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Шановні пані та панове! Шановні земляки! Дорогі однодумці! 

 
У жовтні 2017 року мешканці 5 населених пунктів утворили нову 
адміністративну одиницю – Петриківську селищну об’єднану 
територіальну громаду. Усвідомлюючи необхідність вироблення 
єдиних підходів до управління об’єднаними ресурсами громади та 
формуванню свідомості людей жити однією громадою, було 
прийнято рішення почати роботу над підготовкою головного 
стратегічного документу. Методологічну підтримку надали 
експерти Фундації Розвитку Місцевої Демократії  FRDL на основі 
Партисипативної Моделі Стратегічного Планування в рамках 
Проекту "Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність (DOBRE)”, який фінансується Програмою USAІD. 

Плануючи подальший розвиток, ми намагались виявити реальні 
потреби і унікальні можливості мешканців, визначити пріоритети для вирішення завдань, бо 
стратегічний план розвитку громади має реагувати не лише на проблеми, які виникають в громаді - він 
має бути основою для створення належного життя і відповіддю на виклики часу. А враховуючи 
унікальність нашої громади - Петриківський Розпис - колиску головного надбання нематеріальної 
культури України, що віднесено до спадщини ЮНЕСКО, в проектних пропозиціях на першому місці у 
нас виступає людина, як оберіг і розвиток живої культури. 

Яким є бачення нашої громади, куди ми прямуємо, які пріоритетні стратегічні цілі ставимо перед 
собою, якими можуть бути сценарії розвитку громади, яка міра наших можливостей – над цими 
питаннями працювала протягом 8 місяців робоча група з мешканців нашої громади. До складу робочої 
групи увійшли представники бізнесу, соціально-культурної сфери, охорони здоров’я, громадських 
формувань, спеціалісти відділів виконкому та депутати селищної ради, які виявили зацікавленість у 
процесі розробки важливих стратегічних рішень для сталого та динамічного розвитку громади. 

Стратегія розвитку Петриківської громади розроблена на термін, за який можна змінити вигляд 
громади та почати змінювати її якісний зміст.  

Впевнена, нам під силу реалізувати задумані проекти, які стануть поштовхом до зміцнення нашої 
громади, досягненні позитивного результату, соціально-економічного розвитку території та добробуту 
життя мешканців. 

 

Петриківський селищний голова 
Ольга Гавриленко   
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1. ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЇ, ПОПЕРЕДНІ КОМЕНТАРІ 

У процесі підготовки в рамках проекту DOBRE Стратегії сталого розвитку Петриківської ОТГ на 2019 - 

2027 роки (Стратегія) застосовано методику Партисипативної Моделі Стратегічного Планування 

Фонду Розвитку Місцевої Демократії (FRDL), що на практиці означало проведення процесу згідно з 

наступними принципами: 

• Залучення до роботи над стратегічним документом широкого представництва місцевого 

середовища (представників найважливіших установ, громадських організації, місцевих лідерів). 

• прийняття перспективи сталого розвитку – аналітичні дослідження і рішення, які ухвалюються під 

час розробки стратегічних розв'язків, охоплюють чотири сфери: економічну, соціальну, екологічну 

та інфраструктурну.  

• Підготовку звіту про стан громади на основі аналізу наявних даних. 

• Проведення поглибленого соціального аналізу (що охоплює проведення соціологічних досліджень 

на репрезентативній вибірці мешканців - досліджень громадської думки про умови життя і якість 

публічних послуг у громаді). 

• Перевірку напрацьованих рішень у ході реальних і ефективних громадських консультацій. 

• Врахування думки більшості мешканців під час вибору пріоритетів розвитку (соціологічні 

дослідження і консультації). 

• Тісну співпрацю між суспільними та інституціональними зацікавленими сторонами, працівниками 

органу місцевого самоврядування і консультантами під час робіт над документом.  

 
Процес підготовки Стратегії відбувався в наступному режимі дій: 

• Переведення діагностики в грудні 2018 - лютому 2019. 

• Перша стратегічна майстерня (14.03.2019), під час якої призначено колектив у справах Стратегії, а 
також заплановано процес стратегічного планування і розпочато суспільні дослідження. 

• Переведення соціологічного дослідження на пробі з 349 домогосподарств-респондентів, обраних 
випадково з числа мешканців об'єднаної громади. 

• Друга стратегічна майстерня (19-20.04.2019) - презентація результатів дослідження і проведення 
SWOT-аналізу. 

• Третя стратегічна майстерня (12-13.05.2019) – випрацювання і узгодження бачення розвитку і 
стратегічних цілей, а також погодження операційних цілей. 

• Четверта  стратегічна майстерня (10.06.2019) - вироблено комплекс дій, конкретних проектів, які 
мають служити реалізації операційних і стратегічних цілей. Опрацьовано вступну версію 
документу Стратегії, яку винесено на громадські консультації. 

Стратегія сталого розвитку Петриківської об’єднаної громади була підготовлена в співробітництві з 

мешканцями згідно партисипативної моделі як декларація майбутнього стану громади, до якого 

прямуватимуть як її мешканці, так і місцеві органи влади, впродовж найближчих 8 років. Це перший 

документ такого значення в нашій громаді, який піднімає питання розвитку громади у вимірі 

стратегічних напрямків розвитку. Це означає для нас сценарій "майбутнього", досягти якого 

намагаємось в рамках запланованих дій, в підсумку яких відбудеться трансформація поточної ситуації. 
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Важливим елементом при створенні Стратегії сталого розвитку Петриківської об’єднаної громади була 

попередня стратегія, часовий горизонт виконання якої добігає кінця, а визначені в ній завдання в 

переважній більшості виконані владою громади. 

Наша Стратегія визначає стратегічні та операційні цілі, яких можливо досягти, і які будуть досягнуті за 

рахунок старанно підібраних та можливих для реалізації завдань і дій.  Стратегія розвитку громади була 

створена з використанням методики партисипативної моделі зі значною участю влади громади, 

спільноти громади і усіх, хто мав ідеї і був готовий працювати над Стратегією. У роботі над нею брали 

участь: 

1. Гавриленко Ольга - смт Петриківка, Голова Петриківської ОТГ 
2. Батюк Сергій - с. Мала Петриківка, КЗПО ДЮСШ, директор  
3. Богомаз Костянтин – смт Петриківка, ДДЕУ, зав. кафедри соціології 
4. Голуб Вілемір – смт Петриківка, голова селищної організації ветеранів 
5. Гречанова Олена - смт Петриківка, завідуюча Петриківської філії, депутат селищної ради 
6. Грінько Ірина – смт Петриківка, спеціаліст відділу культури та мистецтва, туризму, у справах 

релігії, інформаційної діяльності та міжнародних зав’язків, Петриківська селищна рада  
7. Дмитрюк Іван – смт Петриківка,  Петриківський ОЗО, вчитель 
8. Єрмолай Таміла – с. Мала Петриківка, провідний спеціаліст УСЗН 
9. Запорожан Іван – с. Хутірське, депутат селищної ради, підприємець 
10. Зимогляд Олексій – смт Петриківка, підприємець 
11. Зінич Лариса - с. Хутірське, майстриня 
12. Квак Олена – смт  Петриківка, керуючий справами виконкому, Петриківська селищна рада 
13. Кімлик Любов - с. Мала Петриківка, ЗДО №2 "Ромашка", директор 
14. Ковальова Оксана – с. Мала Петриківка, завідуюча Малопетриківської філії, депутат селищної 

ради 
15. Коноваленко Володимир – смт Петриківка, ст. інспектор, Петриківська селищна рада 
16. Копилова Тетяна – с. Сотницьке, ПП «Петриківський племконезавод», директор 
17. Корінько Лілія – смт Петриківка, в.о. начальника відділу будівництва, благоустрою, житлово-

комунального господарства та розвитку інфраструктури, Петриківська селищна рада 
18. Кравець Галина – смт Петриківка, ЗДО №1 "Сонечко", директор 
19. Кравець Людмила – смт Петриківка,   КЗСМО Петриківська ДХМШ ім. Т.Я.Пати, викладач 
20. Крячун Віталій - м. Кам'янське, начальник відділу цивільного захисту, мобілізаційної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами, Петриківська селищна рада 
21. Куриленко Тетяна – с. Хутірське,  Хутірський НВК , викладач 
22. Лукяненко Людмила – смт Петриківка, КЗСМО Петриківська ДХМШ ім. Т.Я.Пати, директор 
23. Мицкан Назарій – смт Петриківка, підприємець 
24. Мицкан Ірина – смт Петриківка, підприємець 
25. Могильний Борис - смт Петриківка, ПРБФ "Єдність», голова 
26. Морозов Олександр - смт Петриківка, начальник відділу земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища, Петриківська селищна рада 
27. Насонова Оксана – смт Петриківка, КЗК "Петриківська ЦБС», директор 
28. Носуля Валентина – смт Петриківка, КЗ «Інклюзивно-ресурсний  центр», психолог 
29. Омелич Людмила - Петриківка, секретар селищної ради, Петриківська селищна рада 
30. Омельницька Валентина - с. Хутірське, начальник фінансово-економічного відділу, 
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Петриківська селищна рада 
31. Пастух Юрій – смт Петриківка, ГО ВФСТ "Колос", голова  
32. Підберезій Анатолій – смт Петриківка,  КЗПО ДЮСШ, викладач 
33. Підгірня  Наталія - с. Мала Петриківка, підприємець- художник, Мануфактура "Петриківський 

сервіс" 
34. Пікуш Ольга – смт Петриківка, начальник відділу культури та мистецтва, туризму, у справах 

релігії, інформаційної діяльності та міжнародних зв’язків, Петриківська селищна рада 
35. Птишник Юлія – смт Петриківка, начальник ЦНАП, Петриківська селищна рада 
36. Решентик Людмила – смт Петриківка, Петриківський ОЗО, викладач, група по розробці стратегії, 

ініціативна група 
37. Сиволап Валентина – с. Хутірське, КЗК Хутірський СБК,  директор 
38. Срібненко Вікторія -  смт Петриківка,  начальник служби у справах дітей , Петриківська селищна 

рада 
39. Строценко Марина – смт Петриківка, старший інспектор , Петриківська селищна  рада 
40. Строценко Оксана – смт Петриківка, спеціаліст І категорії, Петриківська селищна рада 
41. Панко Віталій – смт Петриківка, майстер петриківського розпису, пенсіонер 
42. Тимошенко Тетяна – с. Хутірське, Хутірський НВК, директор 
43. Черненко Олександр – с. Єлизаветівка,  підприємець 
44. Чернуський Володимир -  с. Мала Петриківка, в.о. старости с. Хутірське, Петриківська селищна 

рада 
45. Чернуський Олександр – смт Петриківка, депутат селищної ради , підприємець 
46. Чупертов Василь - с. Іванівка, підприємець 
47. Шевченко Ігор – смт Петриківка, заступник селищного голови, Петриківська селищна рада 
48. Шевченко Наталія – смт Петриківка, КЗ "Інклюзивно-ресурсний центр", директор  
49. Шегута Маріана - с. Хутірське, майстер петриківського розпису 
50. Шістя Володимир - с. Мала Петриківка, спеціаліст відділу освіти , молоді та спорту, Петриківська 

селищна рада 
51. Шумейко Наталія – с. Іванівка, КЗК "Петриківська ЦБС», заступник директора 
52. Ярмолюк Іван – с. Хутірське,  депутат селищної ради , ФГ «Відродження»,  голова 

Стратегія сталого розвитку Петриківської ОТГ – це випрацьований за партисипативною методикою 

консенсус різних груп мешканців громади щодо напрямків, в яких ми прагнемо розвиватись, та 

негативних явищ, що спостерігаються в нашій громаді, яким ми маємо протидіяти. 

Наша стратегія полягає в забезпеченні рівних можливостей у всіх аспектах функціонування громади 

незалежно від раси, кольору, релігії, статі, національності, походження, громадянства, віку, сімейного 

стану, наявності інвалідності, стану здоров’я, сексуальної орієнтації чи будь-якої іншої ознаки, 

захищеної законом. 

Повага до людей та навколишнього середовища є основою заходів, запропонованих до реалізації, а 

соціальна інтеграція ОТГ входить у нашу місію, цінності та етичні принципи. Наші прагнення ми 

формулюємо у баченні майбутнього нашої громади, випрацьованого спільно з мешканцями. Досягти 

його нам допоможуть системні дії та досягнення цілей, які ми визначили як стратегічні: 
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Стратегічна ціль 1. Розвиток соціальної сфери для зміцнення / посилення людського капіталу. 

Громада для мешканців 

Стратегічна ціль 2. Створення конкурентної місцевої економіки, заснованої на талантах і 

підприємництві мешканців, розвиток туризму і сільського господарства. Тут ми 

підтримуємо інновації 

Стратегічна ціль 3. Створення системи збереження, захисту та просування культурної спадщини та 

активізація розвитку сфери культури. Час для Петриківки 

Стратегічна ціль 4. Ефективна система захисту навколишнього середовища, яка забезпечує високий 

рівень комфорту життя мешканців. Петриківка - я тут живу 

У практичній реалізації наших стратегічних цілей ми будемо прагнути до збільшення представництва 

жінок у діяльності громади, досягнення вікової різноманітності серед бенефіціарів стратегії, повагу 

прав меншин та полегшення доступу до суспільного життя для людей з інвалідністю, виключених осіб 

та осіб, які перебувають під ризиком виключення. 
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2. АНАЛІЗ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ – НАЙВАЖЛИВІШІ ВИСНОВКИ 

Петриківська ОТГ – це громада сільського типу, розташована у північній частині Дніпропетровської 
області, в центральній частині Петриківського району. Петриківська ОТГ розташована на головних 
шляхах транспортного сполучення між Дніпром і Києвом та Полтавою, а також на залізничних шляхах 
між Дніпром і Києвом (завдяки близькості до Кам'янського). В околицях громади знаходяться великі 
промислові центри Дніпро і Кам'янське.  

Адміністративно-територіальним центром громади є селище Петриківка, яке лежить на лівому березі 
річки Дніпро. Селище розташоване на відстані 439 км від Києва, 130 км від Полтави, 50 км на північ від 
обласного центру міста Дніпро, 30 км від Кам'янського, 60 км від Новомосковська та 23 км у південно-
східному напрямку від залізничної станції Балівка. Крізь селище проходить автомагістраль 
Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка. 

Рисунок 1. Карта Петриківської ОТГ Рисунок 2. Петриківська ОТГ у регіональному вимірі 

Джерело: atu.minregion.gov.ua Джерело: atu.minregion.gov.ua 

Громада розташована в степовій зоні на берегах річки Чаплинки. Ця річка є правою притокою річки 
Оріль, яка впадає в Дніпро і пливе далі територією громади. ОТГ межує з такими сільськими радами: 
Чаплинською, Лобойківською, Іванівською, Єлизаветівською. 

