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1. SWOT	аналіз	

Адміністрація самоврядування 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Згуртована, творча і представницька 
група депутатів ОТГ 

2. Ефективна адміністрація громади, здатна 
значно покращити якість комунальних 
будівель в громаді навіть у складних 
умовах; 

3. Досвід адміністрації у ефективному 
управлінні фінансами громади; 

4. Ефективно проведене об’єднання 
Дмитрівської та Макариської громад ,а 
також приєднання Цибулівської 
громади. 

5. Налагоджена конструктивна  співпраця з 
районною владою; 

6. Успішний досвід співпраці з 
міжнародними організаціями у 
проектної діяльності. 

7. Налагоджена співпраця влади  з 
громадськістю та бізнесом. 

1. Відсутність центру надання 
адміністративних послуг (ЦНАП);  

2. Брак кадрів у адміністрації громади;  
3. Відсутність в громаді програм підтримки 

молодих спеціалістів. 

Шанси Загрози 

1. Передача землі поза межами населених 
пунктів в управління громади; 

2. Урядова підтримка  для реформи 
місцевого самоврядування та подальшої 
інтеграції громад; 

3. Діяльність різноманітних програм, 
спрямованих на підвищення кваліфікації 
управлінських кадрів місцевого 
самоврядування. 

4.  Можливість скористатися досвідом 
самоврядування українських та 
європейських партнерів; 

5. Наявність в Україні та за кордоном 
інвесторів, яких можна зацікавити 
роботою в громаді. 

1. Наявність законодавчих бар’єрів для повної 
реалізації потенціалу місцевого 
самоврядування; 

2. Політизація місцевого самоврядування, 
особливо під час виборів. 
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Інфраструктура та облаштування території 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Наявність комунального підприємства, 
відповідального за водопровідну 
інфраструктуру, транспорт, вивіз 
відходів, благоустрій та похорону справу; 

2. Водопровідна мережа дозволяє 
забезпечити забезпечує водою 546 
домогосподарств та 6 установ, є 
можливість приєднання додаткових 
споживачів; 

3. Нещодавно відремонтовані громадські 
будівлі в  селі Дмитрівці знаходяться в 
дуже хорошому стані (дитячі садки, 
школи, будинок культури, будинок для 
людей похилого віку, амбулаторія); 

4. Добре обладнана амбулаторія дозволяє 
надавати медичні послуги - за умови 
належного забезпечення персоналом; 

5. Проведена газифікація; 
6. Якісні місцеві дороги; 
7. Спортивні споруди (у тому числі міні-

стадіон) і рекреаційні об'єкти, зокрема 
побудовані за ініціативою жителів; 

8. Розгалужена мережа роздрібної торгівлі. 
 

1. Велика за площею територія, великі 
відстані між селами в громаді; 

2. Відсутність генерального плану забудови 
ОТГ; 

3. Комунальне підприємство має занадто 
вузьку сферу відповідальності і занадто 
слабко оснащене для надання послуг, за які 
відповідає, та для охоплення послугами 
всієї території громади; 

4. Більшість вулиць у громаді не мають 
освітлення; 

5. Незадовільний стан доріг, що з'єднують 
окремі села; 

6.  Відсутність прямого автомобільного 
сполучення між Дмитрівкою та Цибулевим 
(значна ділянка дороги – непроїзна); 

7. Поганий стан водопровідної мережі (часті 
аварії), низька якість води (занадто багато 
заліза), дуже мало будинків, підключених 
до мережі; 

8. Відсутність каналізації, системи очищення 
стічних вод та контролю герметичності 
вигрібних ям; 

9. Поганий стан сільських клубів в селах 
Макариха, Плоске, та Гостинне; 

10. Майже зруйноване приміщення сільського 
клубу у Цибулевому; 

11. Відсутність банкоматів; 
12. Незручний графік роботи аптек; 
13. Недостатній підвіз людей з віддалених 

населених пунктів ОТГ для отримання 
адміністративних та побутових послуг; 

14. Автотраса державного значення з 
інтенсивним вантажоперевезенням,  яка 
проходить через Дмитрівку, становить 
певну небезпеку для мешканців та створює 
екологічні проблеми; 

15. Недостатня кількість спортивних 
майданчиків у селах ОТГ. 
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Шанси Загрози 

1. Наявність державних механізмів 
підтримки інфраструктурного розвитку 
ОТГ (таких програми, як ДФРР та інших); 

2. Існування  системних програм 
міжнародної технічноїдопомоги, що 
підтримують розвиток об’єднаних 
громад (наприклад, DOBRE) .  

1. Відсутність реальних реформ та їх 
впровадження у сфері комунального та 
житлового господарства. 

2. Проблеми розмежування території міста 
Знам'янки та Дмитрівської ОТГ. 

 

Економіка 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Велика площа родючих орних земель; 
2. Різноманітність сільськогосподарського 

виробництва (рослинництво, 
тваринництво, переробка молока); 

3. Значні лісові ресурси, на території 
громади, лісництво у селі  Плоскому, яке 
започаткувало в свою деревопереробку, 
а також вирощує і продає посадковий 
матеріал; 

4. Наявність земельних ділянок, 
перспективних для будівництва 
сонячних електростанцій; 

5. На базі місцевих водойм ведеться рибне 
господарство; 

6. Досить розвинене підприємництво 
місцевих мешканців у сферах сільського 
господарства, рибальства, торгівлі та 
послуг.  

1. Бракує  тіснішої співпраці між 
підприємцями - відсутність кооперативів та 
об’єднань підприємців; 

2. Відсутність переробки власної 
сільськогосподарської продукції; 

3. Відсутність підприємств, що пропонують 
роботу - як наслідок - безробіття, відтік 
мешканців до роботи поза громадою та 
втрата податків від фізичних осіб; 

4. Слабо використаний економічний 
потенціал громади, особливо у сфері 
туризму та агропродовольчої переробки; 

5. Невикористаний потенціал для розвитку 
альтернативної енергетики; 

6. Недостатній розвиток малого бізнесу; 
7. Недостатня поінформованість про кредитні 

ресурси для малого бізнесу. 

Шанси Загрози 

1. Наявність програм підтримки розвитку 
місцевого підприємництва (зокрема 
кооперативів), фермерів - можливість 
скористатися досвідом та дотаціями; 

2. Наявність кредитних програм для малого 
бізнесу та фермерів; 

3. Наявність інвесторів, зацікавлених у 
розвитку альтернативної енергетики. 

1. Війна на сході України - відтік капіталу для 
задоволення військових потреб; 

2. Повзуча монополізація  в аграрному 
секторі  України. 
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Середовище та туризм 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Зручне розташування поруч із великим 
залізничним вузлом у Знам'янці та 
національною дорогою Е50, що з'єднує 
Дніпро на сході з Кропивницькими та 
західною частиною країни; 

2. Територія з гарним ландшафтом, 
великою кількістю лісів, ставків та луків 
створює шанс для розвитку 
багатоаспектного туризму; 

3. Наявність досвіду проведення великої 
культурно-туристичної події – «Чута-
фест» в Цибулевому. 

4. Наявні корисні копалини (пісок, глина). 

1. Незважаючи на об'єктивні можливості  за 
поодинокими випадками не 
організовується жодна діяльність у сфері 
туризму зокрема зеленого; 

2. Незважаючи на сприятливі умови (ліси, 
луки, ставки, близькість до міста), в громаді 
відсутні туристичні об'єкти; 

3. У громаді розташований великий  
історичний об’єкт (колишня семінарія, 
оточена парком) - це державна власність, 
яка в даний час не використовується та 
занепадає; 

4. Підвищена загроза радіоактивного 
забруднення внаслідок близькості покладів 
радіоактивних копалин та місць їх 
видобутку; 

5. Наявність в межах громади спірної 
території, яка викорстовуєтьсямістом 
Знам’янкою як  полігон для  ТПВ без 
дотримання всіх вимог екологічного 
захисту; 

6. Забруднення поверхневих вод побутовими 
відходами; 

7. Шкідливий вплив свинокомплексу 
місцевого господарства на здоров’я та 
самопочуття мешканців прилеглої 
території; 

8. Незадовільна якість води, якою 
користуються мешканці в побуті. 

Шанси Загрози 

1. Наявність попиту (моди, працюючих 
прикладів) на пропозиції у сфері 
сільського, зеленого та багатоаспектного 
туризму; 

2. Наявність екологічних організацій, з 
якими можна налагодити співпрацю для 
подолання екологічних загроз; 

3. Наявність технологій для очищення 
питної води, забезпечення екологічності 
тваринництва та ін.  

1. Зміни клімату (глобальне потепління, 
зниження рівня  підземних вод, посухи); 

2. Надмірна вирубка лісів. 
 

 



 

 

 

 

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 
 

 9 

Суспільство, людський капітал 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. У громаді існують середовища, здатні до 
самоорганізації та спільної громадської 
діяльності; 

2. Підприємливість жителів – все більше 
людей започатковує власну 
господарську діяльність на своїй землі; 

3. Наявність фахівців з вищою освітою; 
4. Сильні та компетентні педагогічні 

колективи шкіл, дошкільних, 
позашкільних закладів, закладів 
культури; 

5. Обдаровані та талановиті діти. 

1. Міграція – відтік мешканців, особливо 
молодих і творчих, які пробують 
облаштуватися на подальше життя за 
межами громади і за кордонами України; 

2. Слабка згуртованість місцевої спільноти – 
розповсюджені байдужість та недовіра 
одне до одного; 

3. Нестача знань та навичок у мешканців для 
започаткування підприємницької діяльності  
в нових для громади сферах – переробці 
сільськогосподарської продукції, туризмі; 

4. Відсутність досвіду кооперації; 
5. Відсутність кваліфікованих медичних 

працівників, особливо лікарів; 
6. Недостатня кількість фахівців та лідерів  

сфері культури (музика, хореографія) 
таспорту; 

7. Збільшення захворюваності на онкологічні 
захворювання. 

Шанси Загрози 

1. Наявність інституцій, неурядових 
організацій та програм, що працюють в 
інтересах підвищення професіоналізму 
органів місцевого самоврядування та 
місцевих лідерів в різних сферах; 

2. Наявність досвіду партнерського 
співробітництва між органами місцевого 
самоврядування в Україні та Європі. 

1. Війна на Сході – втрата людей, травма, страх; 
2. Демографічна криза – зменшення кількості , 

старіння населення; 
3. Хаос та невдалі рішення у сфері реформи 

охорони здоров'я.  
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2. Бачення	розвитку	громади	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Стратегічні	та	операційні	цілі	сталого	розвитку	
Дмитрівської об’єднаної	територіальної	громади	

Стратегічна ціль 1: Економічно сильна громада веде екологічно чистий бізнес у сфері 
сільського господарства, переробки, лісового господарства та агротуризму, забезпечуючи 
роботу та гідний дохід жителям та приїжджим фахівцям. 

Операційна ціль 1.1. Створення адміністративних та організаційних умов для 
розвитку різноманітної економічної діяльності та підтримки різних інвестицій у сфері 
переробки та обслуговування. 
Операційна ціль 1.2.  Підтримка діяльності у сфері підвищення кваліфікації, 
впровадження екологічних та інноваційних технологій та співпраці місцевих 
підприємців. 

Дмитрівська громада  
– широкий простір для підприємливості, професійного і творчого зростання,  

самоврядна спільнота,  

яка вміло та збалансовано використовує  місцевий природний потенціал,  

та є гарним місцем для життя, роботи та відпочинку.  

Це – перехрестя шляхів і брама Холодноярщини,  

широко відчинена для гостей, інвесторів, обміну досвідом та спілкування зі Світом.  

Фахове та ефективне публічне управління,  

налагоджена співпраця органів самоврядування, бізнесу та громадського активу 

забезпечують високу якість та доступність послуг.  

Піклування про екологію, побудова місцевої ідентичності та гарна комунікація 

служать гармонійному розвитку Дмитрівки та навколишніх сіл, а партнерство з 

сусідами з України та за кордоном дозволяє розвивати потенціал у сферах 

агровиробництва, садівництва,  лісового господарства, переробки та туризму. 



 

 

 

 

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 
 

 11 

Операційна ціль 1.3. Інтеграція місцевої громади, використання місцевих ресурсів та 
підтримка господарської діяльності у сфері багатоаспектного туризму. 
Операційна ціль 1.4. Ініціювання заходів, спрямованих на створення нових суб’єктів 
підприємництва на території громади. 

Стратегічна ціль 2: Сучасна комунальна інфраструктура, як постійно розвивається та 
якою вміло управляють, забезпечує мешканцям високу якість життя у здоровому 
природному середовищі. 

Операційна ціль 2.1. Охорона водних ресурсів та забезпечення мешканців високоякісною 
питною водою. 
Операційна ціль 2.2. Удосконалення процесу збору, сортування та утилізації твердих 
побутових відходів та забезпечення порядку та чистоти у громаді. 
Операційна ціль 2.3. Ремонт, будівництво та обслуговування якісної дорожньої 
інфраструктури, забезпечення безпеки на шляхах та громадського транспортного 
сполучення між всіма населеними пунктами у громаді. 
Операційна ціль 2.4. Удосконалення управління комунальною  власністю в усіх 
населених пунктах громади. 
Операційна ціль 2.5. Збільшення привабливості громадського простору, покращення 
туристичної та спортивної інфраструктури, що дає можливість для відпочинку мешканців 
та розвитку туризму у громаді. 

Стратегічна ціль 3: Освічена, здорова, культурна та активна місцева спільнота всіх населених 
пунктів громади має почуття безпеки та впливу на розвиток спільних надбань. 

Операційна ціль 3.1. Створення та ефективне функціонування оптимальної мережі шкіл, 
дошкільних та позашкільних закладів у громаді. 
Операційна ціль 3.2. Забезпечення населення громади оптимальною системою  
охорониздоров'я. 
Операційна ціль 3.3. Діяльність закладів культури сприяє різноманітним проявам 
культурної активності місцевих мешканців. 
Операційна ціль 3.4. Забезпечення соціальної безпеки та протидія загрозам соціальної 
ізоляції через бідність, інвалідність та вік. 
Операційна ціль 3.5. Підтримка різних напрямів і форм суспільної та громадської 
активності мешканців громади. 
Операційнаціль 3.6. Єдина, діюча за принципами співучасті громадян, ефективна та 
доброзичлива адміністрація самоврядування об'єднаної громади. 

Стратегічна ціль 4: Згуртована та свідома власної ідентичності громада, бере участь у 
партнерській співпраці з місцевими органами влади, установами та громадськими 
організаціями в регіоні, країні та Європі. 

Операційна ціль 4.1. Побудова спільної ідентичності мешканців об'єднаної громади. 
Операційна ціль 4.2. Створення та підтримка партнерського співробітництва з органами 
місцевого самоврядування, українськими та міжнародними інституціями та організаціями. 

