
  

                                                         
 

УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А  

Ч Е Р Н І Г І В С Ь К А О Б Л А С Т Ь 

Р І Ш Е Н Н Я 

   (вісімнадцята сесія восьмого скликання) 

 

від 02 березня 2023 року 

м. Городня 
 

Про хід виконання Стратегії 

розвитку Городнянської  

міської територіальної громади 

на 2019-2027 роки за 2022 рік 
 

 

Заслухавши звіт  виконавчого комітету про хід виконання Стратегії, 

затвердженої рішенням 19-ї сесії 7-го скликання Городнянської міської ради 

від 03 грудня 2019 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного розвитку, законності 

та правопорядку, керуючись п.1 ст.27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада    

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Взяти до відома інформацію про хід виконання Стратегії розвитку 

Городнянської міської територіальної громади на 2019-2027 роки за 2022 рік, 

що додається. 

2. Відділам, структурним підрозділам, підприємствам, установам та 

організаціям Городнянської міської ради, враховувати основні положення 

Стратегії при розробці міського бюджету, планів розвитку та щорічних 

програм.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, 

соціально-економічного розвитку, законності та правопорядку. 

 

 

 

Міський голова    Андрій БОГДАН 

 

 
 



  

Додаток до рішення вісімнадцятої сесії 

восьмого скликання Городнянської 

міської ради від 02 березня 2023 року 

«Про хід виконання Стратегії розвитку 

Городнянської міської територіальної 

громади на 2019-2027 роки за 2022 рік» 

 

 

Інформація про хід виконання Стратегії розвитку Городнянської  

міської територіальної громади 

на 2019-2027 рік за 2022 рік 

 

       Стратегія сталого розвитку Городнянської міської територіальної громади 

на 2019-2027 була розроблена в рамках програми «Підтримка реформи 

місцевого самоврядування - впровадження партисипативної моделі 

стратегічного планування в громадах Північної, Центральної  та Західної 

України». 

           Цей документ слід трактувати як головну програму розвитку громади, 

котра визначає пріоритети та напрямки розвитку. Діяльність у визначених 

напрямках повинна здійснюватися із широким залученням різних партнерів – 

публічних, комерційних, соціальних.  

           В 2022 році у зв’язку зі збройною агресією російської федерації 

проти України, реалізація деяких заходів визначених в цьому документі 

була ускладнена з об’єктивних причин.   

           Процес розроблення Стратегії сталого розвитку Городнянської міської 

територіальної громади на 2019-2027 рр. здійснювався із застосуванням 

партисипативних методів з максимально можливим широким залученням 

різних місцевих груп інтересів, у тому числі: 

- проведення поглибленого соціологічного дослідження; 

- залучення до роботи над стратегічним документом широкого представництва 

місцевого середовища – стратегічні сесії за участю представників влади, 

громадськості та бізнесу; 

- широке громадське обговорення з акцентом на співпраці. 

Робота, пов’язана із розробленням Стратегії сталого розвитку Городнянської 

міської територіальної громади на 2019-2027 рр. передбачала такі дії: 

- опрацювання діагнозу стану соціально-економічного розвитку громади; 

- проведення аналізу чинників зовнішнього і внутрішнього середовища 

(SWOTаналіз), 

- ідентифікацію бачення майбутнього розвитку громади на стратегічну 

перспективу, 

- визначення стратегічних та операційних цілей Стратегії, 

- окреслення показників впливу та результатів імплементації Стратегії,  

- визначення контурів взаємозв’язків між Стратегією розвитку громади 

з  іншими стратегічними документами, 

- ідентифікацію потенціальних зовнішніх джерел фінансування завдань 

Стратегії, 

- опрацювання системи втілення та моніторингу реалізації Стратегії 

разом із визначенням підходу до актуалізації документу, 

- розроблення детального плану дій в межах короткострокової 

перспективи. 



  

          Для кожного з цих напрямків були розроблені окремі стратегічні цілі та 

завдання: на кожну оперативну ціль розроблено проекти, які в свою чергу 

поділяються на заходи, по яких здійснюється моніторинг виконання Стратегії 

розвитку громади.  

           Протягом 2019-2022 років завершено 32 заходи, що складає 62,6% від 

загальної кількості запланованих заходів.   

           Заходи, що заплановані до реалізації в 2022 році – 10, з них 4 

реалізовано, 5 – не реалізовано, 1- реалізовано частково. 

  

 

 
1. ГОРОДНЯНСЬКА ГРОМАДА – ТЕРИТОРІЯ РОЗВИНЕНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

І СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

1.1. Розвиток інвестиційного потенціалу громади 
 

 
Діяльність/ 

завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / 

завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальний за 
виконання 

діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 

/ кошти з 
бюджету ОТГ 

Стан виконання 

1.1.1 Формування 
інвестиційного 
паспорту громади 

Сформований 
інвестиційний 
паспорт (в т.ч. 
каталог 
інвестиційних 
пропозицій, 
розміщений на 
публічних 
ресурсах 

Підвищення рівня 
інвестиційної 
привабливості 
громади 

Розмір ПІІ, 
рівень 
капітальних 
інвестицій в 
місцеву 
економіку 
Збільшення 
зацікавлення 
територією 
громади серед 
потенціи них 
інвесторів 

Дані 
статистичної 
звітності 

Відділ економіки , 
транспорту та інвестицій 

Місцевий 
бюджет 

Сформовано  

1.1.2 Виокремлення 
інвестиційних зон в 
рамках 
просторового 
планування 
території громади 