Петриківська ОТГ займає площу 167,0 км2, на якій проживає 9 481 особа (станом на 01.01.2018). 
Петриківська ОТГ була створена 20 квітня 2017 року шляхом об'єднання Петриківської і Хутірської 
громад. До складу Петриківської ОТГ входять: селище міського типу Петриківка та села Мала 
Петриківка, Сотницьке, Кулішеве, Хутірське. Детальні характеристики населених пунктів, що входять до 
об'єднаної громади, наведені у таблиці 1. 

Адміністративний центр ОТГ – селище міського типу Петриківка, заснування якого припадає на 1772 
рік і пов'язане з історією Запорізького козацтва. На його місці колись був розташований хутір козака 
Петрика, від імені якого походить назва. Заснування і розвиток Петриківки пов'язаний також з 
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Отаманом Петром Калнишевським, який збудував церкву Георгія Побідоносця та церкву Різдва 
Богородиці. 

Таблиця 1. Населені пункти Петриківської ОТГ 

№ Назва населеного пункту Відстань до центру ОТГ (кілометри доріг) Кількість населення, чол. 

1 Адміністративний центр ОТГ – селище міського типу Петриківка 4 973 

2 с. Мала Петриківка 2,5 1 987 

3. с. Сотницьке 5,6 98 

4. с. Кулішеве 8,0 79 

5. с. Хутірське 10,0 2 344 

  Разом: 9 481 
Джерело: дані громади 

Петриківку називають перлиною Дніпропетровської області, це широко відомий осередок народного 
мистецтва, декоративного розпису. Це громада, яка культивує унікальну в глобальному масштабі 
традицію Петриківського розпису, символу Дніпропетровщини та українства. Петриківський розпис – 
це характерний стиль етнічного малярства. Це стиль, який сягає своїми традиціями, унікальною 
технікою та мотивами орнаменту до XVII століття. Петриківка відома у світі своїм народним мистецтвом 
декоративного оздоблення полотен квітковими візерунками та зображеннями тварин. У 2013 році 
мистецтво декоративного живопису було включено до Репрезентативного списку нематеріальної 
культурної спадщини людства ЮНЕСКО.  

Незмінно поширеним залишається оздоблення приватних будинків, огорож і навіть громадських 
приміщень мотивами Петриківського розпису. Оздоблюються також інтер'єри та предмети побуту. 
Завдяки діяльності у громаді мистецької школи, молодь і дорослі дізнаються про цю характерну техніку 
живопису з дитинства. Місцеві художники (близько 200 осіб) беруть активну участь у поширенні 
унікального мистецтва як у громаді, так і за її межами. Сьогодні це мистецтво представляє унікальну 
національну традицію українського декоративно-орнаментального народного малярства ХVІІІ-ХХІ 
століття. 

У селищі Петриківка розташована більшість комунальних установ, підприємств, організацій та закладів, 
які діють не тільки в громаді, але й також у всьому районі. На території громади розташовані 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня та його філії, два дошкільних навчальних заклади, 
навчально-виховний комплекс, інклюзивно-ресурсний центр для дітей, заклади культури, дитячо-
юнацька спортивна школа, музична школа, художня школа, а також заклад охорони здоров’я 
(Петриківська районна лікарня), поліція і районний суд. 

Демографічна і соціальна ситуація в громаді 

У структурі населення громади домінують жінки. За даними ОТГ, на території громади у 2018 році 
мешкало понад 5000 жінок і 4400 чоловіків. Демографічна структура громади є несприятливою з огляду 
на високу частку людей післяпрацездатного віку та стійкий негативний міграційний баланс. Відносно 
велику групу мешканців громади складають інваліди – 551 особа. З 9481 мешканців громади понад 
2200 осіб – це пенсіонери, а співвідношення непрацюючих осіб до працюючих свідчить про те, що на 
даний час 41% населення громади є безробітними. Цей показник в результаті поглиблення процесів 
депопуляції буде збільшуватися. 
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Демографічна ситуація ОТГ є результатом зменшення індексу природного приросту в наступні роки. 
Значно скоротилася кількість народжень. У самій лише Петриківській громаді у 2013-2017 роках 
народилося 1359 дітей, а в результаті смерті кількість мешканців зменшилася на 2512 осіб. Це дуже 
тривожне явище, яке свідчить про зниження демографічного потенціалу громади.  

Станом на 01.11.2018 року кількість дітей дошкільного віку в Петриківській об'єднаній територіальній 
громаді складає 1001 дитину, 299 з них відвідують дитячі садки, 31 – дошкільний навчальний заклад 
Хутірського НВК. Всього дітей шкільного віку – 1097 учнів. 

Місцева спільнота етнічно різноманітна. Серед національностей, які проживають на території громади, 
можна виділити українців, росіян, молдаван та ромську меншину. 

Таблиця 2. Характеристики місцевої спільноти 

Джерело: дані громади 

У Петриківській громаді чисельність економічно активного населення у віці 18-60 років становить 4,9 
тисяч осіб.  

На території громади працевлаштовані 4593 особи. Домінуючими є професії, пов'язані з аграрним 
типом економіки ОТГ. Перш за все, це працівники, які знаходять роботу в обслуговуванні колишнього 
радгоспу: водії автотранспортних засобів і тракторів, механіки сільськогосподарських машин; 
зварювальники, слюсарі, охоронці. 

Таблиця 3. Кількість безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості 

Регіони 2015 2016 2017 2018 

Петриківська ОТГ Даних немає 83 

Район 232 242 257 291 
Джерело: дані громади 

 Показник Кількість осіб 

Населення 

Разом 9481 

Чоловіків 4462 

Жінок 5019 

Віковий розподіл 

0-15 1641 

16-59 5376 

60 і старші 2464 

Економічні фактори 
Рівень міграції (%) Даних немає 

Рівень бідності (%) Даних немає 

Рівень безробіття 

Кількість безробітних (дані центру зайнятості) 83 

Співвідношення працюючих і непрацюючих, з 
них: 

41% безробітних 
59% працюючих 

- молодь 1721 

- працездатного віку 5502 

- післяпрацездатного віку 2258 

Внутрішньо переміщені особи/Біженці 24 

Вразливі групи 

Люди з обмеженими можливостями 551 

Пенсіонери 2258 

Ветерани (в тому числі АТО) 136 

Етнічні групи в ОТГ росіяни, молдовани, цигани 
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Станом на 01.01.2018 року кількість офіційно зареєстрованих в центрі зайнятості безробітних складає 
83 особи. 

Згідно зі статистичними даними у структурі населення громади домінують жінки. Також вони беруть 
активну участь у соціально-економічному розвитку всієї громади. Завдяки своїм знанням і діяльності 
вони займають найважливіші посади в місцевих органах влади та установах. З-поміж інших жінки 
займають посади: Голови громади, секретаря селищної ради. 14 жінок виконують функції депутатів 
селищної ради. Вони займають керівні посади у навчальних закладах, установах культури в громаді. Із 
11 членів виконавчого комітету Петриківської селищної ради – 5 посад займають жінки. 

В той же час в ОТГ існує складна ситуація жінок на ринку праці. Профіль діяльності, який розвинений у 
громаді, надає перевагу працевлаштуванню чоловіків. Крім того, сусідні промислові центри не 
пропонують багато робочих місць для жінок, що призводить до того, що в самій ОТГ кількість 
зареєстрованих жінок, які шукають роботу, становить 1048 осіб. Місцева торгівля, яка розвивається, не 
має потенціалу для створення достатньої кількості робочих місць для жінок, тому плани розвитку 
агропродовольчої переробки в ОТГ є особливо цікавими. Традиційно переробка сільськогосподарської 
продукції базується на трудомістких діях, що генерує велику кількість робочих місць. У наступні роки 
це може принести очікувані результати у вигляді зниження кількості безробітних жінок на території 
ОТГ. Варто також зазначити, що тривале безробіття призводить до тривалого соціального виключення. 
Тому всі ініціативи, які сприяють створенню нових робочих місць на території ОТГ, є особливо цінними.  
Довгострокове безробіття також посилює міграційний тиск. Вже сьогодні громада бореться зі 
зменшенням кількості мешканців та явищем старіння населення.  

Міграція жінок в сусідні промислові міста або за межі України в пошуках роботи, безумовно, в 
довгостроковій перспективі вплине на швидке погіршення демографічної ситуації в ОТГ. В основному 
це пов'язано з тим, що рішення виїхати приймають жінки працездатного віку, більш освічені та більш 
підприємливі. Пошук роботи за межами ОТГ зазвичай призводить до тривалого перенесення свого 
сімейного життя в інші центри, що є надзвичайно несприятливим з соціальних та економічних причин 
для громади. 

Стан навколишнього природного середовища, екологія 

Екологічні та ландшафтні цінності громади сприяють розвитку у ній туристичних функцій. На жаль, 

відсутність ефективного управління відходами спричиняє сильний негативний вплив на навколишнє 

середовище. Неупорядковане накопичення побутового сміття є одним з джерел забруднення 

навколишнього середовища і зазначається як ключова проблема для місцевої громади. Сортування 

сміття в громаді відбувається в окремих домашніх господарствах, однак це не стосується всіх 

господарств. У громаді функціонує підприємство РКП "Комунальник", яке єдине здійснює вивезення 

твердих побутових відходів на території громади. Проте варто зазначити, що досі не вдалося створити 

ефективної системи вивозу сміття для мешканців та всіх суб'єктів господарювання ОТГ. Система 

вивезення і складування сміття вимагає реорганізації. Громада не має власного полігону сміття, де б 

його можна було відсортувати та переробити. Комунальні відходи вивозяться на навколишні полігони 

за межі району, що ускладнює і здорожчує вартість комунальних послуг. Ці витрати призводять до того, 

що частина комунальних відходів вивозиться на стихійні незаконні звалища. Наразі стихійні звалища 

послідовно ліквідовуються силами громади, але це не змінює факту, що питання поводження з 

твердими побутовими відходами потребує комплексного вирішення. 
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Інтенсивна сільськогосподарська діяльність руйнівно впливає на якість ґрунтів. Проблемою є також 

монокультурне вирощування і недотримання принципів сівозміни, що негативно впливає на родючість 

ґрунтів.  

Аналіз факторів, які визначають якість життя, стосувався значних аспектів функціонування ОТГ і допоміг 

глибше зрозуміти проблеми. Особливо важливим аспектом усуспільнення процесу роботи було 

обговорення можливих напрямків розвитку громади. Визначено ключові фактори, які впливають на 

якість життя, і які наведені в таблиці нижче: 

Таблиця 4. Ключові фактори, які впливають на якість життя в ОТГ 

 Позитивні фактори Негативні фактори 

Інфраструктура і 
просторове 
планування 

Вигідне розташування 
Відсутність обтяжливої промисловості 

Нова школа в центрі Петриківки і 
спортивні об'єкти 

Низька якість технічної інфраструктури, 
зокрема водопостачання та каналізації 

Відсутність планів просторового 
планування територій для всієї громади 

Економіка 

Добре розвинений сільськогосподарський 
сектор 

Потенціал розвитку переробки 
Інноваційні галузі сільськогосподарського 

виробництва 

Високий рівень безробіття 
Відсутність привабливих робочих місць 

Навколишнє 
середовище і 

туризм 

Впізнавана культура і мистецтво, яка є 
національною та світовою спадщиною 

Привабливі екологічні цінності 

Відсутність інфраструктури та туристичної 
пропозиції 

Невирішена проблема очищення стічних 
вод 

Низька екологічна свідомість 

Суспільство, 
людський 

капітал 

Запис до Списку всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО 

Висока активність місцевої спільноти 
Соціально відповідальний бізнес 

Старіюча спільнота 
Міграції 

Соціальні патології 

Орган 
самоврядування 

Активні місцеві лідери 
Досвід співпраці з міжнародними 

партнерами 

Відсутність ЦНАП-у 
Недостатня кількість кваліфікованих 

чиновників 
Відсутність відділу розвитку 

 
Джерело: власні напрацювання 
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3. РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Соціологічне дослідження якості життя мешканців 

Елементом проведеної діагностики, який був ключовим для подальшої роботи над стратегією громади, 

було проведення соціологічного дослідження якості життя мешканців Петриківської ОТГ, з якого 

випливають такі висновки:  

• 49,0% мешканців оцінюють свою матеріальну ситуацію як середню і добру, 39,4% оцінюють як 
погану і дуже погану, 11% – важко дати відповідь. 

• Головним джерелом доходів 29,8% мешканців виступають пенсійні виплати і виплати для осіб 
з інвалідністю.  

• Оцінка об’єднаної громади як місця для проживання: добре – 33,4%, посередньо – 35,2%, 
погано – 32,2% (рисунок 3). 

• Досить низька позитивна оцінка факту створення об’єднаної громади – 36,7%, посередня – 
38,1%, погана – 12,6%. 

• Відсоток домогосподарств, в яких цікавляться тим, що відбувається на території громади, сягає 
45,5%; 20% мешканців не цікавляться. 

• 32,6% мешканців стверджують, що влада добре інформує про свою діяльність, 32,2% мають 
протилежне бачення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3. Оцінка 
мешканцями 
Петриківської ОТГ як 
місця для 
проживання. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 

Дослідження дозволило визначити фактори, які позитивно і негативно впливають на якість життя в 
громаді.  

До позитивних факторів належать: 

• Високий відсоток мешканців, які задоволені фактом проживання в об’єднаній громаді, та 
позитивна оцінка громади, як місця для проживання 

• Високий відсоток мешканців, які вирішили залишитися в громаді 

• Позитивна оцінка факту створення об’єднаної громади 
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• Позитивна оцінка послуг, які надаються адміністрацією, а також роботи і ставлення самих 
чиновників 

• Позитивна оцінка мешканцями рівня безпеки у місцях загального користування у об’єднаній 
громаді 

• Чистота громадських місць (прибирання площ, парків), чистота повітря 

• Доступність шкіл і якість навчання у школах на території громади 

• Сфера культури та можливість участі у спортивних заходах як глядач, діяльність бібліотек 
(пропозиції, активність), можливість брати участь у культурному житті та можливість активно 
займатися спортом була позитивно оцінена мешканцями 

• Позитивна оцінка якість доступності і навчання у дитячих садочках, а також доступності дитячих 
майданчиків 

• Доступність і якість послуг закладів позашкільної освіти 

• Позитивна оцінка мешканцями діяльність аптек та діяльність установ соціального захисту на 
території громади 
 

До факторів, які негативно впливають на якість життя в громаді, належать: 

• Незадовільна можливість сортування сміття та вивезення сміття з домогосподарств 

• Придатність доріг для пішоходів, стан доріг, відсутність тротуарів, велодоріжок і незадовільне 
утримання доріг у зимовий період 

• Недостатня доступність велосипедних маршрутів та незадовільна придатність доріг для 
пішоходів (наявність тротуарів, їх стан, нічне освітлення)  

• Мешканці незадоволені чистотою річок, озер, водойм 

• Відсутність достатньої кількості робочих місць на території громади 

• Дуже слабка підтримка започаткування власного бізнесу з боку громади 

• Матеріальні проблеми, які стосуються 39,4% домашніх господарств, призводять до соціального 
виключення, зумовлюють низьку якість життя 

• Слабка зацікавленість установ громади проблемами осіб похилого віку 

• допомогу, що надається громадськими організаціями або установами громади особам, які 
перебувають у важких матеріальних умовах 

• Мешканці незадоволені низькою доступністю послуг фахових лікарів 

• Недостатня доступність місць, в яких дорослі можуть проводити свій вільний час поза домом 
(клубів, центрів, кав’ярень та ін.) 

