрема дітей, маршрут яких пролягає 

до школи №2 та КНДЗ №7«Івушка». Відсутність пішохідної 

доріжки (тротуар ) є фактором ДТП та травматизму всіх 

учасників дорожнього руху, щоб цього уникнути, важливо 

здійснити будівництво пішохідної доріжки (тротуару). 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Сприяння розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури 

та створення безперервних, безпечних, економічних та 

зручних умов руху пішоходів. 

- Підвищення комфортних умов проживання та пересування 

жителів та гостей міста. 

- Зменшення кількості ДТП, що виникають по причині 

незадовільного утримання дороги.  

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  
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соціальний вплив  Забезпечення комфортних умов проживання та пересування 

жителів та гостей міста. 

екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту   Вибір підрядної організації для проведення робіт; 

Контроль якісного виконання робіт. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2020роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020рік  2021рік  2022 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  300,00   300,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

В реалізації проекту приймуть участь новостворена 

Підгородненська міська ТГ (до складу якої входять місто 

Підгородне, село Перемога, село Спаське, село Дмитрівка, 

село Хуторо-Губиниха),  

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

 Покращення транспортної доступності в громаді та за її 

межами. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.2.2. Покращення транспортної інфраструктури. 

4  Мета та завдання проекту   Забезпечення потреб населення громади в селах, що не 

мають покриття транспорт. 

Утворення двох маршрутів для перевезення мешканців до 

м. Дніпро та ЦНАП. 

Забезпечення транспортного перевезення в години пік та в 

пізній час з м. Дніпро після 20.00 

. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Підгородненська ТГ. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Населення ТГ 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 Відсутність приватного транспорту є великою проблемою 

для населення громади. Для вирішення даного питання, 

проектом передбачено розробка та реєстрація маршруту 

внутрішнього сполучення між районами ТГ. 
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8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Покращення транспортної доступності в місті Підгородне. 

Забезпечення населення м. Підгородне громадським 

транспортом. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Фінансування заходів проекту здійснюється за рахунок 

коштів міського  бюджету. 

соціальний вплив   Забезпечення комфортних умов проживання та пересування 

жителів та гостей міста. 

екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту   -Розробка маршруту; 

-реєстрація маршруту; 

-введення маршруту в експлуатацію. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2022рік 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020рік  2021рік  2022 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади    100,00 100,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

В реалізації проекту приймуть участь новостворена 

Підгородненська міська ТГ . 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

 Адресація вулиць громади. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.2.2. Покращення транспортної інфраструктури. 

4  Мета та завдання проекту   Адресація вулиць/провулків громади, а саме кожну вулицю 

забезпечити адресною табличною з метою належної 

ідентифікації вулиць .. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Територія Підгородненської міської ради Дніпровського 

району Дніпропетровської області ; 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Мешканці вулиць/провулків ; 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 В населених пунктах Підгородненської міської ради не всі 

вулиці/провулки мають адресні таблички, що виявляється в 

проблемності знайти потрібну вулицю, особливо коли 
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вулицю шукають швидка допомога, поліція, газова служба, 

пожежники тощо. Витрачання часу на пошук відповідної 

вулиці/провулку дуже важливий для людей, які потребують, 

тому дане питання дуже актуальне. Також відповідно до 

правил благоустрою населених пунктів, адресація 

вулиць/провулків являється обов‘язковим . 

 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 Забезпечення всіх вулиць/провулків однотипними 

адресними табличками ; 

-  Поліпшення умов ідентифікації та швидкого знаходження 

вулиць/провулків ; 

 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

 Дотримання правил благоустрою населених пунктів . 

 
соціальний вплив   швидка ідентифікація вулиць/провулків для соціальних та 

рятувальних служб. 

 

екологічний вплив  - на пошуки вулиць/провулків буде витрачатися менше часу 

та менше викидів C02 якщо пошуки здійснюються 

транспортними засобами. 

 

9  Основні заходи проекту  - Скласти перелік вулиць/провулків всіх населених пунктів ; 

- Розмежувати на вулиці та провулки ; 

- Замовити адресні таблички ; 

- Встановити адресні таблички ; 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020рік  2021рік  2022 рік  2023 рік  Усього 

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади   100,00 50,00 50,00 200,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Мешканці вулиць та провулків, місцеві депутати, органи 

місцевого самоврядування ; 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

"Технічне переоснащення КП «ЕТС» Підгородненської 

міської ТГ для обслуговування мереж водогонів, 

водовідведення, благоустрою населених пунктів, збору 

побутових відходів, надання ритуальних послуг" 
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3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.3.1. Система водопостачання та водовідведення на 

території ТГ. 

4  Мета та завдання проекту   

Створення  належних  умов  проживання   мешканців  м. Підг

ородне та чотирьох  сільських населених пунктів 

Дніпровського району, а також покращення екологічного, 

санітарного, естетичного стану цих населених пунктів. 

 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Новостворена Підгородненська міська ТГ (до складу якої 

входять місто Підгородне, село Перемога, село Спаське, село 

Дмитрівка, село Хуторо-Губиниха) 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Всі мешканці новоствореної ТГ, та Дніпропетровський 

регіон. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 Міською радою на протязі останніх років проводиться 

активна робота по розробці та впровадженню проектів 

будівництва мереж водогонів та водовідведення. Власними 

силами рада намагається забезпечити  КП «ЕТС» необхідною 

технікою, але на теперішній час техніки не достатньо. 

В  2019 році Підгородненською міською радою 

придбано  один сміттєвоз з відвалом для прибирання снігу. 

Маємо потребу в техніці для чистки доріг  від снігу та 

гравійно – піщаних забруднень, внесення інертних матеріалів 

і антиожеледних реагентів.  

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 Від реалізації проекту очікується отримати наступні 

результати: 

23975 жителів Підгородненської міської ТГ,   отримають 

доступ до якісних комунальних послуг за економічно 

обгрунтованими цінами з можливістю впливу на їх 

формування через депутатський корпус ради та виконком; 

буде створено керований радою механізм утримання та 

розвитку комунальної інфраструктури громади; 

надання комунальних послуг буде здійснюватись в 

законодавчо та нормативно врегульованій площині, що дає 

можливість уникнути фінансових санкцій та кримінальних 

переслідувань, буде сприяти формуванню у населення 

сучасного екологічного світогляду та спонукати його 

свідомого виконання екологічного законодавства та місцевих 

нормативних актів, які приймаються радою. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

буде створено 12 нових робочих місць;  

соціальний вплив  буде відпрацьована оновлена ефективна модель надання 

комунальних послух в місті та сільській місцевості для 

поширення досвіду серед інших громад району; 
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екологічний вплив  покращиться благоустрій та екологічний стан населених 

пунктів; 

 

9  Основні заходи проекту  Для реалізації даного проекту необхідно виконати наступні 

заходи: 

Мобілізація громади через проведення зборів депутатів ради 

та населення для вирішення питання ревіталізації 

комунального підприємства. 

Ревіталізація комунального підприємства на базі КП «ЕТС» 

м. Підгородне, формування регуляторної бази для його 

діяльності. 

Опрацювання механізму своєчасної оплати за надані 

комунальні послуги та громадського контролю за їх якістю. 

Придбання необхідних транспортних засобів та обладнання 

для виконання робіт по обслуговуванню та будівництву 

мереж водогонів, водовідведення, збору твердих побутових 

відходів, обслуговуванню вуличного освітлення, 

омоложенню та видаленню фаутних дерев, ремонту будівель 

комунальної власності та житлового фонду, ремонту та 

утриманню доріг та ін. на території Підгородненської міської 

ТГ. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021рік 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет  11299.86   11299,86 

обласний бюджет      

бюджет громади  3400.14   3400,14 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

В реалізації проекту приймуть участь новостворена 

Підгородненська міська ТГ, Дніпровська районна державна 

адміністрація та районна рада, КП «ЕТС» 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

34 

1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

Підтримка ОСББ в написанні та поданні проектів по 

енергозбереженню на обласні та інші конкурси, та 

співфінансування таких проектів. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.3.2. Проведення заходів з енергоефективності в наявних 

та новостворених ОСББ, комунальних закладах ТГ. 
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4  Мета та завдання проекту  Створенння мережі постійнної допомоги  ОСББ в організації 

та супроводженні різноманітних проектів, а також – 

будинкам, де ще не створено таке об‘єднання. Завданням 

проекту є: 

 Створення належних умов проживання  
 Покращення естетичного стану будинків громади; 
 Покращення санітарно-гігієнічних норм будівель за 

рахунок підвищення енергоефективності будівлі; 

 Економічно ефективне енергоспоживання будівель за 
умов зменшення питомих витрат енергетичних носіїв; 

 Покращення екологічної ситуації в місті за рахунок 
зменшення споживання теплової енергії та скорочення 

викидів парникових газів. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська ТГ 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

Існуючі ОСББ, та новостворені. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Проблеми енергозбереження на етапі розбудови вітчизняної 

економіки та забезпечення сталого розвитку є 

пріоритетними. На протязі останніх років перевага надається 

заходам інноваційного енергозбереження з високою 

капіталоємністю і значними строками окупності.  

Будинки ОСББ Підгородненської ТГ були побудовані ще в 

70-ті роки минулого сторіччя і не мають належного 

утеплення. Даний проект надасть можливість заощадити 

енергоносії та забезпечити  належну енергоефективність. В 

2019 2020 роках проекти, які були розроблені за допомогою 

спеціалістів Підгородгненської міської ради, увійшли до 

складу переможців обласного конкурсу мікропроектів з 

енергоефективності та енергозбереження серед органів 

самоорганізації та ОСББ. В ОСББ на сьогоднішній день, 

бракує спеціалістів з написання проектів, є сенс в підтримці 

ОСББ міською радою. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Набуття досвіду всіх ОСББ  громади по реалізації 

мікропроектів, що дають змогу залучити інші програми та 

проекти для вирішення нагальних питань мешканців. 

Короткотривалі результати мікропроекту: 

 Скорочення витрат мешканців на енергоносії (газ , 

електроенергія ); 

 Економія енергоносіїв має становити більш ніж десять 

відсотків від теперішнього споживання; 

 Покращення естетичного вигляду будинку ; 

 Покращення настрою мешканців; 

Перспективні наслідки реалізації мікропроекту: 

 Збереження та модернізація Будівель ОСББ; 
 Створення безпечних та комфортних умов для 

мешканців; 

 Суттєва економія коштів за рахунок зменшення витрат на 
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енергоносії; 

 Згуртування учасників проекту в процесі досягнення 
результатів проекту;  

 Покращення матеріального стану мешканців ОСББ, 
можливість направлення вивільнених коштів від 

скорочення енергоспоживання на благоустрій осель,та 

прибудинкової території, впровадження інших проектів. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

Економічна ефективність проекту буде виражатися:  

 В економії коштів жителів ОСББ Підгородненської 

громади, які будуть спрямовані на впровадження інших 

проектів розвитку ОСББ. 

 Діяльність за проектом не передбачає формування і 

розвитку джерел надходжень до місцевого бюджету. 

соціальний вплив  Реалізація проекту позитивно вплине на вміння керівників 

ОСББ розвивати інфраструктуру міста за рахунок 

відновлення. Суб‘єкти підприємництва будуть залучені до 

виконання робіт (послуг) та проведення ремонтно-

будівельних робіт. Власником матеріальних продуктів, 

отриманих за результатами проекту, будуть  ОСББ громади. 

екологічний вплив  Зменшення викидів СО2 в атмосферу. 

9  Основні заходи проекту  Підгородненська міська рада: 

 організовує нормативно-правове забезпечення 

проекту, методичний та консультативний супровід його 

розробки та реалізації; 

 здійснює часткове фінансування проекту; 

 координує діяльність організаторів - партнерів та 

підприємств, які передбачається залучити до здійснення 

технічних заходів; 

 приймає участь в організації інформаційно-

просвітницької роботи; 

 - проведення моніторингу громадської оцінки 

ефективності досягнутих результатів проекту; 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023роки. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021рік 2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет       

обласний бюджет       

бюджет громади  71,00 100,00 150,00 150,00 471,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Всі жителі ОСББ. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

Озеленення садово-паркової зони Підгородненської ТГ. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.3.3. Благоустрій, у т.ч. озеленення території громади з 

використанням креативних підходів, покращення 

естетичного вигляду населених пунктів громади, 

створення місць загального відпочинку. 

4  Мета та завдання проекту  Поліпшення стану довкілля шляхом озеленення, створення 

нових лісових насаджень, збереження природно-заповідних 

об‘єктів, поліпшення естетичного та санітарного стану 

прибудинкових територій і об‘єктів масового перебування та 

відпочинку населення. Відновити та збільшити кількість 

зелених насаджень за рахунок висадки саджанців дерева 

виду «Павлонії» 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська ТГ 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

Всі без винятку жителі Підгородненської громади. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

На території Підгородненської громади знаходиться велика 

кількість лісосмуг,парків, скверів та вулиць які потребують 

оовлення зеленитх насаджень. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Відродити  добру  традицію на  території Підгородненської 

громади  висаджувати дерева, до якої долучаються 

небайдужі жителі громади, бо  це і озеленення території, і 

краса, і зона відпочинку, і оздоровлення, адже дерева – то 

легені планети Земля. Саджанці виду «Павлонія» є 

швидкозростаючим деревом і за 4-5 років висота крони 

досягне 6-10 метрів. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

Приваблення туристів до чарівного цвіту дерев виду 

«Павлонія», тим самим залучення інвестицій.  

соціальний вплив  Створення довгострокової інфраструктури. Ми 

впроваджуємо найкращі світові практики. 

екологічний вплив  Вирішення проблеми екологічні повітряного середовища. 

9  Основні заходи проекту   Обстеження та аналіз парків, лісосмуг, скверів де 
потрібна заміна аварійних дерев на нові; 

 Закупівля саджанців дерев виду «Павлонія»; 
 Залучення жителів для висадки саджанців; 
 Підготовна земельних ділянок для висадки саджанців; 
 Висадка і полив саджанців. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023 роки. 

 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021рік 2022 рік  2023 рік  Усьо

го  
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державний бюджет       

обласний бюджет       

бюджет громади   150,00 250,00 250,00 650,0

0 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Підгородненська міська рада,  небайдужі жителі громади. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

Створення місць загального відпочинку, шляхом 

встановлення дитячих майданчиків. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.3.3. Благоустрій, у т.ч. озеленення території громади з 

використанням креативних підходів, покращення 

естетичного вигляду населених пунктів громади, 

створення місць загального відпочинку. 

4  Мета та завдання проекту  Основна мета  – забезпечення дітям здорових умов 

перебування на свіжому повітрі, для зміцнення їх організму, 

правильного фізичного розвитку, а також для розумного 

проведення дозвілля в колективі своїх однолітків Заміна 

Інтернет-залежності на здоровий спосіб життя. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

Діти та батьки Підгородненської громади. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 Найголовнішим та найдостойнішим об'єктом турботи нашої 

держави є діти. Вони заслуговують на захищене, здорове та 

творче середовище, в якому могли б, граючись, повноцінно 

розвиватися. Дітям необхідно створити якомога кращі умови 

на початку життя, які б дозволяли їм бути фізично 

здоровими, розумово розвиненими, емоційно 

врівноваженими, соціально відповідальними та здатними 

набувати знання. 

Світ дитини – це світ, в якому дорослі повинні створити 

найкращі стартові умови для її життя та сприяти розвитку 

індивідуальних здібностей в безпечному середовищі. У 

такому випадку українська сім'я буде щасливою та стійкою 

до глобальних світових змін. 

 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Найважливішим результатом реалізації проекту є створення 

безпечного та комфортного середовища для проведення 

вільного часу дітей, що досягається шляхом забезпечення 

належного місця для відпочинку та ігор. 

 Встановлення безпечного та призначеного для 

всесезонного використання обладнання; 
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 забезпечення належних та безпечних умов для 

проведення часу дітей та їх батьків; 

 створення умов для розвитку соціальної поведінки 

дітей. 

 Підвищення престижу сім'ї та сімейного відпочинку; 

 Збільшення ресурсного забезпечення розвитку 

фізичної культури та спорту за місцем проживання 

населення. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

Розвиток людського капіталу. 