Виокремлені 
інвестиційні 
зони в рамках 
документів з 
просторового 
планування 

Формування 
профільного 
призначення земель 
комунальної власності 

Будівництво на 
виокремлених 
територіях 
здійснюється 
згідно із 
визначеними 
Генпланами 
профілями 

Генеральні 
плани 
населених 
пунктів 
об’єднаної 
громади 
Детальний 
план територій 

Відділ ЖКГ, благоустрою, 
архітектури та 
будівництва,  земельний 
відділ 

Місцевий 
бюджет 

Не виконано 

1.1.3 Розроблення пакету 
промоційних 
матеріалів про 
інвестиційні 
можливості громади 

Сформований 
комплект 
матеріалів в 
електронній та 
друкованій 
формі 

Збільшення 
промоціи них 
можливостеи  громади 
по відношенню до 
потенціи них 
інвесторів 

Збільшення 
зацікавлення 
територією 
громади серед 
потенціи них 
інвесторів 

Каталог 
інвестиціи них 
пропозиціи  

Відділ економіки , 
транспорту та інвестицій 

Місцевии  
бюджет, 
кошти 
інвесторів 

сформовано 

1.1.4 Створення інтернет-
сторінки «Invest in 
Horodnia» трьома 
мовами 

Діюча сторінка 
інвестиційного 
спрямування як 
частина 
Інтернет-сайту 
громади 

Збільшення 
промоційних 
можливостей громади 
залучення інвесторів, 
в т.ч. закордонних 

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

Інтернет-
адреса 
сторінки, 

Кількість 
відвідувань 
сторінки 

Відділ економіки , 
транспорту та інвестицій, 
спеціаліст з ІТ 

Місцевий 
бюджет 

В процесі 
виконання 
(існують 
об’єктивні 
технічні 
обмеження) 

1.1.5 Сприяння 
створенню 
Індустріального 
парку на території 
колишнього 
військового 
аеродрому 

Площа, виділена 
під промисловий 
парк (в га) 

Збільшення кількості 
фірм, котрі проводять 
господарську 
діяльність на 
території громади 

Збільшення кількості 
працевлаштованих на 
території громади 

Збільшення 
надходжень до 
місцевого 
бюджету 

Реєстр фірм, що 
проводять 
господарську 
діяльність на 
території 
громади 

Звіт про 
виконання 
дохідної 
частини 
бюджету 

Міський голова 

Міська рада 

Місцевий 
бюджет, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні і 
міжнародні 

В процесі 
виконання. Для 
початку реалізації 
даного заходу, 
були потрібні 
відповідні зміни 
до діючого 
законодавства. 

1.1.6 Виготовлення 
Генеральних планів 
населених пунктів 
об’єднаної  громади 
з передбаченням  у 
них розширення 
меж міста/сіл 

Розроблені і 
затверджені 
рішенням ради 
громади 
Генеральні 
плани та схеми 
планування 
територіи  
населених 
пунктів 

Формування 
профільного 
призначення земель 
комунальної власності 

Будівництво на 
територіях 
здійснюється 
згідно із 
визначеними 
Генпланами 
профілями 

Генеральні 
плани 
населених 
пунктів 
об’єднаної 
громади 

Земельний відділ Місцевий 
бюджет, 
державний 
бюджет, 
ДФРР 

Не реалізовано. 
Збройна агресія 
рф проти України. 



  
1.1.7 Підвищення рівня 

прозорості рішень 
місцевої  влади у 
економічніи  сфері 

Публікація 
актуальної  
інформації  (в т.ч. 
проектів рішень) 
економічного 
спрямування на 
офіціи ному саи ті 
громади 

Забезпечення 
високого рівня 
підтримки мешканців 
діи  місцевої  влади 

Задоволеність 
мешканців 
діями місцевої 
влади 

Дослідження 
умов 
проживання та 
якості 
публічних 
послуг 

Міський голова Місцевий 
бюджет 

Зроблено. 
Інформація 
оновлюється на 
постійній основі. 
Успішні кейси 
публікуються на 
сайті міської ради 
та на сторінці у 
Facebook 

1.1.8 Участь громади у 
міжнародних та 
національних 
інвестиційних 
форумах 

Участь у 
щонайменше ц 
інвестиційному 
форумі на рік 
Розроблена 
інвестиційна 
пропозиція 
громади для 
інвестиційних 
форумів 

Просування 
Городнянської ОТГ як 
місця, привабливого 
для інвестицій 

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

Звіти за 
результатами 
участі громади 
у інвестиційних 
форумах/ 
виставках 

Відділ економіки, 
транспорту, торгівлі та 
інвестицій 

Місцевий 
бюджет, 
кошти 
місцевих 
підприємців 

Постійно 

1.1.9 Організація 
інвестиційного 
форуму в громаді 

Щорічна 
організація 
заходу 

Просування 
Городнянської ОТГ як 
місця, привабливого 
для інвестицій 

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

Звіти за 
результатами 
проведення 
заходу 

Відділ економіки, 
транспорту, торгівлі та 
інвестицій 

Місцевий 
бюджет, 
кошти 
місцевих 
підприємців 

Не виконано. 
Відсутня 
зацікавленість 
сторін щодо 
даного формату 
взаємодії через 
вторгнення та 
близькість до 
кордону 

*сірим кольором виділено заходи, що передбачені на 2022 рік 

 
 

1.2. Розширення можливостей малого підприємництва та місцевого 
агропромислового комплексу 

 

 
Діяльність/ 

завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансування 

/ кошти з 
бюджету ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.2.1 Запровадження 

системи 

пільгового 

кредитування 

пріоритетних 

напрямів 

господарської  

діяльності   

Запроваджені 
пільгові ставки 
місцевих податків 
та зборів у 
тваринництві, 
кінцевій 
лісопереробці, 
альтернативній 
енергетиці 
переробці с/г 
продукції 

Підвищення 
підприємниць
кої активності 
за 
пріоритетних 
напрямів 
господарської 
діяльності  

Збільшення 
кількості СПД, 
що діють у 
зазначених 
напрямках 

ЄДРПОУ 

Реєстр фірм, 
що проводять 
господарську 
діяльність на 
території 
громади 

Міський голова, 
міська рада 

Місцевий 
бюджет 

Виконано 
частково.  