• Незадоволені потреби мешканців у доступі до місць відпочинку та відновлення (відпочинку на 
лоні природи) у безпосередній близькості від місця проживання 

Оцінка якості громадських послуг, які надаються інституціями місцевого самоврядування 

Окрім визначення чинників, які впливають на збалансований місцевий розвиток, результати 
проведеного дослідження дають інформацію про оцінку мешканцями громадських послуг, які 
надаються інституціями місцевого самоврядування в розрізі окремих сфер життєдіяльності громади – 
охорони навколишнього середовища, функціонування громадського транспорту та дорожньої 
інфраструктури, шкільної й позашкільної освіти і дозвілля, соціальної сфери, підтримки 
підприємницької діяльності і сфери зайнятості, сфери культури і спорту. 
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Рисунок 4. Оцінка 
мешканцями 
громадських послуг 
в сфері охорони 
навколишнього 
середовища. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 

У сфері охорони навколишнього середовища, як видно на рисунку 4, мешканці Петриківської ОТГ 
позитивно оцінюють упорядкування і озеленення - наявності природи в оточенні людини (парки, 
зелені зони та ін.) та естетику громадських будівель (їхній вигляд), чистоту громадських місць 
(прибирання площ, парків, вулиць та ін.). В той же час мешканці негативно оцінили чистотою річок, 
озер, водойм, стан (роботу) каналізаційних мереж та чистоту навколишнього середовища в цілому. 
Однак найбільш негативні оцінки пов’язані з можливість сортування та вивезення сміття з 
домогосподарств. 

Такі оцінки громадських послуг дають можливість адміністрації ОТГ коригувати свою діяльність в сфері 
охорони навколишнього середовища відповідно до потреб та очікувань мешканців. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5. Оцінка 
мешканцями 
громадських послуг 
в сфері транспорту 
та дорожньої 
інфраструктури. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 
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Оцінка функціонування громадського транспорту і дорожньої інфраструктури, представлена на 
рисунку 5, негативна. Мешканці Петриківської ОТГ найбільш негативно оцінюють якість і стан 
дорожнього покриття, придатність доріг для пішоходів (наприклад, наявність тротуарів, їх стан, нічне 
освітлення) та утримання доріг у зимовий період. 

Значної уваги з боку влади громади вимагають питання безпеки на дорогах, якості громадського 
транспорту на території громади, а також наявності транспортного сполучення між населеними 
пунктами об’єднаної громади. 

Мешканці Петриківської ОТГ позитивно оцінюють якість послуг які надаються інституціями місцевого 
самоврядування у сфері освіти (рисунок 6).  

Мешканці позитивно оцінили доступність шкіл, якість навчання у дитячих садочках, доступність 
дитячих майданчиків, якість навчання у школах, доступність дитячих садочків, доступність і якість 
послуг закладів позашкільної освіти, якість і доступність позаурочних занять у школах. Такі оцінки 
свідчать про підтримку даної сфери з боку адміністрації ОТГ, так і про наявність кадрового потенціалу 
та потенціалу розвитку.  

Уваги з боку влади громади вимагає доступність різноманітних форм цікавого дозвілля для дітей та 
молоді, яка отримала від мешканців незначну позитивну оцінку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6. Оцінка 
мешканцями 
громадських послуг 
в сфері освіти. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 

 
 

Вкрай негативна оцінка мешканцями ситуації у сфері зайнятості та підприємництва (рисунок 7) вказує 
на необхідність активних дій адміністрації ОТГ щодо надання підтримки підприємцям, підтримки з 
боку громади можливостей заснування власного бізнесу, започаткування діяльності організацій 
підтримки бізнесу, створення робочих місць. 
 
 
 



 

   

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 

15 
Стратегія сталого розвитку Петриківської ОТГ на 2019 - 2027 роки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7. Оцінка 
мешканцями 
громадських послуг 
в сфері зайнятості та 
підприємництва. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 

Низькі оцінки в даній сфері обумовлені, перш за все, низькім рівнем доходів мешканців, низькім 
рівнем зайнятості та відсутністю робочих місць. Результати дослідження показали (рисунок 8), що у 
29,8% домогосподарств основним джерелом доходів сім’ї виступає дохід пенсіонера або інваліда, і 
лише у 39,5% це дохід члена сім’ї, який працює на ставці (повній чи частковій). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 8. Оцінка 
мешканцями 
джерел доходів 
члена сім’ї, який 
заробляє 
найбільше. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 

 

У соціальній сфері мешканці позитивно оцінюють лише діяльність аптек на території Петриківської ОТГ 
(рисунок 9). Діяльність в ОТГ установ соціального захисту отримала незначну позитивну оцінку. 
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Рисунок 9. Оцінка 
мешканцями 
громадських 
послуг у соціальній 
сфері. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 
 

Покращення потребує якість послуг, які надаються інституціями місцевого самоврядування щодо 
пристосованості громадських будівель до потреб осіб з інвалідністю. Слабка зацікавленість установ 
громади проблемами осіб похилого віку, низька доступність для мешканців послуг фахових лікарів, 
недостатня допомога громадських організацій особам, які перебувають у важких матеріальних умовах, 
відсутність можливості користуватися послугами по догляду, фінансованими громадою - такі оцінки 
зобов’язують адміністрацію громади вдосконалювати свою активність в соціальній сфері відповідно до 
потреб та очікувань мешканців. 

У сфері культури і спорту мешканці Петриківської ОТГ позитивно оцінюють якість послуг які надаються 
інституціями місцевого самоврядування (рисунок 10). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 10. Оцінка 
мешканцями 
громадських послуг 
в сфері культури і 
спорту. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя. 
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Мешканці позитивно оцінили можливість участі у спортивних заходах, діяльність бібліотек, можливість 
брати участь як глядач/слухач у культурному житті, можливість активно займатися спортом, 
доступність інтернету, можливість брати участь у культурно-мистецькій діяльності, можливість 
активної участі в різноманітній громадській діяльності, діяльність будинків культури. 

Уваги з боку влади громади вимагає доступність (існування) місць, в яких дорослі можуть проводити 
свій вільний час поза домом (наприклад, клубів, центрів, кав’ярень та ін.), а також доступ до місць 
відпочинку та відновлення у безпосередній близькості від місця проживання, наявність яких мешканці 
оцінили негативно. 

Рисунок 11 відображає підсумки дослідження якості життя та якості громадських послуг, які надаються 
інституціями місцевого самоврядування. Дослідження дозволило визначити фактори, які мають 
найбільший вплив на якість життя і громадських послуг, і сфери, які повинні мати особливу підтримку 
для досягнення збалансованого місцевого розвитку. 

 
 
Рисунок 11. Оцінка 
важливості факторів, 
які мають 
найбільший вплив на 
якість життя і 
публічні послуги, і які 
повинні мати 
особливу підтримку 
для досягнення 
збалансованого 
місцевого розвитку. 
Джерело: 
Дослідження якості 
життя (n=349 
домашніх 
господарств) 

 
Найбільшої підтримки, за оцінками мешканців, потребує дорожня інфраструктура.  
Другий щабель займають вуличне освітлення і охорона та профілактика здоров’я.  
На третьому щаблі уваги і дій з боку влади потребують соціальна допомога і чистота вулиць та 
громадських місць. 
Ця інформація надзвичайно важлива для влади об’єднаної громади, оскільки дозволяє визначити 
ключові потреби, які одночасно мають суттєвий вплив на відчуття комфорту і якість життя мешканців і 
є вказівником для активних дій. 
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4.  SWOT-АНАЛІЗ – ВИСНОВКИ 

Підсумком стратегічного аналізу і соціологічного дослідження в процесі партисипативного 

стратегічного планування і роботи над стратегією Петриківської ОТГ було проведення SWOT-аналізу, 

який полягає у визначенні сильних (англ. Strenghts) i слабких (Weaknesses) сторін громади (її 

позитивних і негативних рис, специфічних ресурсів, потенціалу або дефіцитів, які мають вплив на 

майбутній розвиток), а також можливостей (Opportunities) i загроз (Threats), (позитивних і негативних 

процесів чи явищ, які стосуються громади або стосуватимуться її у майбутньому і впливатимуть на її 

розвиток).  

Процес приготування SWOT/TOWS–аналізу відбувався у декілька етапів, в яких брали участь 

представники призначеного стратегічного колективу, представники громадських організацій, 

комунальних установ і мешканці, які представляють різні соціальні групи (бізнесменів, фермерів, 

пенсіонерів). 

Визначено чинники, які впливають на розвиток громади. Аналіз SWOT був проведений в чотирьох 

сферах: 

• Сфері економіки - де визначено слабкості і потенціали місцевої економіки, шанси і бар'єри 
розвитку і їх визначники, можливості створення нових можливостей і ресурсів. 

• Суспільній сфері - задоволення суспільних потреб, процеси і суспільні проблеми, публічна 
безпека, суспільні послуги (освіта, охорона здоров'я, культура), активність і інтеграція 
суспільства. 

• Сфері комунальних послуг (цивілізаційній) - комунальні послуги, доступність і якість 
адміністративного обслуговування, житловий фонд, якість життя і доступність послуг. 

• Зовнішніх відносин - співробітництво з інституційними партнерами (адміністраціями різних 
рівнів, іншими місцевими органами влади, громадськими організаціями, підприємствами) і 
мешканцями. 

Ідентифіковано ключові проблеми, які будуть вирішуватися в довгостроковій перспективі, вони 

сформульовані наступним чином: 

• Низька якість технічної інфраструктури, зокрема водопостачання та каналізації 

• Відсутність планів просторового планування територій для всієї громади 

• Високий рівень безробіття 

• Відсутність привабливих робочих місць 

• Відсутність інфраструктури та туристичної пропозиції 

• Проблема очищення стічних вод 

• Низька екологічна свідомість 

• Старіюча спільнота 

• Міграції 

• Соціальні патології 

• Відсутність ЦНАП-у 

• Недостатня кількість кваліфікованих чиновників 

• Відсутність відділу розвитку. 
 



 

   

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 

19 
Стратегія сталого розвитку Петриківської ОТГ на 2019 - 2027 роки 

На підставі результатів у згаданих сферах ідентифіковано сильні і слабкі сторони громади, а також її 

шанси і загрози, представлені в таблиці 4. 

Таблиця 5. Результати SWOT-аналізу Петриківської ОТГ  

Органи місцевого самоврядування 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Ефективне і активне управління 
2. Досвід співпраці з міжнародними партнерами 
3. Комунікація з мешканцями 

1. Відсутність ЦНАП-у 
2. Ротація кадрів 
3. Прийняття завдань від районної адміністрації 
4. Розташування районної адміністрації у Петриківці 
5. Відсутність планів просторового планування 

територій для всієї громади 

Шанси Загрози 

1. Можливості підвищення кваліфікації працівників 
2. Інтеграція системи управління громадою з 

системою стратегічного планування 
3. Отримання авторських прав громадою на 

уніфікований бренд Петриківський Розпис 
4. Подальший процес децентралізації і консолідації 

громад 
5. Приєднання до складу нинішньої ОТГ громади 

Новопідкряж 

1. Вплив великих власників сільських господарств на 
адміністрацію району 

2. Несподівані адміністративно-податкові зміни 
3. Відтік співробітників на конкурентні робочі місця 
4. Подальша недостатня державна допомога в сфері 

інфраструктурної підтримки адміністрації 
5. Передача без фінансового забезпечення подальших 

завдань від районної адміністрації 
6. Пасивність влади району у вирішенні проблеми 

відсутності спільної межі Петриківки з 
Новопідкряжем, яка дозволила б подальше 
об'єднання 

Інфраструктура і просторове планування 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Рівномірна концентрація населених пунктів на 
території громади і густоти населення 

2. Можливість управління земельними ресурсами за 
межами населених пунктів 

3. Доступність інвестиційних територій 
4. Добре розвинена сфера комунальних послуг 
5. Транспортне сполучення з великими 

промисловими центрами Дніпро і Кам'янське 
6. Нова школа в центрі Петриківки і спортивні 

об'єкти 

1. Відсутність планів просторового розвитку територій – 
існує потреба їх оновлення 

2. Відсутність інвестиційної пропозиції, незважаючи на 
наявність землі, призначеної на інвестиції 

3. Відсутність інфраструктури водопостачання та 
водовідведення в деяких населених пунктах громади 

4. Поганий стан інфраструктури водопостачання та 
водовідведення 

7. Поганий стан житлово-комунальної інфраструктури 
8. Нерозвинена і в поганому технічному стані мережа 

дорожньої інфраструктури всередині громади 
9. Слабо розвинена пропозиція громадського 

транспорту всередині громади 

Шанси Загрози 
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1. Витрати держави на розвиток дорожньої 
інфраструктури 

2. Отримання фінансування на розвиток 
інфраструктури з обласної адміністрації 

3. Створення впізнаваного і привабливого місця 
зустрічей 

4. Будівництво комунального житла, доступного для 
молодих мешканців 

1. Зміни у фінансуванні інфраструктури на державному 
рівні 

Економіка 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Близькість до великих ринків збуту – Дніпро і 
Кам'янське 

2. Доступність до ринків вздовж траси Дніпро-Київ 
3. Перевага привабливих чорноземів 

сільськогосподарського призначення у земельній 
структурі громади 

4. Інноваційне сільськогосподарське виробництво 
(равлики) 

1. Високий рівень безробіття і несприятлива для 
розвитку економіки демографічна структура 

2. Відтік кваліфікованого персоналу з території громади 
3. Обмежені можливості підтримки соціально-

економічного розвитку адміністрацією громади 
4. Інвестиційна пропозиція громади 

Шанси Загрози 

1. Отримання міжнародних сертифікатів 
уніфікованого бренду Петриківського розпису 

2. Зростання попиту на продукти чистого 
сільськогосподарського виробництва 

3. Стимулювання попиту на зовнішніх ринках на 
продукти з брендом Петриківського розпису 

4. Вихід на ринки збуту ЄС 
5. Створення Центру дизайну, орієнтованого на 

комерціалізацію місцевого дизайну, який 
базується на місцевому форумі дизайну 

6. Розробка постійних механізмів співпраці 
місцевого бізнесу з мешканцями, адміністрацією 
та місцевими НДО  

7. Підтримка розвитку сільськогосподарської 
переробки 

8. Підтримка розвитку місцевих кластерів, які 
базуються на сільськогосподарському 
виробництві 

9. Легалізація робочих місць 
10. Стимулювання внутрішнього попиту 

1. Використання штучних добрив у 
сільськогосподарському виробництві, які підвищують 
ефективність 

2. Нестабільність курсу валют 
3. Підвищення податкових зборів для малих 

підприємців 
4. Нестабільність цін на енергоносії 
5. Помітні зміни клімату, які призводять до коливань 