соціальний вплив  Підвищення довіри громадян до органу Місцевого 

самоврядування. 

екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту   Визначення місць розміщення дитячих ігрових та 

спортивних майданчиків відповідно до їхнього призначення 

та розробка переліку адрес для проведення відповідних 

робіт; 

 Проведення публічних закупівель; 

 Придбання ігрових майданчиків; 

 Облаштування дитячих ігрових майданчиків на 

території Підгородненської міської ради; 

 Створення сприятливих умов, що дають можливість 

дітям поза межами домівки та школи гратися та спілкуватися 

один з одним, пізнавати основні правила моральної та 

соціальної поведінки, які стануть у пригоді в світі дорослих. 

 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2020-2023роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021рік 2022 рік  2023 рік  Усьо

го  

державний бюджет       

обласний бюджет       

бюджет громади  770,00 250,00 130,00 130,00 1280,

00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Підгородненська міська рада,підрядні організації установи. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

Облаштування санітарно-гігієнічних зон в населених 

пунктах Підгородненської ТГ 
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3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.3.3. Благоустрій, у т.ч. озеленення території громади з 

використанням креативних підходів, покращення 

естетичного вигляду населених пунктів громади, 

створення місць загального відпочинку. 

4  Мета та завдання проекту  Підвищення якості надання туристичних послуг, створення 

комфортних та здорових умов проведення культурних заходів 

шляхом створення умов для задоволення фізіологічних потреб 

гостей та туристів на території  Підгородненської громади. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари 

проекту  

Жителі Підгородненської громади ,більш ніж 23 тисяч осіб, та 

гості громади. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Облаштування санітарно-гігієнічних зон забезпечить 

вирішення проблеми якості сервісу під час перебування 

жителів, туристів на території громади в процесі відвідування 

громадських місць. В залежності від розташування буде 

здійснено будівництво стаціонарних та встановлення 

пересувних біо-туалетів 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Підготовлено площадки для розташування місць санітарної 

гігієни (туалетів),  встановлено біотуалети та стаціонарні 

туалети, організовано обслуговування туалетів. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

Створення інвестиційної привабливої інфраструктури 

населених пунктів Підгородненської ТГ 

соціальний вплив  Збільшить перебування жителів, зокрема молоді, на відкритих 

просторах, громадських місцях. Підвищення рівня культурної 

освіти населення, задоволення населення у фізіологічних 

потребах 

екологічний вплив  Покращення санітарного стану зон громадського відвідування 

9  Основні заходи проекту  Розробка проекту розташування та облаштування СГМ 

(санітарно - гігієнічних місць); • Підготовка площадок для 

розташування СГМ. Закупка тавстановлення біотуалетів; • 

Закупівля супровідних матеріалів; • Будівництво стаціонарних 

СГМ;  Облаштування місць для людей з особливими 

потребами; Організація прибирання та обслуговування мережі 

СГМ. 

10  Період реалізації проекту 

(з (рік) до (рік))  

2021-2023роки. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, 

тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в 

т.ч.:  

2020 рік  2021рік 2022 рік  2023 рік  Усьог

о  

державний бюджет       
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обласний бюджет       

бюджет громади   250,00 500,00 440,00 1190,0

0 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Підгородненська міська рада, підрядні установи та організації 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

Відновлення вуличного освітлення на центральних та 

внутрішніх вулицях в  новостворенній Підгородненській 

ТГ. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

1.3.4. Освітлення вулиць енергоефективними 

світильниками. 

4  Мета та завдання проекту  Підвищення рівня безпеки, збереження життя та здоров‘я 

громадян шляхом встановлення якісних систем освітлення в 

Підгородненській громаді.  

Основними завданнями проекту є: 

 Безпека громадян у темну пору доби. 

 Якісне вуличне освітлення. 

 Впровадження обліку спожитої електроенергії. 

 Скорочення обсягів споживання електроенергії. 

 Економія бюджетних коштів на освітлення вулиць. 

ВВпровадження централізованої системи ввімкнення 

електромережі. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська територіальна громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари 

проекту  

Всі мешканці Підгородненської громади без виключення та 

гості громади. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 Освітлення вулиць грормади - це той один з головних 

напрямків благоустрою, над яким постійно ведеться робота. 

 Існуючий стан вулично-дорожньої мережі не повною 

мірою відповідає вимогам в стандартів з безпеки дорожнього 

руху. На сьогодні в місті загальна протяжність вулиць та доріг 

складає 186 км. Щоб підвищити рівень освітленості і значно 

зменшити енергоспоживання було прийнято рішення провести 

реконструкцію вуличного освітлення. Заміни світильники з 

лампами розжарення і ДРЛ на світлодіодні світильники. 

Планується  реконструювати мережу вуличного освітлення із 

встановленням ліхтарів з енергозберігаючими світлодіодними 

лампами потужністю 30-50Вт, що дасть можливість зменшити 

обсяги споживання  електроенергії, зменшити експлуатаційні 

витрати.  
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8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Влаштування та заміна вуличних ліхтарів на сучасні 

енергоефективні 

Протяжність освітлених вулиць 9500(метрів).   

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

Економія бюджетних коштів за рахунок економічного 

споживання електроенергії. 

соціальний вплив  Реалізація проекту забезпечить покращення житлових умов 

жителів Підгородненської громади. Забезпечить покращення 

криміногенної обстановки за рахунок зменшення крадіжок у 

нічну пору. Покращить відношення населення до органів 

влади. Головною метою проекту є забезпечення умов 

безпечного пересування населення та учасників дорожнього 

руху, надійності функціонування і сталого розвитку об‘єктів 

зовнішнього освітлення шляхом модернізації та 

енергозбереження об‘єктів зовнішнього освітлення для 

зменшення обсягів енергозбереження. 

екологічний вплив  Зменшення фактичних викидів парникових газів від 

неефективного вуличного освітлення в громаді. 

9  Основні заходи проекту   Підготовка необхідних документів, а саме: 

- отримання технічних умов для реконструкції вуличного 

освітлення від енергопостачальної організації (РЕМ); 

-Проектно-вишукувальні роботи. 

 - Підготовка документації та оголошення про проведення 

відкритих торгів, проведення відкритих торгів через 

електронну систему публічних закупівель ProZorro та 

визначення переможця відкритих торгів. 

- Укладання угоди з переможцем на здійснення реконструкції 

вуличного освітлення з впровадженням новітніх 

енергозберігаючих технологій. 

- Здійснення реконструкції вуличного освітлення з 

впровадженням новітніх енергозберігаючих технологій: заміна 

і установка нових світильників, заміна ламп старого типу на 

енергозберігаючі лампи меншої потужності з покращеними 

показниками світловіддачі, заміна автоматики та пуско-

регулюючої апаратури, заміна кронштейнів, заміна певних 

ділянок повітряних та кабельних ліній електромережі, заміна 

та установка нових опор та кабельних ліній на вулицях 

громади.  

- Висвітлення процесу впровадження проекту на сайті 

громади, та в соціальних мережах. 

Громадська оцінка ефективності досягнутих результатів 

проекту буде проведена жителями міста. 

 

10  Період реалізації проекту 

(з (рік) до (рік))  

2020-2023роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, 

тис. грн (джерела 

2020 рік  2021рік 2022 рік  2023 рік  Усього  

http://ac-elektro.com.ua/details.php?news_id=8
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фінансування проекту),в 

т.ч.:  

державний бюджет       

обласний бюджет       

бюджет громади  3500,00 3000,00 1500,00 1500,00 9500,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Підгородненська міська рада, підприємства та організації 

виконавці робіт. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

Будівництво та облаштування території під розміщення 

комунального ринка 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

2.1.1. Створення товаровиробникам кращих умов 

реалізації сільськогосподарської продукції. 

4  Мета та завдання проекту   Підвищення рівня конкурентоспроможності Підгородненської 

ТГ та Дніпровського регіону. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська ТГ, Дніпровський район, Дніпропетровська 

область. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари 

проекту  

 Від реалізації даного проекту отримають вигоду 23975 осіб за 

рік,всі жителі  та гості громади.  

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Діючий в місті ринок за своїм розміром вже давно не 

задовольняє потреб бажаючих здійснювати торгівлю та 

підприємців району. Тому на сьогодні торгівля здійснюється 

практично на проїзній частині, чим створюються відповідні 

незручності як покупцям, так і жителям будинків, що 

мешкають в безпосередній близькості від неорганізованого 

місця для торгівлі. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

В результаті реалізації проекту, буде покращено умови 23975 

жителям, з них відвідувачі, користувачі послугами ринку, а це 

18– 19 тис. економічно – активного населення району та 6 тис. 

мешканців сусідніх районів, 617 жителів суб‘єкти малого та 

середнього бізнесу, що здійснюють діяльність на ринку, 150 

осіб жителі сільської місцевості, які реалізують надлишки 

сільськогосподарської продукції, 476 жителів комунальних та 

приватних будинків, що мешкають в безпосередній близькості 

від здійснення торгівлі на не облаштованій проїзній частині 

дороги, 53 особи - суб‘єкти підприємництва із сусідніх районів 

та населених пунктів, 15 - осіб колектив комунального ринку. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

-Створення нових робочих місць (розрахунково 10-12); 

-Кількість торгових місць зросте з 617 до 1856 од. 
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реалізації проекту  -  Ринковий збір  

соціальний вплив  -  Покращення стану благоустрою центральної частини міста. 

екологічний вплив  Проведення заходів з впорядкування проїзної частини, 

пішохідної зони та багаторічних насаджень. 

 

9  Основні заходи проекту  Для реалізації проекту необхідно побудувати споруди під 

м'ясний, рибний та молочний павільйони, зовнішніх мереж 

водопостачання, зведення та розбирання тимчасових будівель і 

споруд виробничого та допоміжного призначення, утримання 

служби замовника і авторський нагляд, проектні та 

вишукувальні роботи. Генеральним планом передбачено 

улаштування майданчиків для торгівлі промисловими 

товарами, продовольчими, стоянки для автомобілів, торгівлі з 

автомашин. Також буде виконано влаштування майданчиків і 

пішохідних зон з гравійним відсівом, тверде покриття 

проїжджої частини та буде максимально збережено зелені 

насадження. Загальна торгівельна площа –  14201,7м2. 

Загальна кількість створених робочих місць після будівництва 

ринку досягне 1856 чол. 

10  Період реалізації проекту 

(з (рік) до (рік))  

2020рік 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, 

тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в 

т.ч.:  

2020 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  160,00   160,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

В реалізації проекту приймуть участь новостворена 

Підгородненська міська ТГ, Дніпровська районна державна 

адміністрація та районна рада. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

Бюджет запланований на розробку ПКД. В подальшому пошук 

інвестора на реалізацію проекту. 
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1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

Відновлення інфраструктури зрошувального 

землеробства. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

2.1.2. Розвиток зрошувального землеробства, підтримка 

функціонування зрошувальних систем. 
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4  Мета та завдання проекту  Отримання високих, стабільних врожаїв, а отже, високих 

прибутків та надходжень до бюджету громади.  

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська ТГ, Дніпровський район, Дніпропетровська 

область. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари 

проекту  

 Від реалізації даного проекту отримають вигоду аграрії та 

споживачі сільгосппродукції. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Основу зрошуваного землеробства України забезпечують 

великі державні зрошувальні системи. Наразі стан 

меліоративного землеробства за рівнем використання наявних 

потужностей інженерної інфраструктури зрошення та дренажу 

оцінюється як кризовий, з подальшою загрозою погіршення. 

Обсяги надходжень від сплати за послуги зі зрошення та 

водорегулювання недостатні для проведення належної 

експлуатації міжгосподарської мережі зрошувальних та 

дренажних систем. Через дефіцит коштів держава не в змозі 

забезпечити достатній рівень фінансування. Як наслідок, 

відбувається прогресуюче погіршення технічного стану 

міжгосподарської мережі та створюється реальна загроза її 

руйнації. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Очікується розширення площ сільськогосподарського 

призначення,підвищення врожайності овочевих , баштанних 

та ін. Розвиток  ринку праці. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

- Збільшення дохідної частини місцевого бюджету через 

сплату податків; 

- Створення нових робочих місць;  

- Підвищення конкуренто спроможності продукції на 

внутрішніх та світових ринках. 

соціальний вплив  -  Зменшить рівень загрози  весняних підтоплень побудованих 

поруч  домогосподарств; 

екологічний вплив  Даний проект буде сприяти підтриманню рівня ґрунтових вод. 

 

9  Основні заходи проекту  Для реалізації проекту необхідно внести пропозиції до 

державного агентства водних ресурсів України, Кабінету 

Міністрів України, Міністерства аграрної політики та 

продовольства України що до  розробки державної програми 

підтримки землеробства на 2021-20207р. 

Проведення наукового дослідження ефективності 

зрошувального землеробства та розробка пропозиції, що до 

відновлення інфраструктури зрошувального землеробства на 

території Підгородненської територіальної громади. 

10  Період реалізації проекту 

(з (рік) до (рік))  

2022рік 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  
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державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  0,00 160,00 0,00 160,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

0,00 0,00 0,00 000 

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

В реалізації проекту приймуть участь новостворена 

Підгородненська міська ТГ (до складу якої входять місто 

Підгородне, село Перемога, село Спаське, село Дмитрівка, 

село Хуторо-Губиниха). 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

Розвиток сучасних форм сільськогосподарської переробки 

в аграрному секторі Підгородненської громади. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

2.1.3. Підтримка створення та розвитку переробних 

підприємств сільськогосподарської продукції. 

4  Мета та завдання проекту  Розвиток сільських територій та підвищення рівня і якості 

життя сільського населення громади. Збільшення обсягів 

сільгосппереробки в Підгородненській  громаді. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська ТГ, Дніпровський район, Дніпропетровська 

область. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари 

проекту  

 Від реалізації даного проекту отримають вигоду аграрії, 

переробні підприємства та споживачі сільгосппродукції. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Проектом передбачається надання організаційної підтримки 

діючим та створення нових сільськогосподарських 

підприємств, фермерських та особистих господарств, 

обслуговуючих кооперативів,  зокрема шляхом проведення 

навчань, семінарів, демонстраційних показів, дискусій, 

консультацій з питань їх створення з потенційними 

керівниками, поліпшення матеріально-технічної бази, 

придбання технологічного та технічного обладнання, 

сприяння їх розвитку через надання в оренду приміщень та 

земель сільськогосподарського призначення, забезпечення 

розвитку дорожньо-транспортної та комунальної 

інфраструктури, необхідної для такого роду підприємницької 

діяльності, просуванню на ринку товарів, виготовлених ними 

за межі громади 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Збільшаться обсяги виробництва сільськогосподарської 

продукції. Збільшиться чисельність працюючих підприємств 

сільгосппереробки, їх технологічні процеси будуть 

модернізовані.  

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

Збільшення дохідної частини місцевого бюджету через сплату 

податків; 

Створення нових робочих місць;  

Підвищення конкуренто спроможності продукції на 
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внутрішніх та світових ринках. 

соціальний вплив  -   переробка вирощеної продукції в нових умовах дасть високі 

результати якісності. Населення буде забезпечено якісними 

продуктами харчування.. 

екологічний вплив  Така модель вимагає організаційного та економічного 

забезпечення управління сталим сільськогосподарським 

природокористуванням.   

9  Основні заходи проекту  Надання консультацій щодо створення, реєстрації та 

оформлення статутних документів сільськогосподарських  

підприємств, проведення тематичних семінарів, навчань, 

круглих столів. Виявлення потенційно зацікавлених 

підприємців у створенні підприємств сільськогосподарської 

переробки . Надавання фінансової підтримки для створення 

або модернізації матеріально-технічної сільгосппереробки – за 

допомогою мінігрантінгу. Проведення інвентаризації обєктів 

нерухомості, землі та розрахунок суми орендної плати для 

субєктів господарювання. Підведення необхідної дорожньо-

транспортної та комунальної інфраструктури. Участь 

представників сільськогосподарської  сфери громади в 

сільськогосподарських ярмарках, виставках в межах та за 

межами громади. 