Операційна ціль 4.3. Внутрішня і зовнішнякомунікаційнаінтеграціяоб’єднаноїгромади. 
Операційна ціль 4.4. Підтримка участі жителів та місцевих організацій в українських та 
європейських ініціативах та проектах. 
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Детальний план дій (короткотермінова перспектива)	

Стратегічна ціль 1: Економічно сильна громада веде екологічно чистий бізнес у сфері сільського господарства, переробки, лісового 

господарства та агротуризму, забезпечуючи роботу та гідний дохід жителям та приїжджим фахівцям. 

Операційна ціль 1.1.	Створення адміністративних та організаційних умов для розвитку різноманітної економічної діяльності та підтримки різних 
інвестицій у сфері переробки та обслуговування. 

Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

1.1.1. Розробка 
інвестиційного 
паспорту громади  

Розроблений та оприлюднений інвестиційний 
паспорт Дмитрівської ОТГ, який містить: 
Опис ресурсів громади, її інфраструктури; 
Стратегічне бачення та стратегічні цілі розвитку; 
Пропозиції для інвесторів, в тому числі пакет 
адміністративних послуг (1.1.5); 
Картографічний матеріал(наприклад, карта 
туристичних можливостей1.3.2) 
Контактну інформацію відповідального за інвестиції 
в громаді підрозділу. 
Паспорт апробований методами громадської 
експертизи за участю місцевих підприємців, 
регіональних структур підтримки бізнесу, 
спеціалізованих НУО 
Друкована версія Паспорту входить до 
презентаційного пакету  громади і 
розповсюджується через регіональні структури, які 
працюють з інвесторами (напр.. Торгово-промислова 
палата Кіровоградської області); 
Розроблена процедура актуалізації Паспорту. 
(Паспорт – 1 документ, в друкованому та 
електронному вигляді , розміщений на сайті 
громади) 

Підвищення 
зацікавленості 
інвесторів 
діяльністю в 
громаді; 
Започаткування 
нової економічної 
діяльності в 
громаді; 
Інтеграція 
місцевого 
підприємницького 
середовища 
навколо питання 
залучення 
додаткових 
ресурсів для 
громади 

Паспорт 
розповсюджений у, 
щонайменше, 5 
регіональних 
структур, які 
працюють з 
інвесторами; 
Актуальна версія 
Паспорту 
розміщена на 
інтернет-сторінці 
громади; 
Кількість учасників 
громадської 
експертизи (з 
громади/ззовні), 
кількість отриманих 
схвальних відгуків. 

Документаці
я Відділу 
економічного 
розвитку та 
інвестицій; 
Інтернет-
сторінка 
громади 

Відділ 
економічного 
розвитку та 
залучення 
інвестицій 

Бюджет 
громади. 2019  
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

1.1.2. Оновлення 
Генеральних планів та 
Планів зонування 
територій населених 
пунктів громади. 

Оновлені  Генеральні плани населених 
пунктів громади (яких,скільки?) та Плани 
зонування територій.  
Роботи ведуться із залученням 
мешканців населених пунктів. 
Планувальні документи доступні для 
ознайомлення на інтернет-сторінці 
громади та у ЦНАП. 
( Генеральні плани – NN документів, 
Плани зонування територій – NN 
документів, доступні в паперовій та 
електронній формі у ЦНАП та  на 
інтернет-сторінці громади) 

Засвідчення 
передбачуваності у 
довгостроковій 
політиці громади 
щодо використання 
земельних ділянок; 
Набуття 
мешканцями 
компетенцій щодо 
використання 
потенціалів 
територій; 
Підвищення 
прозорості 
інвестиційної 
діяльності; 
Спрощення 
процесу прийняття 
рішень 
інвесторами; 
Підвищення 
економічної 
активності в 
громаді . 

Генеральні плани; 
Кількість учасниць 
та учасників 
заходів з 
обговорення 
Генеральних 
планів; 
Кількість запитів на 
користування 
документами в 
ЦНАП та на 
інтернет-сторінці. 

Документаці
я відділу 
земельних 
ресурсів, 
комунальної 
власності та 
адміністрати
вних послуг; 
Протоколи 
заходів з 
обговорення 
Генпланів; 
Документаці
я ЦНАП; 
Інтернет-
сторінка 
громади 
 

Відділ 
земельних 
ресурсів, 
комунальної 
власності та 
адміністративни
х послуг 
Профільна 
комісія сільської 
ради; 
Старости. 

Бюджет 
громади; 
Державний 
бюджет 
(ДФРР); 
Програми 
міжнародної 
технічноїдоп
омоги 

2021 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

1.1.3. Інвентаризація 
земель та 
запровадження 
місцевої GIS 

Повна база даних про всі земельні ділянки 
в межах громади, та їхнє використання; 
Сучасний програмний комплекс з 
моніторингу та управління земельними 
ресурсами різного цільового призначення,в 
тому числі,природно-заповідного фонду. 
Програмний комплекс дозволяє 
доповнення модулем, що забезпечує 
доступ до бази зовнішніх користувачів. 
( Інстальований та запроваджений 
програмний комплекс GIS; база даних 
земельних ресурсів громади) 

Скорочення 
терміну пошуку 
відповідних 
земельних ділянок 
для інвестицій та 
забудови; 
Скорочення витрат 
мешканців при 
присвоєнні 
кадастрового 
номеру земельним 
ділянкам; 
Збільшення 
надходжень до 
бюджету громади 
через виявлення 
всіх 
землекористувачів 
та оформлення 
відповідно до 
законодавства прав 
землекористування 

Термін вирішення 
питання 
оформлення 
земельних ділянок 
для використання в 
різних цілях; 
Розмір витрат 
запитувачів на 
присвоєння 
кадастрового 
номеру земельній 
ділянці; 
Кількість виявлених 
випадків 
неналежно 
оформлених 
землекористувань; 
Обсяг додаткових 
надходжень до 
бюджету від 
наведення порядку 
в 
землекористуванні. 

Документаці
я відділу 
земельних 
ресурсів, 
комунальної 
власності та 
адміністрати
вних послуг 

Відділ 
земельних 
ресурсів, 
комунальної 
власності та 
адміністративни
х послуг 

Бюджет 
громади; 
Державний 
бюджет 
(ДФРР); 
Програми 
міжнародної 
технічної 
допомоги 

2020 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

1.1.4. Виготовлення 
Паспортів водних 
об’єктів громади 

Для всіх водних об’єктів громади 
виготовлені та затверджені  документи, які 
містять інформацію про їхні параметри та 
призначення, 
регламентують господарську діяльність на 
них; 
Паспорти доступні для запитувачів у відділ 
земельних ресурсів, комунальної власності 
та адміністративних послуг та у ЦНАП. 
 (Паспорти водних об’єктів, доступні 
для ознайомлення – ХХХ  ) 

Прозорість у 
використанні 
водних об’єктів; 
Зменшення часу на 
процедуру 
оформлення 
оренди водних 
об’єктів; 
Збільшення 
ефективності 
використання 
водних об’єктів та 
надходження 
коштів до бюджету 
громади. 

Кількість 
виготовлених, 
затверджених та 
доступних для 
ознайомлення 
Паспортів водних 
об’єктів; 
Кількість запитів на 
ознайомлення з 
паспортами водних 
об’єктів від 
потенційних 
користувачів; 
Обсяг надходжень 
(в подальшому –
збільшення обсягу) 
до бюжету громади 
від використання 
водних об’єктів 

Документаці
я відділу 
земельних 
ресурсів, 
комунальної 
власноті та 
адміністрати
вних послуг; 
Документаці
я ЦНАП 

Відділ 
земельних 
ресурсів, 
комунальної 
власності та 
адміністративни
х послуг 

Бюджет 
громади 2020 

1.1.5. Створення та 
оприлюднення переліку 
пріоритетних інвестицій 
в Дмитрівській ОТГ 
разом із визначенням 
відповідних земельних 
ділянок та об’єктів 
комунального майна 
конкретного цільового 
призначення.  

Перелік пріоритетних інвестицій є одним з 
додатків до інвестиційного паспорту 
громади (1.1.1.). Він містить опис  
можливих інвестицій, які визначені 
громадою як найперспективніші з точки 
зору впливу на економіку громади, 
інформацію про земельні ділянки та 
об’єкти комунального майна, які можуть 
надаватися громадою для таких інвестицій.  
Перелік пріоритетних інвестицій 
оприлюднений на інстернет-сторінці 
громади із використанням засобів 
візуалізації, виданий окремим буклетом. 
(Перелік у вигляді буклету та на 
інтернет-сторінці громади) 

Внутрішні та 
зовнішні інвестори  
мають інформацію 
про бачення 
пріоритетів 
громади у 
економічному 
розвитку та 
інвестиції, які для 
цього є 
найперспективніши
ми. 

Кількість запитів до 
відповідного 
розділу інтернет-
сторінки; 
Кількість 
розповсюджених 
буклетів з 
переліком 
пріоритетних 
інвестицій; 
Кількість 
розпочатих/здійсне
них інвестиційних 
проектів з переліку. 

Документаці
я відділу 
земельних 
ресурсів, 
комунальної 
власності та 
адміністрати
вних послуг 

Відділ 
земельних 
ресурсів, 
комунальної 
власності та 
адміністративни
х послуг 

Бюджет ОТГ, 
Міжнародна 
технічна 
допомога 

2020 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

1.1.6. Спрощення 
адміністративних 
процедур для 
підприємців та 
інвесторів. 

На основі аналізу потреб у 
адміністративних послугах підприємців та 
інвесторів визначені найзатребуваніші,для 
яких в пріоритетному порядку розроблені 
процедури з відповідними картками. 
Послуги сформовані в окремий пакет в 
ЦНАП громади, оприлюднені на офіційній 
інтернет-сторінці громади в розділі, 
адресованому інвесторам; презентовані в 
інвестиційному паспорті громади (1.1.1.). 
(Пакет адміністративних послуг для 
підприємців та інвесторів – 
щонайменше. 5 послуг, в тому числі в 
ЦНАП, у інвестиційному паспорті та на 
офіційній сторінці громади) 

Скорочений час 
обслуговування 
підприємців та 
інвесторів; 
Підвищення 
підприємницької 
активності та числа 
зареєстрованих 
нових суб’єктів 
підприємницькоїдія
льності, 
започаткованих 
нових видів 
економічної 
діяльності; 
Збільшення обсягу 
надходжень до 
бюджету громади 
від наданих 
адміністративних 
послуг 

Час ,витрачений (в 
середньому) 
запитувачем на 
оформлення 
документів від 
першого звернення  
до початку 
діяльності; 
Кількість нових 
суб’єктів 
підприємницькоїдія
льності/нових видів 
економічної 
діяльності; 
Обсяг надходжень 
до бюджету коштів 
від наданих 
адміністративних 
послуг інвесторам 
та підприємцям. 

Документаці
я відділу 
земельних 
ресурсів, 
комунальної 
власноті та 
адміністрати
вних послуг; 
Документаці
я ЦНАП; 
Інтернет-
сторінка 
громади 

Відділ 
земельних 
ресурсів, 
комунальної 
власності та 
адміністративни
х послуг; 
ЦНАП 

Бюджет 
громади; 
Програми 
міжнародної 
технічної 
допомоги 

2020 
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Операційна	ціль	1.2.	Підтримка діяльності у сфері підвищення кваліфікації, впровадження екологічних та інноваційних технологій та співпраці 
місцевих підприємців. 

Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

1.2.1. Створення та 
діяльність 
Об’єднання 
підприємців та 
фермерів громади 

У громаді створене та діє об’єднання 
підприємців та фермерів. Виконує 
інтегруючу функцію, наприклад, у питаннях 
організації навчань, консультацій тощо 
(1.2.2.) та ініціюванні спільних бізнесових 
проектів.  Також може виступати як 
дорадча структура для влади громади в 
питаннях, які стосуються підприємницького 
середовища, економічного розвитку – 
наприклад, виконувати громадську 
експертизу при створенні та актуалізації 
Інвестиційного паспорту громади (1.1.1.) 
Об’єднання налічує, щонайменше, 10 
членів, має свій регламент та 
організує/бере участь у, щонайменше, 4 
заходах в громаді та поза нею. 
(Діюче об’єднання,до якого входять не 
менше10 членів; регламент діяльності;  
заходи, організовані/за участю 
об’єднання – 4 на рік)  

Зростання 
компетенцій 
підприємців та 
фермерів в сфері 
самоорганізації, 
налагодження 
партнерств між 
собою та співпраці 
з владою громади; 
Зростання якості 
рішень влади 
громади в питаннях 
розвитку 
підприємництва та 
економічного 
розвитку. 

Кількість жінок та 
чоловіків , які 
входять до складу 
об’єднання; 
Кількість заходів, 
організованих/підтр
иманих участю 
об’єднання 
підприємців; 
Кількість 
проведених 
громадських 
експертиз рішень 
влади громади. 

Інформація 
об’єднання; 
Інформація 
відділу 
залучення 
інвестицій та 
економічного 
розвитку 

Відділ 
залучення 
інвестицій та 
економічного 
розвитку; 
Профільна 
комісія сільської 
ради 

Власні кошти 
членів 
об’єднання; 
Цільові 
програми 
бюджетів 
різних рівнів; 
Програми 
міжнародної 
технічної 
допомоги; 

З 2020  
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

1.2.2. Організація 
системи 
консультування, 
навчання та 
дорадництва для 
підприємців та 
фермерів . 

Створена в громаді Школа підприємництва 
(1.4.1.) є, водночас осередком для 
навчання, консультування,дорадництва 
для діючих підприємців та фермерів, для 
яких, спільно з об’єднанням підприємців та 
фермерів (1.2.1.) планує та проводить 
заходи відповідно до їхніх потреб, 
вивчених шляхом анкетування. 
На інтернет-сторінці громади створена 
рубрика, в якій розміщуються оголошення 
та пропозиції навчально-консультативних 
заходів, стажувань, які проводяться за 
межами громади. 
(Анкетування місцевих підприємців та 
фермерів  – мінімум,30 осіб; навчально-
консультативні заходи Школи 
підприємництва для діючих 
підприємців та фермерів  відповідно до 
програми діяльності – щонайменше, 6 
на рік) 

Підвищення 
кваліфікації 
місцевих 
підприємців; 
Інтеграція 
підприємницького 
середовища 

Кількість заходів, 
для діючих 
підприємців та 
фермерів протягом 
року; 
Кількість учасниць 
та учасників таких 
заходів; 
Кількість учасниць 
та учасників 
заходів поза 
межами громади; 
Кількість тренерів, 
консультантів.дора
дників з-за меж 
громади, які беруть 
участь у 
навчально-
консультативних 
заходах  для 
підприємців в 
громаді. 

Інформація 
об’єднання 
підприємців 
та фермерів; 
Інформація 
Школи 
підприємниц
тва; 
Інформація 
відділу 
залучення 
інвестицій та 
економічного 
розвитку; 
Інтернет-
сторінка 
грмади. 

Школа 
підприємництва; 
Об’єднання 
підприємців та 
фермерів; 
Відділ 
залучення 
інвестицій та 
економічного 
розвитку. 