1.2.2 Підписання 

меморандуму про 

тристоронню 

співпрацю між 

міською радою, 

представниками 

місцевого бізнесу 

та 

спеціалізованими 

навчальними 

закладами регіону 

щодо навчання 

професіи них 

кадрів згідно із 

актуальних 

потреб ринку 

праці 

Підписании  
меморандум 

Підготовка 
фахівців, 
затребуваних 
на місцевому 
ринку праці 
(за профілем 
навчального 
закладу) 

Відсоток 
працевлаштов
аних на 
місцевих 
підприємствах 
випускників 
навчальних 
закладів 

Звіти про 
працевлаштув
ання 

Відділ освіти Місцевии  
бюджет, 
кошти 
інвесторів 

Не 
виконано 

1.2.3 Сприяння 
створенню та 
розвитку різних 
форм 
сільськогосподарс
ької кооперації 
малих 
фермерських та 
індивідуальних 
підсобних 

Кількість членів 
об’єднань, що діють 
на території  
громади 

Використання 
с/г потенціалу 
громади 
(якість 
земельних 
ресурсів 
близькість до 
ринків збуту, 
попит на 
екологічні 

Збільшення 
економічної  
привабливості 
для 
мешканців 
сільських 
населених 
пунктів 

Звіти з 
інформаціи но-
активаціи них 
зустрічеи  для 
фермерів 

Відділ 
економіки , 
транспорту та 
інвестицій 

Місцевии  
бюджет, 
державнии  
бюджет, 
кошти 
фермерів 

Не 
виконано. 
Відсутня 
зацікавлені
сть 
підприємці
в та 
фізичних 
осіб в 
такому 



  

господарств продукти від 
фермерських 
господарств) 

форматі 
співпраці.  

1.2.4 Організація 
роботи бізнес-
інкубатору при 
міській раді 

Діючий бізнес-
інкубатор 

Стимулюванн
я розвитку 
малого 
підприємницт
ва на 
території 
громади 

 

Збільшення 
кількості СПД 
(як фіз., так і 
юр. осіб), що 
діють на 
території 
громади 

Реєстр СПД, 
що проводять 
господарську 
діяльність на 
території 
громади 

Відділ 
економіки , 
транспорту та 
інвестицій, 
юридичний 
відділ, ЦНАП 

Місцевий 
бюджет, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні і 
міжнародні 

Не 
виконано 

 
 

1.3. Сприяння розвитку індустрії гостинності в громаді 
 

 
Діяльність/ 

завдання 

Показник реалізації 
діяльності / завдання 

(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальни
й за виконання 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансуванн
я / кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.3.1 Розроблення 

брендбуку 

об’єднаної  

громади 

Розроблений брендбук 
громади 

Підвищення 
рівня 
впізнаваності 
громади серед 
зовнішньої 
аудиторії 
(інвесторів, 
приїжджих) 

Рівень знань 
серед 
потенційних 
відвідувачів 
та 
інвесторів 
про 
можливості 
громади 

Дані 
експрес-
опитувань 

Відділ 
економіки , 
транспорту та 
інвестицій, 
відділ 
культури, сім’ї, 
молоді та 
спорту 

Місцевий 
бюджет 

Не виконано 

1.3.2 Сприяння 

створенню садиб 

сільського 

зеленого туризму 

на території  

громади 

Кількість проведених 
заходів з популяризації 
практики зеленого 
туризму 

Збільшення 
привабливост
і та рівня 
знань серед 
місцевого 
населення про 
різні форми 
зеленого 
туризму 

Кількість 
заснованих 
та успішно 
діючих 
«зелених 
садиб» та 
інших 
форматів 
екотуризму 

Дані 
статистично
ї звітності 

Відділ 
культури, сім’ї, 
молоді та 
спорту 

Місцевий 
бюджет 

Не виконано 

1.3.3 Створення 
рекреаційних зон 

Кількість створених/ 
облаштованих 
рекреаціи них зон 

Формування 
іміджу 
громади як 
туристичного 
центру 

Кількість 
внутрішніх і 
закордонни
х туристів, 
що 
відвідали 
громаду 

Дані 
статистично
ї звітності 

Відділ 
культури, сім’ї, 
молоді та 
спорту 

Місцевий 
бюджет 

Зроблено 
частково.   

1.3.4 Очищення 
місцевих водойм 

Кількість/ площа 
очищених водойм 

Підвищення 
туристичного 
потенціалу 
громади 

Кількість 
внутрішніх і 
закордонни
х туристів, 
що 
відвідали 
громаду 

Статистична 
звітність 

Відділ ЖКГ, 
благоустрою, 
архітектури та 
будівництва, 
директор КП 

Місцевий 
бюджет, 
кошти 
інвесторів 

Здійснюєтьс
я на 
постійній 
основі. 