10  Період реалізації проекту 

(з (рік) до (рік))  

2022рік 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  0,00 150,00 0,00 150,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

0,00 0,00 0,00 000 

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

В реалізації проекту приймуть участь новостворена 

Підгородненська міська ТГ (до складу якої входять місто 

Підгородне, село Перемога, село Спаське, село Дмитрівка, 

село Хуторо-Губиниха). 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

Сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

2.1.4. Розвиток сільськогосподарської кооперації. 
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4  Мета та завдання проекту  Метою проекту є удосконалення соціально-економічних та 

організаційних умов для створення та розвитку кооперативів, 

створення стійкої системи їх підтримки, забезпечення 

безпосереднього доступу до організованого аграрного ринку 

особистим селянським, фермерським господарствам, 

підвищення рівня зайнятості та добробуту громади. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари 

проекту  

Організації виробництв, заготівель, переробки та збуту 

продукції. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Економічна ситуація, яка склалася нині в сільському 

господарстві України, є надто складною. Для виходу з кризи 

аграрного сектору економіки все більшого значення набуває 

розбудова кооперативного руху. Проте існує багато перешкод 

на шляху економічного прогресу села: відсутність відповідної 

державної політики щодо розвитку національного 

кооперативного руху, нерозуміння селянами переваг 

сільськогосподарських кооперативів, відсутність професійних 

кооперативних кадрів тощо. У зв‘язку із значною кількістю 

особистих селянських, фермерських господарств та фізичних 

осіб – сільськогосподарських товаровиробників доцільно 

сприяти формуванню за безпосередньою їх участю 

кооперативного сегмента аграрного ринку, що наразі 

стримується  слабкою матеріальною базою кооперативів, 

відсутністю кваліфікованих кадрів – організаторів 

кооперативного руху. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Виконання проекту сприятиме розвитку аграрної сфери 

громади, розбудові інфраструктури кооперативного сегмента 

аграрного ринку,  розширенню сфери зайнятості сільського 

населення, підвищенню рівня його добробуту . 

Ресурси, передбачені проектом, буде спрямовано на 

підтримку  кооперативів, на створення нових кооперативів з 

надання послуг, обробітку землі та збирання врожаю 

сільськогосподарських культур, молочарських, 

багатофункціональних і зернових кооперативів. 

Бюджет Підгородненської ради, де буде створено нові 

кооперативи, отримають збільшення надходжень. За рахунок 

працевлаштування сільських мешканців та можливостей 

виконання окремих робіт кооперативами буде зменшено 

соціальну напругу в громаді,  підвищаться доходи сільських 

мешканців – членів кооперативів, створяться нові робочі 

місця. 

Реалізація проекту в цілому сприятиме становленню та 

веденню ефективного сільськогосподарського виробництва.  
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економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту  

Одним з пріоритетних напрямків розбудови аграрного 

сектору економіки району є розвиток сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів (далі – кооперативи). Зважаючи 

на те, що Підгородненська громада є потужним аграрним 

регіоном, розвиток кооперації сприятиме вирішенню питання 

продовольчої безпеки і розвитку сільських територій. 

 

соціальний вплив  Підвищення рівня життя жителів громади. 

екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту  Необхідною умовою успішного розвитку та 

функціонування кооперативів в громаді є надання їм 

організаційно-методичної та фінансової підтримки, що 

забезпечуватиме просування сільськогосподарської продукції 

особистих селянських, фермерських господарств та 

сільськогосподарських товаровиробників на організований 

аграрний ринок за стабільними цінами, сприятиме в цілому 

реалізації потенціалу аграрного сектору економіки та  

підвищенню його конкурентоспроможності. 

 

10  Період реалізації проекту 

(з (рік) до (рік))  

2023рік 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади    300,00 300,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту:  

Підгородненська міська рада, створені кооперативи. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

43 

1  Назва проекту розвитку 

(далі - проект)  

Проведення циклу навчальних семінарів для 

індивідуальних сільськогосподарських виробників. 

Популяризація фермерства, як способу ведення бізнесу. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

2.1.4. Розвиток сільськогосподарської кооперації. 
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4  Мета та завдання проекту  Метою зазначеного проекту є професійна підготовка 

трудових ресурсів громади, їх адаптація до нового ринку 

праці; соціальна активність мешканців громади, їх здатність у 

партнерстві з владою вирішувати найгостріші питання 

соціального та економічного життя. Підвищення освітнього 

рівня сільгоспвиробників. Розвиток малого підприємництва у 

Підгородненській громаді. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

Індивідуальні сільськогосподарські виробники. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

На території громади сільське населення, яке могло б 

вирощувати екологічно чисту продукцію. Успішне ведення 

власного господарства в умовах ринкової економіки, 

розширення умов для самозайнятості працездатних людей в 

селах, значною мірою залежить від наявних знань, умінь, 

навичок, досвіду населення. При реалізації проекту спочатку 

необхідно проаналізувати кращі практики. Для підтримки 

економічної активності населення необхідно проводити 

семінари та тренінги:  

1) вирощування плодово-ягідної продукції,  

2) молочне скотарство; 

3) зберігання вирощеної та отриманої продукції.  

Потрібно провести популяризацію навчальної програми для 

заохочення населення взяти участь у семінарі (тренінгу), 

допомогти в підготовці бізнес-планів. Для учнів старших 

класів шкіл громади можливо б було ввести факультативний 

курс «Ведення бізнесу в сільській місцевості». Для навчання 

жителів громади новим технологіям та новітнім формам 

вирощування с/г продукції можливо було б залучити фахівців 

з Дніпровського Державного Аграрно-Економічного 

Університету, місцевих підприємців, які займаються такими ж 

видами діяльності, що сприятиме економічній активності 

населення. Доречно було б підготувати спеціальну літературу. 

Подання інформації, проведення семінарів чи тренінгів, 

забезпечать слухачів сучасними знаннями, що сприятиме 

розвитку підприємництва в сільських громадах, а відповідно і 

поступовому економічному зростанню сільських територій.  

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Підвищено зацікавленість населення у вирощуванні 

екологічно чистої продукції Підвищено економічну активність 

населення Підвищено рівень доходів населення громади. 

Створено базу для створення переробних підприємств с/г 

продукції Створено пакет навчально-методичних матеріалів  

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Розвиток малого підприємництва в сільській місцевості, 

створення нових підприємств та нових видів економічної 

діяльності в громаді. 
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соціальний вплив  Зростання зайнятості сільського населення, створення нових 

робочих місць. 

екологічний вплив  Вирощування екологічно чистої продукції. 

9  Основні заходи проекту  Аналіз кращих практик; Розробка навчальних програм; 

Інформування населення про час та проведення семінарів, 

тренінгів, співпраця зі ЗМІ; Проведення навчальних семінарів 

(3 семінари); Популяризація прикладу успішного ведення 

власного господарства, започаткування бізнесу. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023 роки. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  30,00 30,00 30,00 90,00 

інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації проекту:  

Підгородненська міська рада, Дніпровський Державний 

Аграрно-Економічний Університет. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

44 

1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Розвиток транспортно-логістичних послуг з урахуванням 

внутрішніх та міжрегіональних зв’язків. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

2.1.5 Надання логістичних послуг 

4  Мета та завдання проекту  Покращення методів перевантаження вантажів, залучення до 

обробки великої кількості вантажів. Розвантаження м. Дніпро 

та м. Підгородне від великогабаритного транспорту. 

Створення умов для оптової торгівлі. 

 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська ТГ, Дніпровський район, Дніпропетровська 

область. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту   Від реалізації даного проекту отримають вигоду всі 

підприємства Дніпровського регіону.  

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

За сучасних умов вітчизняної економіки ринок транспортно-

логістичних послуг знаходиться у стані формування. В той 

час як у світі даний ринок активно розвивається, Україна має 

значний транспортний потенціал, який не використовується у 

повній мірі. Місто Підгородне розташоване у центральній 

частині області на берегах річки Кільчень біля її впадіння у 

річку Самара. 

Через місто проходять дві залізничні лінії Придніпровської 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%B0)
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залізниці: лінія Гайворон - Балта, на якій тут знаходиться 

станція Підгородня [4] [2] [5] [6] лінія Сухачівка-

Новомосковськ, на якій тут знаходиться роз'їзд Березанівка 

(побудований в 1966 році). Є добре розвинена Дорожня 

мережа (автомобільні дороги М-04, М-8, E 50, Т-0410). 

Маємо велику потребу та можливості в організація 

покращених методів перевантаження вантажів. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Основною метою формування оптимальної інфраструктури є 

забезпечення максимального економічного ефекту при 

достатньому рівні надійності та якості послуг, 

використовуючи наявний обсяг ресурсів. У сучасних умовах 

ринкової економіки транспортні підприємства повинні 

забезпечити ефективне функціонування логістичної 

інфраструктури, з метою якісного обслуговування 

вантажовласників. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

 Збільшення дохідної частини місцевого бюджету через 

сплату податків; 

 Створення нових робочих місць; 

 Створення умов для оптової торгівлі 

 
соціальний вплив  Вирішення проблеми зайнятості населення на території 

громади і збереження трудового потенціалу. 

 
екологічний вплив  Зменшення забруднення викидів СО2 в містах Дніпро та 

Підгородне.   

9  Основні заходи проекту   Пошук компанії, яка має  на меті розвиток транспортно-

логістичних послуг  на території Підгородненської 

громади. 

 Підготовка земельних ділянок; 

 Забезпечення водопостачання та водовідведення; 

 Забезпечення освітлення. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021рік та 2023роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет      

 обласний бюджет      

 бюджет громади  100,00 0,00 250,00 350,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

0,00 0,00 0,00 000 

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації проекту:  

В реалізації проекту приймуть участь новостворена 

Підгородненська міська ТГ (до складу якої входять місто 

Підгородне, село Перемога, село Спаське, село Дмитрівка, 

село Хуторо-Губиниха). 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

45 
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1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Інформування населення про переваги само зайнятості.  

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

2.2.1. Підтримка підприємницької діяльності та 

самозайнятості населення ТГ. 

4  Мета та завдання проекту  Метою проекту є створення умов для підвищення 

самозайнятості безробітного працездатного населення, 

налагодження співробітництва з представниками малого і 

середнього бізнесу та профспілками задля ефективного 

використання трудових ресурсів, запобігання зростання 

безробіття та забезпечення соціального захисту населення 

громади. Сприяння підготовці фахівців для малого бізнесу в 

Підгородненській громаді, започаткування власної справи. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  Суб‘єкти підприємницької діяльності, особи, які працюють на 

власному мікропідприємстві, населення Підгородненської 

громади 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

Забезпечення зайнятості населення – одне з головних 

завдань Підгородненської громади. Громада надає великого 

значення збереженню і розвитку свого кадрового потенціалу. 

Працевлаштування місцевого населення та мінімізація міграції 

молоді закордон є одним з головних завдань, які турбують 

керівництво громади. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Збільшення чисельності зайнятого населення у віці 15-70 років 

в громаді. 

Зниження рівня безробіття в Підгородненській громаді. 

Сприяння розвитку бізнесу в Підгородненській громаді. 

Залучення до підприємницької діяльності безробітних осіб. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

В Громаді можна було б вважати ефективним фактором 

зростання економічної активності населення, але лише в тому 

випадку, коли така зайнятість має ознаки підприємництва. В 

громаді ж, економічна активність населення у сфері 

самостійної зайнятості більшою мірою реалізується через 

працю в особистих підсобних селянських господарствах, 

реалізацію вирощеної сільськогосподарської продукції (70,5 

%  від загальної кількості самозайнятих), тимчасову сезону 

зайнятість та надання різного роду індивідуальних послуг 

суб‘єктом, не зареєстрованим ні як юридична особа, ні як 

приватний підприємець. 

 
соціальний вплив  Підвищення рівня обізнаності суб‘єктів підприємництва з 

питань ведення господарської діяльності. 

 екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту  Впровадження нових інноваційних форм 

профконсультаційної, профінформаційної роботи з метою 

подолання відтоку молоді з громади та сприяння зайнятості 

населення. 

Проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської 
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молоді, спрямованої на вмотивований вибір професії з метою 

працевлаштування в громаді. 

Проведення ярмарків професій та освітніх програм для 

мешканців громади. 

Залучення мешканців громади до організації малого бізнесу в 

громаді шляхом надання одноразової виплати допомоги по 

безробіттю. 

  

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021рік та 2023рік 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет      

 обласний бюджет      

 бюджет громади  10,00 10,00 10,00 30,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації проекту:  

Підгородненська міська рада 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Проведення спільних заходів з ТОВ «ІНЕКОТЕХ 

УКРАЇНИ» для пошуку потенційних інвесторів, розробка 

проекту. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

2.2.2. Відкриття та функціонування сміттєсортувальних 

ліній на полігоні ТОВ «ІНЕКОТЕХ УКРАЇНИ». 

4  Мета та завдання проекту  Метою проекту є ідентифікація інвестора для удосконалення  

та підвищення ефективності системи управління твердими 

побутовими відходами на територіях міської ради,зокрема 

удосконалення технології захоронення ТПВ.  

Завдання проекту: 

Пошук інвесторів для проведення санації існуючого полігону 

ТПВ  та збільшення його місткості; 

Улаштування сортувальної лінії ТПВ з відповідним набором 

будівель і споруд за рахунок інвестора; 

Улаштування відходів з відповідною інфраструктурою; 

Улаштування зони компостування листя; 

Благоустрій території; 

Створення необхідних санітарно-гігієнічних умов для роботи 

персоналу полігону ТПВ. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада. 
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6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  Всі мешканці без виключення 23975 чоловік за рік. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

Експлуатація сучасного міського полігону здійснюється ТОВ 

«Інноваційні технології України» та ТОВ «Українсько-

німецьке підприємство «АЕУ ДНІПРО» на площі 298,6411 

га(кадастровий номер 1221411000:01:007:0002) згідно з 

договором оренди земельної ділянки. 

Реалізація зазначеного проекту дозволить з рахунок інвестора 

: 

Поетапно впровадити комплексну переробку та утилізацію 

ресурсоцінних компонентів відходів; 

Дотримуватись належного санітарного стану громади; 

Підвищити ресурсозбереження  та зменшити вплив відходів на 

довкілля та здоров‘я людей. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 Заохотити  інвестора в прибутковості полігону, який проведе  

санації існуючого полігону ТПВ, збільшить його місткість та 

усуне причини забруднення навколишнього середовища; 

Побудує сортувальні лінії ТПВ з відповідним набором 

будівель і споруд, що забезпечить відбір ресурс оцінних 

відходів, які передаються на повторну переробку відповідним 

організаціям; 

 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Збільшення робочих місць в громаді. 

Сплата податків до місцевого бюджету. 

 
соціальний вплив  Діями проекту ми зможемо уникнути негативного впливу 

екології територіальної громади на стан здоров‘я населення. 

 екологічний вплив  Уникнення екологічної катастрофи в громаді та за її межами. 

9  Основні заходи проекту  Скликати спільну робочу групу для пошуку інвестора. 

Участь в економічних форумах, як в Україні так ї за її 

межами. 

Вибір інвестора для відкриття та функціонування 

сміттєсортувальних ліній на полігоні «Екологія». 

Введення об‘єкту в експлуатацію. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2022рік. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет      

 обласний бюджет      

 бюджет громади   55,00  55,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

 100,00  100,00 

12  Ключові потенційні ОМС, юридичні та фізичні особи (інвестори), в т.ч. 
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учасники реалізації проекту:  міжнародні фонди та програми, громадські організації, 

депутати міської ради. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Розвиток культурно-туристичної привабливості через 

розвиток малого бізнесу в Підгородненській ТГ. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

2.2.3. Збереження та розширення місцевого бізнесу 

4  Мета та завдання проекту  Мета проекту: Створити умови з покращення туристичної 

привабливості та розвитку культурно-туристичного бізнесу 

на території Підгородненської ТГ шляхом виявлення 

туристичних локацій, розроблення туристичних маршрутів і 

покращення інфраструктури наявних об‘єктів та 

запровадження освітньої програми з питань запровадження 

туристичної справи, зеленого туризму. 

Завдання проекту:  

Скласти перелік можливих локацій, які будуть входити в 

туристичний маршрут.  

Зробити опис туристичних локацій, об‘єктів та інших місць 

культурно-туристичної привабливості. 