тривалості періоду вегетації у річних циклах 
6. Відтік кваліфікованого персоналу з території громади 
7. Збройний конфлікт на сході країни 
8. Незрозумілий статус податку на нерухомість 
9. Монополізація різних галузей промисловості і ринків 

збуту 
 

Навколишнє середовище і туризм 

Сильні сторони Слабкі сторони 
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1. Наявність привабливих водойм та річок на 
території громади 

2. Наявність двох найчистіших річок 
Дніпропетровщини на території громади: 
Чаплинка і Оріль 

3. Наявність місць з привабливим ландшафтом 
4. Свердловини мінеральних вод 
5. Запис до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
6. Перші малі підприємства спеціалізованого 

туризму (агротуристичні господарства, зелений 
туризм) 

1. Відсутність туристичної і готельної інфраструктури 
2. Низька екологічна свідомість мешканців і 

підприємців 
3. Відсутність ефективної системи управління збору і 

вивезення відходів 
4. Відсутність сортування сміття 
5. Забруднення навколишнього середовища 
6. Нелегальні звалища сміття 

Шанси Загрози 

1. Створення простору для рекреації в середовищі 
природних водойм громади 

2. Залучення туристичних агенцій до використання 
мистецького потенціалу громади 

3. Створення нових туристичних продуктів, які 
використовують петриківський бренд (майстерні, 
культурні форуми) 

4. Інтегрована туристична пропозиція, яка базується 
на місцевих природних та історичних цінностях 

5. Інтегрована туристична пропозиція, яка базується 
на місцевих природних та історичних цінностях 
або пов'язана з водними видами спорту 

6. Розбудова дорожньої розв'язки Дніпро-Київ-
Полтава 

7. Збільшення доходів мешканців і призначення 
їхньої частини на рекреацію 

1. Близькість до зони АТО 
 

Суспільство, людський капітал 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Добре освічена спільнота 
2. Наявність численної спільноти народних артистів, які 

спеціалізуються на Петриківському розписі 
3. Школи з хорошим рівнем освіти 
4. Розташування інклюзивно-ресурсного центру для 

дітей з обмеженими можливостями 
5. Розташування мистецької школи – живопису і 

Петриківського розпису 
6. Міжнародна діяльність Фонду імені Федора Панка 
7. Місцеві неурядові організації (п'ятидесятники, 

православна церква, ветерани) 
8. Міцно вкорінена традиція роботи на себе (гордість за 

історичну відсутність панщини на території 
Петриківки) 

9. Унікальні місцеві традиції: Петриківське весілля, 

1. Значна частка у віковій структурі осіб пенсійного 
віку 

2. Низька середня тривалість життя 
3. Соціальні патології 
4. Професійне консультування для молоді 
5. Доступність закладів охорони здоров'я 
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паляниця 

Шанси Загрози 

1. Покращення співпраці між місцевими НДО – мережа 
2. Розвиток співпраці між місцевим бізнесом і 

середніми школами 
3. Урядові програми виходу з бідності 

1. Експансія доступу до наркотиків 
2. Загроза інфекцій туберкульозом і ВІЛ  
3. Значна частка вчителів пенсійного віку 
4. Явище самолікування серйозних захворювань 
5. Пряма і розширена фінансова допомога для 

мешканців 
6. Відсутність довіри до держави і законодавства 
7. Рівень життя мешканців 
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5. БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

Наше бачення випливає з системи цінностей, які 
вкорінені у місцевій спільноті Петриківської ОТГ. 
Це бачення є нашим напрямком і прагненням, до 
якого ми прямуватимемо у наступні роки, щоб 
громада стала місцем для життя, роботи, та 
відносин, які домінуватимуть в нашій спільноті, в 
якій ми хочемо перебувати. Це прагнення 
реалізації мрій за допомогою визначених планів. 
Бачення розвитку громади виникло в процесі 
партисипативного стратегічного планування, до 
участі в якому були запрошені представники 
різних груп місцевої спільноти, влади та експерти. 
У процесі розробки стратегії та бачення також 
брали участь діти, чиї візуалізації майбутнього 
громади були відібрані на конкурсі і були 
натхненням в дискусіях про майбутнє громади для 
стратегічного колективу. Партисипативна модель 
розробки бачення також дозволила включення 
молоді на етапі ідей і визначення операційних 
цілей, які будуть досягнуті в майбутньому через 
дії. Завдяки цьому сформульовано бачення 
громади, схвалене в процесі суспільних 
консультацій, наступного змісту: 
 

Петриківська ОТГ – це всесвітньо 
впізнаваний бренд високої якості 

життя, створений її мешканцями на 
основі місцевих козацьких традицій, 

які ґрунтуються на цінностях та 
моралі, виражених у різних видах 

мистецтва. Це місце, де у 
інноваційний спосіб поєднуються 

культура, історія, мистецтво, що веде 
до розвитку талантів, де можна жити 
у гармонії з природою, розвиваючи 
підприємництво, туризм, сільське 

господарство, інфраструктуру.  
Тут найважливіша людина! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

   

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 

24 
Стратегія сталого розвитку Петриківської ОТГ на 2019 - 2027 роки 

6. СТРАТЕГІЧНІ Й ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ 

Наведені нижче стратегічні цілі сформульовані на основі результатів проведеної діагностики основних 
сфер життєдіяльності громади. Діагностика дозволила сформулювати ключові проблеми в цих сферах: 

• Соціальна сфера – старіюча спільнота, міграції, соціальні патології. 

• Сфера інфраструктури – низька якість технічної інфраструктури, зокрема водопостачання та 
каналізації, відсутність планів просторового планування для всієї громади. 

• Сфера екології і туризму – відсутність інфраструктури та туристичної пропозиції, невирішена 
проблема очищення стічних вод, низька екологічна свідомість. 

• Економічна сфера – високий рівень безробіття, відсутність привабливих робочих місць, 
невикористаний економічний потенціал мешканців та підприємців громади, місцевих ресурсів 
(природа, петриківський розпис). 

В стратегії закладено інтенсивний характер розвитку громади, який ґрунтується на її постійно 
укріплюваних міцних сторонах і перевагах. Водночас не забуто про виявлені недоліки та потреби, які 
мають бути задоволені. Стратегічні цілі є найвищою ланкою дерева цілей. Кожна з них підпорядкована 
відповідній продіагностованій сфері життя громади. Із стратегічних цілей випливають операційні цілі 
вказуючи шлях їх реалізації. Вони визначені для кожної стратегічної цілі, сформульованої в документі, 
визначаючи її сферу і межі. В той же час, вони залишаються на певному рівні узагальнення, вказуючи 
лише напрямок, який реалізують описані конкретні дії, що мають бути виконані для реалізації стратегії 
до 2027 року. 

 

Стратегічні цілі розвитку Петриківської ОТГ 
 

Стратегічна ціль 1. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ/ПОСИЛЕННЯ 

ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ.  
ГРОМАДА ДЛЯ МЕШКАНЦІВ 

 

Стратегічна ціль 2. СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ МІСЦЕВОЇ ЕКОНОМІКИ, ЗАСНОВАНОЇ НА 

ТАЛАНТАХ І ПІДПРИЄМНИЦТВІ МЕШКАНЦІВ, РОЗВИТОК ТУРИЗМУ І СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА. ТУТ МИ ПІДТРИМУЄМО ІННОВАЦІЇ 

 

Стратегічна ціль 3. СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ, ЗАХИСТУ ТА ПРОСУВАННЯ 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ.  
ЧАС ДЛЯ ПЕТРИКІВКИ 

 

Стратегічна ціль 4. ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЯКА 

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ КОМФОРТУ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ.  
ПЕТРИКІВКА - Я ТУТ ЖИВУ  
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Таблиця 6. Стратегічні і операційні цілі розвитку Петриківської ОТГ 
 

Стратегічна ціль 1. Розвиток соціальної сфери для зміцнення/посилення людського 
капіталу.  
Громада для мешканців 

  
Операційна ціль 1.1. Високий рівень громадської, соціальної та медичної безпеки для мешканців і 

мешканок 
Операційна ціль 1.2. Зростання інтелектуального капіталу і розвиток громадянського суспільства 
Операційна ціль 1.3. Збереження місцевої самобутності та розвиток соціального/суспільного капіталу 
Операційна ціль 1.4. Ефективна система громадського управління 
Операційна ціль 1.5. Зростання співпраці, заснованої на довірі 

  
  

Стратегічна ціль 2. Створення конкурентної місцевої економіки, заснованої на талантах і 
підприємництві мешканців, розвиток туризму і сільського 
господарства. Тут ми підтримуємо Інновації 

  
Операційна ціль 2.1. Підтримка розвитку туристичної та рекреаційної бази 
Операційна ціль 2.2. Високої якості підприємницька освіта для мешканців і мешканок 
Операційна ціль 2.3. Підтримка місцевого підприємництва за допомогою інструментів податкової 

політики 
Операційна ціль 2.4. Промоція підприємницької ініціативи серед наймолодших мешканців громади 
Операційна ціль 2.5. Зростання конкурентоспроможності продукції та послуг на місцевому ринку - Buy 

local 
  
  

Стратегічна ціль C. Створення системи збереження, захисту та просування культурної 
спадщини та активізація розвитку сфери культури.  
Час для Петриківки 

  
Операційна ціль 3.1. Збереження, захист та просування культурної спадщини 
Операційна ціль 3.2. Активізація розвитку сфери культури 

  
  

Стратегічна ціль D. Ефективна система захисту навколишнього середовища, яка 
забезпечує високий рівень комфорту життя мешканців.  
Петриківка - я тут живу 

  
Операційна ціль 4.1. Збереження природної привабливості та підвищення екологічної безпеки 
Операційна ціль 4.2. Підвищення привабливості проживання і розвиток мережевої інфраструктури 
Операційна ціль 4.3. Систематичне поліпшення транспортної доступності та розвиток засобів транспорту 
Операційна ціль 4.4. Сприяння здоровому способу життя та підвищення обізнаності та культури здоров'я 

мешканців і мешканок 
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7. ІНДИКАТОРИ ВПЛИВУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ВТІЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ 

 
Індикатори впливу 

Важливим елементом процесу моніторингу та оцінювання є відповідний підбір показників та 
індикаторів, які обумовлюють ефективний моніторинг Стратегії та дають змогу проводити 
порівняльний аналіз, надають достовірну інформацію про рівень соціально-економічного розвитку 
громади. Підставою для розробленої системи показників повинен бути набір офіційних статистичних 
даних, доступних на рівні громади.  

З практичної точки зору це базовий перелік показників та індикаторів, який передбачає можливість 
впровадження нових або розширення переліку наявних даних. В ситуації, коли неможливо підібрати 
один показник, який вимірює ціль (оскільки її реалізація передбачає, наприклад, досягнення кількох 
оперативних цілей чи завдань), можуть бути сформульовані синтетичні показники.  

У процесі моніторингу та оцінювання показники повинні підбиратись відповідно до визначених 
стратегічних і оперативних цілей та завдань Стратегії таким чином, щоб вони відображали вплив 
реалізації Стратегії на трансформацію громади та показували конкретні результати. На етапі 
моніторингу та оцінювання повинні бути ідентифіковані три види показників: 

Основною метою системи моніторингу Стратегії виступає перевірка ефективності дій, визначених в 
рамках стратегічних та оперативних цілей, які містяться в документі. Таким чином, моніторинг 
реалізації Стратегії буде проводитись з урахуваннях сукупних показників продуктів, результатів та 
впливу проаналізованих основних показників, визначених у Стратегії для окремих стратегічних цілей. 
Показники реалізації Стратегії розвитку спрямовані на визначення того, чи досягнуті, та в якій мірі 

•які визначають безпосередній результат реалізованої інвестиції/завдання

•вимірюють ступінь виконання оперативних цілей

•відносяться до вимірювання ефективності та дієвості

•стосуються виключно періоду реалізації стратегії, відповідають безпосереднім та 
негайним ефектам, які виникають внаслідок реалізації даної дії

1. Показники 
продукту:

•які надають інформацію про безпосередні зміни, що відбулися як результат реалізації 
конкретних дій Стратегії (вони можуть мати вигляд натуральних або фінансових 
показників)

•відносяться до вимірювання ефективності та дієвості результатів реалізації Стратегії 
відразу після реалізації

2. Показники 
результату:

•які служать для демонстрації постійних змін, що є результатом реалізації Стратегії

•відносяться до наслідків реалізації завдань для місцевої спільноти

•вимірюють довготермінові наслідки реалізації Стратегії, перевірені та представлені після 
завершення реалізації Стратегії або її етапів, по відношенню до ситуації в громаді до 
початку її реалізації, та показують вплив на соціально-економічну ситуацію у певний 
період після завершення (н-д, зростання % безробітних, які беруть участь у тренінгах)

3. Показники 
впливу:
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досягнуті, стратегічні цілі, а також в якій мірі впровадження Стратегії  наближає громаду до реалізації 
стратегічного бачення. Показники, які забезпечують моніторинг реалізації Стратегії та стосуються її 
окремих стратегічних та операційних цілей, представлені нижче. 

Таблиця 7. Індикатори впливу відповідно до стратегічних цілей Стратегії 

 

 

 

Стратегічна ціль 1: Розвиток соціальної сфери для зміцнення / посилення людського капіталу. 

• Кількість громадських організацій

• Кількість проектів, реалізованих за ініціативи мешканців та ініціативних груп

• Кількість об'єктів, пристосованих для старших осіб та осіб з особливими потребами

• Кількість рекреаційних, спортивних заходів, організованих владою громади спільно з іншими організаціями та інституціями

• Кількість громадських слухань

• Кількість заходів, адресованих молоді

• Кількість рекреаційних та спортивних заходів

Стратегічна ціль 2: Створення конкурентної місцевої економіки, заснованої на талантах і підприємництві жителів, розвитку 
туризму і сільського господарства

• Кількість працевлаштованих мешканців у підприємствах, які діють на території громади

• Кількість суб’єктів господарювання, які діють на території громади

• Кількість (відсоток) безробітних

• Площа інвестиційно розвинених територій

• Кількість новозареєстрованих суб'єктів господарювання

• Кількість працюючих - на тисячу мешканців

• Кількість мешканців, які користуються сільськогосподарськими консультаційними послугами

• Кількість нових інвесторів, залучених громадою

• Кількість реалізованих спільних проектів влади громади та бізнесу

Стратегічна ціль 3: Створення системи збереження, захисту та просування культурної спадщини та активізація розвитку 
сфери культури

• Кількість реалізованих проектів

• Кількість культурних заходів

• Кількість культурних заходів, організованих владою громади спільно з іншими організаціями та інституціями

Стратегічна ціль 4: Ефективна система захисту навколишнього середовища, яка забезпечує високий рівень комфорту 
життя мешканців

• Довжина новозбудованих доріг на території громади

• Довжина відремонтованих доріг на території громади

• Частка капітальних видатків у загальних видатках бюджету громади

• Кількість точок освітлення на 1000 мешканців

• Довжина нових та відремонтованих тротуарів та велодоріжок на території громади

• Кількість нових та відремонтованих рекреаційних майданчиків

• Кількість нових і відремонтованих  об’єктів освіти, медицини, культури, спорту та рекреації

• Кількість модернізованих спеціалізованих шкільних класів на території громади

• Площа зданого в експлуатацію соціального житла

• Довжина каналізаційної i водопровідної мережі на території ОТГ

• Довжина відремонтованих водопровідних мереж 

• Відсоток мешканців, охоплених роздільним збиранням сміття 

• Кількість інфраструктури для роздільного збирання сміття

• Кількість адміністративних послуг, наданих ЦНАПом онлайн

• Інвестиційні видатки на ФАП - на 100 мешканців

• Число проведених навчань на тематику, пов’язану з екологією

• Число учасників конкурсів на екологічну тематику

• Число учасників навчань, пов'язаних з поширенням здорового способу життя

• Кількість створених туристичних продуктів
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8. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ ТА ІНШИМИ СТРАТЕГІЧНИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

В процесі створення Стратегії сталого розвитку Петриківської ОТГ на 2018 – 2026 роки був дотриманий 
принцип несуперечності зі стратегіями вищого рівня – Стратегією розвитку Дніпропетровської області 
на період до 2020 року, Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року 
та Стратегією сталого розвитку "Україна - 2020".  