1.3.5 Сприяння 
створенню 
рибальських угідь 

Кількість створених та 
легально діючих на 
території громади 
угідь 

Підвищення 
рівня 
використання 
місцевого 
туристичного 
потенціалу 

Кількість 
внутрішніх і 
закордонни
х туристів, 
що 
відвідали 
громаду 

Дані 
статистично
ї звітності 

Відділ 
економіки , 
транспорту та 
інвестицій, 
земельний 
відділ 

Місцевий 
бюджет, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні і 
міжнародні 

Зроблено 
частково. 
Облаштовано 
територію  
біля о. 
Циганське.  

1.3.6 Розроблення 
туристичних 
продуктів 
об’єднаної  
громади 

Сформований перелік 
туристичних продуктів 

Формування 
іміджу 
громади як 
важливого 
туристичного 
центру 
регіону 

Кількість 
внутрішніх і 
закордонни
х туристів, 
що 
відвідали 
громаду 

Дані 
статистично
ї звітності 

Відділ 
культури, сім’ї, 
молоді та 
спорту 

Місцевий 
бюджет 

В процесі 
виконання 

1.3.7 Просування 
туристичних 
продуктів громади 
із застосуванням 
кросплатформног
о підходу 

Поширені/розташован
і промоматеріали про 
громаду 

Формування 
іміджу 
громади як 
туристичного 
центру 

Кількість 
внутрішніх і 
закордонни
х туристів, 
що 
відвідали 
громаду 

Дані 
статистично
ї звітності 

Спеціаліст з ІТ Місцевии  
бюджет, 
кошти 
інвесторів 

Не виконано. 

 
  



  

2. ГОРОДНЯНСЬКА ГРОМАДА – МІСЦЕ, КОМФОРТНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ 
 

2.1. Модернізація комунальної інженерно-транспортної інфраструктури 
громади 

 

 
Діяльність/ 

завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансування 

/ кошти з 
бюджету ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.1.1 Капітальнии  

ремонт 

комунальних 

водопровідних 

комунікаціи  із 

використанням 

сучасних 

безпечних 

матеріалів 

5 км замінених 
водопровідних 
комунікацій з 
ПВХ-матеріалів 

Покращання 
якості послуг 
водопостачання 

Покращання 
привабливості 
ОТГ як місця 
для 
проживання i 
ведення бізнесу 

Охорона 
навколишнього 
середовища 

Рівень 
задоволення 
мешканців 
діяльністю 
мережі 
водопостачання 

Звіт за 
результатами 
виконання 
річного 
бюджету 

Дослідження 
умов 
проживання та 
якості 
публічних 
послуг 

Відділ ЖКГ, 
благоустрою, 
архітектури та 
будівництва 

Місцевий 
бюджет,  
державний 
бюджет 

Не виконано. 
Буде 
реалізовано за 
наявності 
відповідного 
фінансування 

2.1.2 Будівництво 

нової  

водозабірної  

станції  у м. 

Городня 

Діюча 
свердловина по 
вул.. 
Чернігівськіи , 63 
(м. Городня) 

Забезпечення 
стабільності 
водопостачання 

Зменшення 
ризику 
надмірного 
навантаження 
водопровідної  
системи на 
джерела питної  
води 

Звіт за 
результатами 
проекту 

Відділ ЖКГ Місцевии  
бюджет 

Виконано 

2.1.3 Капітальнии  

ремонт мережі 

комунальних 

доріг 

6,5 кілометрів 
відремонтованої 
дороги 

Покращення 
можливостей 
фізичної 
комунікації 
мешканців в 
межах громади 

Транспортна 
інтеграція 
громади 

Підвищення 
рівня безпеки 
на дорогах 

Тривалість 
подорожі 
власним 
транспортом 
між населеними 
пунктами 
громади 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
якості 
дорожньої 
інфраструктури 

Кількість 
дорожньо-
транспортних 
випадків 

Звіт про 
реалізацію 
інвестиційного 
проекту 

Звіти про 
виконання 
бюджету 
громади 

Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Дані поліції 

Відділ ЖКГ, 
благоустрою, 
архітектури та 
будівництва 

Місцевий 
бюджет,  
державний 
бюджет 

Виконано. 
Проекти 
реалізовано за 
рахунок 
обласних коштів 
та коштів 
Державного 
бюджету, 
зокрема в 
рамках 
програми 
президента 
України «Велике 
будівництво»  

2.1.4 Будівництво і 
реконструкція 
мережі  
вуличного 
освітлення 

3 км освітлених 
вулиць щороку 

Підвищення 
рівня безпеки 
та естетики 
місць 
громадського 
користування 

Рівень 
задоволеності 
мешканців  
якістю 
дорожньої 
інфраструктури 

Збільшення 
рівня безпеки 
мешканців 

Покращення 
криміногенної 
ситуації в 
громаді 

Звіт за 
результатами 
реалізації 
проекту 

Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Звіт про 
виконання 
бюджету 
громади 

Дані поліції 

Відділ ЖКГ, 
благоустрою, 
архітектури та 
будівництва 

Місцевий і 
державний 
бюджети,  
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

Виконано. 
Реалізовано 
проекту в. 
Дібрівне, в с. 
Солонівка, с. 
Хотівля, с. 
Смичин., в м. 
Городня 

Окремими 
точками 
встановлюється 
по  населеним 
пунктам 
громади 

2.1.5 Переведення 
комунальних 
котелень на 
альтернативні 
види палива 

6 котелень, 
переведених на 
альтернативні 
види палива 

Зменшення 
витрат з 
місцевого 
бюджету на 
опалення 
об’єктів 
комунальної  
власності. 
Збільшення 
енергетичної  
незалежності 
громади 

Видатки 
бюджету на 
електроенергію 
та опалення 

Звіт за 
результатами 
реалізації  
проекту/ 
програми. 
Видаткова 
частина 
місцевого 
бюджету 

Міський голова, 
Відділ ЖКГ, 
благоустрою, 
архітектури та 
будівництва 

Місцевий 
бюджет, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

Виконано. По м. 
Городня 
виконано 
переведено 2 з 4 
котелень. 