Створити презентаційні матеріали, сувенірну продукцію по 

об‘єктах, які будуть входити в культурно-туристичний 

маршрут. 

Розробити туристичні маршрути. 

Провести освітні заходи з питань запровадження туристичної 

справи, зеленого туризму. 

 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Проект охоплює територію м. Підгородне, с. Перемога, с. 

Спаське, с. Хуторо-Губиниха. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

Від реалізації проекту вигоду будуть мати місцевий приватний 

бізнес – розрахунково 5 ФОП,  

 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

Проблема полягає у відсутності місцевого культурно-

туристичного бізнесу, відсутності достатньої інформації про 

туристичні локації та місцевих маршрутів що не дозволяє 

залучати туристів та додаткове фінансування. 

Крім того, на території Підгородненської ТГ відсутня освітня 

програма  з питань запровадження туристичної справи та 

зеленого туризму, що не дозволяє запустити місцевий 

людський потенціал в зазначену справу. 

 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

- складений перелік локацій, які будуть входити в 

туристичний маршрут.  

- описанні туристичні локації, об‘єктів та інших місць 

культурно-туристичної привабливості. 
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- створені презентаційні матеріали, сувеніра продукція 

по об‘єктах, які входять в культурно-туристичний 

маршрут. 

- розроблені 18  туристичних маршрутів. 

- створена освітня програма з питань запровадження 

туристичної справи та зеленого туризму. 

- проведено серію  з 5-и тренінгів з питань туризму та 

туристичної діяльності на місцевому рівні. 

- зареєстровані місцевий бізнес в кількості 2 ФОП. 

- збільшено чисельність зайнятого населення у віці 15-

70рокі на 50 осіб,  

- зменшено рівень безробіття серед жінок у віці 45-60 

років на 30 осіб 

-  

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Збільшення доходів до бюджету за рахунок сплати податків. 

 

соціальний вплив  - збільшено чисельність зайнятого населення. 

- зменшено рівень безробіття. 

- підвищиться рівень поваги мешканців до ОМС. 

 

екологічний вплив  Перш за все екологічний вплив можна побачити через 

прибирання сміття біля локацій, які увійдуть до туристичних 

маршрутів. 

9  Основні заходи проекту  - Створення переліку локацій, які будуть входити в 

туристичний маршрут.  

- Підготовка інформаційнихматеріалів про туристичні 

локації, об‘єкти та інших місць культурно-туристичної 

привабливості. 

- Створення  презентаційних матеріалів (аудіо, відео), 

сувенірної продукціюї  по об‘єктах, які будуть входити 

в культурно-туристичний маршрут. 

- Розробка 18 туристичних маршрутів. 

- Проведення 5-ти освітніх заходів з питань 

запровадження туристичної справи, зеленого туризму 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет      

 обласний бюджет      

 бюджет громади  70,00 70,00 30,00 170,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні Підгородненська міська рада,Депутатський корпус ради, 
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учасники реалізації проекту:  приватний бізнес. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Запровадження конкурсів бізнес-планів. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

2.2.3. Збереження та розширення місцевого бізнесу 

4  Мета та завдання проекту  Мета конкурсу полягає у підтримці підприємницьких 

ініціатив та надання методично-консультативної допомоги 

для започаткування власної справи. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  Місцеві підприємці,підприємці-початківці, потенційні 

внутрішні інвестори, молодіжні стартапери. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

На сьогоднішній день підприємницька активність у 

Підгородненській громаді знаходиться на стадії низького 

старту і гостро потребує нестандартних заходів для створення 

і розвитку нових підприємств.Серед місцевих мешканців є 

активні підприємливі люди, але у часи загальної стагнації і 

погіршення економічного стану в Україні - достатніх ресурсів 

на реалізацію власних ідей на початковому етапі вони не 

мають. В той же час вже діючі на території громади малі 

підприємства теж мають перспективи для розвитку, але не 

мають на це достатніх фінансів. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Розширення достатніх та створення нових 

підприємств,нових робочих місць. 

Зменшення відтоку працездатного населення 

Збільшення податкових надходжень до місцевого 

бюджету 

Покращення освітнього рівня учасників з ведення 

бізнесу 

Покращення інвестиційної привабливості громади 

Стимулювання бізнесової активності в громаді. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Поповнення місцевого бюджету за рахунок сплати податків, 

зниження рівня безробіття. 

 
соціальний вплив  - Підвищення довіри до органів місцевого 

самоврядування. 

 екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту  Організація і проведення інформаційної кампанії з промоції 

конкурсу; 

Організація тренінгів і семінарів із створення бізнес-планів; 

Створення конкурсної комісії із залученням громадськості, 

науковців та представників успішного бізнесу; 
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Моніторинг реабілітації бізнес-планів 

Підготовка  Програми розвитку підприємництва, розміру 

фінансування (бюджет участі). 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет      

 обласний бюджет      

 бюджет громади  50,00 50,00 50,00 150,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

50,00 50,00 50,00 150,00 

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації проекту:  

ОМС,Інвестори,спонсори 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

Проектом передбачається  проведення конкурсу бізнес планів 

та стартапів серед підприємців-початківців і існуючого 

бізнесу з наданням переможцям фінансово-технічну 

підтримку( надання стартового 

капіталу,організація,менторство тощо)на реалізацію бізнес-

ідей на території Підгородненської громади.. 
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1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Підготовка об’єктів для залучення інвестицій. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

2.2.4. Залучення бізнесу та інвестицій. 

4  Мета та завдання проекту  Провести обстеження та визначити об‘єкти для залучення 

інвестицій 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  Всі жителі громади без виключення 23975 чоловік за рік. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

Підгородненська громада має ряд об‘єктів, які можуть бути 

запропоновані інвесторам – вільні від забудови земельні 

ділянки, а також приміщення різного призначення. Для того, 

щоб інформація про ці об‘єкти стала доступною для 

потенційних інвесторів (вітчизняних та іноземних), необхідно, 

провести інвентаризацію та паспортизацію таких об‘єктів.  

Розмістити базу даних об‘єктів на сайті громади двома мовами 

(українською, англійською) 
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8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

База даних об‘єктів для залучення інвестицій розміщена на 

сайті громади двома мовами (українською, англійською) 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Проведена робота допоможе залучити інвестиції до громади. 

 
соціальний вплив  Дана інформація допоможе стати громаді прозорою. 

 екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту   Проведення інвентаризації об‘єктів, які можуть 
становити інвестиційний інтерес;  

 формування двомовної бази даних об‘єктів для 
залучення інвестицій;  

 розміщення бази даних інвестиційних об‘єктів на сайті 
громади 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2020-2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік 2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади  30,00 60,00 40,00 10,00 140,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні 

учасники реалізації проекту:  

Підгородненська міська рада, підрядні організації, 

депутатський склад ради. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

50 

1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Популяризація робочих професій через адаптацію нового 

закону «Про освіту» 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

2.2.5. Розвиток робочої сили, популяризація робочих 

професій 

4  Мета та завдання проекту   Метою проекту є розширення уяви підлітків про світ 

професій, знайомства з робітничими професіями, виховання 

поваги до людини праці.  

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  Учні старших класів. 
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7 Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

 В Україні дедалі менше людей отримують професійну освіту, 

при цьому голод на робітничі кадри зростає. Вирішити цю 

проблему можна через широку просвітницьку комунікаційну 

кампанію. 

 Згідно нового закону «Про освіту» в громаді  необхідно 

організувати профільне навчання у старшій школі. Звісно 

громаді не доведеться брати на себе відповідальність за 

розбудову мережі профільної старшої школи. За законом, з 

2024 року це будуть окремі юридичні особи, і їхніми 

засновниками можуть бути лише ВР Автономної Республіки 

Крим, обласні та ради міст із населенням більше 50 тисяч. 

Громада буде долучатися до розбудови мережі профільних 

ліцеїв для консультування – оскільки деякі з ліцеїв будуть 

розташовані на території громади. 

Передбачається, що в ліцеї може бути не менше чотирьох 10-х 

класів. Лише як виняток там може бути ще й базова школа. 

Норми про роботу профільних ліцеїв почнуть діяти з 2024 

року, проте в перехідних положеннях зазначено, що строк 

здобуття профільної освіти складатиме три роки (12-річне 

навчання) з 2027-го. Це можливо раніше за наявності 

стандарту базової або профільної середньої освіти та 

відповідної типової освітньої програми. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Реалізація проекту сприятиме: 

Професійній самореалізації особистості та реалізації 

принципу 

навчання впродовж життя з урахуванням гендерної рівності та 

інклюзії; 

Сталому розвитку економіки та суспільства; 

Конкурентоспроможності професійної освіти та відповідності 

її якості міжнародним стандартам; 

Задоволення потреб ринку праці,суспільства та держави у 

кваліфікованих кадрах; 

Зростанню привабливості професійної освіти;  

Поліпшенню якості  професійної освіти 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Реалізація проекту буде здійснена за рахунок 

державного,місцевого та інших джерел не заборонених 

законодавством. 

 
соціальний вплив  Підвищення довіри до органів місцевого самоврядування. 

 екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту   Забезпечити інформування з популяризації професійної 

освіти через  проведення семінарів та на вебсайті  

Підгородненської міської ради. 

 Провести моніторинг надання профорієнтаційних 

послух особам з особливими потребами, дітям-сиротам, дітям, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, внутрішньо 

переміщеним особам  

  Провести моніторинг результатів профорієнтаційної 

роботи за показниками, як кількість та ефективність 

здійснення профорієнтаційних заходів, надання послуг, 
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чисельність осіб, охоплених такими послугами . 

  Поширення та впровадження напрацювань проекту. 

  За потреби забезпечення переоснащення закладів 

освіти. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади   20,00 200,00 300,00 520,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Підгородненська міська рада, депутатський склад ради, 

заклади освіти. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

51 

1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Виробництво полімер піщаної продукції 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

2.2.6. Розвиток інших галузей промисловості. 

4  Мета та завдання проекту  Створення підприємства, яке буде задовольняти всі потреби 

громади а також працювати на задоволення потреб інших 

громад, а саме благоустрій (тротуарна 

плитка,бордюри,системи вуличного водовідведення),ця 

продукція буде виготовлятися з відходів пластику ( пакетів, 

ПЄТ пляшки та ін. полімерів).  

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада, та громади Дніпропетровської 

області. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  Всі жителі громади отримають естетичне та практичне 

задоволення та працівники для яких будуть створені робочі 

міста. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

На території Підгородненської громади знаходиться велика 

кількість пішохідних алей, які потрібно оновити, та є явна 

проблема з переробкою сміття за рахунок реалізації проекту 

ми зможемо покращити зовнішній вигляд алей,парків, скверів 

та площ. Зможемо збільшити кількість робочих міст в громаді 

та дасть поштовх  економічно розвитку громаді. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Покращення в секторі благоустрою, зменшення сміттєвих 

відходів, а саме полімерів. 
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економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Підвищення доходів до місцевого бюджету за рахунок сплати 

податків. 

 

соціальний вплив  Надбання довгострокової інфраструктури. Середній термін 

експлуатації цієї плитки 40-50 років. Впровадження 

найкращої світової практики 

Створення нових робочих міст для жителів громади, 

підвищення рівня довіри до органів місцевого 

самоврядування. 

 екологічний вплив   Вирішення проблем збору та переробки ПЄТ відходів. 

9  Основні заходи проекту  Пошук та визначення земельної ділянки, для розташування 

виробництва. 

Підведення необхідних  комунікацій для виробництва. 

 Введення в експлуатацію ліній виробництва. 

Підготовка сировини для  виробництва, полімер піщаної 

продукції. 

Підбір персоналу. 

Початок виробництва. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2023рік. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади     700,00 700,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

   200,00 200,00 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Підгородненська міська рада,Депутатський корпус ради, 

приватний бізнес, інші джерела не заборонені 

законодавством. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

Відповідає цілям сталого розвитку ООН2030. 

52 

1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Розвиток туристичної привабливості та культурно 

туристичного бізнесу на території Підгородненської ТГ 

 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

2.2.7. Розвиток туризму та рекреації, брендування 

громади. 

4  Мета та завдання проекту  Мета проекту: Створити умови з покращення туристичної 

привабливості та розвитку культурно-туристичного бізнесу 

на території Підгородненської ТГ шляхом виявлення 

туристичних локацій, розроблення туристичних маршрутів і 
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покращення інфраструктури наявних об‘єктів та 

запровадження освітньої програми з питань запровадження 

туристичної справи, зеленого туризму. 

 Завдання проекту:  

 Скласти перелік можливих локацій, які будуть входити 

в туристичний маршрут.  

 Зробити опис туристичних локацій, об‘єктів та інших 

місць культурно-туристичної привабливості. 

 Створити презентаційні матеріали, сувенірну 

продукцію по об‘єктах, які будуть входити в культурно-

туристичний маршрут. 

 Розробити туристичні маршрути. 

 Провести освітні заходи з питань запровадження 

туристичної справи, зеленого туризму. 

  

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  Від реалізації проекту вигоду будуть мати місцевий 

приватний бізнес – 5 ФОП, 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

Проблема полягає у відсутності місцевого культурно-

туристичного бізнесу, відсутності достатньої інформації про 

туристичні локації та місцевих маршрутів що не дозволяє 

залучати туристів та додаткове фінансування. 

Крім того, на території Підгородненської ТГ відсутня освітня 

програма  з питань запровадження туристичної справи та 

зеленого туризму, що не дозволяє запустити місцевий 

людський потенціал в зазначену справу. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

• складений перелік локацій, які будуть входити в 

туристичний маршрут.  

 описанні туристичні локації, об‘єктів та інших місць 

культурно-туристичної привабливості. 

 створені презентаційні матеріали, сувеніра продукція 

по об‘єктах, які входять в культурно-туристичний маршрут. 

 розроблені 18 туристичних маршрутів. 

 створена освітня програма з питань запровадження 

туристичної справи та зеленого туризму. 

 проведено серію  з 5-и тренінгів з питань туризму та 

туристичної діяльності на місцевому рівні. 

 зареєстровані місцевий бізнес в кількості 2 ФОП. 

 туристичні маршрути за рік відвідало 2000 осіб з 

інших громад України  

 збільшено чисельність зайнятого населення у віці 15-

70рокі на 50 осіб,  

зменшено рівень безробіття серед жінок у віці 45-60 років на 

30 осіб 
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економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

 в бюджет поступлять додаткові ресурси. 

 

соціальний вплив   збільшено чисельність зайнятого населення. 

 зменшено рівень безробіття. 

 підвищиться рівень поваги мешканців. 

 екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту   Створений перелік локацій, які будуть входити в 

туристичний маршрут.  

 Підготовлені інформаційні матеріали про туристичні 

локації, об‘єкти та інших місць культурно-туристичної 

привабливості. 

 Створенні презентаційні матеріали (аудіо, відео), 

сувенірну продукцію по об‘єктах, які будуть входити в 

культурно-туристичний маршрут. 

 Розробленні 18 туристичних маршрутів. 

 Проведено 5-ть освітніх заходів з питань 

запровадження туристичної справи, зеленого туризму. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади   50,00 50,00 50,00 150,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Підгородненська міська рада,депутатський склад ради, 

Підгородненський міський будинок культури 

ім..Т.Г.Шевченка. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

53 

1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

«Музей – кімната фольклорно-етнографічного гурту 

«Криниця» 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

2.2.7. Розвиток туризму та рекреації, брендування 

громади. 

4  Мета та завдання проекту  Створити на базі комунального закладу «Підгородненський 

міський будинок культури ім..Т.Г.Шевченка» кімнати-музею 

гурту «Криниця», популяризація співу та народних ремесел. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 
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6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  Мешканці Підгородненської громади 23975 чоловік за рік та 

гості громади. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

 Гурт «Криниця»  існує 31 рік на території Підгородненської 

громади. Незважаючи на досягнення, колектив мало відомий 

навіть жителям громади. Гурт «Криниця» має колектив-

супутник «Криниченька», але молодь не має можливості 

показати свої досягнення та свої навички.  

 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 Створено кімнату-музей з нашими здобутками: стенди, фото 

та відео-записи, грамоти, дипломи, призи, костюми учасників 

різних років, збірки пісень. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

 Зацікавленість відвідувачів музею, туристів допоможе 

підвищити надходження до місцевого бюджету. 