Стратегія "Україна - 2020" визначає мету, вектори, дорожню мапу, найвищі пріоритети і показники 
відповідних суспільно-економічних, організаційних, політико-правових умов формування і розвитку 
України. Стратегія "Україна - 2020" передбачає у рамках одного з чотирьох векторів руху - 
Відповідальність і Соціальна Справедливість - реалізацію реформ: Децентралізація та реформа 
державного управління, а також Реформа регіональної політики. Внаслідок зазначених реформ 
відбулося об'єднання громад і виникнення Петриківської ОТГ. 

Даний вектор руху реалізовує Державна Стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, яка 
визначає три стратегічні цілі: 

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

Для кожної стратегічної мети Державної Стратегії регіонального розвитку визначено також операційні 
цілі і завдання, які складають основу для цілей і завдань Стратегії розвитку Дніпропетровської області 
на період до 2020 року.  

В стратегії розвитку Дніпропетровської області визначені наступні пріоритетні напрями розвитку 
регіону – стратегічні цілі: (1) зменшення економічних дисбалансів, (2) розвиток сільських територій, (3) 
екологічна та енергетична безпека, (4) розвиток людського капіталу. Ці цілі знайшли безпосереднє 
відображення в стратегічних цілях Стратегії розвитку Петриківської ОТГ і системно узгоджуються з 
пріоритетними напрямами розвитку громади:  

1. Розвиток соціальної сфери для зміцнення/посилення людського капіталу. Громада для 
мешканців. 

2. Створення конкурентної місцевої економіки, заснованої на талантах і підприємництві 
мешканців, розвиток туризму і сільського господарства. Тут ми підтримуємо Інновації. 

3. Створення системи збереження, захисту та просування культурної спадщини та активізація 
розвитку сфери культури. Час для Петриківки. 

4. Ефективна система захисту навколишнього середовища, яка забезпечує високий рівень 
комфорту життя мешканців. Петриківка - я тут живу. 

Взаємозв'язок стратегічних документів і стратегічних цілей, зазначених вище, представлено на 
рисунку 12. 

Цілі в Стратегії сталого розвитку Петриківської ОТГ на 2019 – 2027 роки узгоджені з цілями Стратегії 
розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, в наслідок чого забезпечується 
використання ефекту синергії в реалізації поставлених цілей як для Петриківської ОТГ, так і для області 
в цілому. 

Наведена нижче схема демонструє окремі взаємозв’язки між стратегічними і оперативними цілями 
Стратегії розвитку Дніпропетровської області та Стратегії сталого розвитку Петриківської ОТГ. 
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 Рисунок 12. Взаємозв'язок стратегічних документів і стратегічних цілей 
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9. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ - ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ І М'ЯКИХ ПРОЕКТІВ 

Основними джерелами фінансування діяльності в усіх сферах розвитку виступають власні доходи 
громади і зовнішні джерела (в тому числі цільові субвенції, гранти, кредити). Джерелом здобуття 
цільових субвенції можуть бути Урядові Програми, які реалізуються через державний бюджет 
(Міністерство регіонального розвитку і бюджет області (державні установи) та підтримують окремі 
сфери. Державний бюджет – це: 

• кошти інфраструктурної субвенції; 

• кошти ДФРР.  

Щодо першого випадку – ці кошти надаватимуться обмежений період. Громада також готуватиме 
інвестиційні програми та проекти регіонального розвитку, що можуть фінансуватися за кошти ДФРР, за 
визначеними Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 р. напрямками. 
Зовнішні джерела  

Можливості використання державного бюджету та зовнішнього фінансування відповідно до 
стратегічних, операційних цілей і поставлених завдань демонструє нижченаведена таблиця 8. 

Таблиця 8. Джерела фінансування діяльності та проектів Стратегії розвитку 

Операційні цілі 
Державна 

інфраструктур
на субвенція 

ДФРР 
Обласний 
бюджет 

Міжнародна 
технічна 

допомога 
     

Стратегічна ціль 1. Розвиток соціальної сфери для зміцнення/посилення людського капіталу. 
Громада для мешканців 

1.1. Високий рівень громадської, соціальної 
та медичної безпеки для мешканців і 
мешканок 

+ + + 

UNDP 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

1.2. Зростання інтелектуального капіталу і 
розвиток громадянського суспільства 

- - + 

NED 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

1.3. Збереження місцевої самобутності та 
розвиток соціального/суспільного капіталу 

- - + 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

1.4. Ефективна система громадського 
управління 

+ + + 

NED 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

1.5. Зростання співпраці, заснованої на 
довірі 

+ - + 

NED 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

Стратегічна ціль 2. Створення конкурентної місцевої економіки, заснованої на талантах і 
підприємництві мешканців, розвиток туризму і сільського господарства. Тут ми підтримуємо 
Інновації 

2.1. Підтримка розвитку туристичної та 
рекреаційної бази 

+ - + 
NED 

DOBRE- Місцевий 
економічний 
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розвиток (МЕР) 

2.2. Високої якості підприємницька освіта 
для мешканців і мешканок 

- - + 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

2.3. Підтримка місцевого підприємництва 
за допомогою інструментів податкової 
політики 

- - + 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

2.4. Промоція підприємницької ініціативи 
серед наймолодших мешканців громади 

- - + 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

2.5. Зростання конкурентоспроможності 
продукції та послуг на місцевому ринку - 
Buy local 

- - + 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

Стратегічна ціль 3. Створення системи збереження, захисту та просування культурної спадщини та 
активізація розвитку сфери культури. Час для Петриківки 

3.1. Збереження, захист та просування 
культурної спадщини 

- + + 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

3.2. Активізація розвитку сфери культури - - + 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

Стратегічна ціль 4. Ефективна система захисту навколишнього середовища, яка забезпечує 
високий рівень комфорту життя мешканців. Петриківка - я тут живу 

4.1. Збереження природної привабливості 
та підвищення екологічної безпеки 

- + + 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

4.2. Підвищення привабливості 
проживання і розвиток мережевої 
інфраструктури 

+ + + 

Програма малих 
грантів Фонду 

сприяння 
демократії 

Посольства США 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

4.3. Систематичне поліпшення 
транспортної доступності та розвиток 
засобів транспорту 

+ + + 

GIZ 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 

4.4. Сприяння здоровому способу життя та 
підвищення обізнаності та культури 
здоров'я мешканців і мешканок 

- - + 

NED 
DOBRE- Місцевий 

економічний 
розвиток (МЕР) 
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10. ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ (КОРОТКОСТРОКОВА І ДОВГОСТРОКОВА ПЕРСПЕКТИВА) 

Таблиця 9. Детальний план дій на 2019 – 2023 (короткострокова перспектива) та 2019-2027 (довгострокова перспектива) роки 

Стратегічна ціль 1. Розвиток соціальної сфери для зміцнення/посилення людського капіталу.  
Громада для мешканців 
Операційна ціль 1.1. Високий рівень громадської, соціальної та медичної безпеки для мешканців і мешканок 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальн
ий за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.1.1. Встановлення 
систем 

відеоспостереження 
на території ОТГ 

Облаштовані 
відеоспостереженням 

місця масового 
скупчення людей 

Забезпечення 
безпечних умов на 

території ОТГ 

Зменшення 
злочинності 

Звіт органів 
поліції 

Відділ 
цивільного 
захисту та 

взаємодії з 
правоохорон

ними 
органами 

Місцевий 
бюджет 

2021 

1.1.2. Будівництво 
поліцейської станції в 

смт. Петриківка 

Побудована поліцейська 
станція 

Забезпечення 
безпечних умов на 

території ОТГ 

Зниження 
злочинності, 
задоволеніст
ь мешканців 

Звіт органів 
поліції, 

опитування 

Відділ 
Будівництва, 
благоустрою, 

житлово-
комунального 
господарства 

Місцевий 
бюджет, 

державний 
бюджет 

2022 

1.1.3. Реконструкція 
частини приміщення 

адміністративної 
будівлі в с. Хутірське 

під поліцейську 
станцію 

Реконструйоване 
приміщення під 

поліцейську станцію 

Забезпечення 
безпечних умов на 

території ОТГ 

Зниження 
злочинності, 
задоволеніст
ь мешканців 

Звіт органів 
поліції, 

опитування 

Відділ 
цивільного 
захисту та 

взаємодії з 
правоохорон

ними 
органами 

Місцевий 
бюджет 

2019 

1.1.4. Створення 
консультаційних 

Облаштовані 
консультаційні пункти 

Забезпечення 
безпечних умов на 

Проведення 
роз’яснюваль

Звіт про роботу 
консультаційних 

Відділ 
цивільного 

Місцевий 
бюджет 

2020 
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пунктів цивільного 
захисту 

території ОТГ ної роботи 
серед 

мешканців 
громади 

пунктів захисту та 
взаємодії з 

правоохорон
ними 

органами 

1.1.5. Створення 
травматологічного 

пункту 

Створений 
травматологічний пункт 

Забезпечення 
надання 

невідкладної 
допомоги при 
травмуванні 

Кількість 
людей яким 

надана 
допомога 

Звіт про роботу 
травматологічно

го пункту 

Відділ 
соціального 
захисту та 
охорони 
здоров’я 

Місцевий 
бюджет 

2020 

 

Операційна ціль 1.2. Зростання інтелектуального капіталу і розвиток громадянського суспільства 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальн
ий за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.2.1. Встановлення 
біг-бордів для 
розміщення 

соціальної реклами 

Встановлені біг-борди 
Розміщення 
соціальної 
реклами 

Кількість 
встановлених 

біг-бордів 

Звіт про виконані 
роботи 

Відділ 
Будівництва, 
благоустрою, 

житлово-
комунального 
господарства 

Кошти спонсорів 2021 

1.2.2. Проект 
«Сільська бібліотека – 

центр громадської 
активності» 

(придбання будівлі 
для 

Червонопартизанської 
бібліотеки) 

Окрема будівля для 
сільської бібліотеки 

Доступність до 
бібліотечних 

послуг мешканців 

Кількість 
відвідувачів 
віртуальної 

галереї 

Звіт бібліотеки 
Відділ 

культури та 
мистецтва 

Місцевий 
бюджет 

2022 

1.2.3. Створення та 
розвиток Stem-

лабораторії на базі 

Придбання сучасного 
оснащення для 

лабораторії 

Вміння логічно і 
математично 

мислити, наукове 

Організація та 
підтримка 

цілеспрямова

Звіт директора 
школи 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 
Програма DOBRE 2020 
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опорного 
навчального закладу 

розуміння 
природи і 
сучасних 

технологій, 
впевнене 

користування 
інформаційно-

комунікаційними 
технологіями, 
обізнаність і 

самовираження у 
сфері культури. 

ної 
пізнавальної 

діяльності 
учнів, 

формування у 
них умінь та 

навичок 
здійснювати 

наукові 
дослідження. 
Головна мета 

науково-
орієнтовної 

освіти 
школярів – це 

створення 
системи 

навчання на 
основі 

компетентніс
ного підходу, 

яка 
орієнтована 

на 
самореалізаці
ю особистості 

молодого 
науковця. 

1.2.4. Створення 
мультиплікаційної  

студії 

Придбання сучасного 
обладнання для  

створення 
мультиплікаційної студії, 

розробка програми 

Спроба показати 
себе у професіях, 

пов’язаних з 
кінематографом; 

створення  
власного 

підвищення 
рівня 

навчальних 
досягнень 

учнів, 
підвищення 

Звіт директорів 
шкіл 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 

Спонсорські 
кошти 

2022 
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авторського 
фільму;  розвиток 

креативності; 
розвиток 

зосередженості; 
посидючості, 

моторики; діти 
покращують свою 

ораторську та 
акторську 

майстерність;  
завдяки науковим 

мультфільмам 
краще 

сприймається 
навчальний 

матеріал. 

вихованості 
школярів; 
створення 

позитивного 
іміджу 
школи, 

підвищення її 
конкурентозд

атності 

1.2.5. Програма 
міжнародних 

учнівських обмінів 

Розробка та реалізація 
програми міжнародних 
учнівських обмінів для 

всіх навчальних закладів 
ОТГ 

Створення 
можливостей для 
отримання нових 

знань і досвіду 
учнями, 

формування 
міжнародних 
партнерських 
відносин між 
навчальними 

закладами 

Кількість 
програмних 

заходів, 
кількість 

реалізованих 
заходів 

Звіт начальника 
відділу освіти 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 

Місцевий 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 

2022 

1.2.6. Створення 
лабораторії 

тележурналістики 

Придбання сучасного 
оснащення для 

облаштування ТБ-
лабораторії 

Уміння критично 
мислити, 

генерувати ідеї, 
публічно 

виступати, мати 
уявлення про 

Проведення 
фестивалю 

медіамистецт
в серед 

навчальних 
закладів ОТГ 

Звіт директорів 
навчальних 

закладів 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 
Програма DOBRE 2022 
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створення 
реклами, 

написання текстів, 
роботу в кадрі 

 
Операційна ціль 1.3. Збереження місцевої самобутності та розвиток соціального/суспільного капіталу 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальн
ий за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.3.1. Створення 
Вуличної галереї, 
мистецької алеї 

Мистецька алея 

підвищення рівню 
туристичної 

привабливості на 
території 

Петриківської 
селищної ради 

Кількість 
туристів 

Статистичний 
звіт 

Виконавчий 
комітет 

Петриківської 
селищної 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2020 

1.3.2. Підвищення 
компетентності в 
сфері ґендерної 

політики посадових 
осіб місцевого 

самоврядування, 
працівників установ, 

підприємств та 
організацій, місцевих 

мешканців 

Проведення навчань з 
питань рівності прав та 
можливостей жінок і 

чоловіків для посадових 
осіб місцевого 

самоврядування, 
працівників комунальних 
установ, підприємств та 

організацій, громадських 
організацій, ЗМІ, 

місцевого населення 

Забезпечення 
рівного 

представництва 
жінок та чоловіків 

при прийнятті 
управлінських 

рішень, розробці 
та впровадження 
місцевої політики. 