Власні кошти 
членів 
об’єднання; 
Кошти 
цільових 
бюджетних 
програм 
різного 
рівня; 
Програми 
міжнародної 
технічної 
допомоги; 
Бюджет 
громади. 

З 2020 

1.2.3. Розвиток  
кооперації в громаді 

Серія навчальних, консультативних 
заходів, стажувань, начальних візитів для 
зацікавлених у створенні кооперативів. 
(5 заходів щорічно, мінімум 3 
кооперативи в різних галузях 
агровиробництва ) 

Зростання 
підприємництва в 
громаді; 
Зростання 
компетенцій 
місцевих 
підприємців щодо 
ділової співпраці та 
кооперації; 
Зростання 
зайнятості/кількості 
робочих місць 

Кількість та 
різноманітність 
заходів; 
Кількість учасниць 
та учасників; 
Кількість діючих 
кооперативів; 
Кількість залучених 
до роботи 
кооперативів, в 
тому числі жінок та 
чоловіків 

Інформація 
відділу 
залучення 
інвестицій та 
економічного 
розвитку 

Відділ 
залучення 
інвестицій та 
економічного 
розвитку 

Бюджет 
громади; 
Міжнародна 
технічна 
допомога; 
Національні 
та 
регіональні 
цільові 
програми 

2020 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

1.2.4. Інформаційно-
просвітницька 
кампанія – конкурс  в 
інтересах 
екологічного ведення 
бізнесу та мінімізації 
шкоди довкіллю. 

У громаді триває постійна інформаційно-
просвітницька кампанія в інтересах 
мінімізації шкоди довкіллю та екологічного 
ведення бізнесу. За своєю формою це є 
конкурс, переможці якого отримують 
спеціальну відзнаку «Дружні до довкілля» в 
кількох номінаціях: Кампанія – конкурс має 
оргкомітет, ініційований головою громади,  
Положення та полягає в необхідності 
кожним із учасників  проведення 
просвітницьких заходів, а також 
запровадження в своїй діяльності кількох 
природозберігаючих технологій протягом 
року. Наприклад, сортування сміття, 
енергоощадності, відмови від неекологічної 
упаковки, мінімізації шкідливих засобів 
захисту рослин, відновлення зелених 
насаджень тощо. 
Досвід всіх учасників висвітлюється на 
інтернет-сторінці громади в спеціальній 
рубриці з розробленим спеціально 
логотипом. 
(Щорічна інформаційно-просвітницька 
кампанія – конкурс, Положення про 
участь і відзнаку) 

Інтеграція активу 
громади навколо 
питань екології – 
пошуку та 
реалізації шляхів 
мінімізації 
шкідливого впливу 
на довкілля 
різноманітними 
суб’єктами.  
Запровадження та 
розповсюджено 
практик 
природозбереженн
я. 

Кількість та 
галузева 
приналежність 
суб’єктів, які 
декларують 
екологічність 
бізнесу (діяльності) 
та запроваджують 
відповідні заходи; 
Кількість та 
різновиди 
запроваджуваних 
заходів мінімізації 
впливу на довкілля. 

Інтернет-
сторінка 
громади; 
Документаці
я конкурсу 

Оргкомітет 
кампанії-
конкурсу, 
ініційований 
головою 
громади 

Власні кошти 
учасників; 
Кошти 
спонсорів; 
Бюджет 
громади; 
Програми 
міжнародної 
технічної 
допомоги 

З 2020 
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Операційна	ціль	1.3.	Інтеграція місцевої громади, використання місцевих ресурсів та підтримка господарської діяльності у сфері 
багатоаспектного туризму. 

Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

1.3.1. Навчально-
інформаційні заходи 
для зацікавлених 
розвитком туризму в 
сільській місцевості  

Школа підприємництва (1.4.1.) організує 
навчальні, інформаційні та практичні заходи 
для потенційних організаторів та учасників 
туристичної діяльності в ОТГ. Навчання 
адресовані як потенційним підприємцям у 
сфері туристичних послуг, так і на 
поширення в громаді загальної культури 
гостинності,яка спонукає до об’єднання 
зусиль у створенні та реалізації туристичних 
продуктів. 
(Серія навчально-інформаційних заходів 
– щорічно, щонайменше, 4) 

Зростання 
підприємницької 
активності та 
креативності у сфері 
туризму; 
Інтеграція 
потенційних діячів 
розвитку туризму; 
Поява нових 
туристичних 
продуктів. 

Кількість учасників 
заходів Школи 
підприємництва для 
потенційних діячів 
сфери туризму в 
громаді; 
Кількість мешканців 
громади, задіяних в 
діяльності з 
приймання туристів 
(орієнтовно); 
Кількість нових 
туристичних 
продуктів, створених 
та апробованих 
учасниками заходів. 

Інформація 
Школи 
підприємницт
ва; 
Інформація 
відділу 
культури, 
туризму та 
культурної 
спадщини. 

Школа 
підприємництва; 
Відділ культури, 
туризму та 
культурної 
спадщини 

Програми 
міжнародної 
технічної 
допомоги; 
Кошти 
спонсорів; 
Бюджет ОТГ 

З 2020 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

1.3.2. Створення Карти 
туристичних об’єктів та 
її популярного 
варіанту. 

Карта, на якій зазначені об’єкти природно-
заповідного фонду, туристичні об’єкти 
громади та межі відповідних земельних 
ділянок. 
Винесені в натурі (на місцевості) межі таких 
земельних ділянок. 
Карта є одним з додатків Інвестиційного 
паспорту громади (1.1.1.), а її популярний 
варіант з описами об’єктів (виконаними, 
наприклад, під час практичних занять при 
реалізації завдання 1.3.1.)  та 
пропонованими маршрутами (1.3.3.) 
розміщений на інтернет-сторінці громади. 
 
(Карта – 1 документ, популярна версія з 
описами об’єктів – на інтернет-сторінці 
громади) 

Створення 
документальної 
основи для розробки 
туристичних 
маршрутів та 
інвестицій в 
розвиток 
туристичної 
інфраструктури, а 
також інструмент 
промоції 
туристичного 
потенціалу громади 

Кількість запитів на 
використання карти 
туристичних 
можливостей; 
Кількість переглядів 
популярної версії на 
інтернет-сторінці 
громади 

Документація 
відділу 
земельних 
ресурсів 
комунальної 
власності та 
адміністратив
них послуг та 
Відділу 
культури, 
туризму та 
культурної 
спадщини; 
Статистика 
інтернет-
сторінки 
громади. 
 

Відділ земельних 
ресурсів, 
комунальної 
власності та 
адміністративних 
послуг;  
Відділ культури, 
туризму та 
культурної 
спадщини 
 

Бюджет 
громади 
 

2020 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

1.3.3. Розробка та 
промоція туристичних 
маршрутів громадою 

На основі роботи зі створення Карти 
туристичних об’єктів (1.3.2.) розроблені 
маршрути,розраховані на різні способи 
подорожів – піші, водні, велосипедні, різні 
побажання щодо дозвілля – 
риболовля,відпочинок у наметі, відвідання 
місцевих цікавинок  тощо. Маршрути 
презентовані разом із картою туристичних 
об’єктів (1.3.2.) на інтернет-сторінці 
громади, а також серією міні-буклетів. 
(Щонайменше, 5 унікальних маршрутів 
територією громади) 
 

Збільшення 
подорожуючих 
територією громади; 
Створення 
передумов для 
розвитку 
інфраструктури 
гостинності – 
туристичного 
сервісу. 

Кількість 
подорожуючих 
територією громади 
розробленими 
маршрутами 
(орієнтовно); 
Кількість нових 
пропозицій для 
туристів сервісного 
характеру –нічліги, 
харчування, 
забезпечення 
засобами 
пересування тощо; 
Кількість запитів 
щодо маршрутів від 
організаторів 
туризмуз-за меж 
громади. 

Інформація 
відділу 
культури, 
туризму та 
культурної 
спадщини; 
Інформація 
Школи 
підприємницт
ва; 
Статистика 
інтернет-
сторінки 
громади 

Відділ культури, 
туризму та 
культурної 
спадщини; 
Школа 
підприємництва 

Кошти 
спонсорів; 
Програми 
міжнародної 
технічної 
допомоги; 
Бюджет 
громади. 

2020 
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Операційна	ціль	1.4.	Ініціювання заходів, спрямованих на створення нових суб’єктів підприємництва на території громади. 

Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

1.4.1. Школа 
підприємництва  

Створена на базі Дмитрівського будинку 
культури та працює за визначеним планом 
Школа підприємництва як навчально-
консультативний дорадницький осередок 
сприяння розвитку підприємництва. Школа 
працює у співпраці з Об’єднанням 
підприємців та фермерів (1.2.1.). Школа 
проводить, щонайменше, 12 навчально-
консультаційних заходів на рік для 
потенційних підприємців та початківців у 
бізнесі. Щороку навчання проходять 20 
осіб. 
Школа проводить також інші заходи (1.3.1., 
1.2.2., 1.4.2.) 
(Школа підприємництва на базі Будинку 
культури в с. Дмитрівці, План 
навчально-консультаційних заходів; 
щонайменше 12 заходів на рік для 
підприємців-початківців; 20 слухачів 
цього циклу щороку ) 

Активізація 
підприємництва; 
Започаткування 
нових суб’єктів 
підприємницької 
діяльності; 
Підвищення 
зайнятості та 
створення робочих 
місць 

Кількість слухачок 
та слухачів Школи 
щороку з числа 
потенційних 
підприємців та 
початківців в 
бізнесі; 
Кількість 
започаткованих 
нових суб’єктів 
підприємницькі 
діяльності та само 
зайнятих. 

Інформація 
відділу 
залучення 
інвестицій та 
економічного 
розвитку; 
Інформація 
об’єднання 
підприємців 
та фермерів 

Відділ 
залучення 
інвестицій та 
економічного 
розвитку; 
Ініціативна 
група/Об’єднанн
я підприємців та 
фермерів 

Бюджет 
громади; 
Міжнародна 
технічна 
допомога; 
Національні 
та 
регіональні 
цільові 
програми; 
Кошти 
спонсорів 

З 2020  
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

1.4.2. Започаткування 
діяльності у сфері  
виробництва 
електроенергії з 
відновних джерел 

Серед пріоритетних інвестицій громади 
(1.1.5) – розвиток сонячної енергетики.  
Співпрацюючи з інвесторами в цій сфері 
громада налагоджує ефективне 
енергозабезпечення закладів соціально-
культурної сфери, вуличного освітлення  у 
Дмитрівці, Макарисі, Цибулевому та і 
перспективі – інших населених пунктах 
громади. Будівництво та роботи сонячної 
електростанції забезпечує також 
мешканців новими робочими місцями. 
(Сонячна електростанція потужністю  – 
???Вт, підключені об’єкти соціально-
культурної сфери – ???) 

Започаткована 
діяльність в новій 
для громади галузі; 
Створені нові 
робочі місця для 
мешканців громади; 
Заклади соціально-
культурної сфери 
та вуличне 
освітлення 
забезпесуються 
електрикою 
згенерованою в 
громаді, завдяки 
чому економляться 
кошти бюджету 
громади. 

Діюча 
електростанція 
потужністю  ???Вт; 
Кількість 
працівників з 
громади , зайнятих 
на будівництві/ 
обслуговуванні 
сонячної 
електростанції; 
Перелік об’єктів 
соціально-
культурної сфери 
та мереж вуличного 
освітлення,які 
використовують 
електрику станції; 
Обсяг економії 
бюджетних коштів. 
 

Інформація 
відділів 
залучення 
інвестицій та 
економічного 
розвитку та 
бухгалтерськ
ого обліку та 
звітності; 
Технічна 
документаці
я станції. 

Відділ 
залучення 
інвестицій та 
економічного 
розвитку; 
Відділ 
бухгалтерського 
обліку та 
звітності; 
Профільні 
комісії ради 
громади. 
 

Кошти 
інвестора; 
Бюджет 
громади; 
Програми 
міжнародної 
технічної 
допомоги 

2021 
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Стратегічна ціль 2: Сучасна комунальна інфраструктура, яка постійно розвивається та якою вміло управляють, забезпечує мешканцям 

високу якість життя у здоровому природному середовищі. 

Операційна	ціль	2.1.	Охорона водних ресурсів та забезпечення мешканців високоякісною питною водою. 

Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

2.1.1. Реконструкція  
систем 
водопостачання, 
забезпечена якісною 
питною водою 
домогосподарств та 
комунальних закладів  
громади. 

У селі Дмитрівці реконструйовані: 
артезіанська свердловина №2  (вул.. 
Молодіжна) із одночасним встановленням 
станції знезалізнення води; 
700 м водомережі по вул.. Кримській. 
Замінені ділянки водо мереж,які проходять 
по вулицях Молодіжній, Нечаєва, Гагаріна, 
провулку Васильєва – всього 7 км. 
(Реконструйована артезіанська 
свердловина та 700 м водо мереж, 
замінені 7 км застарілих водогонів – у 
селі Дмитрівці) 

Мешканці села 
Дмитрівки 
користуються 
якісною питною 
водою; 
КП 
«Сількомунгосп» 
набуває більше 
досвіду і 
можливостей для 
розвитку. 

Кількість 
домогосподарств 
та об’єктів 
соціальної сфери, 
які отримують воду 
кращої якості після 
реконструкцій; 
Збільшення обсягу 
надходжень оплати 
за спожиту 
воду/тариф на 
питне 
водопостачання. 

Документаці
я КП 
«Сількомунг
осп» 

КП 
«Сількомунгосп
» 

Бюджет 
громади; 
Цільові 
регіональні 
та державні 
бюджетні 
програми; 
Кошти 
спонсорів. 

2022 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

2.1.2. Інформаційно - 
просвітницька кампанія 
щодо утилізації 
комунально-побутових 
стоків та захисту 
водних ресурсів на 
території громади. 

У громаді започаткована постійна 
інформаційно-просвітницька  кампанія, 
спрямована на зміну культурних установок 
щодо поводження з комунально-
побутовими стоками та необхідності 
захисту від забруднення грунтових вод та  
водойм на території громади,  вплив стану 
водних ресурсів на стан здоров’я 
мешканців, важливість чистоти джерел 
води та водних об’єктів  для розвитку 
громади, зокрема у сфері туризму.  
Кампанія ініційована та модерується 
спільно КП «Сількомунгосп», навчальними 
закладами. Молодіжною радою громади, 
місцевими ГО. До кампанії залучаються 
ресурси ГО та програм екологічного 
спрямування з-за меж громади, а також 
працівники охорони здоров’я. 
 (Інформаційно – просвітницька 
кампанія – щонайменше, 4 заходи різних 
форм щорічно) 

В громаді зростає 
усвідомлення 
важливості захисту 
поверхневих 
водних ресурсів від 
забруднення 
комунально-
побутовими 
стоками; 
Зростає 
зацікавленість 
заходами зі 
збереження 
довкілля.  