 
соціальний вплив   Покращення емоційного стану, підняття поваги до людей 

похилого віку, популяризація козацької пісні. 

 

 екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту   Затвердити рішенням сесії  забезпечення гурту 

«Криниця» кімнатою для розміщення музею. 

 Наповнити кімнату-музей фото та відео матеріалами, 

дипломами, грамотами, призами, костюмами різних років 

учасників гурту. 

 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади   200,00 30,00 30,00 260,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Підгородненська міська рада,депутатський склад ради, 

Підгородненський міський будинок культури 

ім..Т.Г.Шевченка,учасники гурту «Криниця» 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

НКС шлях до розвитку традицій на території 

Підгородненської ТГ. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

2.2.7. Розвиток туризму та рекреації, брендування 

громади. 



 
Стратегія  розвитку Підгородненської територіальної громади на період 2020-2027 роки 

 

 

відповідає проект  

4  Мета та завдання проекту   Мета проекту є: 

Створення реєстру елементів нематеріального культурного 

надбання на території Підгородненської ТГ з перспективою 

включення окремих позицій до обласного і національного 

реєстру. 

  Завдання проекту:  

 Підготувати орієнтовний список елементів 

нематеріальної культурної спадщини Підгородненської ТГ. 

 Підготувати статті (нарису) в публістичному стилі по 

кожній НКС. 

 Підготувати фотоматеріали включаючи фото 

сьогодення та фото з архівів по кожному НКС. 

 Створити фільми та презентаційні матеріали по кожній 

НКС. 

 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Проект охоплює територію м. Підгородне, с. Перемога, 

с. Спаське, с. Хуторо-Губиниха.  

 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту   Всі жителі громади без виключення 23975 чоловік на рік. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

 Жителі Підгородненської ТГ вважають, що в 

Підгородненській громаді  мало чим можна пишатися тож 

проблема полягає у відсутності підготовлених матеріалів   по 

кожному елементу нематеріальної культурної спадщини, що в 

свою чергу не дозволяє  презентувати культурне надбання 

нашої  спільноти та не дозволяє звернути достатньої уваги на 

проблему його збереження, що приводить до не знання своїх 

традицій та корінь.     

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 Підготовлений список елементів нематеріальної 

культурної спадщини Підгородненської ТГ та затверджений 

рішенням Підгородненської міської ради; 

 Підготовленні статті (нарису) в публіцистичному стилі 

по кожній НКС; 

 Підготовленні  фотоматеріали включаючи фото 

сьогодення та фото з архівів по кожному НКС; 

 Створені презентаційні матеріали та  фільми по кожній 

НКС. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

 

 

соціальний вплив   Жителі громади отримають можливість пишатися 

своєю громадою; 

 культурні надбання дозволять визначити стратегію 

розвитку культури в громаді та залучити додаткові кошти в 

громаду. 
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 екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту   Збір та підготовка матеріалів до списку елементів 

нематеріальної культурної спадщини Підгородненської ТГ;. 

 Підготовка матеріалів та винесення їх за засідання 

Підгородненської міської ради; 

 Підготовка матеріалів до статті (нарису) в 

публістичному стилі по кожній НКС; 

 Підготовка  фотоматеріалів включаючи фото 

сьогодення та фото з архівів по кожному НКС; 

 Створення презентаційних матеріалів та  фільмів по 

кожній НКС; 

 Проведено 5-ть освітніх заходів з питань охорону 

нематеріальної культурної спадщини. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади   150,00 150,00 150,00 450,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Підгородненська міська рада,депутатський склад ради, 

Підгородненський міський будинок культури 

ім..Т.Г.Шевченка, учасники гурту «Криниця» 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

 Розробка генерального плану м. Підгородне 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

2.2.8. Розробка містобудівної документації громади 

4  Мета та завдання проекту  Метою проекту є забезпечення населених пунктів оновленою 

містобудівною документацією, створення умов ефективного 

перспективного планування їх просторового розвитку, 

раціонального використання земельних ресурсів для сталого 

економічного та соціального розвитку відповідних населених 

пунктів, приведення містобудівної діяльності у відповідність 

до діючого законодавства. 

Завданнями проекту є  розробка генерального плану, як 

основного виду містобудівної документації на місцевому 

рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії 

планування та забудови територій громади. 



 
Стратегія  розвитку Підгородненської територіальної громади на період 2020-2027 роки 

 

 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  Всі жителі без виключення 23975 чоловік. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

Враховуючи, що одним з основних ресурсів громади є земля, 

ефективне її використання на розвиток громади можливе 

лише за умови використання земельних ділянок відповідно до 

законодавства на основі містобудівної документації. Для 

збільшення спроможності громади на базовому рівні мають 

бути проведені значні інфраструктурні зміни, які неможливі 

без наявних актуальних генеральних планів населених 

пунктів. Станом на сьогодні актуалізована містобудівна 

документація не відповідає вимогам соціально-економічної 

ситуації та чинному законодавству і тому потребує 

нагального оновлення. А відсутність таких документів 

відчутно затримує економічний та соціальний розвиток 

населених пункті. 

 Розроблення нового генерального плану спрямоване на 

комплексну організацію матеріально-просторового життєвого 

середовища засобами прогнозування розвитку, планування і 

забудови населеного пункту з урахуванням нових соціальних, 

економічних, культурних та адміністративних потреб 

об'єднаної територіальної громади. Генеральний план 

визначить принципові вирішення розвитку, планування, 

забудови та іншого використання території громади, 

забезпечить впровадження рішень при комплексній забудові 

та реконструкції населеного пункту, проектуванні та 

будівництві об'єктів житлово-цивільного і виробничого 

призначення, систем транспортного та інженерного 

забезпечення, у тому числі формування нової інфраструктури 

об'єднаної територіальної громади для забезпечення 

ефективної життєдіяльності в сучасних умовах та надання 

якісних послуг жителям у різних сферах. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 При розробці нового генерального плану буде передбачено 

розвиток інженерно-транспортної, комунальної, туристичної 

та соціальної інфраструктури. Планується відведення 

земельних ділянок для індивідуального житлового 

будівництва, для будівництва об'єктів господарської 

діяльності, об'єктів благоустрою, облаштування парків та зон 

відпочинку. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

  Проект забезпечить ефективне перспективне планування 

розвитку громади; 

 Створить сприятливі умови для розвитку інфраструктури 

громади, економічного та соціального зростання; 

 Створить сприятливе життєве середовище для мешканців 

громади; 

 Забезпечить ефективне використання земельних ресурсів; 

 Впорядкує систему землекористування на території 

громади; 

 Створить умови для забезпечення законних прав громадян, 

фізичних та юридичних осіб на їх зайняття містобудівною 



 
Стратегія  розвитку Підгородненської територіальної громади на період 2020-2027 роки 

 

 

діяльністю; 

 Збільшить кількість забудовників та, відповідно, укладених 

угод про пайову участь замовників у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури громади. 

 

 

соціальний вплив  У зв'язку з відсутністю основної містобудівної документації 

на даний час Підгородненська міська рада, як орган місцевого 

самоврядування, відмовляє заявникам, які звертаються з 

проханням відвести земельні ділянки для містобудівних 

потреб. Реалізація цього проекту дозволить кардинально 

змінити відносини між органом місцевого самоврядування та 

суб'єктами діяльності, а саме, ефективно розпоряджатися 

земельними ресурсами та створити сприятливе життєве 

середовище для мешканців громади. 

 екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту  В рамках проекту планується: 

  Повідомлення громадськості через засоби масової 

інформації про початок розроблення генерального плану та 

проведення громадського обговорення; 

  Розробка проекту генерального плану міста (з 

розділом інженерно-технічних заходів цивільного захисту) і 

схем зонування території; детальний план території; 

  Погодження Генерального плану міста з 

балансоутримувачами інженерних мереж розміщених на 

території міста; 

  Переведення картографічних матеріалів Генерального 

плану в систему GPRS; 

 Затвердження генерального плану міста Підгородне на 

сесії міської ради. 

 Підгородненська  міська рада проводить  координацію 

проєкту, забезпечує фінансовий менеджмент, проведення 

грошових розрахунків, організація  інформаційних та 

презентаційних заходів. 

 Для вирішення існуючих проблем в межах реалізації 

проекту передбачається виконання наступних заходів: 

 - створення та проведення засідань робочої групи з 

залученням представників громадськості по реалізації 

заходів проекту; 

 - проведення інформаційних заходів  щодо   реалізації 

даного проєкту. 

 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2020-2021 роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади  500,00 100,00   600,00 
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інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Підгородненська міська рада, депутатський склад 

ради,підрядні організації / установи та інші інвестори не 

заборонені законодавством. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Зонування території Підгородненської територіальної 

громади. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

2.2.8. Розробка містобудівної документації громади 

4  Мета та завдання проекту   Метою проекту являється визначення і раціональне взаємне 

розташування зон житлової та громадської забудови, 

виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, 

історико-культурних та інших зон і об'єктів. Встановлення 

режиму забудови територій, на яких передбачено 

провадження містобудівної діяльності. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  Мешканці Підгородненської громади 23975 чоловік. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

 У процесі об‘єднання громади відбулася зміна меж 

Підгородненської міської ради. Для забезпечення сталого 

розвитку створеної територіальної громади необхідно 

розробити містобудівну документацію – «Схему планування 

території» - як інструмент регулювання планування 

територій, вимоги якої будуть враховані при складанні 

програм розвитку громади. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 Затверджені текстові та графічні матеріали з питань 

регулювання планування, забудови та іншого використання 

території Підгородненської міської ради. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Підвищення інвестиційної привабливості громади. 

 
соціальний вплив  Підвищення довіри до органів місцевого самоврядування. 

 екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту   Визначення розробника містобудівної документації; 

 Складання та затвердження проекту завдання на 

розроблення містобудівної документації; 

 Надання розробнику вихідних даних, а також вимог 

щодо розміщення об'єктів державного й регіонального 

значення, або доручення щодо їх збирання; 

 Узгодження проекту містобудівної документації з 

органами місцевого самоврядування, що представляють 
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інтереси суміжних територіальних громад, в частині 

врегулювання питань щодо територій спільних інтересів; 

 Громадські слухання щодо врахування громадських 

інтересів в містобудівній документації на місцевому рівні; 

 Проведення експертизи містобудівної документації; 

  Подання на затвердження завершеного проекту 

містобудівної документації. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2022рік 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади    300,00  300,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

  150,00  150,00 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Підгородненська міська рада, депутатський склад 

ради,підрядні організації / установи та інші інвестори не 

заборонені законодавством. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Підтримка місцевої пожежно-рятувальної служби. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

3.1.1. Сприяння діяльності органів ДСНС на території 

громади, мобілізаційна робота. 

4  Мета та завдання проекту   Підтримка 60 Державної пожежно-рятувальної частини 

Головного Управління Державної Служби України з 

надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, шляхом 

надання субвенції для удосконалення практичної діяльності 

органів місцевого самоврядування  та реалізації державної 

політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту 

населення і територій, матеріальних і культурних цінностей 

та довкілля, досягнення гарантованого рівня захисту 

населення і територій від негативних наслідків надзвичайних 

ситуацій. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  Всі жителі без виключення  23975 чоловік за рік. 
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7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

60 Державна пожежно-рятувальної частина Головного 

Управління Державної Служби України з надзвичайних 

ситуацій у Дніпропетровській області отримує в 

розпорядження  нову пожену машину, але вона не проходить 

по габаритам в гараж який збудований багато років тому, 

гостро стоїть проблема зберігання нового авто. Також частина 

потребує всебічного матеріального оснащення, 

Підгородненська міська рада готова  прийти на допомогу та 

забезпечити спорядженням для виконання завдань із гасіння 

пожеж та рятування людей (спеціальний одяг пожежного та 

спорядження, засоби зв'язку, засоби індивідуального захисту). 

В свою чергу 60 Державна пожежно-рятувальна частина 

окрім своїх обов‘язкових зобов‘язань завжди готова прийти 

на допомогу, наприклад під час боротьби з пандемією 

проводили дезинфекцію всіх громадських локацій громади. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Завдяки новому оснащенню пожежної частини громада буде 

вчасно отримувати очікувану допомогу. Дякуючи проекту  

частина отримає підвищення рівня оперативної готовності 

щодо гасіння пожеж та здатності до проведення аварійно-

рятувальних і інших невідкладних робіт підрозділом, та 

зможе зберегти оснащення на довгі роки. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Фінансування проекту  здійснюється за рахунок коштів 

бюджету об‘єднаної територіальної громади 

Підгородненської міської ради у сумі 750,00 тис.грн., та 

залучені інвестиції у сумі 100,00 тис.грн. 

 
соціальний вплив  Підвищення рівня довіри до ОМС. 

 

екологічний вплив  Завдяки сучасному оснащенню частини , швидкому 

реагуванню та злагодженості дій рятувальників, можна  

зменшити викиди  СО2 в атмосферу. 

9  Основні заходи проекту  Оскільки фінансова підтримка здійснюється шляхом надання 

субвенцій, то необхідно підготувати та підписати договори на 

надання субвенції, та реалізувати необхідні загоди по 

виконанню договору. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2020-2023роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади  550,00 50,00 50,00 50,00 750,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

  50,0 50,00 100,00 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Підгородненська міська рада, депутатський склад ради, 

підрядні організації, інвестори які не заборонені 
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законодавством України. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

Обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів проєкту є 

орієнтовними і в ході її виконання можуть уточнюватися. 
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1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Створення підрозділу добровільної пожежної охорпони у 

м. Підгородне 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

3.1.2. Створення та забезпечення діяльності підрозділу 

добровільної пожежної охорони у м.Підгородньому 

4  Мета та завдання проекту  З метою підвищення рівня пожежної безпеки та організації 

профілактичної роботи в Підгородненській громаді та на 

виконання для вжиття заходів, спрямованих на запобігання 

пожеж, організації їх гасіння, здійснення громадського 

контролю за дотриманням законодавством вимог пожежної 

безпеки, (у відповідності до ст. 63 Кодексу цивільного 

захисту України, Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку функціонування добровільної 

пожежної охорони» від 17.07.2013р. №564) громада вбачає за 

необхідне створити підрозділ добровільної пожежної охорони 

у м.Підгородньому. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

м. Підгородне  

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  Жителі м. Підгородне біль ніж 19000 осіб. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

 Життя є безцінним даром, який людина одержує при 

народженні. Проте життю та здоров‘ю людей загрожують 

чимало шкідливих факторів. До цих факторів відноситься й 

пожежа – неконтрольоване горіння, що  створює загрозу 

життю і здоров'ю людей, навколишньому середовищу, 

призводить до матеріальних збитків. 

 Проект допоможе підвищити рівень пожежної безпеки в 

Підгородненській громаді можуть також і самі територіальні 

громади шляхом створення у них добровільних 

протипожежних формувань. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Створення 1 пожежно-рятувального підрозділу для 

забезпечення громадської безпеки, як стану захищеності 

інтересів людини, суспільства й держави від негативного 

впливу надзвичайних обставин, зокрема пожеж, зменшення 

ймовірних матеріальних збитків та втрат, недопущення 

людських жертв, мінімізовано час прибуття пожежних 

підрозділів до місця імовірної пожежі, своєчасно та 

ефективно проведено аварійно-рятувальні та інші невідкладні 

роботи. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Фінансування проекту  здійснюється за рахунок коштів 

бюджету об‘єднаної територіальної громади 

Підгородненської міської ради у сумі 2580,00 тис.грн., та 
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залучені інвестиції у сумі 800,00 тис.грн. 

 

соціальний вплив  Реалізація повноважень органів місцевого самоврядування 

базового рівня щодо забезпечення доступності послуг у 

відповідних сферах, зокрема часу прибуття для надання 

пожежної допомоги (не має перевищувати 30 хвилин). 

 екологічний вплив  Зменшення викидів СО2, за рахунок швидкості гасіння пожеж. 