Подолання 
гендерних 

стереотипів в 
громаді у всіх 

сферах 
життєдіяльності 

 

Кількість 
проведених 
навчальних 

заходів в 
різних 

установах; 
Кількість осіб, 

охоплених 
навчанням, 

зокрема 
жінок та 
чоловіків 

Звіти 
міськвиконкому 
про проведену 

роботу 

Виконавчий 
комітет 

Петриківської 
селищної 

ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога 

2019-2027 
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Операційна ціль 1.4. Ефективна система громадського управління 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальн
ий за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.4.1. Надання 
підтримки ОСББ для 

проведення 
капітальних ремонтів 
та енергозберігаючих 

заходів 

Відремонтовані і 
утепленні 

багатоквартирні житлові 
будинки 

Запобігання 
руйнуванню 

будівель, 
зменшення 

енергоспоживання 

Забезпечення 
безпечних і 
комфортних 

умов 
проживання 

Звіт про виконані 
роботи 

Відділ 
Будівництва, 
благоустрою, 

житлово-
комунального 
господарства 

Місцевий 
бюджет, 

обласний 
бюджет 

2019 

1.4.2.Запровадження 
елементів 

гендерного 
бюджетування в 

управлінні громадою 

Вивчення потреб жінок та 
чоловіків різних груп 

населення в отриманні 
публічних послуг за 
рахунок місцевого 

бюджету 
Перерозподіл бюджетних 

коштів з урахуванням 
потреб жінок та чоловіків 

різних цільових груп 
Формування гендерно-

чутливих програм, 
проектів, бюджету 

Підвищено якість 
та адресність 

надання публічних 
послуг в громаді 

Забезпечено 
прозорість 
розподілу 

бюджетних коштів 
Залучено широке 
коло зацікавлених 
осіб до управління 

в громаді та 
використання 

бюджетних коштів 

Кількість 
програм, які 
враховують 
інтереси та 

потреби жінок 
та чоловіків; 

сума 
бюджетних 

коштів, 
спрямованих 

на 
забезпечення 

гендерної 
рівності 

Звіт про 
виконання 
місцевого 
бюджету з 

урахуванням 
потреб 

споживачів 
послуг. 
Звіт про 

виконання 
місцевих 
програм 
розвитку 

Виконавчий 
комітет 

Петриківської 
селищної 

ради, 
депутати 

Бюджет ОТГ 2019-2027 

 
Операційна ціль 1.5. Зростання співпраці, заснованої на довірі 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальн
ий за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.5.1. Створення 
молодіжного центру 

Облаштування 
приміщення для заходів 

Формування 
національної 

Успішна 
молодь ОТГ 

Звіт начальника 
відділу освіти 

Відділ освіти, 
молоді та 

Місцевий 
бюджет 

2022 
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на території ОТГ та роботи молодіжних 
об’єднань ( підлітків, 

дітей та дорослих) 

свідомості та 
патріотичного 

виховання молоді.  
Підтримка 
діяльності 

громадських 
об’єднань та 
учнівського 

самоврядування. 
Пропаганда 

здорового способу 
життя серед 

молоді.  Сприяння 
розвитку 

змістовного 
дозвілля молоді.  

Підтримка творчої 
та обдарованої 

молоді, розвиток 
культурних 
традицій у 

молодіжному 
середовищі. 

Розвиток 
міжнародних 
молодіжно-
культурних 
контактів та 

обмінів 

спорту 

1.5.2. Забезпечення 
безперешкодного 
доступу для осіб з 

інвалідністю та інших 
маломобільних груп 

Модернізація автобусних 
під’їздів і зупинок, аудит 

установ комунальної 
власності щодо їх 

доступності, вирішення 

Усунення 
архітектурних 

бар’єрів у доступі 
до транспорту і 

публічних установ 

Більш вільна 
діяльність 

осіб з 
інвалідністю у 

суспільстві і 

Звітність 
комунального 
підприємства,  

акти виконаних 
робіт. Звіт з 

Виконавчий 
комітет 

Петриківської 
селищної 

ради, 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна 
допомога, ДФРР 

 

2019-2027 
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населення до 
об’єктів соціальної, 

інженерної та 
транспортної 

інфраструктури ОТГ 

проблемних ситуацій 
 

для осіб з 
інвалідністю 

функціонуван
ня у 

щоденному 
житті 

виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг 

комунальне 
підприємство 
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Стратегічна ціль 2. Створення конкурентної місцевої економіки, заснованої на талантах і підприємництві мешканців, розвиток туризму і 
сільського господарства.  
Тут ми підтримуємо Інновації 
Операційна ціль 2.1. Підтримка розвитку туристичної та рекреаційної бази 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.1.1. Благоустрій 
зони відпочинку біля 

р. Чаплинка смт. 
Петриківка 

Облаштована зона 
відпочинку 

Збільшення місць 
для комфортного 

та безпечного 
відпочинку 
мешканців 

Задоволеніст
ь мешканців 

Результати 
опитування 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 

2020 

2.1.2. Благоустрій 
зони відпочинку біля 
р. Оріль с. Сотницьке 

Облаштована зона 
відпочинку 

Збільшення місць 
для комфортного 

та безпечного 
відпочинку 
мешканців 

Задоволеніст
ь мешканців 

Результати 
опитування 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 

2021 

2.1.3. Розробка 
маршрутів для  
Nordic walking 

Розроблені маршрути 
Створення умов 

для зайняття 
Nordic walking 

Кількість 
маршрутів 

Звіт про 
виконання 
програми 

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

Спонсорські кошти 2021 

2.1.4. Промоція та Проведення навчання Створення умов Кількість Звіт про Відділ Спонсорські кошти 2021 
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проведення тренінгів  
Nordic walking 

для зайняття 
Nordic walking 

тренінгів виконання 
програми 

освіти, 
молоді та 

спорту 

2.1.5. Створення 
туристично- 

інформаційного 
центру 

Створення комунального 
підприємства 
«Туристично-

інформаційний центр 
петриківської селищної 

ради» 

підвищення рівню 
туристичної 

привабливості на 
території 

Петриківської 
селищної ради; 

сприяння розвитку 
туристичної 

діяльності на 
території 

Петриківської 
ради;- підтримка 
розвитку малого 
бізнесу у галузі 

туристичної 
інфраструктури;- 

розробка та 
просування 
туристичних 

продуктів селища 
Петриківка на 

внутрішньому та 
міжнародному 

ринках, з метою 
отримання 
прибутку в 
порядку, 

передбаченому 
законодавством 

України;- 
організація 

Кількість 
туристів 

Статистичний 
звіт 

Відділ 
культури 

та 
мистецтва 

Місцевий бюджет 2021 
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виставок, круглих 
столів, фестивалів 

на території 
громади та за її 

межами; 

2.1.6. Створення 
мапи туристичних 

маршрутів. 

Розробка та видавництво 
туристичних маршрутів 
громади у вигляді 
друкованого матеріалу 

підвищення рівню 
туристичної 
привабливості на 
території 
Петриківської 
селищної ради 

Кількість 
туристів 

Статистичний 
звіт 

 Відділ 
культури 
та 
мистецтва 

Місцевий бюджет 2020 

2.1.7. Створення 
Сайту «Мальовнича 

Петриківка» 

Сайт «Мальовнича 
Петриківка» 

підвищення рівню 
туристичної 

привабливості на 
території 

Петриківської 
селищної ради 

Кількість 
відвідувачів 

сайту 
Звіт сайту 

відділ 
культури 

та 
мистецтва 

Місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 

2021 

 

Операційна ціль 2.2. Високої якості підприємницька освіта для мешканців і мешканок 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.2.1. Створення 
бізнес-школи 

Створення інституції 
підтримки бізнесу, 

підприємці малого та 
середнього бізнесу, 

молодь, жінки, 
пенсіонери та інші групи 
мешканців мають доступ 

до бізнес-освіти 

Створено бізнес-
школу – освіта для 

діючих і 
потенційних 

підприємців, для 
молоді, жінок, 
пенсіонерів та 

інших груп 
мешканців 

Кількість осіб, 
охоплені 

діяльністю 
школи, 

кількість 
випускників 

школи; 
Кількість 
наданих 
послуг 

Звіт з виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг 

Виконавчи
й комітет 

Петриківсь
кої 

селищної 
ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2019-2021 
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школою 

2.2.2. Проведення 
навчальних заходів 

для жінок та дівчат з 
питань розвитку 

малого 
підприємництва, 

фермерства та 
кооперації 

Організація та 
проведення циклу 

навчань для активізації 
участі жінок та дівчат в 

економічній сфері 

Підвищення 
доходів 

домогосподарств, 
рівня занятості 
жінок та дівчат, 

надходження до 
місцевого 
бюджету 

Кількість 
жінок, що 

започаткувал
и власну 
справу 

Дані реєстру 

Виконавчи
й комітет 

Петриківсь
кої 

селищної 
ради 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога 
2019 -2027 

 

Операційна ціль 2.3. Підтримка місцевого підприємництва за допомогою інструментів податкової політики 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.3.1. Створення 
пункту прокату 

спорядження для 
Nordic walking з 

елементами 
петриківського 

розпису 

Створений пункт прокату, 
надані пільги для  

розвитку в початковий 
період діяльності  

Створення умов 
для зайняття 

Nordic walking 

Кількість 
пунктів 

Звіт про виконані 
роботи 

Виконавчи
й комітет 

Петриківсь
кої 

селищної 
ради, 
Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

Спонсорські кошти 2021 

2.3.2. Надання 
підтримки малим 

фермерам шляхом 
промоції продукції за 

програмою 
«Локальний 

продукт» 

Промоція продукції 
малих 

сільськогосподарських 
виробників за програмою 

«Місцевий продукт» 

Підтримка і 
стимулювання 

діяльності малих 
сільськогосподарс
ьких виробників 

Кількість 
учасників 
програми 

Списки 
учасників, 

повідомлення в 
ЗМІ, думки з 

соцмереж 
Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 

Виконавчи
й комітет 

Петриківсь
кої 

селищної 
ради, 

бізнес, 
НДО 

Бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 

бізнес 
2020-2027 
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послуг 

 
Операційна ціль 2.4. Промоція підприємницької ініціативи серед наймолодших мешканців громади 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.4.1. Створення 
бізнес-інкубатору 

Поява бізнес-інкубатора 
на території громади, 

бізнес-консультації для 
молоді, пенсіонерів, 
сільських мешканців, 
людей з інвалідністю 

Щорічно мін. 5 
випускників з 

новими знаннями, 
покращення 

конкурентоспром
ожності громади 

Кількість 
людей, що 

користуються 
послугами 
інкубатора 

Звіт з виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг 

Виконавчи
й комітет 

Петриківсь
кої 

селищної 
ради, НДО 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
ДФРР 

2019-2027 

2.4.2. Проведення 
конкурсу 

молодіжних 
підприємницьких 

проектів 

Проведення конкурсу 
молодіжних 

підприємницьких 
проектів 

Створення 
інструментарію 

для стимулювання 
підприємницької 
ініціативи серед 
наймолодших 

жителів громади 

Кількість 
учасників 
конкурсу 

Списки 
учасників, 

повідомлення в 
ЗМІ, думки з 

соцмереж 

Виконавчи
й комітет 

Петриківсь
кої 

селищної 
ради, НДО 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

технічна допомога, 
приватні кошти, 

бізнес 

2019-2027 

 

Операційна ціль 2.5. Зростання конкурентоспроможності продукції та послуг на місцевому ринку - Buy local 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.5.1. Створення 
програми 

просування продукції 
місцевого 

виробництва на 
зовнішніх ринках 

Промоція продукції 
малих 

сільськогосподарських 
виробників на зовнішніх 

ринках 

Просування 
місцевої 

сільськогосподарс
ької продукції на 
зовнішніх ринках 

Рівень 
задоволення 

місцевих 
виробників 

підтримкою з 
боку 

програми 

Списки 
учасників, 

повідомлення в 
ЗМІ, думки з 
соцмереж. 

Дослідження 
умов життя і 

Виконавчи
й комітет 

Петриківсь
кої 

селищної 
ради, 

бізнес, 

Бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 

бізнес 
2020-2021 
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якості публічних 
послуг 

НДО 

2.5.2. Розробка 
програми 

«Локальний 
продукт» 

Розробка програми 
«Локальний продукт» 

Просування 
місцевої 

сільськогосподарс
ької продукції на 

внутрішньому 
ринку 

Рівень 
задоволення 

місцевих 
виробників 

підтримкою з 
боку 

програми 

Списки 
учасників, 

повідомлення в 
ЗМІ, думки з 
соцмереж. 

Дослідження 
умов життя і 

якості публічних 
послуг 

Виконавчи
й комітет 

Петриківсь
кої 

селищної 
ради, 

бізнес, 
НДО 

Бюджет ОТГ, 
приватні кошти, 

бізнес 
2019-2021 
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Стратегічна ціль 3. Створення системи збереження, захисту та просування культурної спадщини та активізація розвитку сфери культури. 
 Час для Петриківки 
Операційна ціль 3.1. Збереження, захист та просування культурної спадщини 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.1.1. Створення 
віртуальної Арт-

галереї 

Віртуальна галерея 
Петриківського розпису 

Візуалізація 
петриківського 

мистецтва 

Кількість 
відвідувачів 
віртуальної 

галереї 

Статистика 
сайту 

Відділ 
культури 

та 
мистецтва 

Проект за підтримки 
програми DOBRE, 
місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 

2019-2022 

3.1.2. Впровадження 
та вивчення IT-

технологій 
графічного дизайну, 

малювання 
петриківського 

розпису на графічних 
планшетах в 2D та 3D 

Створений клас  з 
вивчення IT- технологій і 
графічного дизайну при 

КЗСМО Петриківка 
дитяча художня школа 

Підготовка 
спеціалістів з 

графічного дизайну 

Кількість 
підготовлени
х спеціалістів 

Звіт школи 

Відділ 
культури 

та 
мистецтва 

Місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 

2020 

3.1.3. Проект фільм 
про Петриківку 

Фільм  про Петриківку 

підвищення рівню 
туристичної 

привабливості на 
території 

Петриківської 
селищної ради 

Кількість 
переглядів 

фільмів 
Звіт сайту 

відділ 
культури 

та 
мистецтва 

Місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 

2021 

 
Операційна ціль 3.2. Активізація розвитку сфери культури 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.2.1.Започаткування 
власного фестивалю 

Фестиваль 
Підвищення 

престижності 
Кількість 
учасників 

Звіт з 
виконання 

Відділ 
культури 

Бюджет ОТГ, 
міжнародна 

2019 
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до Дня селища фестивалю, надання 
статусу 