  

2.1.6 Організація 
автобусних 
перевезень в 
середині 
громади 

5 введених 
маршрутів, 40 
населених 
пунктів, 
охоплених 
внутрішніми 
перевезеннями 

Покращення 
можливостей 
фізичної 
комунікації 
мешканців в 
межах громади 

Транспортна 
інтеграція 
громади 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
якості 
дорожньої 
інфраструктури 

 

Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Відділ ЖКГ, 
благоустрою, 
архітектури та 
будівництва 

Місцевий 
бюджет, 
кошти 
інвесторів 

Виконано. 
Організовано 
маршрути по м. 
Городня, с. 
Здрягівка, с. 
Хотівля, с. 
Дроздовиця, с. 
Деревини.  

2.1.7 Будівництво 
локальних 
мереж 
водовідведення 

Довжина 
прокладених 
мереж 
водовідведення 
(3,5 км) 
Кількість 
домогосподарств, 
підключених до 
централізованої 
каналізаційної 
системи (155) 

Підвищення 
ефективності 
каналізаційної 
системи 

Рівень 
задоволеності 
мешканців 
об’єднаної 
громади якістю 
роботи системи 
водовідведення 

Звіт за 
результатами 
реалізації 
проекту/ 
програми. 
Дослідження 
умов 
проживання та 
якості 
публічних 
послуг 

Відділ ЖКГ, 
благоустрою, 
архітектури та 
будівництва 

Місцевий 
бюджет, 
ДФРР, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні і 
міжнародні 

Не виконано. 

2.1.8 Модернізація 
локального 
водопостачання 
(колодязі 
загального 
користування) 

Проведена 
модернізація 35 
об’єктів 
локального 
водопостачання 

Покращання 
якості послуг 
водопостачання 

Рівень 
задоволення 
мешканців 
діяльністю 
мережі 
водопостачання 

Дослідження 
умов 
проживання та 
якості 
публічних 
послуг 

Відділ ЖКГ, 
благоустрою, 
архітектури та 
будівництва 

Місцевий 
бюджет 

В процесі 
виконання. Для 
забезпечення 
мешканців 
населених 
пунктів водою, 
встановлюються 
колонки для 
питної води 

 
  



  

2.2. Створення нового привабливого образу громади чистого довкілля 
 

 
Діяльність/ 

завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальни
й за 

виконання 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансуванн
я / кошти з 

бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.2.1 Ліквідація 

стихіи них 

сміттєзвалищ 

на території  

громади 

Кількість 
ліквідованих 
несанкціонован
их сміттєзвалищ 
в рік. 
Кількість 
несанкціонован
их сміттєзвалищ 
на території  
громади 

Охорона 
навколишньо
го середовища 
Покращення 
естетичного 
вигляду 
громадського 
простору 
громади 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
чистоти 
навколишньог
о середовища 
громади 

Щорічнии  
звіт за 
результатам
и роботи 

Директор КП Місцевии  
бюджет 

Здіи снюється 
на постіи ніи  
основі 

2.2.2 Забезпечення 

повного 

охоплення 

населених 

пунктів 

громади 

централізован

ою системою 

збору твердих 

побутових 

відходів 

100% території  
охоплені 
централізовано
ю системою 
збору ТПВ 

Забезпечення 
чистоти 
навколишньо
го середовища 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
чистоти 
навколишньог
о середовища 
громади 

Звіт за 
результатам
и реалізації  
проекту/ 
програми. 
Дослідженн
я умов 
проживання 
та якості 
публічних 
послуг. 

Директор КП Місцевий 
бюджет, 
ДФРР, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні і 
міжнародні 

Виконано 
частково. 
Послуги з 
централізовано
го вивезення 
відходів по 
деяким 
населеним 
пунктам 
здіи снює КП 
Кузницьке 

2.2.3 Закупівля для 
потреб 
комунального 
підприємства 
спеціалізован
ої техніки для 
збору та 
вивезення 
побутового 
сміття 

Закуплена 
техніка згідно із 
визначеною 
технічною 
специфікацією 

Підвищення 
рівня 
ефективності 
роботи КП по 
підтримці 
екологічного 
стану 
середовища у 
належному 
рівні 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
чистоти 
навколишньог
о середовища 
громади 

Звіт за 
результатам
и реалізації 
проекту. 
Дослідженн
я умов 
проживання 
та якості 
публічних 
послуг 

Міська рада, 
директор КП 

Місцевий 
бюджет, 
ДФРР 

Не виконано. 
Даний захід 
буде виконано 
за умови 
відповідного 
фінансування. 

2.2.4 Проведення 
на постійній 
основі  в 
дитсадках та 
школах 
громади 
тематичних 
уроків 
екологічного 
спрямування 

Проведення 
занять з 
визначеною 
періодичністю 
(щомісяця) 

Популяризаці
я ідеї  
підтримання 
чистоти 
навколишньо
го середовища 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
чистоти 
навколишньог
о середовища 
громади 

Щорічні 
звіти ДНЗ. 
Дослідженн
я умов 
проживання 
та якості 
публічних 
послуг 

Керівник 
профільного 
відділу, 
відповідальног
о за сферу 
освіти, 
директори 
комунальних 
закладів освіти 

Місцевий 
бюджет 

Виконано. 
Здійснюється 
на постійній 
основі. 