Кількість учасників 
заходів 
інформаційно-
просвітницької 
кампанії (щорічно); 
Кількість проектів 
місцевих інституцій 
(навчальних 
заходів, ГО), 
спрямованих на 
захист водних 
ресурсів (щорічно); 
Збільшення 
кількості замовлень 
мешканців на 
очищення 
прибудинкових 
вигрібних ям та 
септиків (щорічно в 
порівнянні з 
минулим роком) 

Інформація 
навчальних 
закладів, 
Молодіжної 
ради 
громади», 
громадських 
організацій,  
КП 
«Сількомунг
осп» 

Керівники 
навчальних 
закладів; 
Молодіжна рада 
громади; 
Громадські 
організації 
КП 
«Сількомунгосп
» 

Кошти 
спонсорів; 
Програми 
міжнародної 
технічної 
допомоги; 
Кошти 
цільових 
бюджетних 
програм 
різного 
рівня; 
Бюджет 
громади 

З 2019 
року 
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Операційна	ціль	2.2.	Удосконалення процесу збору, сортування та утилізації твердих побутових відходів та забезпечення порядку та чистоти у 
громаді. 

Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

2.2.1. Технічне 
оснащення КП 
«Сількомунгосп» 

Для забезпечення ефективнішої діяльності  
КП «Сількомунгосп» з очищення території 
та покращення благоустрою в громаді для 
потреб підприємства придбані екскаватор-
навантажувач та сміттєвоз.  
(1 екскаватор-навантажувач, 1 
сміттєвоз) 

Покращення 
санітарного стану, 
рівня благоустрою, 
чистоти в громаді; 
Збільшення 
кількості та обсягу 
виконуваних робіт 
та надання послуг 
КП 
«Сількомунгосп» 

Заванатженість 
техніки в годинах 
на місяць 
всередньому; 
Обсяг ТПВ, що 
вивозяться (м3 за 
місяць 
всередньому); 
Збільшення доходів 
КП 
«Сількомунгосп» 
від використання 
придбаної техніки 
(щорічнов 
порівнянні з 
минулим роком) 

Документаці
я КП 
«Сількомунг
осп» 

КП 
«Сількомунгосп; 
Профільна 
комісія сільської 
ради 

Бюджет 
громади; 
Програми 
Міжнародної 
технічної 
допомоги ; 
Державні та 
обласні 
цільові 
програми 

2020 (з 
оцінкою 
результа
тів 
щорічно) 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

2.2.2. Розробка схеми 
очищення території 
громади 

Розроблена, затверджена  та 
оприлюднена на офіційній інтернет-
сторінці громади схема очищення території 
громади. Схема розробляється з 
урахуванням поступового запровадження 
роздільного збирання/ сортування ТПВ ; 
При розробці Схеми враховуються 
пропозиції громадськості, висловлені під 
час громадських консультацій (2.2.3.) 
Оформлений паспорт на сміттєзвалище. 
(Схема санітарної очищення території 
Дмитрівської сільської ради, в тому 
числі – на інтернет-сторінці громади; 
Паспорт на сміттєзвалище) 

Створення 
документальних та 
організаційнихумов 
для вдосконалення  
справи утилізації 
ТПВ на території 
громади; 
Покращення 
санітарного стану, 
естетичного 
вигляду та чистоти 
території громади. 

Затверджена в 
установленому 
порядку Схема 
очищення території 
Дмитрівської 
сільської ради; 
У відповідних 
розділах Схеми 
враховані 
пропозиції 
громадськості, 
висловлені підчас 
громадських 
консультацій щодо 
розташування 
контейнерних 
майданчиків тощо 
(2.2.3.); 
Роботи з очищення 
території громади 
виконуються 
відповідно до 
Схеми.   

Документаці
я КП 
«Сількомунг
осп»; 
Інтернет-
сторінка 
громади 

КП 
«Сількомунгосп
»; 
Профільна 
комісія сільської 
ради 

Бюджет 
громади; 
 

2020 (з 
оцінкою 
результа
тивності 
також у 
2021 
році) 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

2.2.3. Розробка спільно 
із громадськістю та 
запровадження графіків 
та схем збирання та 
вивозу сміття, схем 
розташування 
контейнерів, в тому 
числі для роздільного 
збирання сміття 

Розроблені в ході інтерактивних 
консультацій з громадськістю, оприлюднені 
схеми та графіки збирання та вивозу сміття 
з приватних домогосподарств населених 
пунктів громади; 
Розроблені та оприлюднені схеми 
розташування контейнерів, в тому 
числі,для роздільного збирання сміття. 
Результати громадських консультацій 
враховані при розробці Схеми санітарного 
очищення території громади (2.2.2.) 
Вивезення сміття відповідно до схем та 
графіків. 
(Громадські консультації – 9 подій, 
схеми та графіки розміщені на сайті 
громади та на інформаційних дошках у 
сільській раді. старостинських округах, 
установах та закладах громади в 
торгових точках (за погодженням з 
власниками)  
 

Покращення 
санітарного стану, 
естетичного 
вигляду та чистоти 
території громади; 
Підвищення 
культури мешканців 
громади стосовно 
поводження з ТПВ 

Кількість учасників 
консультативних 
закладів, в тому 
числі, чоловіків та 
жінок різного віку; 
Кількість 
новоукладених угод 
на вивезення 
сміття з 
домогосподарств 
громади; 
Кількість 
контейнерів для 
збирання сміття, з 
них - для 
роздільного, в 
розрізі населених 
пунктів громади; 
Систематичність 
вивезення сміття; 
Відсоток 
відсортованого 
сміття. 
 
 

Протоколи 
громадських 
консультацій
; 
Документаці
я КП 
«Сількомунг
осп»; 
Документаці
я відділу 
земельних 
відносин, 
комунальної 
власності та 
адміністрати
вних послуг 

КП 
«Сількомунгосп
»; 
Профільна 
комісія сільської 
ради; 
Відділ 
земельних 
відносин, 
комунальної 
власності та 
адміністративни
х послуг; 
Старости. 

Бюджет 
громади; 
Програми 
Міжнародної 
технічної 
допомоги. 

2020 (з 
оцінокою 
результа
тивності у 
2021 та 
подальш
их роках) 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

2.2.4. Створення 
мережі контейнерних 
майданчиків для 
збирання (в тому числі, 
роздільного)  сміття  

Розташовані відповідно до створених схем 
(2.2.2.та 2.2.3.), впорядковані та оснащені 
контейнерами (в тому числі, для 
роздільного збирання сміття) майданчики в 
населених пунктах громади. 
Відсотроване сміття – вторинні ресурси 
служать джерелом додаткових доходів для 
КП «Сількомунгосп» – відповідно до угод із 
зацікавленими суб’єктами господарської 
діяльності. 
(Майданчики – 11, контейнери – 33 
комплектів, для роздільного збирання, 
угоди із споживачами відсортованої 
вторинної сировини) 

Покращення 
санітарного стану, 
естетичного 
вигляду та чистоти 
території громади; 
Зменшення числа 
місць,де сміття 
складається 
несанкціоновано та 
обсягів такого 
сміття; 
Додаткове джерело 
доходів для КП 
«Сількомунгосп» 
 
 

Кількість 
контейнерів, в тому 
числі, для 
роздільного 
збирання сміття; 
Кількість місць 
несанкціонованого 
складання сміття; 
Обсяг доходів КП 
«Сількомунгосп»  
від продажу 
вторсировини 

Документаці
я КП 
«Сількомунг
осп» 

КП 
«Сількомунгосп
» 

Бюджет 
громади; 
Державні та 
обласні 
цільові 
програми 
 

2021 (з 
оцінкою 
результа
тивності 
також в 
подальші 
роки) 

2.2.5. Інформаційні та 
промоційні заходи, 
спрямовані на 
підвищення чистоти в 
громаді, підвищення 
культури поводження з 
ТПВ та запровадження 
роздільного збору 
сміття 

Розроблений  спільно  керівниками 
навчальних закладів, фахівцями КП 
«Сількомунгосп», за участі Молодіжної 
ради громади План заходів , які 
систематично проводяться. 
(План заходів – 1 документ, 
щонайменше, 1 систематична 
активність, яку здійснює Молодіжна 
рада громади, щонайменше 10 заходів 
щорічно) 
 

Покращення 
санітарного стану, 
естетичного 
вигляду та чистоти 
території громади; 
Інтеграція громади 
та підвищення 
культури 
поводження з ТПВ 

Різноманітність 
форм заходів, які 
проводяться; 
Кількість 
організаторів (ок) 
(ок)/волонтерів/уча
сників(ць)заходів в 
різних населених 
пунктів громади; 
Узагальнені думки 
мешканців та 
мешканок громади 
з приводу її 
санітарного стану 
та естетичного 
вигляду. 

Інформація 
навчальних 
закладів; 
Молодіжної 
ради 
громади; КП 
«Сількомунг
осп»; аналіз 
публікацій 
соціальних 
мереж, заяв 
до сільської 
ради та 
старостинськ
их округів. 

Керівники 
навчальних 
закладів; 
Молодіжна рада 
громади; 
КП 
«Сількомунгосп
»; 
старости 

Бюджет 
громади; 
Програми 
Міжнародної 
технічної 
допомоги; 
Кошти 
спонсорів 

З 2019 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

2.2.6. Створення та 
діяльність наглядової 
ради з питань надання 
комунальних послуг та 
благоустрою в громаді. 

При сільському голові   створений та діє 
дорадчий орган (наглядова рада) з питань 
надання комунальних послуг та 
благоустрою в громаді. Рада діє відповідно 
до Положення. До її складу входять 
представники всіх старостинських округів, 
закладів соціальної сфери, громадських 
організацій, органів самоорганізації 
населення (якщо такі створюватимуться), 
обрані на конкурсній основі . 
(Наглядова рада, до якої входять 7 –9 
осіб, Положення про діяльність 
наглядової ради) 

Забезпечений 
громадський 
супровід діяльності 
у сфері надання 
комунальних послуг 
та благоустрою;  
Підвищена 
ефективність 
«зворотнього 
зв’язку» між 
надавачами послуг 
та клієнтами; 
Підвищена якість 
рішень влади 
громади у сфері 
комунальних послуг 
та благоустрою. 

Кількість членів 
Наглядової ради  – 
жінок та чоловіків, 
рівномірність 
представництва 
стосовно території, 
інституційної 
приналежності; 
Кількість 
пропозицій 
наглядової ради 
владі громади – 
внесених та 
прийнятих 
(щорічно) 

Розпорядчі 
рішення 
сільського 
голови та 
ради 
громади;  
Документаці
я наглядової 
ради. 

Сільський 
голова, 
Профільна 
комісія ради 
громади. 

Бюджет 
громади З 2019 
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Операційна	ціль	2.3.	Ремонт, будівництво та обслуговування якісної дорожньої інфраструктури, забезпечення безпеки на шляхах та 
громадського транспортного сполучення між всіма населеними пунктами у громаді. 

Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

2.3.1. Ремонти доріг 
у населених пунктах 
громади 

Відремонтовані дороги у: 
с. Дмитрівка, вулиці –Шамівська, 
Центральна, Кримська, Шевченка, 
Коцюбинського, Добровольського, Озерна, 
Молодіжна, Шкільна та Садова; 
с. Плоске, вулиці – Шкільна, Польова; 
с. Гостинне, вулиця Шкільна; 
с. Макариха, вулиці – Шкільна, Садова, 
Набережна, Павла Лінніка; 
с. Цибулеве, вулиці – Інгулецька, Шкільна та 
Центральна, 1 Травня. 
Систематично контролюється якість 
виконуваних ремонтів.  
(Відремонтовані 21 вулиця у 5 населених 
пунктах) 

Підвищився рівень 
комфортності  
проживання та 
загальний рівень 
благоустрою у 
населених пунктах 
громади. 

Загальна 
протяжність 
відремонтовані 
вулиць у розрізі 
населених пунктів; 
Якість виконуваних 
ремонтів. 

Технічна і 
фінансова 
документаці
я ремонтних 
робіт; 
Протоколи 
контролю 
якості. 

Відділ 
бухгалтерського 
обліку та 
звітності; 
Профільна 
комісія сільської 
ради. 

Бюджет 
громади 2022 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

2.3.2. Будівництво 
дороги районного 
значення, яка 
сполучає Дмитрівку 
Цибулевим. 

Збудована ділянка дороги, яка забезпечує 
транспортну комунікацію центру громади – 
села Дмитрівки з селом Цибулевим. 
Дорожне полотно виконане як «біле  шосе», 
що забезпечує всесезонний проїзд. 
 
(Збудована ділянка дороги між  селами 
Цибулевим та Веселим Кутом  –  ХХХ км) 

Забезпечена 
надійна комунікація 
між центром 
громади та крупним 
старостинським 
округом, створені 
умови для 
скоординованої 
роботи всіх галузей 
в громаді: надання 
адміністративна 
послуг, освіти, 
культури, охорони 
здоров’я, 
соціального 
захисту; 
Підвищується 
інтегрованість 
спільноти громади. 

Протяжність 
збудованої дороги 
та її технічні 
характеристики; 
Збільшення 
кількості контактів 
та спільних заходів  
у різних сферах 
життя  громади 
(оціночно); 
Інтенсивність руху 
збудованою 
дорогою (оціночно). 

Технічна і 
фінансова 
документаці
я 
будівництва; 
Інформація 
старости 
Цибулівськог
о 
старостинськ
ого округу, 
освітніх 
закладів, 
медичної 
амбулаторії, 
ЦНАП, 
установ 
культури 
тощо, 

Голова громади, 
Відділ 
бухгалтерського 
обліку та 
звітності; 
Профільна 
комісія сільської 
ради 

Бюджет 
громади; 
Бюджет 
Кіровоградсь
кої області. 

2022 

2.3.3. Влаштування 
вуличного освітлення  

Вуличне освітлення запроваджене у селі 
Макарисі по вулицях Павла Лінніка та 
Садова в с. Макарисі. 
Роботи виконані з урахуванням потреб 
енергозбереження та можливості 
підключення мереж освітлення до сонячної 
електростанції. 
(Облаштоване вуличне освітлення двох 
вулиць в селі Макарисі) 

Підвищені безпека 
мешканців в темну 
пору доби та 
комфортність 
проживання у 
Макарисі; 
Збільшення досвіду 
громад у 
використанні 
енергоощадних 
технологій. 

Кількість 
встановлених 
енергоощадних 
світильників; 
Кількість 
використаної 
електроенергіїдля 
освітлення. 

Технічна 
документаці
я на 
інстальовані 
мережі та 
освітлюваль
ні прилади; 
Інформація 
відділу 
бухгалтерськ
ого обліку та 
звітності; 
Інформація 
старости 

Відділ 
бухгалтерського 
обліку та 
звітності; 
Староста. 