9  Основні заходи проекту  Придбання автомобіля, забезпечення майном і спорядженням 

для виконання завдань із гасіння пожеж та рятування людей 

(спеціальний одяг пожежного та спорядження, засоби зв'язку, 

засоби індивідуального захисту, речове майно) 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023роки. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади   80,00 500,00 2000,00 2580,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

   800,00 800,00 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Підгородненська міська рада, депутатський склад ради, 

підрядні організації, інвестори які не заборонені 

законодавством України. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Встановлення відеокамер спостереження в містах 

концентрації ДТП та злочинних проявів 

адміністративного центру ТГ. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

3.1.3. Сприяння правоохоронній діяльності на території 

ТГ. 

4  Мета та завдання проекту  Мета даного проекту - посилення безпеки населення, 

захисту важливих об‘єктів громади та комунального майна, 

підтримка нормальної життєдіяльності громади, посилення 

безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття 

правопорушень. 

Основними завданнями Програми є: 

1) Посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров‘я 

мешканців громади; 

2) Забезпечення стабільного функціонування важливих для 

нормальної життєдіяльності об‘єктів громади шляхом 

впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та 

контролю ситуацій; 

3) Комплексна взаємодія, координація спільних дій та 
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зусиль влади і правоохоронних органів, спрямованих на 

забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого 

реагування на надзвичайні події, запобігання та подолання 

небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормального 

функціонування  об‘єктів; 

4) Підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня 

дисципліни учасників дорожнього руху, оперативне 

реагування на дорожньо-транспортні події та небезпечні 

ситуації; 

5) Профілактика і попередження злочинності, здійснення 

фіксації та збору доказової бази при скоєнні правопорушень; 

6) Здійснення моніторингу стану об‘єктів благоустрою 

(прибирання, дотримання правил благоустрою тощо). 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  Всі мешканці без виключення 23975 чоловік за рік. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

Посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної 

життєдіяльності населених пунктів Підгородненської  міської 

територіальної громади – це ключові пріоритети спільної 

роботи правоохоронних органів та  міської влади. В цій же 

площині виникає нагальна потреба у скоординованій, 

злагодженій роботі, яка спрямована на підвищення 

оперативності реагування на надзвичайні та небезпечні 

ситуації. При цьому нові засоби та методи гарантування 

безпеки  мають обов‘язково відповідати основним вимогам 

сьогодення – забезпеченню надійності, стійкості та 

безперебійності роботи в цілодобовому режимі. 

Створення проекту обумовлено потребою впровадження 

комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів 

для посилення безпеки населення, захисту стратегічних 

об‘єктів та об‘єктів забезпечення життєдіяльності громади, 

безпеки дорожнього руху. 

Крім того, особливої уваги потребує забезпечення 

належного контролю проведення масових заходів, мітингів. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

- скоординована робота міської влади та правоохоронних 

органів для посилення безпеки громадян; 

- підтримка громадського порядку у громаді; 

- успішна протидія можливим загрозам, провокаціям 

- покращення криміногенного стану; 

- підтримка нормальної життєдіяльності громади, стабільної 

роботи її важливих об‘єктів; 

- попередження та успішне подолання небезпечних та 

надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків; 

- підвищення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, 

зменшення дорожньо-транспортних пригод, кількості 

злочинів, пов‘язаних з використанням автотранспорту, 
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підвищення безпеки дорожнього руху; 

- зростання ефективності прийняття оперативних та 

стратегічних управлінських рішень щодо забезпечення 

безпеки у громаді. 

- створення єдиної локальної мережі; 

- централізований моніторинг подій у громаді; 

- встановлення камер відео спостереження.  

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

 Фінансування проекту  здійснюється за рахунок коштів 

бюджету об‘єднаної територіальної громади 

Підгородненської міської ради у сумі 230,00 тис.грн., та 

залучені інвестиції у сумі 100,00 тис.грн. 

 
соціальний вплив  Підвищення довіри жителів до ОМС,за рахунок забезпечення 

громадського порядку у громаді. 

 екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту  -Проведення закупівельних процедур згідно з 

законодавством України; 

-Вибір підрядної організації для проведення робіт по 

встановленню відео спостереження; 

-Проведення робіт з координацією ОМС; 

-Підписання договору на ведення відео спостереження з 

підрядною організацією; 

-Введення в експлуатацію відео спостереження. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади   30,00 100,00 100,00 230,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

  50,00 50,00 100,00 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Підгородненська міська рада, депутатський склад ради, 

підрядні організації, інвестори які не заборонені 

законодавством України. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

60 

1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Введення проекту «Поліцейський громади» в дію. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

3.1.3. Сприяння правоохоронній діяльності на території 

ТГ. 



 
Стратегія  розвитку Підгородненської територіальної громади на період 2020-2027 роки 

 

 

4  Мета та завдання проекту  Метою проекту є запобігання та припинення 

адміністративних правопорушень і злочинів, захист життя та 

здоров‘я громадян, інтересів громади від протиправних 

посягань. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  
Підгородненська громада  

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  Всі жителі громади без винятку 23975 чоловік за рік. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

Потреба у безпеці є однією з базових потреб людини, а 

співпраця поліції та громади – найкращий спосіб її 

забезпечити. Адже цей підхід ґрунтується на взаємодії між 

усіма, від кого залежить безпека: між громадою, поліцією та 

місцевою владою. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Виконання проекту дасть змогу: 

 – посилити взаємодію правоохоронних органів та органу 

місцевого самоврядування щодо охорони громадського 

порядку та боротьби зі злочинністю на території 

Підгородненської міської ради;  

– активізувати участь широких верств населення у 

правоохоронній діяльності;  

– забезпечити належну матеріально-технічну і фінансову 

підтримку діяльності поліцейських офіцерів громади, які 

здійснюють діяльність на території Підгородненської міської 

ради; 

– підвищити ефективність діяльності органів внутрішніх 

справ; – поліпшити стан правопорядку в населених пунктах 

Підгородненської ТГ, створити додаткові умови для 

забезпечення особистої безпеки громадян і профілактики 

правопорушень;  

– мінімізувати злочинний вплив на молодь та підлітків, 

усунути причини та умови, що сприяють втягненню їх у 

протиправну діяльність. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Фінансування заходів проекту здійснюється за рахунок 

коштів міського  бюджету, а також інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 

 
соціальний вплив  Підвищення довіри до органів місцевого самоврядування. 

 екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту  Важливою складовою ефективної діяльності поліцейських 

офіцерів громади є їх матеріально-технічне забезпечення для 

цього ОМС проведуть низку заходів, а саме: 

 1.Поточний ремонт приміщення та облаштування кабінетів 

меблями. 

 2. Придбання оргтехніки для роботи 4 поліцейських офіцерів 

громади.  

3. Придбання канцтоварів, доступ до мережі Інтернет.  

4. Придбання службового автотранспорту та паливно-

мастильних матеріалів..  

5.Затвердження поліцейського громади рішенням ради. 

10  Період реалізації проекту (з 2020-2023роки 
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(рік) до (рік))  

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади  1220,00 180,00 180,00 180,00 1760,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Підгородненська міська рада, депутатський склад ради, 

Дніпровський відділ поліції ГУНП в Дніпропетровській 

області а також інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством України. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

61 

1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Розробка і впровадження механізму партисипативного 

бюджетування. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

3.2.1. Залучення населення до управління громадою. 

4  Мета та завдання проекту  Удосконалення механізмів комунікації з жителями громади 

та залучення громадян до процесу прийняття рішень ради. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  
Підгородненська громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  Всі жителі громади без винятку 23975 чоловік за рік. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

Проектом передбачено оголошення конкурсу інвестиційних 

проектів для жителів громади. Донором виступає 

Підгородненська міська рада 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Реалізація різних громадських проектів. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Фінансування заходів проекту здійснюється за рахунок 

коштів міського  бюджету, а також інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 

 
соціальний вплив  Підвищення довіри громади до міської влади 

 екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту  - Розробка положення про конкурс; 

- Оголошення конкурсу поектів; 

- Розгляд поданих на конкурс проектів на профільній комісії 

та відбір проектів-переможців; 

- Реалізація проектів-переможців. 
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10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023роки 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади   70,00 70,00 70,00 210,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Підгородненська міська рада, депутатський склад ради, 

підрядні організації, інші джерела які не заборонені 

законодавством України. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Жіноча рада. Сімейні цінності-творчість-бізнес. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

3.2.2. Розвиток мережі громадських організацій. 

4  Мета та завдання проекту  Об‘єднання ініціативної групи «Жіноча рада» для реалізації   

спільної мети: бізнес – творчість - відпочинок. 

 Стимулювання підприємницької активності в громаді, 

створення сприятливого середовища для бізнес-партнерства. 

Насичення  ринку громади  якісними послугами,  наповнення 

бюджету. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська об‘єднана громада. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Підприємці, працюючі жінки, безробітні жінки, власниці 

бізнесу, студентки, домогосподарки,  пенсіонерки.  

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

Жінки  ініціативної групи «Жіноча рада» виявили   в  місті 

Підгородне проблематику  жіночої де- активізації в 

суспільному бізнес-житті громади, а саме: 

 1. Працюючі жінки творчих, економічних професій  не 
мають можливостей для кар‘єрного росту,   

проявляючи свою досвідченість, творчі здібності, 

професійні навики  у нових сферах бізнесу.    

 2. Непрацюючі жінки піднімають питання 
працевлаштування,  практичного застосування своїх 

набутих навиків господарювання, творчі здібності в 

структурах працюючого бізнесу за місцем 

проживання.  

 3. Неналежне забезпечення комфортності  перебування  
на своєму робочому місці, неможливість перебування  
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в робочій час з дитиною. 

 4. Відсутність інформації про надання місцевих 
послуг, не сформована база даних підприємців ТГ, 

зниження зацікавленості жінок до покращення своїх 

навичок у бізнесі, не створено нових робочих місць з  

власниками малого та середнього бізнесу. 

 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Реальний результат взаємодії дотримається при таких умовах: 

 Створення бази даних підприємців міста та бази 
професійних навичок зацікавлених жінок у співпраці. 

 Доступність  інформації про місцевий малий та 
середній бізнес; 

 Відкриття нових горизонтів для свого «старого» 
бізнесу; 

 Покращення середовища для ведення бізнесу; 
 Співпраця підприємців громади, спільні проекти з 

сусідніми громадами; 

 Підвищення рівня своїх навичок, практика 
теоретичних знань; 

 Створення робочих місць, нові можливості для 
громади; 

 Збільшення чисельності зайнятого населення у віці 18 -
75 років. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

 Реалізація проекту створить умови для  співпраці 

підприємців міста з мешканцями ТГ з ініціативою групою 

«Жіноча рада»: можливість розглянути  бізнес-плани жіночих 

ініціатив, знайти спільні напрямки,  плани реалізації ідей, 

наповнення бюджету.  

 

соціальний вплив   Покращення емоційного стану, підвищення самооцінки, 

зайнятість населення, зменшення кількості безробітних, 

зменшення обсягів соціальних виплат по безробіттю.  

 
екологічний вплив   Відтворення занедбаних, засмічених територій у позитивні 

еко-об‘єкти. 

9  Основні заходи проекту   Навчальні програми для покращення професійних 
навичок 

 Написання проектів і бізнес-планів жіночих ініціатив. 

 Бізнес - план « Садиби на подвір‘ях мешканців ТГ»  
 Бізнес – план « Фестивалі, ярмарки, презентації, свята 

» 

 Інформування в соціальних мережах про можливості 
співпраці  підприємців міста з «Жіночою радою»; 

 Участь в проектних заявках державного, обласного, 
місцевого рівня,  грантових міжнародних програмах. 

 Наповнення робочими місцями працюючих 
підприємств громади,  відкриття власних підприємств і 

дрібного бізнесу. 

 Навчальні поїздки, обмін досвідом з іншими 
громадами. 

10  Період реалізації проекту (з 2021-2023роки 
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(рік) до (рік))  

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади   25,00 25,00 25,00 75,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

 10,00 10,00 10,00 30,00 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Підгородненська міська рада, депутатський склад ради, 

підрядні організації, інші джерела які не заборонені 

законодавством України. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Рада підприємців новоствореної Підгородненської 

громади. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

3.2.2. Розвиток мережі громадських організацій. 

4  Мета та завдання проекту  Створення ради підприємців для налагодження ефективної 

співпраці суб'єктів підприємницької діяльності та їх об'єднань 

з міською радою та іншими органами виконавчої влади. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська міська рада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

Підприємці Підгородненської громади 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

Ініціатива створення Ради підприємців вийшла від 

активістів, підприємців та голови Підгородненської міської 

ради. У Підгородненській громаді чітко визначена 

підприємницька традиція, люди громади віддають перевагу 

само зайнятості. Бізнес у них – це все. До Ради підприємців 

Підгородненської громади увійдуть всі зареєстровані 

підприємці, які платять податки. Вирішено, що вона стане 

тим консультативним дорадчим органом, який впливатиме на 

розподіл бюджету громади. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

- Прозорість діяльності місцевих органів влади. 

- Попередження порушень підприємцями громади 

законодавства шляхом визначення спільно з контролюючими 

органами типових порушень. 

- Динамічний та стабільний розвиток підприємницької 

діяльності, заснований на оперативному забезпеченні 

суб‘єктів підприємництва інформацією з глобальної мережі 

Інтернет про ринки товарів, робіт та послуг.  
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економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

- Підвищення податкової культури і, як наслідок, 

добровільна, своєчасна та повна сплата податків до місцевого 

бюджету та соціальних фондів. 

розширення бази оподаткування, підвищення суми 

надходжень податків у міський бюджет, збільшення частки 

таких надходжень 

- Соціально-економічний розвиток громади.  

- Створення нових робочих місць за рахунок малого та 

середнього бізнесу: 2020-2023 роки до 50-ти осіб. 

 

 

соціальний вплив  - Зміцнення довіри до органів місцевої влади, виявлене у 

реальній підтримці малого та середнього бізнесу. 

- Зниження соціальної напруженості і добробуту населення. 

 

 

 екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту  Проведення зборів всіх підприємців, для обговорення та 

вирішення питання створення Ради підприємців при міському 

голові Підгородненської міської ради; 

Вибір голови ради, та робочої групи ради; 

Реєстрація юридичної особи  громадської організації «Рада 

підприємців при міському голові» 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021 рік. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади       

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Підгородненська міська рада, депутатський склад ради, 

Підприємці громади. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Міжрегіональний фестиваль «Збирайся, роде, 

єднайся,народе!» 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

3.2.3. Підтримка культурної самобутності. 
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відповідає проект  

4  Мета та завдання проекту  Збереження нематеріальної спадщини шляхом відновлення та 

розповсюдження в сім‘ї. Виявлення родинних традицій, 

сімейних реліквій, що передаються у спадок. Відновлення та 

посилення родинних зв‘язків. 

 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

Родини громади, фольклорно-етнографічні ансамблі. 

фестиваль відвідають близько 10000 тисяч осіб за рік. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

м. Підгородне є носієм нематеріальної спадщини, а саме 

козацьких пісень. Козацькі пісні були зібрані учасниками 

гурту «Криниця», вік яких понад 80 років. Для збереження 

унікального автентичного співу був створений дитячий 

колектив «Криниченька», вікова категорія яких 12-16років. 

Втрачено передавання народних пісень та традицій від 

старшого покоління до молодшого, що може привести до 

зникнення такого виду народного мистецтва. Запровадження 

в дошкільних та шкільних закладах курсів виявлення 

народної творчості, обрядів та традицій сприяє їх 

збереженню. Гуртування роду дає можливість виявляти 

невідомі та цінні елементи народних традицій. Фестиваль 

«Збирайся,єднайся,народе!» охоплює не тільки спільне 

виконання української народної пісні, пісні роду, пісні свого 

міста, але й дає можливість заглибитись в геніалогічні 

пошуки витоків роду. Фестиваль розрахований на участь в 

ньому громад, що зберігають нематеріальну культурну 

спадщину за програмою ЮНЕСКО: Петриківка – 

петриківський розпис, Косів – косівська кераміка, Підгородне 

та Богуслав – Козацькі пісні Дніпропетровщини. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Відновлення та посилення родинних зв‘язків, збереження 

традицій та обрядів, що були поширені на території ТГ. 