Всеукраїнського 

фестивалю бюджету 
Дані 

організатора 
фестивалю 

та 
мистецтва 

технічна допомога, 
приватні кошти 

3.2.2. Створення 
осередку 

неформальної освіти 

Осередок неформальної 
освіти 

Задоволення 
естетичних потреб 

мешканців 

Кількість 
учасників 

Звіт відділу 
культури та 

мистецтв 

Відділ 
культури 

та 
мистецтва 

Місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 

2021 

3.2.3. Створення 
студії арт-терапії 

Студія арт-терапії 
Задоволення 

естетичних потреб 
мешканців 

Кількість 
учасників 

Звіт відділу 
культури та 

мистецтв 

Відділ 
культури 

та 
мистецтва 

Місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 

2020 
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Стратегічна ціль 4. Ефективна система захисту навколишнього середовища, яка забезпечує високий рівень комфорту життя мешканців. 
Петриківка - я тут живу 
Операційна ціль 4.1. Збереження природної привабливості та підвищення екологічної безпеки 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

4.1.1. Організація 
роздільного збору та 
вивезення твердих 
побутових відходів 

Облаштування місць 
збору твердих побутових 

відходів 

Збільшення місць 
організованого 

роздільного збирання 
твердих побутових 

відходів 

Збільшення 
споживачів 

послуги 

Довідка 
надавача 

послуг про 
кількість 

абонентів 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 

2020 

4.1.2. Переробка та 
компостування листя 

та рослинних 
залишків 

Запровадження 
компостування листя 

Зменшення випадків 
спалювання листя та 
рослинних відходів 

Зменшення 
забруднення 

повітря 

Звіт про 
виконання 

проекту 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Місцевий бюджет, 
спонсорські кошти 

2021 

 
Операційна ціль 4.2. Підвищення привабливості проживання і розвиток мережевої інфраструктури 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 
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4.2.1. Капітальний 
ремонт, 

енергозберігаючі 
заходи Петриківська 
філія Петриківського 

ОЗО I-III ступеня 

Відремонтована і 
утеплена будівля закладу 

Створення 
комфортних умов для 
співробітників і дітей, 

зменшення 
споживання 
енергоносіїв 

Задоволеніст
ь 

співробітникі
в і дітей, 
економія 
коштів на 

опалення і 
освітлення 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

Місцевий бюджет, 
державний бюджет 

2020 

4.2.2. Капітальний 
ремонт, 

енергозберігаючі 
заходи Хутірського 

НВК 

Відремонтована і 
утеплена будівля закладу 

Створення 
комфортних умов для 
співробітників і дітей, 

зменшення 
споживання 
енергоносіїв 

Задоволеніст
ь 

співробітникі
в і дітей, 
економія 
коштів на 

опалення і 
освітлення 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

Місцевий бюджет, 
державний бюджет 

2020 

4.2.3. Капітальний 
ремонт, 

енергозберігаючі 
заходи ДНЗ №1 

Сонечко 

Відремонтована і 
утеплена будівля закладу 

Створення 
комфортних умов для 
співробітників і дітей, 

зменшення 
споживання 
енергоносіїв 

Задоволеніст
ь 

співробітникі
в і дітей, 
економія 
коштів на 

опалення і 
освітлення 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

Місцевий бюджет, 
державний бюджет 

2020 

4.2.4. Капітальний 
ремонт, 

енергозберігаючі 
заходи ДНЗ №2 

Ромашка 

Відремонтована і 
утеплена будівля закладу 

Створення 
комфортних умов для 
співробітників і дітей, 

зменшення 
споживання 
енергоносіїв 

Задоволеніст
ь 

співробітникі
в і дітей, 
економія 
коштів на 

опалення і 
освітлення 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

Місцевий бюджет, 
державний бюджет 

2020 

4.2.5. Каналізація в Реконструйована мережа Розширення кількості Кількість Довідка Відділ Місцевий бюджет, 2020 
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смт. Петриківка з 
очисними спорудами 

водовідведення, 
побудовані очисні 

споруди 

домогосподарств 
підключених до 

централізованого 
водовідведення, 
підвищення рівня 

екологічної безпеки 

нових 
споживачів 

послуги, 
відповідність 
стічних вод 
санітарним 

нормам 

надавача 
послуг про 

кількість 
абонентів, 
висновок 

Держпродслу
жби 

Будівницт
ва, 

благоустро
ю, 

житлово-
комунальн

ого 
господарс

тва 

державний бюджет 

4.2.6. Реконструкція 
та розширення 
водопровідної 

мережі 

Відремонтована і 
розширення мережі 

водопостачання 

Забезпечення 
мешканців якісною 

питною водою 

Задоволеніст
ь мешканців 

Звіт про 
виконані 
роботи, 
довідка 

постачальник
а послуги про 

кількість 
споживачів 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Місцевий бюджет, 
державний бюджет 

2022 

4.2.7. Капітальний 
ремонт КЗ культури 
Хутірський сільський 

будинок культури 

Відремонтована будівля 

Запобігання 
руйнування будівлі, 

облаштування 
опалення 

Створений 
простір для 
культурних 

заходів і 
дозвілля 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Місцевий бюджет 2020 

4.2.8. Реконструкція 
паркової зони 
відпочинку на 

прилеглій території 

Благоустроєна паркова 
зона 

Наявність відкритої 
площадки для 

дозвілля та масових 
заходів 

Естетична 
привабливіст
ь території, 

задоволеніст

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

Місцевий бюджет, 
державний бюджет 

2019 
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КЗ Хутірський 
будинок культури 

ь мешканців ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

4.2.9. Капітальний 
ремонт 

адміністративно - 
офісної будівлі за 

адресою пр. Петра 
Калнишевського 38 

Відремонтована 
адміністративна будівля 

Наявність будівлі для 
розміщення 

співробітників 
селищної ради 

Створення 
належних 
умов для 

співробітникі
в та 

відвідувачів 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Місцевий бюджет 2021 

4.2.10. Будівництво 
футбольного поля 

42х22 з 
улаштуванням 
синтетичного 

покриття за адресою 
вул. Шевченко смт. 

Петриківка 

Побудоване футбольне 
поле 

Наявність місця для 
занять спортом 

Створення 
належних 

умов заняття 
спортом для 
мешканців 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Місцевий бюджет, 
державний бюджет 

2021 

4.2.11. Будівництво 
футбольного поля 

42х22 з 
улаштуванням 
синтетичного 

покриття в. с Мала 
Петриківка 

Побудоване футбольне 
поле 

Наявність місця для 
занять спортом 

Створення 
належних 

умов заняття 
спортом для 
мешканців 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн

Місцевий бюджет, 
державний бюджет 

2022 
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ого 
господарс

тва 

4.2.12. Будівництво 
футбольного поля 

42х22 з 
улаштуванням 
синтетичного 
покриття в. с 

Хутірське 

Побудоване футбольне 
поле 

Наявність місця для 
занять спортом 

Створення 
належних 

умов заняття 
спортом для 
мешканців 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Місцевий бюджет, 
державний бюджет 

2022 

4.2.13. Реконструкція 
елементів 

благоустрою 
(освітлення) парку по 

пр. Петра 
Калнишевського смт. 

Петриківка 

Побудована мережа 
освітлення парка 

Освітлений парк 

Створення 
безпечних 

умов 
відпочинку 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Місцевий бюджет 2020 

4.2.14. Капітальний 
ремонт Петриківської 

ЦРЛ 

Відремонтовані будівлі 
Центральної районної 

лікарні 

Створення належних 
умов для персоналу 

лікарні і пацієнтів 

Задоволеніст
ь персоналу і 

пацієнтів 

Результати 
опитування 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Місцевий бюджет, 
обласний бюджет 

2021 
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4.2.15. Капітальний 
ремонт селищного 
будинку культури 

Відремонтована і 
утеплена будівля закладу 

Створення 
комфортних умов для 
співробітників і дітей, 

зменшення 
споживання 
енергоносіїв 

Задоволеніст
ь 

співробітникі
в і дітей, 
економія 
коштів на 

опалення і 
освітлення 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Місцевий бюджет 2020 

4.2.16. Будівництво 
стадіону в с. 

Хутірське по вул. 
Лукяненко 

Побудований стадіон 
Наявність місця для 

занять спортом 

Створення 
належних 

умов заняття 
спортом для 
мешканців 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Обласний бюджет 2020 

4.2.17. Будівництво 
школи мистецтв з 
виставкою залою 

Побудована школа з 
виставкою залою 

Наявність місця для 
навчання 

Петриківського 
розпису 

Збереження і 
популяризаці

я 
Петриківськог

о розпису 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Місцевий бюджет, 
державний бюджет 

 

4.2.18. Будівництво 
ЦНАП 

Побудоване приміщення 
Центру надання 

адміністративних послуг 

Створення 
комфортних умов для 

співробітників і 

Надання 
адміністратив

них послуг 

Порядок 
надання 

адміністратив

Відділ 
Будівницт

ва, 

Місцевий бюджет, 
кошти партнерів 

2019 
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отримувачів 
адміністративних 

послуг 

через ЦНАП них послуг благоустро
ю, 

житлово-
комунальн

ого 
господарс

тва 

4.2.19. Будівництво 
громадського 

туалету в районі 
парку по пр. Петра 

Калнишевського 

Побудований туалет 
Забезпечення 

комфортних умов 
відпочинку в парку 

Задоволеніст
ь мешканців 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Місцевий бюджет 2021 

4.2.20. Будівництво 
спорткомплексу 

ДЮСШ 

Побудований спортивний 
комплекс 

Забезпечення 
сучасних умов для 
навчання і занять 

спортом 

Задоволеніст
ь мешканців 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Державний бюджет 2022 

4.2.21. Капітальний 
ремонт вулиць 

комунальної 
власності 

Відремонтовані вулиці 
Забезпечення 

безпечних умов руху 
транспорту 

Площа 
відремонтова

них вулиць 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

Місцевий бюджет, 
державний бюджет 

2019-2022 
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комунальн
ого 

господарс
тва 

4.2.22. 
Облаштування 

вулиць з твердим 
покриттям 

Облаштовані вулиці 
твердим покриттям 

Забезпечення 
безпечних умов руху 

транспорту 

Площа 
облаштовани

х вулиць 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Місцевий бюджет, 
державний бюджет 

2019-2022 

4.2.23. Капітальний 
ремонт тротуарів 

Відремонтовані тротуари 
Забезпечення 

безпечних умов 
пішоходам 

Площа 
відремонтова
них тротуарів 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Місцевий бюджет, 
державний бюджет 

2019-2022 

4.2.24. Будівництво 
тротуарів 

Облаштовані тротуари 
Забезпечення 

безпечних умов 
пішоходам 

Площа 
облаштовани

х тротуарів 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс

Місцевий бюджет, 
державний бюджет 

2019-2022 
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тва 

4.2.25. 
Облаштування 

вулиць дорожніми 
знаками та 
розміткою 

Облаштовані вулиці 
дорожніми знаками 

Створення безпечних 
умов дорожнього 

руху 

Кількість 
встановлених 

знаків 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
цивільного 
захисту та 

взаємодії з 
правоохор

онними 
органами 

Місцевий бюджет 2021 

4.2.26. 
Облаштування місць 

паркування 
транспортних засобів 

Облаштовані стоянки 
автотранспорту 

Створення 
комфортних умов 

розміщення 
автотранспорту 

Кількість 
облаштовани

х місць для 
стоянки 

автотранспор
ту 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
цивільного 
захисту та 

взаємодії з 
правоохор

онними 
органами 

Місцевий бюджет 2021 

4.2.27. Встановлення 
спортивних 

майданчиків 

Встановлені спортивні 
майданчиків 

Створення умов для 
занять спортом 

Кількість 
встановлених 
майданчиків 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Місцевий бюджет 2022 

4.2.28. Встановлення 
дитячих майданчиків 

Встановлені дитячих 
майданчиків 

Створення умов для 
відпочинку дітей 

Кількість 
встановлених 
майданчиків 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

Місцевий бюджет 2021 
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господарс
тва 

4.2.29. 
Облаштування 
площадок для 

пляжного волейболу 

Облаштовані площадки 
для пляжного волейболу 

Створення умов для 
занять спортом 

Кількість 
площадок 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
Будівницт

ва, 
благоустро

ю, 
житлово-

комунальн
ого 

господарс
тва 

Місцевий бюджет 2022 

4.2.30. 
Укомплектування 

матеріально-
технічної бази 

дошкільних закладів 
освіти 

Придбання сучасного 
оснащення , 

комп’ютерного 
обладнання, навчальних і 

наочних  матеріалів 

Покращення надання 
освітніх послуг 

шляхом створення 
добре оснащених 

всім необхідним для 
сучасного 

навчального процесу 

Кількість 
облаштовани
х навчальних 

закладів 

Звіт 
директорів 
навчальних 

закладів 

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

Місцевий бюджет 2022 

 

Операційна ціль 4.3. Систематичне поліпшення транспортної доступності та розвиток засобів транспорту 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

4.3.1. Встановлення 
світлофорів на 

вулицях з 
інтенсивним рухом 

Побудований 
світлофорний об’єкт 

Забезпечення 
безпечних умов на 

території ОТГ 

Зменшення 
дорожньо-

транспортних 
пригод 

Звіт органів 
поліції 

Відділ 
цивільного 
захисту та 

взаємодії з 
правоохор

онними 
органами 

Місцевий бюджет 2021 

4.3.2. Організація Розроблені маршрути і Надання Кількість Звіт Відділ Місцевий бюджет 2021 
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пасажирських 
перевезень в межах 

ОТГ 

визначений перевізник транспортних послуг 
мешканцям 

мешканців 
яким надано 

послугу 

перевізника Будівницт
ва, 

благоустро
ю, 

житлово-
комунальн

ого 
господарс

тва 

4.3.3. Облаштування 
велосипедних 

доріжок 

Облаштовані 
велосипедні доріжки 

Забезпечення 
сприятливих умов 

руху велосипедистів 

Довжина 
облаштовани

х 
велосипедни

х доріжок 

Звіт про 
виконані 
роботи 

Відділ 
цивільного 
захисту та 

взаємодії з 
правоохор

онними 
органами 

Місцевий бюджет, 
державний бюджет 

2019-2022 

4.3.4. Впровадження 
соціального автобусу 
для маломобільних 

груп населення 

Придбаний автобус 
пристосований для 

перевезення 
маломобільних груп 

Створення умов 
доступності 

транспортних послуг 
маломобільним 

групам 

Кількість 
перевезень 

Звіт про 
надані 

послуги 

Відділ 
соціальног
о захисту 

та охорони 
здоров’я 

Місцевий бюджет, 
державний бюджет 

2020 

 

Операційна ціль 4.4. Сприяння здоровому способу життя та підвищення обізнаності та культури здоров'я мешканців і мешканок 

Діяльність/ завдання 
Показник реалізації 

діяльності / завдання 
(продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансування / 

кошти з бюджету 
ОТГ 

Термін 
реалізації 

4.4.1.Запровадження 
просвітницької 

програми За 
здоровий спосіб 

життя 

Розроблена програма "За 
здоровий спосіб життя" 

Популяризація 
здорового способу 

життя 
 

Кількість 
заходів 

Звіт про 
виконання 
програми 

Відділ 
соціальног
о захисту 

та охорони 
здоров’я 

Місцевий бюджет 2020 

4.4.2. Підвищення Об’єднати та активізувати Активізація громади, Не менше 50 Звіт з Виконавчи Бюджет ОТГ, 2018-2028 
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екологічної 
свідомості та участь 
місцевих мешканців 
в природоохоронній 
діяльності 

громаду довкола 
проблеми поводження з 
ТПВ шляхом залучення 
мешканців громади до 

створення культури 
поведінки поводження з 
ТПВ (навчання в школі; 
організація проведення 

тренінгів, семінарів; 
розповсюдження 

пам’яток поведінки з 
ТПВ; розміщення 

основних даних на 
інформаційних стендах) 

формування 
свідомого 

відношення до ТПВ 
 

% громадян 
підтримують 

культуру 
поведінки 

поводження з 
ТПВ, не 

смітять на 
вулицях та 

громадських 
місцях 

виконання 
бюджету. 