Бюджет 
громади 2020 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

2.3.4. Ремонт мостів 
у селах Дмитрівці, 
Плоскому та Макарисі 

У селах Дмитрівці, Плоскому та Макарисі 
відремонтованім мости через річки Інгулець, 
Серебрянку. 
Ремонти відбуваються завдяки активному 
лобіюванню на різних рівнях вирішення 
проблеми мостів громадським активом 
громади на чолі з ГО «Назавжди разом» та  
кампанії із залучення фінансових ресурсів.  
( ХХ мостів у селах Дмитрівці. Плоскому. 
Макарисі, кампанії з лобіювання ремонтів 
та залучення фінансових ресурсів) 

Збільшення досвіду 
у громадського 
активу громади в 
лобіюванні 
інтересів громади 
на різних рівнях; 
Підвищена 
надійність 
транспортного 
сполучення  трасою 
Т1211, а також 
дорогами 
районного 
значення, які 
проходять 
територією 
громади. 
Збільшення 
логістичного 
потенціалу 
громади. 

Кількість форм 
лобістської 
кампанії; 
Експлуатаційні 
характеристики 
відремонтованих 
мостів; 
Інтенсивність руху 
відремонтованими 
мостовими 
переходами 
(орієнтовно). 

Інформація 
ГО 
«Назавжди 
разом»; 
Технічна 
документаці
я ремонтних 
робіт; 
Інформація 
дорожної 
поліції. 

ГО «Назавжди 
разом» 

Спонсорські 
кошти; 
Цільові 
бюджетні 
програми 
різних рівнів 
Програми 
Міжнародної 
технічної 
допомоги 
 

2022 
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Операційна	ціль	2.4.	Удосконалення управління комунальною  власністю в усіх населених пунктах громади. 

Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

2.4.1. Ремонти 
будівель навчальних 
закладів громади із 
застосуванням 
заходів з 
енергозбереження 

Список об’єктів та видів ремонтних робіт 

Освітні заклади в 
громаді мають 
рівноцінні умови 
для роботи та 
навчання. 
Кращі умови 
покращують 
здоров'я учнів та 
позитивно 
впливають на 
рівень навчання. 

Кількість та тип 
проведених 
ремонтних робіт. 
Розмір витрат на 
опалення 
навчальних 
закладів. 
Кількість 
захворювань 
пов'язаних з 
умовами праці в 
школі. 

Звіти 
Відділу 
освіти, 
молоді та 
спорту. 
Звіти 
керівників 
навчальних 
закладів 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 

Бюджет 
громади 
Державний 
бюджет; 
Кошти 
цільових 
програм; 
Програми 
міжнародно
ї технічної 
допомоги; 
Благодійні 
внески та 
кошти 
спонсорів 

2022 

2.4.2. Ремонти 
закладів культури з 
урахуванням 
можливості створення 
«Центрів активності 
громади» 

У сільських клубах сіл Плоского , Макарихи 
Цибулевого відремонтовані приміщення, 
які дозволяють клубну і гурткову роботу не 
залежно від сезону року. Відремонтовані 
приміщення використовуються також для 
діяльності «Центрів активності громади»,які 
є осередками інтеграції спільнот населених 
пунктів навколо пошуку рішень місцевих 
проблем та проблем всієї громади. 

(Відремонтовані приміщення  в трьох 
сільських клубах) 

Активна 
громадськість у 
населених 
пунктах громади 
має умови для 
спілкування та 
спільної 
діяльності; 
Зростає 
інтегрованість 
спільнот 
невеликих сіл 
громади, 
вдосконалюються 
комунікативні 
навички та  
громадянські 
компетенції. 
 

Зайнятість 
відремонтованих 
приміщень 
діяльністю 
клубних 
формувань, 
гуртків,в тому 
числі, заходами 
«Центрів 
активності 
громади». 

Інформація 
керівників 
сільських 
клубів; 
Інформація 
ГО 
«Назавжди 
разом». 

Відділ 
культури, 
туризму та 
культурної 
спадщини: 
ГО «Назавжди 
разом» 

Кошти 
спонсорів; 
Бюджет 
громади 

2022 
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Операційна	ціль	2.5.	Збільшення привабливості громадського простору, покращення туристичної та спортивної інфраструктури, що дає 
можливість для відпочинку мешканців та розвитку туризму у громаді. 

Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

2.5.1. Реконструкція 
елементів 
благоустрою парку 
по Площі 
Перемоги в селі 
Дмитрівці 

Парк поступово перетворюється на сучасний 
рекреаційний простір, в якому поєднуються 
зони для  змістовного та активного 
відпочинку  мешканок та мешканців різного 
віку, меморіальна частина . У плануванні 
окремих зон в ході громадських консультацій 
беруть участь мешканці громади. 
(Конкретні роботи з реконструкції) 
(Громадські консультації з планування 
зон,в яких проводиться реконструкція,  
проведені роботи з реконструкції) 

Для мешканок та 
мешканців 
Дмитрівки , інших 
населених пунктів 
громади, приїжджих 
створені умови для 
активного та 
змістовного 
відпочинку, а також 
для інтеграційних 
загальногромадськ
их заходів. 
Підвищена 
естетична 
привабливість 
Дмитрівки зміцнює 
відчуття 
самоідентифікації 
мешканок та 
мешканців.  

Кількість учасниць 
та учасників 
громадських 
консультацій з 
планування робіт з 
реконструкції; 
Щоденна кількість 
користувачів нових 
об’єктів в парку в 
весняно-літній 
сезон  (за статтю та 
віком) – орієнтовно; 
Кількість та форми 
загальногромадськ
их заходів (щороку) 

Документаці
я 
громадських 
консультацій
; 
Інформація 
відділу 
культури, 
туризму та 
культурної 
спадщини; 
Матеріали 
спостережен
ь, опитувань, 
аналіз 
публікацій в 
соціальних 
мережах. 

Відділ культури 
туризму та 
культурної 
спадщини 

Бюджет 
громади; 
Спонсорські 
кошти 

2022 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

2.5.2. Покращення 
благоустрою та 
естетичного 
вигляду населених 
пунктів та набуття 
ними візуальної 
самобутності 

Щорічні конкурси із заохоченнями 
переможців, Положення про які 
розробляються за участі керівництва 
сільської ради, старостинських округів, 
працівників культури та громадськості з усіх 
населених пунктів: 
Найкраща садиба/найкраще село; 
Найкращий дизайн громадського 
простору/прилеглої території до закладів. 
Візуальні матеріали конкурсів розміщені на 
сайті громади. 
(Щонайменше 2 щорічних конкурси, які 
охоплюють всі населені пункти громади, 
візуальні матеріали конкурсів розміщені 
на сайті) 

Покращення 
впорядкованості та 
естетичного вигляді 
населених пунктів; 
Інтеграція спільнот  
населених пунктів, 
старостинських 
округів та всієх 
громади 

Кількість учасників 
конкурсів (за 
населеними 
пунктами та за 
номінаціями); 
Кількість нових 
ініціатив для 
покращення 
благоустрою в 
громаді. 
Кількість 
конкурсних робіт, 
виконаних 
мешканками та 
мешканцями 
населених пунктах 
у співпраці. 

Інформація 
журі 
конкурсів; 
Інформація 
старост; 
Інтернет-
сторінка 
громади; 
Публікації в 
соціальних 
мережах 

Старости; 
Профільна 
комісія сільської 
ради; 
Відділ культури, 
туризму та 
культурної 
спадщини 

Бюджет 
громади; 
Кошти 
спонсорів. 

З 2020 
року 

2.5.3. Побудова 
роледрому 

На території паркової зони в с.Дмитрівці 
побудований та облаштований міні-
роледром. Правила користування 
роледромом розроблені спільно з 
користувачами при координації Шкільного 
парламенту , визначена група 
відповідальних за користування та порядок 
на об’єкті. 
 
(Роледром – 1 об’єкт) 

Урізноманітнена 
рухова активність 
та дозвілля молоді 
– дівчат та хлопців; 
Інтеграція та 
підвищення 
комунакаційних 
навичок молоді 
громади 

Склад групи 
відповідальних за 
користування та 
порядок на 
роледромі: дівчат 
та хлопців за віком; 
Щоденна кількість 
користувачів 
роледрому у 
весняно-літній 
період –
всередньому. 

Інформація 
Шкільного 
парламенту; 
Інформація 
групи 
відповідальних 
за 
користування 
роледромом; 
Інформація 
відділу освіти. 
молоді та 
спорту. 

Шкільний 
парламент; 
Ініціативна 
група молоді; 
Відділ освіти 
молоді та 
спорту 

Програми 
міжнародної 
технічної 
допомоги; 
Спонсорські 
кошти 

2020 
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Стратегічна ціль 3: Освічена, здорова, культурна та активна місцева спільнота всіх населених пунктів громади має почуття безпеки та 

впливу на розвиток спільних надбань. 

Операційна	ціль	3.1.	Створення та ефективне функціонування оптимальної мережі шкіл, дошкільних та позашкільних закладів у громаді. 

Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

3.1.1. Створення та 
ефективна діяльність 
мережі закладів 
освіти, яка відповідає 
освітнім потребам  
мешканців громади 

Мережа шкіл охоплює всі установи, які 
здійснюють освітню та виховну діяльність, 
тобто дитячі садки, опорні школи та їхні 
філії, а також заклади позашкільної освіти. 
Мережа організована таким чином, що, з 
одного боку, забезпечує надання освітніх 
послуг на найвищому рівні, з іншого боку, 
оптимально використовує фінанси громади. 
Для учнів з сіл, де немає школи, 
організовано підвіз спеціалізованим 
транспортом. 
Мережею керує відділ освіти, а контролює 
належну відповідність  мережі потребам 
мешканців Громадська рада з питань освіти 
(3.1.4.) 
(Мережа шкіл охоплює всі навчальні 
заклади в громаді) 

Добре організована 
система освіти 
підвищує комфорт і 
ефективність 
освіти. 
Зростає рівень і 
якість освіти 
мешканців громади. 
У громаді 
оптимально 
використовуються 
кошти виділені на 
освіту. 

Сума щорічних 
витрат на освіту в 
громаді. 
Фінансові витрати 
на одного учня в 
громаді 
Середнє число 
дітей у групах ЗДО. 
Відсоток дітей 
дошкільного віку, 
які користуються 
дошкільною 
освітою. 
Середній 
наповнюваність 
класів у школах  
Відсоток учнів, для 
яких організовано 
підвіз. 
Відсоток учнів, які 
використовують 
різні форми 
позашкільної 
освіти. 

Звіти Відділу 
освіти, 
молоді та 
спорту. 
Звіти 
керівників 
навчальних 
закладів 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту. 
 

Бюджет 
громади 2019 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

3.1.2. Осучаснення 
матеріально-технічної 
бази закладів освіти 

Всі школи кластера обладнані сучасним 
дидактичним обладнанням (комп'ютери, 
мультимедійні дошки, проектори), предметні 
лабораторії, ергономічні меблі та 
спортивний інвентар. 
Вчителі навчені використовувати всі 
переваги сучасного навчального 
обладнання. 
(Вчителі всіх шкіл громади мають 
сучасне обладнання і здатні ефективно 
використовувати його в навчальному 
процесі). 

Зростає рівень 
освіти в школах, 
зростає кількість 
випускників, які 
досягають значних 
успіхів у роботі та / 
або подальшому 
навчанні. 

Кількість, тип і 
якість придбаного 
обладнання. 
Відсоток занять, в 
яких  активно 
використовується 
сучасне 
обладнання. 
Відсоток 
випускників 
середніх шкіл, які 
отримали, на 
підставі 
зовнішнього 
незалежного 
тестування з різних 
предметів, оцінки, 
вищі за середню 
оцінку по країні. 
Кількість та 
відсоток слабких 
учнів, які 
покращили свої 
оцінки  

Звіти Відділу 
освіти, 
молоді та 
спорту. 
Звіти 
керівників 
навчальних 
закладів 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 

Бюджет 
громади 
Державний 
бюджет; 
Кошти 
цільових 
програм; 
Програми 
міжнародної 
технічної 
допомоги; 
Благодійні 
внески та 
кошти 
спонсорів 

2022 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

3.1.3. Створення та 
діяльність 
громадської ради з 
питань освіти в 
громаді 

Громадська ради з питань освіти 
складається з представників усіх шкіл і 
населених пунктів, вчителів, батьків, 
старшокласників та потенційних 
роботодавців і діє на основі положення, 
затвердженого владою громади. 
Рада аналізує матеріальне та соціальне 
становище шкільної мережі (3.1.1.), слідкує 
за результатами навчання учнів та 
випускників, їх успіхамм та невдачами на 
вищих рівнях навчання та ринку праці. 
Рада надає висновки щодо навчально-
виховної діяльності шкіл, інвестицій та 
закупівель для шкіл, звітує перед радою і 
головою громади та надає пропозиції щодо 
конкретних дій у місцевій освіті. 
У перший рік роботи Рада готує проект 
Програми розвитку освіти в громаді 
Дмитрівки (місцеву освітню політиу) для 
ухвалення сільською радою. 
(Представницька Громадська ради з 
питань освіти, положення та програма 
діяльності ради - 1 документ, Програма 
розвитку освіти - 1 документ) 

Освіта 
усуспільнена, 
місцева громада 
залучається до 
процесу навчання 
молоді. 
Добре організована 
система освіти 
підвищує комфорт і 
ефективність 
навчання. 
Зростає рівень і 
якість освіти 
мешканців громади. 

Кількість людей, які 
беруть активну 
участь у роботі 
Ради, у розрізі 
вчителів, учнів, 
батьків і 
роботодавців. 
Кількість і тип 
запропованих змін, 
які були  
використані 
органами 
управління освітою 
громади та 
керівництвом  
освітніх закладів. 

Звіти Відділу 
освіти, 
молоді та 
спорту. 
Звіти 
громадської 
ради з 
питань 
освіти, 
розроблені 
нею 
документи 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 
Старости 

Бюджет 
громади  
Благодійні 
внески та 
кошти 
спонсорів 

2019 

3.1.4. Створення та 
діяльність табору 
літнього відпочинку 
молоді 
(старшокласників) 

Влада громади, на прохання Молодіжної 
ради громади (3.1.5.), визначає місце, яке 
підходить для сезонного використання 
молоддю для короткострокових таборів. 
Місце, спільними зусиллями молодих людей, 
пристосовано для відпочинку під наметами 
та оснащено основними елементами, що 
запевняють безпеку та належні санітарні 
умови. 
(?) 

Підвищення 
соціальної та 
громадської 
активності молоді. 
 

Кількість людей, 
залучених до 
підготовки та 
утримання табору. 
Кількість тих, хто 
користується літнім 
відпочинком у 
визначеному місці. 

Звіти Відділу 
освіти, 
молоді та 
спорту. 
Звіти МРГ 

Молодіжна рада 
громади; 
Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 

Бюджет 
громади  
Програми 
міжнародної 
технічної 
допомоги; 
Благодійні 
внески та 
кошти 
спонсорів 

З 2020 
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Операційна	ціль	3.2.	Забезпечення населення громади оптимальною системою охорони здоров'я. 
 

Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

3.2.1. Програма 
підтримки закладів 
охорони здоров’я та 
медичних працівників, 
які працюють в 
інтересах мешканців 
громади 

Програма охоплює всі види діяльності, які 
місцева влада може здійснити у сфері 
охорони здоров'я. Програмний документ 
розроблений партисипативними методами, 
за мешканців та медичних працівників в 
громаді та районі. Вона передбачає 
співпрацю державних, муніципальних, 
неурядових та приватних суб’єктів для 
оптимальної організації охорони здоров'я 
населення громади, створює систему  
заохочень для медичних працівників, щоб 
спонукати їх до працевлаштування у 
громаді. 
(Програма - один документ, команда 
партнерів, готових співпрацювати для 
охорони здоров'я в громаді). 

Мешканці громади 
забезпечені 
медичною 
допомогою на 
первинному рівні. 

Кількість партнерів, 
що співпрацюють з 
питань надання 
медичної допомоги 
в громаді. 
Кількість лікарів та 
іншого медичного 
персоналу на 
одного жителя 
громади 

Звіт 
виконавчого 
комітету 

Виконавчий 
комітет 

Бюджет 
громади; 
Кошти 
спонсорів та 
благодійникі
в  
Кошти 
цільових 
програм 

2020 

3.2.2. Створення на 
базі приміщення 
Дмитрівської 
амбулаторії загальної 
практики сімейної 
медицини  
лікувально-
профілактичного 
центру нетрадиційної 
медицини. 

Ініціатори створили громадську організацію 
або некомерційне підприємство, основним 
завданням якого є створення Центру 
надання послуг жителям у сфері 
нетрадиційної профілактики та терапії. 
Громада надала йому приміщення в 
амбулаторії в Дмитрівці для надання 
профілактично-лікувальних послуг. 
(Центр обслуговує мешканців 
Дмитрівської ОТГ). 

Покращення стану 
здоров'я і почуття 
безпеки, щодо  
захисту здоров'я 
мешканців 

Кількість, тип і 
якість 
профілактичних і 
лікувальних 
заходів, що 
пропонуються в 
Центрі. 
Кількість людей, які 
користуються 
пропозицією 
Центру 

Звіт Відділу 
соціальної 
допомоги  

Відділ 
соціальної 
допомоги 

Бюджет 
громади; 
Кошти 
ініціаторів та 
реалізаторів 
Центру 
Кошти 
Міжнародної 
технічної 
допомоги 

2022 
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Операційна	ціль	3.3.	Діяльність закладів культури сприяє різноманітним проявам культурної активності місцевих мешканців. 
 

Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

3.3.1. Розробка за 
співучасті 
громадськості 
програмі розвитку 
культури, що включає 
в себе мистецьку 
діяльність, культурну 
анімацію та 
ініціювання та 
підтримку різних 
форм громадської 
активності мешканців. 

Програма розроблена за участю 
представників усіх сіл об’єднаної громади. У 
роботі над програмою беруть участь 
представники закладів культури, шкіл та 
громадських організацій. 
Програма передбачає співпрацю різних 
суб'єктів з усієї громади, особливо будинків 
культури  бібліотек, навчальних закладів та 
неурядових організацій. 
Програма передбачає класичну культурну 
діяльність (музика, танці, театр, 
образотворче мистецтво), рекреаційну та 
загальнорозвиваючу діяльність, а також дії, 
що підтримують розвиток у сфері місцевої 
ідентичності, соціальної інтеграції та набутті 
суспільних та економічних знань та навичок.  
(Програма - один документ у паперовому 
та електронному вигляді на інтернет-
сторінці громади) 

Розвинена 
культурна 
свідомість 
мешканців. 
Збільшення 
згуртованості 
жителів усіх сіл 
громади. 
Підвищена 
громадська 
активність 
мешканців. 
Розвиток 
суспільного 
капіталу громади 

Кількість людей і 
середовищ, 
залучених до 
розробки програми, 
у розрізі статі, віку 
та місця 
проживання. 
Записана у 
програмі кількість 
сфер діяльності у 
сфері культури. 
Кількість і тип 
запланованих 
заходів на кожен 
рік. 
Кількість партнерів, 
готових підтримати 
реалізацію 
програми або її 
частини. 

Звіти Відділу 
культури та 
комісії ради. 
Програма - 
документ, 
опубліковани
й на 
інтернет-
сторінці 
громади. 

Відділ культури 
та комісія ради, 
яка відповідає 
за культуру та 
соціальні 
питання 
Заклади 
культури 
Старости  

Бюджет 
громади 2020 

3.3.2. Організація та 
проведення  в громаді 
фестивалів для 
різних вікових 
категорій 

Фестивалі з різноманітною тематикою і 
адресовані різним групам учасників 
відбуваються в різних населених пунктах 
громади, беруть в них участь мешканці всіх 
сіл. 
Фестивалі розширюють свою пропозицію 
так, щоб зацікавити участю у них мешканців 
всієї області. 
(Мінімум 2 фестивалі на рік) 

Розвиток 
культурної 
активності 
мешканців, 
посилення відчуття 
спорідненості  з 
громадою,  
інтеграція 
мешканців. 

Кількість і тематика 
фестивалів. 
Кількість митців та 
організаторів, у 
розрізі  статті, віку, 
професії та місця 
проживання. 
Кількість учасників, 
у розрізі  статті, 
віку, професії та 
місця проживання 

Доповіді 
Відділу 
культури та 
установ 
культури. 
Репортажі в 
ЗМІ, зокрема 
у соціальних 
мережах. 
Фотодокумен
тація 

Відділ культури  
Установи 
культури 

Бюджет 
громади 
Міжнародна 
технічна 
допомога 
Кошти 
спонсорів 

З 2019 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

3.3.3. Створення 
сучасного і добре 
обладнаних просторів 
у бібліотеках 
громади, що 
дозволяють 
здійснювати 
різноманітні культурні 
та соціальні ініціативи  

Мережа з п'яти бібліотек у громаді 
(Дмитрівка, Макариха, Плоске, Веселий Кут, 
Цибулеве) співпрацює між собою, 
реалізуючи програму культурного розвитку 
(3.3.1.). 
Бібліотеки обладнані сучасною 
комп'ютерною технікою (включаючи 
кольорові та 3D принтери), що дозволяє 
дистанційно користуватися колекціями зі 
всього світу. 
Бібліотечний простір пристосований для 
проведення заходів та інтерактивних 
дискусійних зустрічей. Обладнання та 
програмне забезпечення дозволяють 
організовувати телеконференції з 
учасниками з різних сіл, а також онлайн-
участь в загальноукраїнських подіях. 
Працівники бібліотек після навчання 
володіють вміннями працювати з 
обладнанням та організовувати заходи на 
основі його технічних можливостей. 
(Бібліотеки з'єднані в мережу, кожна з 
яких оснащена мінімальним пакетом 
обладнання, навчений персонал). 

Розвинена 
культурна 
свідомість 
мешканців. 
Збільшення 
згуртованості 
жителів усіх сіл 
громади. 
Підвищена 
громадська 
активність 
мешканців. 
Розвиток 
суспільного 
капіталу громади 

Кількість і якість 
обладнаних 
закладів, кількість 
навчених 
працівників. 
Кількість та тип 
подій, у тому числі 
таких, що 
вимагають 
використання 
онлайн-зв'язку 
протягом року. 
Кількість читачів та 
учасників подій у 
розрізі  статті, віку, 
професії та місця 
проживання. 
Відсоток 
мешканців, які 
користуються  
бібліотеками 

Звіти Відділу 
культури та 
комісії ради. 
 

Відділ культури 
та комісія ради, 
яка відповідає 
за культуру та 
соціальні 
питання 
Бібліотеки 
Старости 

Бюджет 
громади 
Міжнародна 
технічна 
допомога 
Кошти 
спонсорів 

2021 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

3.3.4. Розвиток 
активності в 
Дмитріївсвіького 
будинку культури та 
вдосконалення його 
матеріально-технічної 
бази. 

Дмитріївський будинок культури реалізує 
програму розвитку культури у громаді (3.3.1), 
підтримуючи інші культурні установи та 
опікуючись відкритими просторами з 
доступом до Інтернету в селах громади. 
Дмитріївський будинок культури оснащений 
сучасним обладнанням (екран, акустичне 
обладнання та кіноапаратура), що дозволяє 
пропонувати жителям високого рівня музичні 
та кіно- події. 
(Дмитрівський будинок культури 
обладнаний сучасним аудіовізуальним 
обладнанням) 

Розвиток 
культурної 
активності жителів 
громади. 
Інтеграція 
спільноти навколо 
культурних подій. 

Кількість заходів, 
що здійснюються 
при використанні 
сучасного 
обладнання. 
Кількість відкритих 
просторів з 
інтернетом під 
опікою будинку 
культури. 
Кількість учасників 
подій, у розрізі  
статті, віку, 
професії та місця 
проживання. 

Звіти 
керівництва 
Будинку 
культури 

Керівництво 
Будинку 
культури 
Молодіжна рада 
громади 

Бюджет 
громади 
Міжнародна 
технічна 
допомога 
Кошти 
спонсорів 

2020 
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Операційна	ціль	3.4.	Забезпечення соціальної безпеки та протидія загрозам соціальної ізоляції через бідність, інвалідність та вік.	
 

Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

3.4.1. Підготовка до 
впровадження в 
Дмитрівський ОТГ 
Закону України «Про 
соціальні послуги» - 
розробка програми 
надання соціальних 
послуг. 
 

У громаді визначений уповноважений орган 
з надання соціальних послуг; Спільно з 
представниками місцевих НУО та інших 
суб’єктів, які  зацікавлені та планують 
надавати соціальні послуги, проведене 
визначення потреб мешканців громади у 
соціальних послугах; 
На основі  результатів визначення потреб 
розроблена та затверджена  Програма 
надання соціальних послуг в Дмитрівський 
ОТГ; 
Працівники уповноваженого органу, а 
також надавачі соціальних послуг в громаді  
взяли участь у заходах з підвищення 
кваліфікації та вивчення нової 
законодавчо-нормативної бази з надання 
соціальних послуг. 
(Уповноважений орган з надання 
соціальних послуг; оприлюднені 
результати визначення потреб у 
соціальних послугах – в електронній 
формі; Програма – 1 документ; 
Щонайменше, 15 осіб взяли участь у 
навчальних заходах) 

Громада 
організаційно та 
кадрово готова до 
роботи в умовах 
нового 
законодавства 

Кількість суб’єктів 
недержавного 
сектору, які взяли 
участь у 
визначенні потреб 
у соціальних 
послугах; 
Кількість 
надавачів 
соціальних послуг 
з громади, які 
готові до роботи, 
в тому числі, 
недержавних; 
Кількість та 
різновиди 
соціальних 
послуг, які 
надаються 
мешканцям 
громади 

Звітність 
відділу 
соціальної 
допомоги; 
Інтернет-
сайт 
громади 
 

Відділ 
соціальної 
допомоги 

Бюджет 
громади; 
Бюджет 
інших 
рівнів; 
Міжнародн
а технічна 
допомога; 
Кошти 
благодійник
ів та 
спонсорів 

2019 рік 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

3.4.2. Створення 
Громадської ради з 
питань забезпечення 
рівних прав,   
запобігання 
дискримінації та 
гендерного 
бюджетування 

Рада з питань забезпечення рівних прав,   
запобігання дискримінації та гендерного 
бюджетування  при виконкомі ради громади 
створюється розпорядженням селищного 
голови та висловлює свої оцінки стосовно 
проектів рішень ради та виконавчих органів 
у сфері: 
• забезпечення громадянами рівних прав та 

доступності послуг незалежно від статті, 
віку, стану здоров’я, національності; 

• впливу рішень влади громади на якість 
сімейного життя мешканців громади; 

• оцінювання основних рішень ради 
(зокрема бюджету) з точки зору принципів 
рівних можливостей з урахуванням засад 
гендерного бюджетування   

Рада готує також оцінки у справі рівного 
трактування працівників на підприємствах, 
які функціонують на території громади. 
(Рада з положенням та планом роботи)  

Висока якість 
життя населення 
кластера 
незалежно від 
віку, статі, стану 
здоров'я. 
Зростання  рівня 
толерантності 
серед населення 
громади. 
Бюджет 
розроблений і 
ухвалений 
відповідно до 
гендерних 
принципів. 

Склад 
громадської ради, 
який охоплює всі 
категорії 
мешканців, 
особливо 
представників 
осіб, що 
перебувають під 
загрозою 
соціальний 
ізоляції.  
Кількість ініціатив 
Ради для 
забезпечення  
рівності і якісності 
життя незалежно 
від віку, статі, 
стану здоров'я. 
 

Звіти 
Громадсько
ї ради з 
питань 
забезпечен
ня рівних 
прав,   
запобігання 
дискриміна
ції та 
гендерного 
бюджетува
ння   

Голова 
громади 
 

Бюджет 
ОТГ З 2020 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

3.4.3. Організація 
соціальної допомоги 
сім'ям та особам, які з 
різних причин 
знаходяться в 
складних життєвих 
умовах.  

Поєднання зусиль місцевого 
самоврядування і неурядових організацій з 
метою створення системи надання 
найкращої допомоги сім'ям і людям у 
складних життєвих умовах через їх вік, 
здоров'я або бідність. 
Для реалізації програми соціальних послуг 
між сільською радою та місцевими НУО, які 
готові взяти участь у аналізі потреб та 
надання допомоги, укладаються відповідні 
угоди. 
Відповідно до завдання 3.5.1. влада громади 
підтримує створення громадських 
організацій, які протидіють різним формам 
бідності. 
Налагоджена співпраця з всеукраїнськими 
організаціями у сфері активними соціальної 
допомоги. 
(Принаймні одна угода з неурядовою 
організацією, що точно описує сферу 
відповідальності організації за соціальну 
діяльність, принаймні одна нова 
організацію або неформальна група 
активності). 

Зростання 
активності місцевої 
спільноти 
поєднується з 
посиленням 
емпатії. 
Зниження кількості 
сімей в особливо 
важкому становищі. 
Збільшення 
відчуття соціальної 
безпеки для 
мешканців. 

Кількість активістів, 
які здійснюють 
роботу на користь 
тих, хто цього 
потребує. 
Кількість людей та 
сімей, які охоплені 
допомогою. 
Кількість нових або 
активних об'єднань, 
що діють у 
соціальній сфері. 
Обсяг коштів, 
зібраних від різних 
донорів для 
допомоги 
конкретним сім'ям і 
особам.  

Звітність 
відділу 
соціальної 
допомоги.  

Відділ 
соціальної 
допомоги 
ГО «Назавжди 
разом».  

Бюджет 
громади; 
Кошти 
державних 
та обласних 
цільових 
програм; 
Міжнародна 
технічна 
допомога; 
Кошти 
благодійникі
в та 
спонсорів 

З 2020  



 

 

 

 

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 

 

 48 

Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

3.4.4. Соціальна 
допомога та 
соціальна 
реабілітація учасників 
воєнних дій 

Система соціальних послуг, які надаються  
мешканцям громади, включає послуги з 
психологічної допомоги та реабілітації 
учасників бойових дій. 
(Послуги у сфері психологічної 
допомоги учасникам бойових дій у 
системі соціальної допомоги). 

Учасники 
військових 
операцій 
отримують 
необхідну 
психологічну 
допомогу і 
психологічну 
реабілітацію, що 
дозволяє мені 
подолати травму 
війни. 