Активізація жителів в громадському житті (організація толок, 

спільних справ), розвиток творчості. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Виготовлення сувенірів та відкриття сувенірної лавки. 

 
соціальний вплив  Створення додаткових робочих місць. Залучення до 

активного життя пенсіонерів, людей з інвалідністю 

 
екологічний вплив  Залучення населення до охорони навколишнього середовища, 

природи рідного краю. 

9  Основні заходи проекту  Виконання ряду заходів необхідних  для забезпечення  

матеріально-технічного оснащення  та проведення  

Міжрегіонального щорічного фестивалю: 

 «Збирайся, єднайся, народе!» 

 

10  Період реалізації проекту (з 2021-2023роки. 
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(рік) до (рік))  

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет   200,00 200,00 200,0 600,00 

 бюджет громади   50,00 50,00 50,00 150,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Міністерство культури України, Український культурний 

Фонд, Дніпропетровська обласна рада, обласний відділ 

культури, Асоціація малих міст, Підгородненська міська рада  

КЗ ПМБК ім.. Т.Г.Шевченка – організаційна, кадрова 

реалізація. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Етно-фольклорні свята, джерело народних традицій. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

3.2.3. Підтримка культурної самобутності. 

4  Мета та завдання проекту  Збереження в громаді культурних цінностей, що мають вікові 

традиції. Вивчення краєзнавства, відродження промислів, 

створення позитивного іміджу громади. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

Учасники самодіяльних колективів, громадяни які відвідують 

заходи близько 10 000 чоловік за рік. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

Підміна вікових цінностей призведе до байдужості та 

відстороненості від участі в розвитку громади. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Активізація жителів громади,колективів, участь в житті 

громадян, спільні проекти спрямовані на підвищення 

культурного та освітнього рівня та розширення 

комунікативності. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Створення додаткових робочих місць з повною та  частковою 

зайнятостю. 

 
соціальний вплив  Формування добросусідських відносин, комунікативності та 

позитивного настрою в громаді. 

 
екологічний вплив  Виховання екологічного мислення  вході ознайомлення з 

витоками народних обрядів, свят та традицій. 
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9  Основні заходи проекту  Організація та проведення фольклорно-етнографічних свят: 

Різдвяна зірка 

Колодій 

Купальська ніч 

Вишиванку мати вишивала 

Планок та платочок в – обрядах 

Відкриття лавки місцевих сувенірів 

Підготовка та облаштування обрядового кола на родинному 

півострові. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023роки. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади   100,00 100,00 100,00 300,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

 55,00 55,00 55,00 165,00 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

 Міністерство культури України, Український культурний 

Фонд, Дніпропетровська обласна рада, обласний відділ 

культури, Асоціація малих міст, Підгородненська міська рада  

КЗ ПМБК 214м... Т.Г.Шевченка – організаційна, кадрова 

реалізація. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку (далі 

– проект)  

Розробка посібника з краєзнавства Підгородненської 

громади. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

3.2.4. Національно-патріотичне виховання громадян. 

4  Мета та завдання проекту  Відчути історичні події на території своєї громади, осмислити 

історичні процеси, ― доторкнутися ‖ до історії, підняти 

патріотичний дух молоді та громади вцілому.   

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

В першу чергу дошкільнята та школярі громади, та всі жителі 

небайдужі до розвитку громади. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

«Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, хто 

не відає про славу своїх предків, той сам не вартий пошани», 

– безсмертний вислів М. Т. Рильського. Сьогодні 

краєзнавство високо цінується державою. Свідченням того є 

Указ Президента України ―Про заходи щодо підтримки 
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краєзнавчого руху в Україні‖.І це - зрозуміло, адже історико-

краєзнавчі дослідження складають духовне підґрунтя 

державотворчих процесів у незалежній Україні, відіграють 

виключно важливу роль у національно-культурному 

відродженні, патріотичному вихованні молоді, та громади в 

цілому. На сьогоднішній день новостворена громада не має 

жодного краєзнавчого посібника, хоча громада є дуже 

цікавою козацькою слободою. Для вирішення питання 

патріотичного виховання та підтримки культурної 

самобутності, громаді необхідно розробити та розповсюдити 

посібник з краєзнавства. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Передбачається, що реалізація проекту дасть можливість 

сформувати духовну, високоморальну, життєво компетентну 

особистість у системі, яка формується і розвивається із 

стійкою мотивацією на здоровий спосіб життя, духовно 

багата, морально стійка, національно свідома, соціально 

адаптована. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Реалізація даного проекту буде сприяти гармонізації 

економічного та соціально-культурного життя населення в 

громаді.  

 

соціальний вплив  Полягатиме у підвищенні довіри до влади та діяльності 

органів місцевого самоврядування, залучення соціально-

активного населення до публічної діяльності, згуртованості 

громади, 

 екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту  Збір інформації про Підгородненську громаду до якої 

увійшли:  м. Підгородне, с. Перемога, с. Дмитрівка, с. 

Хуторо-Губиниха. 

 Проведення основних етапів краєзнавчої роботи: 

 Підготовчий побудова алгоритму діяльності, планування 

роботи та вибір організації яка проведе збір та аналіз 

інформації. 

 Польовий пошук різного роду матеріалів свідчень 

старожилів з різних точок зору: географії, геології, 

метеорології, рослинного і тваринного світу, населення, 

господарства, історії, культури, підбір друкованих видань, 

робота в архівах, Інтернеті тощо;  

 Заключний. 

Підписання договору з видавництвом. 

 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023роки. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  
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 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади   25,00 25,00 70,00 120,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

 10,00 10,00 20,00 40,00 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

 Підгородненська міська рада, КЗ ПМБК ім.. Т.Г.Шевченка – 

організаційна, кадрова реалізація, краєзнавчий музей 

ім. О. Коваля. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Започаткування присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Підгородне». 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

3.2.4. Національно-патріотичне виховання громадян. 

4  Мета та завдання проекту  Мета проекту – шляхом морального та фінансового 

забезпечення заходів, пов‘язаних з присвоєнням звання 

«Почесний громадянин міста Підгородне» та реалізацією прав 

і пільг Почесних громадян, забезпечити подальший розвиток 

місцевого самоврядування у місті, залучення до громадської 

ініціативи та пропаганду заслуг осіб, відзначених званням 

«Почесний громадянин міста Підгородне». 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

м. Підгородне  

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

Почесні громадяни Підгородненської громади 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

На сьогоднішній день в громаді відсутні будь які, почесні 

нагороди та звання, тим паче звання почесного громадянина 

міста. Громада багата на відомих почесних людей тому 

нагорода буде дуже доречною, та дасть поштовх молодому 

поколінню до нових досягнення. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Виконання проекту дасть змогу: 

 - спрямувати роботу органів місцевого самоврядування на 

стимулювання якісного виконання службових та професійних 

обов‘язків, духовного росту особистості, активну громадську 

діяльність, досягнення успіхів у виробничій, науковій, 

державній та інших сферах діяльності, збагачення культурної 

і духовної спадщини на благо рідного міста; 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Фінансування заходів проекту здійснюється за рахунок коштів 

міського  бюджету, а також інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством України. 

 
соціальний вплив  Підвищення довіри громади до міської влади. 

 екологічний вплив   
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9  Основні заходи проекту  Розробка проекту рішення ради про започаткування звання 

«Почесний громадянин міста Підгороде»; 

Затвердження рішення на сесії ради; 

Розробка та затвердження положення  про присвоєння  звання 

«Почесний громадянин міста Підгородне». 

Присвоєння почесного звання з занесенням до реєстраційної 

книги. 

 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2020-2023роки. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади  75,00 90,00 70,00 70,00 305,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

 Підгородненська міська рада, КЗ ПМБК ім.. Т.Г.Шевченка – 

організаційна, кадрова реалізація. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  
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1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Проведення екологічного аудиту Підгородненської ТГ. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

3.3.1. Забезпечення санітарного та екологічного 

благополуччя, діяльності ветеринарної медицини. 

Сприяння природоохоронній діяльності. 

4  Мета та завдання проекту  Проведення комплексної оцінки стану навколишнього 

середовища з використанням світових стандартів і норм з 

питань екологічної безпеки та інформаційно-просвітницького 

супроводу проекту. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

Всі життенлі громади без виключення 23975 чоловік за рік. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

Мешканців громади віддавна турбували питання стану 

їхнього довкілля. Жителі Підгородненської громади знають 

про шкідливі викиди в атмосферу, парниковий ефект і 

сірчанокислі опади, але можливості провести аналіз стану 

довкілля у них не було. На сьогодні  формується екологічно 

негативний імідж громади який перешкоджає реалізації його 

туристичного та інвестиційного потенціалу. 
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8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 Забезпечення у встановленому законодавством 

порядку доступу населення до екологічної інформації. 

 Підвищення рівня екологічної свідомості громадян; 

 Виявлення та пошук шляхів вирішення екологічних 

проблем; 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Фінансування заходів проекту здійснюється за рахунок 

коштів міського  бюджету, а також інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 

 
соціальний вплив  Підвищення довіри громади до міської влади. 

 екологічний вплив   

9  Основні заходи проекту  Обрати підрядну організацію яка проведе екологічний аудит 

та дасть офіційний висновок про стан навколишнього 

середовища. 

У рамках проекту провести  інформаційну кампанію для 

підвищення обізнаності громадян у питаннях захисту 

навколишнього середовища. Зокрема розробити буклет 

«Ефективне поводження з побутовими відходами – запорука 

чистого довкілля», створенння спеціалізованої сторінки 

«Екологія» на офіційному веб-сайті громади. У школах та 

дошкільних навчальних закладах громади провести уроки з 

охорони довкілля. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2022роки. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади   100,00 100,00  200,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

 Підгородненська міська рада, депутатський склад ради, 

підрядні організації, інші джерела які не заборонені 

законодавством України. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

69 

1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Створення ветеринарної дільниці, з тимчасовим 

притулком. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

3.3.1. Забезпечення санітарного та екологічного 

благополуччя, діяльності ветеринарної медицини. 

Сприяння природоохоронній діяльності. 
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4  Мета та завдання проекту  Облаштування  ветеринарного пункту з послугами кінолога та 

готелю для тварин. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

 Всі жителі громади без виключення 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

На вулицях громади велика кількість безпритульних тварин, 

що створюють загрозу безпечності та здоровому життю 

людей. 

В кожному дворі по декілька котів та собак, тварини 

потребують належного догляду та лікування за необхідності. 

Звернення  за потреби лікування тварин можуть бути 

спрямовані лише до приватних клінік в сусідньому місті. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Очищенно громаду від безпритульних тварин;  

Створено безпечні умови для життя; 

Облаштовано  притулок для тварин та ветеринарний пункт. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Облаштовано контактний зоопарк на території притулку; 

Створено нові робочі місця для осіб, що мають освіту 

ветеринара, кінолога та бажаючих працювати з тваринами; 

Надаються платні послуги кінолога; 

Організовано платне розміщення тварин на період відпустки 

власника. 

 

соціальний вплив  Проведено перепис домашніх тварин  кожного двору; 

Проінформовано жителів громади про порушення правил 

тримання собак та котів; 

Проведено відлов безпритульних тварин,оцінка їхнього 

здоров‘я, проведено щеплення та створено електронну базу 

«Цій тварині потрібна родина»; 

Навчання дітей поводження з тваринами та можливість 

спробувати себе в якості господаря тварини;  

Бажаючі мають змогу взяти собі тварину за невелику плату на 

утримання інших. 

 

екологічний вплив  Припинення розповсюдження сказу; 

Відповідальне ставлення мешканців Підгородненської 

громади до домашніх тварин. 

9  Основні заходи проекту  Визначити приміщення для притулку та ветеринарної 

дільниці; 

Облаштування інфраструктури притулку,вольєрів 

майданчиків для вигулу та споруд для дресури, кімнати для 

готелю; 

Отримання ліцензії та погоджень на даний вид діяльності; 

Формування кадрового складу; 

Вилов безпритульних тварин, їх щеплення та стерилізація; 

Організація контактного зоопарку та території притулку; 
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Реєстрація домашніх тварин на території громади; 

Інформування жителів громади про порушення правил 

тримання собак та котів; 

Проведення відлову безпритульних тварин,оцінка їхнього 

здоров‘я, проведення щеплення та створення електронної 

бази «Цій тварині потрібна родина»; 

Організація на базі притулку  готелю для тимчасового 

платного перебування тварин. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023роки. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади   50,00 210,00 10,00 270,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

 Підгородненська міська рада, депутатський склад ради, 

підрядні організації, інші джерела які не заборонені 

законодавством України. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

70 

1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Створення реєстру обліку природних пам’яток 

Підгородненської ТГ. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

3.3.2. Паспортизація природоохоронних об’єктів. 

4  Мета та завдання проекту  Метою проекту є проведення інвентаризації об‘єктів  

природних пам‘яток (археологічних, історичних, 

монументального мистецтва, садово-паркового мистецтва, 

ландшафтних) з метою швидкого реагування на різноманітні 

загрози для об‘єктів культурної спадщини для їх збереження, 

визначення найбільш цінних пам‘яток для подальшого 

залучення їх до національних та міжнародних туристичних 

маршрутів, а також для забезпечення уніфікованого 

електронного обліку наявних об‘єктів культурної спадщини, 

визначення площ, їх охоронних зон з подальшим занесенням 

до Державного реєстру нерухомих пам‘яток України.  

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 
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6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

Всі мешканці без виключення 23975 чоловік на рік. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

В сучасних умовах підвищились вимоги до інформації 

про об‘єкт природної та культурної спадщини, необхідної для 

оперативного реагування на загрозу об‘єкту під час 

будівництва, проведення меліоративних, дорожніх, земляних 

робіт у зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних 

територіях, в історичних ареалах населених місць. У зв‘язку з 

цим, виникла потреба у проведенні суцільної паспортизації 

об‘єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, 

монументального мистецтва, архітектури та містобудування, 

ландшафтних та садово-паркового мистецтва), яка дасть 

змогу збільшити обсяг даних про об‘єкти, запровадити 

електронну форму збереження інформації про них, яка 

відповідає вимогам міжнародних конвенцій про охорону 

культурної спадщини щодо доступності інформації про 

об‘єкти культурної спадщини. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 забезпечити державний облік та контроль за збереженням і 
використанням об‘єктів культурної спадщини; 

 актуалізувати та популяризувати пам‘ятки історичної та 
природної  спадщини громади; 

 залучати інвестиції у діяльність для їх збереження, 

реставрації, реабілітації і використання; 

 сприяти залученню об‘єктів природної та культурної 

спадщини до національних та світових туристичних 

маршрутів; 

 розвивати міжнародне співробітництво у сфері охорони 
природної та культурної спадщини; 

 підвищити кваліфікаційний рівень працівників 

пам‘яткоохоронної галузі; 

 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Фінансування заходів проекту здійснюється за рахунок 

коштів міського  бюджету, а також інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 

Завдяки проекту матимемо можливість залучити туристів до 

громади, та отримати надходження до місцевого бюджету в 

вигляді сплати податків. 

 
соціальний вплив  Збереження  та популяризація історичного спадку нашої 

громади. 

 
екологічний вплив  Популяризація зеленого туризму через відвідування 

природних пам‘яток  Підгородненської громади 

9  Основні заходи проекту   створити електронну базу даних про об‘єкти природної та 
культурної спадщини Підгородненської громади; 

 скласти облікову документацію (паспорти) на об‘єкти 
природної та культурної спадщини Підгородненської громади 

та внести їх до Державного реєстру нерухомих пам‘яток 

України; 
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 забезпечити державний облік та контроль за об‘єктами 
природної та культурної спадщини; 

 забезпечити збереженість об‘єктів природної та культурної 
спадщини; 

 популяризувати об‘єкти природної та культурної спадщини 
шляхом видання каталогів, довідників та іншої друкованої 

продукції, організації фотовиставок тощо; 

 виготовити та встановити охоронні дошки на пам‘ятках. 
 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021рік. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади   20,00    

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

 10,00    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

 Підгородненська міська рада, КЗ ПМБК ім.. Т.Г.Шевченка – 

організаційна, кадрова реалізація, краєзнавчий музей 

ім. О. Коваля. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

71 

1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Проведення інвентаризації лісосмуг 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

3.3.2. Паспортизація природоохоронних об’єктів. 