2.2.5 Благоустрій 
місцевих 
парків та 
скверів як 
місць 
громадського 
користування 

Кількість 
створених та 
відновлених/ 
відремонтовани
х зон 
громадського 
користування 

Зростання 
рекреаційних
/ 
відпочинкови
х 
можливостей 
для 
мешканців  

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
використання 
відпочинковим
и зонами 

Дослідженн
я умов 
проживання 
та якості 
публічних 
послуг 

Старости, 
міський голова 

Місцевий 
бюджет, 
благодійні 
внески, 
громадськи
й ресурс 

Виконано. 
Здійснюється 
на постійній 
основі 

2.2.6 Поетапне 
впровадження 
в населених 
пунктах 
громади 
системи 
роздільного 
збору сміття 

Кількість 
встановлених 
урн для 
роздільного 
збору сміття (з 
трійною 
сепарацією) 

Забезпечення 
чистоти 
навколишньо
го середовища 

Формування 
екологічної  
свідомості 
мешканців 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
чистоти 
навколишньог
о середовища 
громади 

Звіт за 
результатам
и реалізації  
проекту/ 
програми. 
Дослідженн
я умов 
проживання 
та якості 
публічних 
послуг 

Відділ ЖКГ, 
благоустрою, 
архітектури та 
будівництва, 
старости 

Місцевий 
бюджет, 
ДФРР, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні і 
міжнародні 

Не виконано. 
Участь у 
проекті U-Lead з 
Європою , що в 
перспективі 
дозволить 
організувати 
впровадження  

 
3. ГОРОДНЯНСЬКА ГРОМАДА – ПРОСТІР ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО 

ОСОБИСТОГО РОЗВИТКУ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 
 
3.1. Розширення можливостей дозвілля для молоді і людей старшого віку 
 



  

 
Діяльність/ 

завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальни
й за виконання 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансуванн
я / кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.1.1

. 

Створення в 

будівлі 

Городнянськог

о кінотеатру 

молодіжного 

простору 

(молодіжного 

банку 

ініціатив) 

Діючии  
молодіжнии  
простір 

Створення 
нових 
можливостеи  
самореалізац
ії  та дозвілля 
для місцевої  
молоді та 
дітеи  

Рівень 
задоволеності 
молоді з 
можливостеи  
самореалізації  та 
дозвілля в 
громаді 

Звіт за 
результатам
и реалізації  
проекту/ 
програми. 
Дослідження 
умов 
проживання 
та якості 
публічних 
послуг. 

Відділ 
культури, сім’ї, 
молоді та 
спорту 

Місцевии  
бюджет, 
ДФРР 

Не виконано. 
Для організації  
відповідного 
простору 
необхідно 
провести 
капітальнии  
ремонт будівлі 
колишнього 
кінотеатру. 
Створена 
альтернатива – 
відкрито 
простір 
можливостеи  
та ідеи  в 
будівлі 
міського 
будинку 
культури. 

3.1.2 Модернізація 

закладів 

культури під 

сучасні 

потреби 

(капітальнии  

ремонт, 

технічне 

переоснащення

) 

Проведені 
ремонтні 
роботи згідно 
проектної  
документації  
Закуплене і 
встановлене 
обладнання за 
визначеним 
переліком 

Збільшення 
можливостеи  
реалізації  
культурних 
проектів на 
теренах 
громади 
згідно із 
зростаючими 
потребами 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
культурної , 
освітньої  та 
інших 
пропозиціи  

Дослідження 
умов 
проживання 
та якості 
публічних 
послуг 

Відділ 
культури, сім’ї, 
молоді та 
спорту; 
директори 
закладів 
культури 

Місцевии  
бюджет, 
ДФРР, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні, 
в т. ч. USAID 

Здіи снюється 
постіи но за 
наявності 
відповідного 
фінансування  

3.1.3 Розвиток 
мережі 
відкритих 
спортивних 
об’єктів у 
населених 
пунктах 
громади 

Кількість 
побудованих 
відкритих та 
спортивних 
об'єктів 

Збільшені 
можливостей 
відпочинку 
та заняття 
спортом для 
місцевої  
молоді 

 

 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
використання 
відпочинкового 
простору 

Дослідження 
умов 
проживання 
та якості 
публічних 
послуг 

Відділ 
культури, сім’ї, 
молоді та 
спорту; 
старости 

Місцевий 
бюджет, 
ДФРР, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні і 
міжнародні 

Виконано 
частково.  

3.1.4 Реорганізація 
комунальної 
бібліотечної 
системи у 
мережу 
сучасних 
інформаційно-
навчальних 
центрів 

Технічно 
переоснащені 
відповідно до 
сучасних 
потреб 
бібліотечні 
заклади 
(кількість) 

Покращення 
якості 
культурних 
послуг 

Рівень 
задоволеності 
різних вікових і 
соціальних груп 

Звіт за 
результатам
и реалізації  
проекту/ 
програми 
Дослідження 
умов 
проживання 
та якості 
публічних 
послуг 

Відділ 
культури, сім’ї, 
молоді та 
спорту; 
директори 
бібліотек; 
міська рада 

Місцевий 
бюджет, 
ДФРР, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні і 
міжнародні 

Виконано 
частково. 
Покращено 
умови 
функціонуванн
я бібліотек в 
населених 
пунктах 
громади. 
Проводиться 
робота щодо 
оновлення 
приміщень в 
ЦБС.  