Кількість осіб, на 
які поширюється 
допомога - 
відсоток по 
відношенню до 
тих, хто потребує 
допомоги. 
Види допомоги, 
які надаються у 
співставленні   з 
попитом на них. 

Звіти 
Відділу 
соціальної 
допомоги 

Відділ 
соціальної 
допомоги 

Бюджет 
громади; 
Кошти 
державних 
та 
обласних 
цільових 
програм 
Кошти 
спонсорів 
Міжнародн
а технічна 
допомога; 
 

Від 2019 
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Операційна	ціль	3.5.	Підтримка різних напрямів і форм суспільної та громадської активності мешканців громади. 0954232565	
 

Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

3.5.1. Підтримка 
створення та 
розвитку неурядових 
організацій та 
громадянських 
спільнот в 
Дмитрівській О.Т.Г. 

При Дмитрівському будинку культури діє 
Центр підтримки місцевих громадських 
організацій та громадянських спільнот під 
назвою "Третій сектор". Завдання Центру - 
надихати на створення нових організацій та 
спільнот, допомагати через навчання, 
консультування, коучинг і надання 
приміщень для діяльності організації та 
функціонування їх офісів. 
Центр надає допомогу існуючим 
організаціям у налагодженні контактів та 
партнерства в країні та за кордоном, 
допомагає у написанні, реалізації та 
звітуванні за проектами, якщо необхідно   
допомагає у наданні власного внеску. 
Центр також підтримує громадські ради сіл 
та вуличні комітети (див. 4.1.2.). 
Важливим завданням Центру є створення 
Фонду друзів Громади Дмитрівка. 
(Існує і працює Центр "Третій сектор", що 
підтримує не менше 5 місцевих 
неурядових організацій, і щорічно у ОТГ 
розпочинає діяльність щонайменше 1 
новий суб'єкт) 

Розвиток 
громадянського 
суспільства в 
Дмитрівській 
громаді  
Збільшення 
кількості завдань 
громади, що 
виконуються 
спільно з 
неурядовими 
організаціями. 
Подолання  
пасивності 
населення 
громади. 

Кількість 
організацій та 
спільнот, які 
підтримуються 
Центром "Третій 
сектор". 
Кількість нових 
організацій та 
спільнот, які 
розпочинають  
діяльність протягом 
року. 
Кількість 
соціальних 
ініціатив, 
адресованих 
жителям, у розрізі 
статі, місця 
проживання, віку та 
стану здоров'я. 
Відсоток 
мешканців, 
залучених до 
діяльності 
організацій та 
спільнот. 

Звіти Відділу 
соціальних 
питань 
Звіти Центру 
"Третій сектор". 
Фото- та 
кінодокументаці
я діяльності 
організацій та 
спільнот. 

Відділ 
соціальних 
питань 
 

Бюджет 
громади  
Міжнародна 
технічна 
допомога   
Кошти 
спонсорів. 

2020 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

3.5.2. Запровадженн
я громадського 
бюджету.  

Розроблено Положення про громадський 
бюджету, розповсюджена інформація про 
його засади, виділені кошти на реалізацію 
проекту. 
Проводиться рекламно-просвітницька 
кампанія для забезпечення активної участі у 
проектуванні, виборі з представлених 
проектів та реалізації вибраних проектів. 
(Положення про громадський бюджет 
річна сума для громадських проектів, 
щорічна реалізація обраної заявки) 

Підвищення 
громадянської 
активності 
громадян та 
усвідомлення 
загального блага. 

Кількість та якість 
поданих проектів 
до громадського 
бюджету, які 
відповідають 
формальним 
вимогам. 
Відсоток 
мешканців, що 
беруть участь у 
відборі проектів. 

Звіт 
фінансового 
відділу. 
Кіно- та 
фотодокуме
нтація 
реалізованих 
проектів. 

Фінансовий 
відділ. 
 

Бюджет 
громади  
 

З 2020  

3.5.3. Конкурс міні-
грантів "Дмитрівка 
власними руками”.  

Центром "Третій сектор" (див. 3.4.1.) у співпраці з 
фінансовими органами громади засновано Фонд 
друзів Дмитрівської громади. Фонд базується на 
пожертвах нинішніх та колишніх мешканців сіл, що 
нині входять у склад Дмитрівської ОТГ. Фонд працює 
на основі ухваленого положення. 
Центр щорічно організовує конкурс міні-грантів. 
Конкурс дозволяє реалізувати задачі у сфері 
благоустрою та естетики населених пунктів та 
спричиняється до підвищення їх привабливості. У 
конкурсі беруть участь місцеві НУО та спільноти 
громадян. 
З Фонду можуть покриватися також власні внески 
організацій, які отримали співфінансування від 
зовнішніх донорів. 
(1 конкурс на рік, існуючий Фонд друзів 
Дмитрівської громади та правила надання грантів) 

Зростання соціальної 
інтеграції і комфорту 
життя в дедалі гарнішій 
громаді.  

Суми, що виділяються 
щорічно Фонду. 
Кількість суб'єктів, що 
подають заявки. 
Кількість, тип і якість 
реалізованих концепцій. 
Відгуки мешканців. 

Річний звіт 
Центру "Третій 
сектор" 
Документація 
конкурсу, звіти 
одержувачів 
грантів.  

Центр "Третій 
сектор" 
Фінансовий відділ. 

Бюджет 
громади  
Кошти 
спонсорів – 
нинішніх та 
колишніх 
мешканців 
громади. 
 

З 2020  
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

3.5.4. Створення та 
діяльність Молодіжної 
ради громади.  

Молодіжна рада громади (МРГ) складеться з 
представників молоді віком від 15 до 35 років 
молоді з усіх навчальних закладів та 
населених пунктів громади, ініціює діяльність 
для молоді в громаді, активізує молодь для 
роботи заради розвитку, підтримує молодь у 
задоволенні її потреб. Молодіжна рада 
громади співпрацює з сільською радою та 
підпорядкованими її підрозділами. 
Проекти, розроблені Молодіжною радою 
громади, стають предметом розгляду 
селищної ради.. 
(Молодіжна рада громади складається 
щонайменше з 20 осіб обох статей з 
території всієї громади) 

Підвищення 
соціальної та 
громадської 
активності молоді. 
Громада 
використовує 
ентузіазмі творчість 
молоді 

Кількість членів 
Молодіжної ради 
громади  
Кількість ініціатив 
МРГ протягом року. 
Відсоток молодих 
людей, які беруть 
участь в 
ініціативах, 
організованих 
Молодіжною радою 
громади  

Звіти відділу 
освіти, 
молоді та 
спорту, 
Звіти МРГ 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту, 
Керівництво 
навчальних 
закладів  
 

Бюджет 
громади 
Міжнародна 
технічна 
допомога  
Кошти 
спонсорів 
 

З 2019 
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Діяльність/завдання 
Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

3.5.5. Створення 
простору для 
розвитку, активності 
та дозвілля молоді 

За ініціативою Молодіжної ради громади 
(3.5.4.) та у співпраці з керівництвом школи 
було створено «Молодіжний простір для 
розвитку, активності та дозвілля». План 
облаштування та програма його 
використання молоддю складається  у 
співпраці з МРГ та школами. Необхідні 
роботи виконували молоді волонтери, 
координовані МРГ. 
Простір дозволяє організувати інтерактивні 
тренінги (в тому числі з використання он-
лайн зв’язку із зовнішніми партнерами), 
перегляд фільмів та проведення 
дискусійного кіно- клубу, створення 
театральних подій та культурних анімацій. 
Простір має свій регламент, управляється 
молоддю, обраною МРГ. 
(У опорному навчальному закладі 
("Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів імені Т.Г. Шевченка") існує 
простір для розвитку, активності та 
дозвілля молоді, наповнений 
молодіжною діяльністю). 

Розвиток соціально-
культурної діяльності 
молоді. 
Зростання 
громадянської 
відповідальності молоді 
за справи громади  

Кількість молодих 
людей, які беруть 
участь у створенні 
простору та роботі 
для нього. 
Кількість і 
різноманітність 
подій, що 
здійснюються в 
просторі. 
Кількість 
громадських 
ініціатив молоді для 
громади. 

Звіти Відділу 
освіти, 
молоді та 
спорту. 
Звіти МРГ 
Фотодокумен
тація.  

Молодіжна рада 
громади.  
Відділ освіти, 
молоді та 
спорту. 
Керівництво 
школи 

Бюджет 
громади 
Міжнародна 
технічна 
допомога  
Кошти 
спонсорів 
 

2020  
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Операційна	ціль	3.6.	Єдина, діюча за принципами співучасті громадян, ефективна та доброзичлива адміністрація самоврядування об'єднаної 
громади.	
 

Діяльність/завдання Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

3.6.1. Створення 
системи підвищення 
кваліфікації та 
компетенцій 
працівників 
виконавчих органів 
самоврядування 

Розроблена та затверджена програма 
систематичного вдосконалення кваліфікації 
працівників Дмитрівської сільської ради, її 
організаційних підрозділів та старостинських 
округів. Програма включає правила участі у 
пропанових навчаннях та зобов'язання 
працівників, які беруть у них участь. 
(Затверджена програма, щонайменше 
40% співробітників на рік беруть участь у 
навчаннях) 

Висококваліфікован
і працівники 
виконкому 
ефективно надають 
послуги 
мешканцям. 
Підвищується 
авторитет 
виконкому 
всередині та за 
межами громади 

Кількість 
співробітників, які 
навчаються 
Ефективність 
системи 
підвищення 
кваліфікації 
працівників 

Звіт 
організаційн
ого відділу   

Організаційний 
відділ   

Бюджет 
громади; 
Кошти 
організаторів 
навчань 
Кошти 
спонсорів 
Міжнародна 
технічна 
допомога; 
 

До кінця 
2019   

3.6.2. Створення 
Центру надання 
адміністративних 
послуг (ЦНАП).).  

У Дмитрівці діє сучасний Центр надання 
адміністративних послуг з місцевими 
пунктами обслуговування для мешканців 
Цибулевого та і Макарихи, а також 
мобільний пункт обслуговування мешканців. 
(Центр, 2 філії та мобільний пункт, 
мінімум 50 карт послуг для мешканців та 
підприємців) 

Адміністративні 
послуги надаються 
ефективно та 
прозоро  

Кількість послуг, які 
надаються  у ЦНАП 
Кількість мешканців 
обслуговується 
щомісяця 
Рівень 
задоволеності 
клієнтів виконкому 

Звіт Відділу з 
земельних 
питань, 
комунальної 
власності та 
адміністративни
х послуг 

Відділ з 
земельних 
відносин, 
комунальної 
власності та 
адміністративни
х послуг 

Бюджет 
громади 
Кошти 
програми 
U-LEAD  

2020 
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Діяльність/завдання Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

3.6.3. Підготовка 
виконкому до 
електронного 
управління та 
обслуговування 
клієнтів 

Розроблена концепція електронного офісу у 
Дмитрівській сільській раді, відповідно до 
українського законодавства виконком 
готується до впровадження електронного 
адміністрування на місцевому рівні 
(Концепція - 1 документ, електронні версії 
карток послуг, електронний 
документообіг, навчені працівники, здатні 
виконувати завдання, придбане 
обладнання та програмне  забезпечення, 
сучасний та розширений веб-сайт). 

Сучасний офіс 
отримує схвалення 
мешканців, 
адміністративні 
рішення швидко і 
ефективно 
приймаються, а 
мешканці мають 
кращий контакт з 
виконкомом 

Кількість карток, які 
можна заповнити в 
електронному 
вигляді на сайті 
громади. 
Кількість справ які 
можуть бути 
вирішені в режимі 
он-лайн. 

Звіт Відділу з 
земельних 
питань, 
комунальної 
власності та 
адміністрати
вних послуг  
Фотодокумен
тація  

Відділ з 
земельних 
відносин, 
комунальної 
власності та 
адміністративни
х послуг  

Бюджет 
громади, 
Міжнародна 
технічна 
допомога 

2022 
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Стратегічна ціль 4: Згуртована та свідома власної ідентичності громада, бере участь у партнерській співпраці з місцевими органами 

влади, установами та громадськими організаціями в регіоні, країні та Європі. 

Операційна	ціль	4.1.	Побудова спільної ідентичності мешканців об'єднаної громади.	
Діяльність/завдання Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

4.1.1. Центри 
активності мешканців 
громади.  

Центри працюють на базі відремонтованих 
будинків культури, бібліотек (3.3.3.) І 
сільських клубів. Центри обладнані таким 
чином, щоб у них могли відбуватися зустрічі, 
наради та навчання груп громадськості. У 
Центрах обговорюватимуться та 
підготовлятимуться суспільні та громадські 
ініціативи, які жителі хочуть реалізувати у 
своїй місцевості.  Центри обладнані 
засобами зв'язку, завдяки яким учасники 
можуть зв'язатися з партнерами в інших 
селах і в усьому світі та використовувати 
джерела інформації, доступі в Інтернеті. 
Діяльність та співробітництво між центрами 
координується ГО "Назавжди разом ". 
(Працюють принаймні три центри у трьох 
населених пунктах громади).   

Розвиток 
громадянського 
суспільства в 
Дмитрівській 
громаді. 
Збільшення 
кількості завдань 
громади, що 
виконуються  
спільно з 
неурядовими 
організаціями. 
Зростання 
соціальної 
інтеграції і 
комфорту життя в 
дедалі гарнійшій 
громаді. 

Кількість активних 
центрів. 
Кількість місцевих 
організацій, що 
використовують 
можливості, які 
надаються 
центрами. 
Кількість людей, які 
користуються 
центрами, у розрізі 
статі, місця 
проживання, віку та 
стану здоров'я. 
Кількість ініціатив, 
запланованих у 
центрах та 
реалізованих. 

Документаці
я Відділу 
культури, 
туризму та 
культурної 
спадщини. 
Звіти ГО 
"Назавжди 
разом",  
Центру 
"Третій 
сектор" та 
старостів. 

ГО "Назавжди 
разом",  
Центр "Третій 
сектор" 
Відділ культури, 
туризму та 
культурної 
спадщини.  
Старости  

Бюджет 
громади 
Міжнародна 
технічна 
допомога  
Кошти 
спонсорів 
 

2020 



 

 

 

 

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 

 

 56 

Діяльність/завдання Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

4.1.2. Об’єднання 
друзів села і вуличні 
комітети 

Вуличні комітети створюються в основному 
в Дмитрівці, Цибулеве та Макарисі, 
об’єднання друзів села у невеликих 
місцевостях. 
Створення та функціонування комітетів та 
об’єднань ініціює та підтримує Центр 
"Третій сектор" (3.5.1.) 
Діяльність місцевих мініспільнот надихає і 
організовує роботу вуличних комітетів і 
сільських рад. 
(Діють принаймні 3 вуличні комітети та 2 
об’єднання друзів села) 

Громадянська 
активність на 
найнижчому рівні 
дозволяє 
вирішувати місцеві 
проблеми у спосіб 
максимально 
наближений до  
бажань мешканців, 
підвищує участь 
громадян у 
розвитку громади, 
готує кадри для 
органів вищого 
рівня. 