4  Мета та завдання проекту  З‘ясування стану лісосмуг, їх площ та визначення їх меж 

шляхом проведення інвентаризації насаджень, прийняття на 

баланс території лісосмуг та впорядкування їх відповідно до 

законодавства України. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

В першу чергу власники земельних ділянок 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

Кожному, хто працює в аграрній галузі, відомо: полезахисні 

лісосмуги - невід'ємна складова полів. Їхня головна 

функція - захист ґрунту від водної та вітрової ерозії, 

підвищення врожайності сільськогосподарських культур. 

Там, де лісосмуги безкарно вирубуються, панує, наприклад, 

вітрова ерозія: вітри зносять висохлий родючий шар ґрунту, 
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спричиняючи пилові бурі. А на місці вивітреного чорнозему 

лишається гола порода. 

В останнє десятиліття безоглядно і безкарно винищуються 

сотні, а то й тисячі кілометрів лісосмуг. Це призводить до 

масового опустошення сільськогосподарських угідь. І 

головне, за це ніхто не був всерйоз покараний. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Проведення інвентаризації земель, зайнятих полезахисними 

лісовими смугами, формування земельних ділянок, зайнятих 

ними, та реєстрація їх у Державному земельному кадастрі 

дозволить створити інформаційну базу для ведення 

державного земельного кадастру, знайти землекористувача, 

врегулювати земельні відносини, раціонально 

використовувати і охороняти полезахисні лісосмуги. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Фінансування заходів проекту здійснюється за рахунок 

коштів міського  бюджету, а також інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 

 

 

соціальний вплив  Аграрії, в оренді яких знаходиться більшість земельних паїв 

зможуть захистити врожаї,що дасть можливість скласти 

конкуренто спроможну вартість вирощеної продукції, 

доступну для споживача. 

 

екологічний вплив  Уздовж більшості полів розташовані полезахисні лісосмуги, 

які часто розростаються та займають частину орендованих 

ділянок. У них багато сухостійних та хворих дерев, вражених 

омелою. Але чи може простий агровиробник без лісорубного 

квитка розчистити лісосмуги від хворих дерев або вирубати 

дерева, що заважають йому обробляти поля? Проведення 

інвентаризації лісосмуг дасть можливість провести їх 

санацію, що покращить екологічний стан території. 

9  Основні заходи проекту   1.Створення ретроспективних карт розташування лісосмуг на 

основі фондових землевпорядних даних та безоплатних ГІС 

(наприклад — QGIS) з метою візуалізації завершеної системи 

лісосмуг на території демонстраційного проекту.  

2. Виявлення та картування актуального стану лісосмуг на 

основі сучасних матеріалів ДЗЗ та інформаційних ресурсів 

web-сервісів та порівняння наявних лісосмуг з 

ретроспективними картами розташування лісосмуг (для 

ідентифікації земельних ділянок, на яких відбулося зникнення 

лісосмуг).  

3. Визначення видів наявних лісосмуг за цільовим 

призначенням (полезахисні, садо-виноградозахисні, 

стокорегулювальні, прибалкові, прияружні, прируслові, 

призаплавні, привитокові, на зрошувальних землях, вздовж 

відведення залізниць, вздовж автодоріг, державні захисні 

лісові смуги тощо).  
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4. Підготовка табличних і картографічних матеріалів, що 

характеризують ретроспективний та наявний стан лісосмуг.  

5. Розробка, погодження та затвердження технічної 

документації, відповідно до ст. 186 Земельного кодексу 

України. 

 6. Подання виконавцями інвентаризації копії матеріалів, 

отриманих за результатами проведення інвентаризації земель, 

до місцевого фонду документації із землеустрою в паперовій 

та електронній (цифровій) формі. 

 7. Внесення відомостей, отриманих за результатами 

інвентаризації земель до Державного земельного кадастру. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023роки. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади   100,00 100,00 100,00 300,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

 20,00 20,00 20,00 60,00 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

 Підгородненська міська рада, депутатський склад ради, 

підрядні організації, інші джерела які не заборонені 

законодавством України. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

72 

1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану 

р. Кільчень в межах м. Підгородне. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

3.3.3. Збереження водойм та відновлення лісосмуг. 

4  Мета та завдання проекту  Покращити гідрологічний режим та санітарний 

стан  р. Кільчень, покращити стан  підземних вод, зменшити 

забруднення головної водної артерії – р. Дніпро. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

 Підгородненська ТГ.   

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

Населення Підгородненської ТГ, більше 20 тисяч осіб. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

м. Підгородне розташоване як і м. Дніпро у басейні р. Дніпро 

і має спільні поверхневі та підземні водні горизонти. Річка 

Кільчень, яка протікає через м. Підгородне є притоком річки 

Дніпро. Стан р. Кільчень ( екологічний та санітарний) з 

кожним роком погіршується. Станом на 20.11.2019 року 
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екологічний та санітарний стан р. Кільчень, яка є притоком 

Дніпра та основною водною артерією для м. Підгородне та 

Підгородненської ТГ є незадовільним. Русло річки 

замулено, заросло очеретом, знизились рибні запаси, 

недостатньо містків для переходу населення з правого на 

лівий берег, протягом останніх років у воді виявляється 

холерний ембріон. Про що свідчать результати біологічних 

досліджень. 

 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Очищення русла р. Кільчень від замулення, пониження 

тальвегу балки р. Кільчень, покращення санітарного стану та 

зменшення викидів забруднюючих речовин до р. Дніпро.  

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Створення інвестиційної привабливої інфраструктури м. 

Підгородне, покращення екологічного та соціального стану 

річки Кільчень, що в свою чергу впливає на показники 

забрудненості річки Дніпро та підвищенням надійності водо 

забезпечення м. Новомосковськ та інших населених пунктів. 

 

соціальний вплив  Зменшення рівня захворюваності населення хворобами, 

пов‘язаними із забрудненням навколишнього середовища та 

водних ресурсів. Підвищення рівня екологічної освіти 

населення. 

 
екологічний вплив  Покращення стану довкілля, санітарного стану річки Кільчень 

та річки Дніпро.    

9  Основні заходи проекту   Коригування проектної документації, фінансування за 

рахунок обласного фонду 

охорони  навколишнього   природного середовища та 

виконання робіт згідно відкоригованої  проектно-

кошторисної документації. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2022-2023роки. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет    30000,00 30000,00 60000,000 

 бюджет громади    600,00  600,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

  1000,00 1000,00 2000,00 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

 Підгородненська міська рада, депутатський склад ради, 

підрядні організації, інші джерела які не заборонені 

законодавством України. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

73 

1  Назва проекту розвитку (далі Тренінгові модулі підвищення обізнаності культури 
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- проект)  поводження з ТВП, для населення. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

3.4.1. Підвищення культури поводження з ТПВ. 

4  Мета та завдання проекту  Підвищення екологічної свідомості жителів Підгородненської 

ТГ. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

Всі жителі без виключення 23975 чоловік за рік 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

Проектом передбачено проведення ряду семінарів та 

тренінгів для населення ТГ в дошкільних, шкільних 

навчальних закладах, бюджетних установах громади, 

виготовлення та розповсюдження брошур, флаєрів, інших 

промоційних матеріалів з правилами поводження з ТВП. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Висока екологічна свідомість жителів Підгородненської ТГ. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Фінансування заходів проекту здійснюється за рахунок 

коштів міського  бюджету, а також інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 

 

 
соціальний вплив  Підвищення культури поводження з ТПВ. 

 

екологічний вплив  Вирішення питання забруднення навколишнього природного 

середовища та порушення екологічного балансу внаслідок 

безсистемного засмічення довкілля. 

9  Основні заходи проекту  Проведення тренінгів та семінарів 

Виготовлення промоцій них матеріалів 

Реалізація набутих знань 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021-2023роки. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади   5,00 5,00 5,00 15,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

 Підгородненська міська рада, депутатський склад ради, 

підрядні організації, інші джерела які не заборонені 
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законодавством України. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

74 

1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Придбання та встановлення контейнерів для роздільного 

збору сміття. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

3.4.2. Запровадження сучасної системи збору, сортування 

та утилізації ТПВ.. 

4  Мета та завдання проекту  Метою проекту є покращення стану довкілля та життєвого 

рівня жителів Підгородненської громади завдяки підвищенню 

їх екологічної культури в результаті удосконалення системи 

поводження з твердими побутовими відходами. 

Запровадження системи роздільного збирання, сортування, 

транспортування ТПВ дасть можливість вилучити вторинну 

сировину з ТПВ для транспортування на пункти вторинної 

сировини з метою подальшої переробки, а залишок сміття 

транспортувати для захоронення на полігон ТПВ. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

Всі жителі ТГ без виключення 23975 чоловік за рік. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

У кожному людському помешканні утворюється величезна 

кількість непотрібних матеріалів та виробів. Кожного дня ми 

змушені стикатися з відходами: вдома, на вулиці, біля 

торгових точок. Всюди нас оточують папірці, обгортки з 

пластику, скло, целофан тощо. Із зростанням добробуту 

зростає купівельна спроможність населення, і, відповідно, 

збільшується кількість відходів, що призводить до появи 

стихійних звалищ і полігонів для їх утилізації. Результатом є 

надзвичайне засмічення довкілля та забруднення 

навколишнього середовища. 

Усвідомлення загрози, яку наносить сміття навколишньому 

середовищу, змусило нас зрозуміти доцільність сортування 

відходів. Проектом передбачається поступовий перехід до 

комплексної системи роздільного збирання та вивезення 

сміття, формування конкурентного ринкового середовища у 

сфері надання послуг по вивезенню ТПВ. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ, як 

спасіння громади від екологічної катастрофи в громаді та в 

Україні в цілому. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Фінансування заходів проекту здійснюється за рахунок 

коштів міського  бюджету, а далі коштами за сплату 

вивезення ТПВ мешканцями громади. 

 
соціальний вплив  В місті сформовано нормативно-правову базу для вирішення 

проблем поводження з ТПВ. Органи місцевого 
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самоврядування стають повноправними учасниками процесу, 

реалізуючи свою діяльність у сфері поводження з ТПВ 

завдяки співпраці з КП «ЕТС». Налагоджується цілісна 

система у даній сфері і сфері відносин: громада – місцева 

влада. Позитивне вирішення проблем поводження з ТПВ 

зміцнить цей ланцюг і стане передумовою для місцевого 

економічного розвитку та вдосконаленню нормативно-

правової бази. 

 

екологічний вплив  Вирішення питання забруднення навколишнього природного 

середовища та порушення екологічного балансу внаслідок 

безсистемного засмічення довкілля. 

9  Основні заходи проекту  - Проведення закупівельних процедур; 

- Підписання договору на придбання контейнерів; 

- Розміщення контейнерів по громаді; 

- Контейнери, закуплені в рамках проекту, будуть 

передані на баланс КП «ЕТС»  і слугуватимуть для 

підвищення рівня екологічної культури населення. 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2020-2023роки. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади  620,00 200,00 200,00 200,00 1220,00 

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

 Підгородненська міська рада, депутатський склад ради, 

підрядні організації. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

75 

1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Формування інформаційного поля щодо заохочення 

населення до боротьби зі стихійними сміттєзвалищами. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

3.4.3. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. 

4  Мета та завдання проекту  Мета проекту – розробка комплексу інформаційних заходів  

та промоційних матеріалів направлених на охорону 

навколишнього природного середовища і здоров‘я населення 

від негативного впливу стихійних сміттєзвалищ. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада. 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

Всі жителі ТГ без виключення 23975 чоловік за рік. 
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7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

Однією з найболючіших тем в місті, та й країні загалом, є 

боротьба зі стихійними сміттєзвалищами. Такі ділянки 

сміттєзвалищ утворюють самі ж мешканці на узбіччях доріг, 

ярах, біля недобудованих будівель, на закинутих земельних 

ділянках, біля берегових смуг тощо. Адже набагато легше 

викинути сміття біля річки чи понад дорогою, аніж в 

контейнер чи відвезти на сміттєзвалище. Хоча всі розуміють – 

це отрута для нашого здоров‘я, небезпека для здоров‘я наших 

дітей та й в цілому, такі стихійні «сміттєві острівки» 

загрожують погіршенням екології. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Дякуючи сформованому інформаційного полю та 

розповсюдженню матеріалів що до правил поводження з ТПВ 

можемо зменшити обсяги утворення стихійних сміттєзвалищ 

та негативний вплив ТПВ на довкілля і здоров'я населення.  

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Фінансування заходів проекту здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету. 

 

соціальний вплив  Органи місцевого самоврядування стають повноправними 

учасниками процесу, реалізуючи свою діяльність у сфері 

заохочення  населення до боротьби зі стихійними 

сміттєзвалищами  з КП «ЕТС». Налагоджується цілісна 

система у даній сфері і сфері відносин: громада – місцева 

влада. Позитивне вирішення проблем стихійних сміттєзвалищ 

зміцнить цей ланцюг.  

 

екологічний вплив  Вирішення питання забруднення навколишнього природного 

середовища та порушення екологічного балансу внаслідок 

безсистемного засмічення довкілля. 

9  Основні заходи проекту  «Першочерговим заходом, у цій ситуації повинно бути 

об‘єднання зусиль усіх людей задля спільної справи. Ті, хто 

вивозить сміття у непризначені для цього місця повинні 

усвідомити помилку у своїх діях. Натомість ті ж люди, до 

навколишніх територій яких привозять сміття, повинні не 

допускати таких випадків у подальшому. У разі, якщо 

ситуацію уникнути буде неможливо, прохання до всіх 

мешканців громади, відразу повідомляти про протиправні дії 

правоохоронні органи для притягнення винних осіб до 

адміністративної відповідальності та сплати штрафу».  

Почнімо берегти красу та екологію нашого міста вже 

сьогодні.  

Почнімо кожен з себе! 

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021рік та 2023роки. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади   20,00  20,00 40,00 
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інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

 Підгородненська міська рада, депутатський склад ради, 

підрядні організації. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

76 

1  Назва проекту розвитку (далі 

- проект)  

Розробка та введення в дію штрафних санкцій за 

створення стихійних сміттєзвалищь. 

3  Номер і назва завдання 

стратегії розвитку, якому 

відповідає проект  

3.4.3. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. 

4  Мета та завдання проекту  Мета проекту – розробка (розрахунок) та введення вдію 

штрафів за створення стихійних сміттєзваищь. 

5  Територія, на яку проект 

матиме вплив  

Підгородненська громада 

6  Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту  

Всі жителі ТГ без виключення 23975 чоловік за рік. 

7  Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проект  

Лише введення штрафів за самовільно викинуте сміття 

сприятиме зменшенню кількості стихійних звалищ у громаді. 

Відповідальність за подібні порушення має бути більш 

жорсткою ніж попередження. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Розробивши та реалізувавши в життя  проект, органам 

місцевого самоврядування вдасться залучити жителів 

громади до чистого довкілля та до ліквідації стихійних 

сміттєзвалищ. 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту  

Складання розрахунку штрафів  буде проведено 

спеціалістами Підгородненської міської ради. 

 
соціальний вплив  Укріплення поваги громадян між собою за рахунок 

збереження чистого довкілля громади.  

 

екологічний вплив  Вирішення питання забруднення навколишнього природного 

середовища та порушення екологічного балансу внаслідок 

безсистемного засмічення довкілля. 

9  Основні заходи проекту  Створити робочу групу з розробки та введення в дію 

штрафних санкцій; 

Затвердження розміру штрафів; 

Опублікування на сайті Підгородненської міської ради 

відповідного рішення;  

Розповсюдження інформації про штрафні санкції на 

тренінгових модулях підвищення обізнаності культури 

поводження з ТПВ, та через інші засоби масової інформації.  

10  Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік))  

2021рік,2023рік. 

11  Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  
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грн (джерела фінансування 

проекту),в т.ч.:  

 державний бюджет       

 обласний бюджет       

 бюджет громади       

 
інші джерела (ППП, бізнес, 

МТД, інші джерела)  

     

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

 Підгородненська міська рада, депутатський склад ради. 

13  Інша інформація щодо 

проекту (за потреби)  

 

 