3.1.5 Залучення (на 
конкурсній 
основі) 
громадського 
сектору до 
реалізації 
місцевих 
культурних 
проектів 

Кількість 
культурних 
проектів, 
фінансованих 
з місцевого 
бюджету. 

Сукупний 
обсяг 
фінансування 
проектів 
щороку (тис. 
грн.) 

Покращення 
якості 
культурних 
послуг 

Рівень 
задоволеності 
різних вікових і 
соціальних груп 

Звіт за 
результатам
и реалізації  
проекту/ 
програми 
Дослідження 
умов 
проживання 
та якості 
публічних 
послуг 

Відділ 
культури, сім’ї, 
молоді та 
спорту; 
директори 
бібліотек; 
міська рада 

Місцевий 
бюджет, 
ДФРР, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні і 
міжнародні 

Здійснюється 
постіно. 

3.1.6 Заснування 
комунального 
Інтернет-радіо 
«Лінія» 

Діюча 
Інтернет-
радіостанція  

Збільшення 
рівня 
інтеграції 
мешканців 
громади 

Збільшення 
рівня 
поінформованос
ті мешканців про 
події, що 
відбуваються на 
території 

Дослідження 
умов 
проживання 
та якості 
публічних 
послуг 

Відділ 
культури, сім’ї, 
молоді та 
спорту 

Бюджет 
громади, 
спонсорські 
кошти 

Не виконано. 
Даний захід 
втратив 
актуальність у 
зв’язку з 
розвитком 
соціальних 



  

громади мереж 

3.1.7 Облаштування 
інфраструктур
и міського 
стадіону з 
вільним 
доступом 

Проведені 
згідно із 
проектною 
документаціє
ю роботи 

Збільшення 
можливостей 
відпочинку 
та заняття 
спортом для 
усіх верств 
населення 

 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
використання 
відпочинкового 
простору 

Дослідження 
умов 
проживання 
та якості 
публічних 
послуг 

Відділ 
культури, сім’ї, 
молоді та 
спорту; 
старости 

Місцевий 
бюджет, 
ДФРР, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні і 
міжнародні 

Виконано 

 
3.2. Підвищення інституційної спроможності громади 

 

 
Діяльність/ 

завдання 

Показник 

реалізації 

діяльності / 

завдання 

(продукт) 

Результат 

реалізації 

діяльності / 

завдання 

Показник 

оцінювання 

результату 

діяльності 

Джерела 

перевірки 

показників 

Відповідальни

й за виконання 

діяльності чи 

завдання 

Джерела 

фінансуванн

я / кошти з 

бюджету 

ОТГ 

Термін 

реалізації 

3.2.

1 

Організація 

роботи 

сучасного 

центру надання 

адміністративни

х послуг 

Діючий ЦНАП Підвищення 
якості роботи 
виконавчого 
органу ради 

Кількість 
адміністративни
х  послуг, котрі 
можна отримати 
«на місці» (без 
потреби виї зду в 
обласнии  центр) 

Внутрішня 
документація 
органу 
самоврядуванн
я. 
Дослідження 
умов 
проживання та 
якості 
публічних 
послуг 

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчого 
органу ради 

Місцевий 
бюджет, 
кошти з 
програми 
DOBRE, 
ДФРР 

виконано 

3.2.

2 

Запровадження 

практики 

підвищення 

кваліфікації  

працівників ОМС 

на системніи  

основі 

Кількість 
працівників 
органу 
самоврядуванн
я, що прои шли 
певну форму 
підвищення 
кваліфікації  

Підвищення 
якості роботи 
органу 
місцевого 
самоврядуванн
я 

Кількість та 
рівень 
адміністративни
х послуг, які 
можна отримати 
на місці 

Внутрішня 
документація 
органу 
самоврядуванн
я 

Керуючии  
справами 
(секретар) 
виконавчого 
комітету 

Місцевии  
бюджет, 
приватні 
кошти, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

Виконано. 
Здіи снюєтьс
я на 
постіи ніи  
основі 

 
3.3. Розширення освітніх можливостей для місцевої молоді та дітей 

 
Діяльність/ 

завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансування 

/ кошти з 
бюджету ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.3.1 Проведення 

турнірів з 

інтерактивних 

настільних ігор 

Кількість 
тематичних 
заходів, які 
проводяться на 
регулярній 
основі 
(щороку) 

Розширення 
можливостей 
самореалізації 
та дозвілля для 
місцевої молоді 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
використання 
відпочинкового 
простору 

Дослідження 
умов 
проживання 
та якості 
публічних 
послуг 

Відділ освіти Місцевий 
бюджет, 
спонсорські 
кошти 

Виконано. 
Здійснюється 
на постійній 
основі. 

3.3.2 Створення на 

базі частини 

приміщень 

Бутівського 

ЗЗСО 

дошкільного 

закладу 

Діючии  
навчальнии  
заклад 

Збільшення 
можливостей 
отримання 
дошкільної 
освіти 
комунальними 
установами 
громади 

Збільшення (у 
%)місткості 
комунальних 
установ 
дошкільної 
освіти 

Звіт за 
результатами 
реалізації 
проекту 

Міська рада Місцевий 
бюджет, 
ДФРР, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

Не виконано. 
Відсутній 
дитячий 
контингент. 13 
дітей. 

3.3.3 Створення на 
базі сільських 
шкіл 
можливостей 
для 
позашкільної 
освіти 

Кількість 
діючих 
тематичних 
гуртків, 
кількість дітей, 
що відвідують 
гуртки 

Розширення 
можливостей 
самореалізації 
та дозвілля для 
дітей в 
сільських 
населених 
пунктах 
громади 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
користуванням 
послугами 
комунальних 
закладів освіти 

Дослідження 
умов 
проживання 
та якості 
публічних 
послуг 

Відділ освіти Місцевий 
бюджет, 
кошти 
мешканців 

Не виконано, 
але 
розглядається 
можливість 
створення 
гуртків як 
альтернативи. 