Кількість вуличних 
комітетів та 
об’єднань у селах. 
Тип та кількість 
місцевих ініціатив, 
що здійснюються 
місцевими 
мініспільнотами  
Форми та 
результати  
співпраці органів 
самоорганізації 
мешканців з 
владою громади  
Інформація від 
старості 
Звіти постійних 
комітетів Ради. 
Документація від 
центру "Третій 
сектор" 

Інформація 
від 
старостів 
Звіти 
постійних 
комісій 
ради. 
Документаці
я від центру 
"Третій 
сектор” 
  

Центр "Третій 
сектор” 
ГО «Назавжди 
разом» 
Старости  
Секретар ради 
Постійні комісії 
сільської ради  

Бюджет 
громади 
Власні 
кошти 
ініціаторів  
Кошти 
спонсорів 
Мікрогранти 
з Фонду 
друзів 
Дмитрівсько
ї громади  

2021 



 

 

 

 

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 

 

 57 

Діяльність/завдання Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

4.1.3. Конкурс на 
символіку 
Дмитрівської ОТГ та її 
населених пунктів.  

Конкурс спрямований на створення системи 
візуальної ідентифікації громади. Ця 
система є частиною загального розвитку 
громади, підтримує відчуття цілісності 
людей і простору. Візуальна цілісність 
громади сприяє розвитку туризму (див. 
Операційна ціль 1.3). Виразом піклування 
про спільну ідентичність громади є також 
зусилля, спрямовані на збереження 
специфіки кожної з соціальних груп. Дбають 
про це особливо старости та їхні 
односельчани, будинки культури (див. 
3.3.1.) та школи, а сприяють такі заходи, як 
конкурси на найкрасивішу садибу (4.1.4). 
Книга візуальної ідентичності містить, 
обрану на конкурсних засадах та  узгоджену 
з мешканцями, символіку, логотипи, 
зображення та шрифти, які 
використовуються громадою у рекламній 
діяльності. 
(Книга візуальної ідентифікації громади - 
1 документ) 

Збільшення 
почуття місцевої 
ідентичності. 
Підвищення 
креативності для 
спільної 
ідентичності та 
прив’язаності свого 
місця проживання 
місцевості 

Кількість та тип 
суб'єктів, що беруть 
участь у створенні  
візуальної системи 
ідентифікації 
громади. 
Кількість та вид 
практичного 
застосування 
положень Книги. 
Кількість і тип 
відгуків щодо  
візуальної  
ідентифікації 
громади від 
мешканців і гостей. 

Книга 
візуальної 
ідентичності 
Звіти Відділу 
культури, 
туризму та 
культурної 
спадщини. 
 

Відділ культури, 
туризму та 
культурної 
спадщини.  
ГО «Назавжди 
разом» 
Центр "Третій 
сектор” 
Старости  

Бюджет 
громади 
Кошти 
спонсорів 
Міжнародна 
технічна 
допомога  
 

2020 
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Діяльність/завдання Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

4.1.4. Конкурс на 
найгарнішу садибу в 
Дмитрівській громаді.  

Конкурс щорічно організовується Відділом 
культури, туризму та культурної спадщини у 
співпраці з Центром "Третій сектор" та ГО 
"Назавжди разом ". 
Розроблені правила конкурсу, у у бюджеті 
громади виділяються кошти на призи для 
переможців. Призи престижні та матеріальні 
(матеріали для подальшого благоустрою - 
розсада, фарби, будівельні матеріали). 
Вулиця, найбільший відсоток  мешканців якої 
стають учасниками конкурсу, має пріоритет у 
ремонтах та роботах з благоустрою.   
(Щорічний конкурс, 3 переможці кожного 
року) 

Зростання відчуття 
місцевої 
ідентичності  
Зростання якості 
життя у 
естетичному вимірі 
в громаді 

Кількість 
домогосподарств, 
що приєдналися до 
конкурсу. 
Кількість нових 
ініціатив з інтеграції 
в результаті 
конкурсу. 
Кількість місцевих 
ініціатив з порядку 
та з благоустрою 
громаді. 

Звіти ГО 
"Назавжди 
разом",  
Фото- та 
кінодокумент
ація. 

ГО "Назавжди 
разом",  
Відділ культури, 
туризму та 
культурної 
спадщини.  
Старости  

Бюджет 
громади 
Кошти 
спонсорів 
Міжнародна 
технічна 
допомога  
.  

З 2020  
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Операційна	ціль	4.2.	Створення та підтримка партнерського співробітництва з органами місцевого самоврядування, українськими та 
міжнародними інституціями та організаціями.	
 

Діяльність/завдання Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

4.2.1. Участь 
представників органів 
влади громади та місцевої 
спільноти у подіях та 
проектах у національному 
та міжнародному 
масштабі. 

Участь мешканок та мешканців громади різних 
спеціальностей у ярмарках, тематичних конференціях, 
проектах, спрямованих на розвиток. 
Поїздки працівників органів місцевого самоврядування 
координуються владою громади, громадських 
активістів Центром  "Третій сектор" (3.5.1.), молоді - 
Молодіжною радою громади (3.5.4.). 
Учасники поїздок готують змістовний тематичний та 
фотографічний звіт, які розміщуються на сайті 
громади. Матеріали, отримані під час навчань та 
конференцій, доступі в бібліотеці Дмитрівської 
сільської ради. 
(Щорічна участь принаймні 40 осіб у мінімум 4 
національних заходах або проектах і принаймні 
одному міжнародному). 

Підвищення 
креативності мешканців 
громади збільшення 
кількості та форм 
ініціатив для розвитку 
громади  

Кількість людей, які 
беруть участь у заходах 
та проектах (з 
розбивкою за статтю, 
віком, посадою та 
професійною 
спеціальністю, місцем 
проживання). 
Кількість та тип заходів, 
в яких брали участь 
представники громади. 

Розповіді 
учасників 
заходів та 
проектів. 
Річні звіти 
Центру "Третій 
сектор". 

Сільська рада .  
Молодіжна рада 
громади. 

Бюджет 
громади  
Кошти 
національних 
та закордонних  
грантів 
Кошти 
спонсорів 

З 2020  

4.2.2. Налагодження 
співпраці з вищими 
навчальними закладами 
та інститутами для 
наукової підтримки 
розвитку громади. 

Співпраця з з вищими навчальними закладами 
приносить взаємні вигоди. Вищі навчальні заклади 
відправляють студентів та практикантів (громада 
полегшує або фінансує їхні побудові питання), 
практиканти допомагають у вирішенні конкретних 
проблем,  одночасно готуючи, під керівництвом 
наукових керівників, роботи з пропозиціями рішень. 
(Налагоджена співпраця з принаймні одним вищим 
навчальним закладом призводить до мінімуму 
трьох програм, що реалізуються практикантами). 

Підвищення кваліфікації 
та компетенції у 
Дмитрівській громаді. 
Впровадження 
інновацій, що 
дозволяють розвивати 
громаду. 

 
Кількість та якість 
укладених договорів. 
Кількість і тематика 
досліджень, проведених 
на території громади. 
Кількість практикантів, 
які працюють у громаді, 
а також тип і якість 
результатів стажування. 
Кількість волонтерських 
груп та діяльність, що 
проводиться ними. 

Звіт Відділу 
освіти, молоді 
та спорту.  

Відділу освіти, 
молоді та спорту. 

Бюджет 
громади  
Кошти 
національних 
та закордонних  
грантів 
Кошти 
спонсорів 

2020  
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Діяльність/завдання Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

4.2.3. Започаткування  
партнерської співпраці з 
органами місцевого 
самоврядування в Україні 
та Європі. 

Розроблена спільно з представниками місцевої 
громади (підприємці, молодь та вчителі, неурядові 
організації, заклади культури) програма, що містить 
очікування громади від потенційних партнерів та 
ресурси, якими громада може поділитися з 
партнерами. 
Проведений моніторинг українських та іноземних 
органів самоврядування з точки зору узгодженості 
потреб та ресурсів. Моніторинг здійснюється також в 
ході проектів, в яких беруть участь представники 
громади (4.2.1.). 
Налагоджена співпраці з щонайменше  однією 
громадою, узгоджені з нею напрями та форми 
партнерської співпраці. 
(Партнерська програма співпраці - один документ, 
здійснений обмін листами про наміри з одним 
українським та одним іноземним органами 
самоврядування) 

Зростання регіональної 
та міжнародної 
діяльності сприяє 
розвитку громади в усіх 
сферах. 

Якість аналізу потреб та 
можливості 
співробітництва 
Дмитрівської громади з 
партнерами в країні та 
за кордоном. 
Кількість потенційних 
партнерів та аналіз 
можливих наслідків 
співпраці 
Цілі, програми та 
заходи у співпраці з 
новим місцевим 
органом влади. 

Інформація 
виконкому 
громади 
Інформація 
ЗМІ.  

Виконком громади 

Бюджет 
громади  
Кошти грантів, 
зокрема 
Міжнародної 
технічної 
допомоги 

2022  
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Операційна	ціль	4.3.	Внутрішня і зовнішня комунікаційна інтеграція об’єднаної громади.	
Діяльність/завдання Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

4.3.1. Інформаційна 
політика громади 
всередині ОТГ,  у 
країні і за кордоном.  

Роздроблена Програма інформаційної політики 
громади, яка передбачає узгоджений пакет заходів, 
таких як: 
• Розробка веб-сайту, що містить підсторінки також 

англійською та / або мовами партнерів; 
• Традиційні інформаційні дошки в селах у поєднанні 

з QR-кодами, що містять послання на додаткову 
інформацію в Інтернеті; 

• Короткий документальний фільм про громаду, 
доступний в Інтернеті у різних мовних версіях; 

• Брошури в паперовій та електронній версіях, які у 
популярний спосіб презентують мешканцям 
найважливіші рішення громади, зокрема щороку 
бюджет громади;  

• Листівки, адресовані різним групам одержувачів в 
Україні та за кордоном (підприємці, туристи, 
туристичні організації, університети тощо); 

• Участь - якщо можливо - активна (стенд, виступ, 
спільне проведення) представників громади на 
виставках, ярмарках, фестивалях та конференціях 
з різних тем; 

• Постійна співпраця зі ЗМІ. 
Діяльність здійснюється відповідно до п. 4.1.3. 
(Програма інформаційної політики - один 
документ, мінімум 5 заходів на рік) 

Збільшення кількості 
вітчизняних та 
міжнародних 
партнерів, які 
співпрацюють з 
суб'єктами з 
Дмитрівської громади 

Кількість та тип 
інформаційно-
рекламних заходів. 
Кількість партнерів та 
заходів, що 
здійснюються 
суб'єктами з громади 
спільно з партнерами   

Звіт виконкому 
сільської ради.  

Виконком сільської 
ради  
Заступник 
сільського голови  

Бюджет 
громади; 
Спонсорські  
кошти; 
Міжнародна 
технічна 
допомога.  

2020  
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Діяльність/завдання Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

4.3.2. Розширення 
інтернет-сторінки  
Дмитрівської громади, 
включаючи 
підсторінки 
Цибулівського та 
Макариського  
старостинських 
округів.  

Інтернет-сторінка громади розбудована так, що дає 
можливість взаємного контакту між владою та 
мешканцями («кабінети» депутатів та фахівців, години 
прийому голови громади, депутатів, старостів та 
службовців на сайті, сторінки для консультацій 
проектів документів, підготовка до створення 
електронного офісу тощо). 
Робота з інтернет-сторінкою є частиною створення 
електронного адміністрування (3.6.3.). 
(Розширена сторінка громади регулярно 
оновлюється). 

Зростають знання 
громадськості щодо 
діяльності місцевих 
органів влади, відтак й 
готовність брати участь 
у заходах, 
організованих владою 
громади. 

Кількість користувачів 
інформації, яка 
розмішується на сайті. 
Число людей, які 
відповідають на 
питання влади на 
сторінці. 
Кількість клієнтів, які 
завантажують 
документи та форми 
інтернет-сторінки  . 

Інформація на 
інтернет-
сторінці 
громади    

Спеціаліст з 
комп’ютерних 
технологій 
виконкому   

Бюджет 
громади; 
Міжнародна 
технічна 
допомога 

2020 

4.3.3. Відкриті 
простори з 
безкоштовним 
доступом до 
Інтернету в селах. 

У Дмитрівці, Цибулеве, Макарисі та Плоське 
створено відкриті простори з безкоштовним 
доступом до Інтернету. Ці простори 
організовані так, що можна було б спокійно 
сісти та скористатися мережею 
індивідуально, а також у більшій групі 
зібратися для товариського чи офіційного 
спілкування. 
(Мінімум 5 відкритих просторів у 5 
місцевостях). 

 
Мешканці мають 
хороші можливості 
спілкування зі 
світом. 
 

Кількість місць і 
людей (в 
середньому за 
місяць, у розрізі за 
віку, статі, стану 
здоров'я і місця 
проживання). 

Звіти Центру 
«Третій 
сектор»  

Дмитрівський 
будинок 
культури  
Центр «Третій 
сектор» 

Бюджет 
громади; 
Спонсорські  
кошти 

2020 
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Діяльність/завдання Показник реалізації діяльності/завдання 

(продукт) 

Результат реалізації 

діяльності/ 

завдання 

 

Показник 

оцінювання 

результату 

Джерела 

верифікації 

показника 

Відповідальність 

за реалізацію 

діяльності/ 

завдання 

 

Джерела 

фінансування/

кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 

виконання 

4.3.4. Покращення 
цифрових навичок 
всіх груп мешканців, 
протидія цифровому 
виключенню людей 
похилого віку. 

Організовано комп'ютерні курси з різним ступенем 
деталізації та з різної тематики в (базовий, навчання 
використання конкретних програм, робота у Інтернеті 
та ін.). 
У бібліотеці діє інформаційний центр, який допомагає 
знайти необхідну інформацію з використанням 
обладнання Центру. 
У будинку культури функціонує  інтернет-кафе з 
комп'ютерами та безкоштовним доступом до 
Інтернету. 
(Мінімум 5 курсів на рік, діючий інформаційний 
центр та інтернет-кафе) 

Підвищення цифрової 
освіченості місцевої 
спільноти 

Тип і якість заходів, що 
розвивають цифрові 
навички мешканців. 
Кількість людей, які 
досягли 60 років, які 
покращили комп'ютерні 
навички та навчилися 
використовувати 
Інтернет. 
Кількість людей, 
завдяки новим 
цифровим навичкам, 
провили нові творчі 
здібності 

Інформація   
Відділу освіти, 
молоді та 
спорту,  Звіти 
Центру «Третій 
сектор» i ГО 
«Назавжди 
разом» 

Відділ освіти, 
молоді та спорту,  
Центр «Третій 
сектор»  
ГО „Назавжди 
разом” 

Спонсорські  
кошти.  
Міжнародна 
технічна 
допомога  
Бюджет 
громади 

З 2020  
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