  

3.3.4 Започаткування 
практики 
проведення 
щорічних літніх 
шкіл (у форматі 
виїзних таборів) 

Щорічне 
проведення 
заходу 

Розширення, 
підвищення 
привабливості 
та 
диверсифікація 
освітньої 
пропозиції для 
молоді 

Рівень 
задоволеності 
молоддю якістю 
надання 
освітніх послуг 
та можливості 
проведення 
вільного часу 

Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг 

 

Відділ освіти Місцевий 
бюджет, 
кошти 
мешканців, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні (в 
т.ч. Корпус 
миру) 

Не виконано. У 
зв’язку з 
карантинними 
обмеженнями 
відсутня 
можливість 
реалізації 
даного заходу 

3.3.5 Покращення 
матеріально-
технічного 
забезпечення 
шкіл громади 

Кількість 
закупленої 
нової техніки 
для потреб 
комунальних 
освітніх 
установ (8 
комп’ютерних 
класів+ 
оснащені 
кабінети хімії, 
географії, 
фізики, 
англійської 
мови) 

Підвищення 
якості надання 
освітніх послуг 
на території 
громади 

Збільшення 
рівня 
успішності за 
результатами 
екзаменів 

Звіт за 
результатами 
реалізації 
проекту 

Дослідження 
умов 
проживання 
та якості 
публічних 
послуг 

Директори шкіл, 
Відділ освіти 

Місцевий 
бюджет, 
спонсорські 
кошти, 

зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

Виконано. 
Здійснюється 
на постійній 
основі. 

3.3.6 Капітальнии  
ремонт 
Городнянського 
ЗЗСО №2 

Проведении  
капремонт 
закладу згідно 
із проектною 
документацією 

Підвищення 
якості надання 
освітніх послуг 
на території 
громади 

Рівень 
задоволеності 
мешканців з 
якості освітніх 
послуг, що 
надаються 
комунальними 
закладами 

Дослідження 
умов 
проживання 
та якості 
публічних 
послуг 

Відділ освіти, 
директор школи 

Місцевий 
бюджет, ДФРР 

Здійснено 
частково. 
Реалізовано 
проект по 
утепленню 
закладу ()  

 
3.4. Підвищення якості медичних послуг 

 

 
Діяльність/ 

завдання 

Показник 
реалізації 

діяльності / 
завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
перевірки 

показників 

Відповідальний 
за виконання 
діяльності чи 

завдання 

Джерела 
фінансування 

/ кошти з 
бюджету ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.4.1 Модернізація 
медичного 
обладнання 
комунальних 
закладів 
охорони 
здоров’я 
відповідно до 
табеля 
оснащення 

Модернізовані 
заклади згідно 
з сучасними 
вимогами 

Підвищення 
якості 
медичних 
послуг 

Рівень 
задоволеності 
мешканців 
якістю 
надання 
медичних 
послуг на 
первинніи  
ланці 

Дослідження 
рівня 
задоволеності 
якістю 
надання 
медичних 
послуг (ї ї  
первинною 
ланкою) 

Міська рада, 
міський голова, 
керівники 
закладів 

Місцевии  і 
державнии  
бюджети, ДФРР 

Виконано. 
Здійснюється на 
постійній основі 
відповідно до 
наявного 
фінансування 

3.4.2 Підвищення 
кваліфікації 
медичних 
працівників 

Кількість 
семінарів/ 
курсів 
підвищення 
кваліфікації , в 
яких взяв 
участь 
медичнии  
персонал 
місцевих 
медичних 
закладів 

Підвищення 
якості 
медичних 
послуг  

Рівень 
задоволеності 
мешканців 
якістю 
надання 
медичних 
послуг на 
первинніи  
ланці 

Дослідження 
рівня 
задоволеності 
якістю 
надання 
медичних 
послуг (ї ї  
первинною 
ланкою) 

Міська рада, гол. 
лікар амбулаторії  

Місцевии  
бюджет, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні  

Виконано. 
Здіи снюється на 
постіи ніи  основі 

3.4.3 Покращення 
матеріальної  
підтримки 
молодих 
спеціалістів 
лікувальної  
справи 

Діюча 
модернізована 
програма 
матеріальної 
підтримки 

Залучення в 
громаду 
молодих 
спеціалістів 
лікувальної 
справи 

Кількість 
залучених 
спеціалістів 
згідно із 
попередньо 
визначеними 
потребами 

Статистична 
інформація 

Міська рада Місцевий 
бюджет 

Виконано. 
Здійснюється на 
постійній основі. 
Затверджено 
Програму 
місцевих 
стимулів для  
медичних 
працівників та 
забезпечення 
кадрами лікарів 
лікувально-
профілактичних 



  

закладів громади 
на 2021-2025 
роки, Програму 
підтримки 
розвитку 
вторинної 
медичної 
допомоги у 
Городнянському  
районі на 2021-
2025 роки, 
Програму 
фінансової 
підтримки 
комунального 
некомерційного 
підприємства 
«Городнянський 
Центр первинної 
медико-
санітарної 
допомоги» на 
2021-2025 роки 

 
 

           Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюється за рахунок 

усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України, у 

тому числі: коштів державного та обласного бюджетів, місцевого бюджету, 

міжнародної технічної допомоги, донорських організацій тощо. 

 
  
 
 

 