Дослідження 
умов життя і 

якості 
публічних 

послуг 

й комітет 
Петриківсь

кої 
селищної 

ради 

міжнародна 
технічна допомога 
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11. ПРОЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

 
Карти стратегічних проектів: 
 

Таблиця 10. Стратегічний проект 1 

Картка стратегічного проекту 

Позначення, 
номер проекту 
(присвоює 
виконком громади) 

 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади) 
Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для 
досягнення цілі) 

 Відділ освіти, молоді та спорту Петриківської селищної ради 1 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Капітальний ремонт, енергозберігаючі заходи Хутірського НВК Стратегічна ціль 4. Ефективна система захисту 
навколишнього середовища, яка забезпечує високий 
рівень комфорту життя мешканців. Петриківка - я тут 
живу/ Операційна ціль 4.2. Підвищення привабливості 
проживання і розвиток мережевої інфраструктури 

Тип проекту 
(інфраструктурни
й, 
неінфраструктурн
ий) 

Запланована дата початку проекту 
Запланована 

дата завершення 
проекту 

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

 
інфраструцктурний  

2019 2021 Відділ освіти, молоді та спорту Петриківської селищної 
ради  

petrik-osvita@i.ua 

Керівник проекту, контактні дані 
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Терехова Наталія Миколаївна 
petrik-osvita@i.ua 

 
 
 

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

       Село Хутірське входить до складу Петриківської об’єднаної територіальної громади, знаходиться на відстані 10 км від 

адміністративного центру. Населення села складає 2114 чоловік серед них майже двісті осіб отримують освіту в місцевому 

навчальному закладі - Хутірський навчально-виховний комплекс.  Школа збудована в  1978 році, розрахована на 350 учнів, масштабні  

ремонтні роботи проводилися доволі давно тому і  стан будівлі значно погіршився.  Стіни цегляні, дах із шиферу не утеплений. В 

останні роки стало питання дотримання нормативних показників температури в будівлі школи, адже в зимовий період температура в 

школі нижча за 19 С, що неприпустимо для навчального закладу. 

       Згідно проекту «Енергозберігаючи заходи, капітальний ремонт  Хутірського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній 

навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Петриківської селищної ради Дніпропетровської області" заплановано: 

здійснення капітального ремонту внутрішньої системи опалення, заміна покрівлі на металочерепицю, улаштування відмостки та 

водовідведення, капітальний ремонт санвузлів та влаштування нового санвузла, утеплення фасаду будівлі, заміна вхідних груп на 

металопластикові з  утепленням.     

  

       Реалізація проекту надасть можливість забезпечити постійний тепловий режим в школі, безперебійну роботу, та значно знизиться 

захворюваність учнів. Також зменшаться витрати бюджету на постійні капітальні ремонти  та дасть можливість перетворити сільську 

школу  на оновлений сучасний заклад освіти. 
 

 
 
 



 

   

Децентpалізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 

62 
Стратегія сталого розвитку Петриківської ОТГ на 2019 - 2027 роки 

2. Цілі проекту 

Створення оптимальних умов для проведення навчального загальноосвітнього процесу на території с. Хутірське та зменшення 

витрат на опалення, що у свою чергу призведе до економії бюджетних коштів. 

3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які 
матимуть користь від виконання проекту) 
  Цільовою групою проекту є учнівська молодь с.Хутірського, починаючи  з дошкільного віку, 189 дітей, учнів Хутірського НВК та 36 чол. 
працюючого персоналу 
 

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

енергозберігаючі заходи Хутірського НВК  

 

Індикатори результатів: 
Якісні: 

1.Створення комфортних умов для здобувачів освіти с.Хутірського. 
2. Підвищення енергоефективності навчального закладу. 
Кількісні:  
Контингент учнів, станом на 01.07.2019 року складає 189 учнів, працівники- 
39 чоловік. Заплановано збільшення кількості учнів у навчальному закладі на 
30-40 осіб щорічно. 

 Індикатори впливу: 
 
 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
 

Завдання для виконання: 

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
Петриківської 
селищної ради 

 

  

Партнери проекту: Завдання для виконання: 
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6. Пов’язані проекту   

 

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

 

8. Фактори ризику:  
 

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

  Селищний бюджет 

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

 2019 рік 
2 595 000 грн 

2020 рік 
3 425 000 грн 

2021 рік 
3 415 675 грн 

 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

9 435 675 грн 14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата:  підпис дата:  підпис 
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Таблиця 11. Стратегічний проект 2 
 

Картка стратегічного проекту 

Позначення, 
номер проекту 
(присвоює 
виконком громади) 

 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади) 
Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для 
досягнення цілі) 

01 Виконавчий комітет Петриківської селищної ради 2 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Організація роздільного збору та вивезення твердих побутових відходів 

Стратегічна ціль 4: Ефективна система захисту 
навколишнього середовища, яка забезпечує високий 
рівень комфорту життя мешканців. Петриківка - я тут 
живу.  
Операційна ціль 4.1. Збереження природної 
привабливості та підвищення екологічної безпеки 

Тип проекту 
(інфраструктурни
й, 
неінфраструктурн
ий) 

Запланована дата початку проекту 
Запланована 

дата завершення 
проекту 

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

 
інфраструктурний  

2020 2024 Виконавчий комітет Петриківської селищної ради 

Керівник проекту, контактні дані 

Селищний голова – Гавриленко О. Г. 
Тел. 099 970 77 05, е- mail: smtpetrikivka@i.ua 

1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими документами 
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Проблема смітників стоїть перед людством, мабуть, з того самого часу, як воно з’явилося на землі, і чимдалі, тим вона стає серйознішою. На сьогодні в Україні 
проблема смітників – одна з найважливіших і найактуальніших серед проблем забруднення навколишнього середовища.  

У кожному людському помешканні утворюється величезна кількість непотрібних матеріалів та виробів. Кожного дня ми змушені стикатися з відходами: вдома, на 
вулиці, біля торгових точок. Всюди нас оточують папірці, обгортки з пластику, скло, целофан тощо. Із зростанням добробуту зростає купівельна спроможність 
населення, і, відповідно, збільшується кількість відходів, що призводить до появи стихійних звалищ і полігонів для їх утилізації. Результатом є надзвичайне 
засмічення довкілля та забруднення навколишнього середовища. 

Актуальність даного проекту полягає у запровадженні ефективного механізму поводження з ТПВ на території Петриківської об’єднаної територіальної громади. 
Проблема є значною. Така ситуація склалась внаслідок відсутності всеохоплюючої системи роздільного збирання ТПВ, відсутності своєчасного надання послуг з 
вивезення сміття, слабкою матеріально-технічною базою.Не використовується також сповна потенціал громад та громадських організацій, недостатньо 
проводиться інформаційно-просвітницька робота серед населення. Наявні ресурси, а також форми та методи роботи, які є в межах населених пунктів не можуть 
погасити соціальну напругу, яка склалась із забрудненням відходами значних площ земель сільськогосподарського призначення, водного та лісового фонду. Не 
останню роль також відіграє рівень екологічної культури наших співгромадян. 

Усвідомлення загрози, яку наносить сміття навколишньому середовищу, змусило нас зрозуміти доцільність сортування відходів. Проектом передбачається 
поступовий перехід до комплексної системи роздільного збирання та вивезення сміття, формування конкурентного ринкового середовища у сфері надання послуг 
по вивезенню ТПВ. Реалізація проекту проходитиме на всій території громади.  
 

2. Цілі проекту 

Створення економічно-життєздатної моделі поводження з ТПВ. 

• Створення конкурентних ринкових умов у сфері надання комунальних послуг. 

• Організація модельних майданчиків щодо сортування 

• Підвищення ефективності використання вторинної сировини. 

• Запровадження нових маршрутів вивезення ТПВ. 

• Підвищення рівня екологічної культури населення. 

• Формування у жителів громади дбайливого ставлення до навколишнього середовища та раціонального поводження з ТПВ. 

• Активізація у громади відповідальної позиції щодо вирішення власних проблем. 

• Підвищення рівня довіри, поваги і взаємодопомоги між учасниками проекту, що дасть можливість реалізації в подальшому нових проектів. 
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3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які 
матимуть користь від виконання проекту) 
  
Цільовими групами проекту є громада , чисельність якої складає 8,7 тисяч осіб.  

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

Індикатори продуктів: 
 
Підвищення рівня екологічної культури населення 

Індикатори результатів: 
1. Впровадження системи роздільного сортування ТПВ 
2. Покращення екологічної ситуації громади 
3. Покращення ефективності використання вторинної сировини 
Кількісні:  
Реалізація проекту охопить 8683 мешканців громади 

 

 Індикатори впливу: 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
Виконавчий комітет 
Петриківської 
селищної ради 

Завдання для виконання: 

 

30% 

Партнери проекту: 
Фонд проекту 
Добре 

Завдання для виконання: 

 

70% 

  

6. Пов’язані проекту   

 

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

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

 2020-2024 Гарантовані - Виконавчий комітет Петриківської селищної ради- 
30% від вартості проекту. 
Не гарантовані 
Фінансування проекту зі сторони Добре – 70% 

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

 2020 рік 
300 000 грн 

2021 рік 
500 000 грн 

2022 – 2024 рр. 
1 200 000 грн 

Виконавчий комітет Петриківської селищної ради 

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

2,0 млн. грн.. 14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата: 
03.07.2019 

 підпис дата: 
03.07.2019 

 підпис 
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Таблиця 12. Стратегічний проект 3 

Картка стратегічного проекту 

Позначення, 
номер проекту 
(присвоює 
виконком громади) 

 

Назва установи, яка відповідає реалізацію (вказує виконком громади) 
Пріоритет (1,2,3 – 

важливість для 
досягнення цілі) 

 Виконавчий комітет Петриківської селищної ради 3 

Назва проекту  Стратегічна ціль / операційна ціль 

Будівництво школи мистецтв з виставкою залою 

Стратегічна ціль 4. Ефективна система захисту 
навколишнього середовища, яка забезпечує високий 
рівень комфорту життя мешканців. Петриківка - я тут 
живу / Операційна ціль 4.2. Підвищення 
привабливості проживання і розвиток мережевої 
інфраструктури 

Створення системи збереження, захисту та просування культурної 
спадщини та активізація розвитку сфери культури.  
Час для Петриківки 

Тип проекту 
(інфраструктурни
й, 
неінфраструктурн
ий) 

Запланована дата початку проекту 
Запланована 

дата завершення 
проекту 

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

 
інфраструктурний  

2020 2021 Виконавчий комітет Петриківської селищної ради 

• smtpetrikivka@i.ua 
 

Керівник проекту, контактні дані 

Гавриленко Ольга Григорівна 

smtpetrikivka@i.ua 
 

1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими документами 
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Селище Петриківка є центром Петриківської об’єднаної територіальної громади. Громада позиціонує  себе як туристичний центр Дніпропетровщини та України, 
на території мальовничої природної резервації. Це гостинний козацький край відпочинку та оздоровлення, всесвітньо відомий центр Петриківського розпису, 
який внесений ЮНЕСКО до списку нематеріальної  культурної спадщини людства, культурний центр з багатою історією, де створені можливості  для творчого 
розвитку особистості і де у комфортних умовах живуть вільні талановиті люди  з яскравою індивідуальністю .  
 На території  громади проживають і працюють понад 200 майстрів петриківського розпису  ,  2  з яких зі званням «Народний художник України»,  11  - 
«Заслужений майстер народної творчості України», 27 «Член Національної спілки художників України» ,  діє громадська організація майстрів народної творчості 
«Квітка Петриківки».  
 Перші кроки навчання петриківському розпису проходять у  дитячих навчальних закладах, де використовують методичні посібники розроблені 
працівниками цих закладів  . Посібники затвердженні Міністерством освіти України. 
 Мистецтву розпису навчають у школі , Будинку дитячої творчості , ПТУ № 79. 
 Протягом  60 років на території громади  веде свою діяльність єдиний позашкільний заклад спеціалізованої мистецької освіти з 5 річним системним 
навчанням -  дитяча художня школа ім. Тетяни Пати, в якому навчається 70 дітей шкільного віку. Наразі заклад розташований в старій будівлі, стан якого не 
відповідає сучасним запитам та вимогам.  
  З метою сприяння розвитку мистецтва та враховуючи зазначене існує нагальна потреба в створенні мистецького осередку петриківського розпису, в 
якому буде поєднано дитячу художню школу та виставкову залу, де будуть систематично проводитись виставки робіт майстрів петриківського розпису різних 
рівнів, як персональні, так і гуртові. Втілення цього проекту в життя спрямоване на збереження осередку петриківського 
розпису,  утворення публічного мистецького простору, який дозволить не лише викристалізувати  місцеве культурне середовище, але й залучити творчих 
людей з інших міст та країн, що сприятиме розвитку туристичного потенціалу Петриківки. 
 

2. Цілі проекту 

Метою втілення проекту є збереження осередку петриківського розпису, утворення публічного мистецького простору, який 

дозволить не лише створити місцеве культурне середовище, але й залучити творчих людей з інших міст та країн . 

 

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

Діяльність в рамках проекту направлена на усі вікові категорії, починаючи з дітей дошкільного віку, і закінчуючи людьми похилого віку, усі цільові групи 
прийматимуть участь у заходах проекту, отримуватимуть консультації, проходитимуть навчання та користуватимуться іншими послугами в рамках проекту. 
 

4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати) 
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Створення мистецького осередку в селищі Петриківка  
 

Якісні: Комфортні умови для навчання дітей та перебування туристів та 
гостей селища на території громади 
Кількісні: понад 150 учнів, 10 викладачів та понад 30 тис. туристів за рік 
Показники часу: після реалізації проекту заклад функціонуватиме постійно. 

 Індикатори впливу: 

5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання 

 Учасники проекту: 
Виконавчий 
комітет 
Петриківської 
селищної ради 

Завдання для виконання: 

 

  

Партнери проекту:  

  

6. Пов’язані проекту   

 

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

 

8. Фактори ризику:  
 

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

  Гарантовані – Виконавчий комітет Петриківської селищної ради – 30 % від 
вартості проекту. Не гарантовані – Фінансування проекту із сторони проекту 
Добре - 70% 

11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації 12. Організації, з якими співпрацюватиме проект 
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2020 рік 

 6 000 000 грн 

2021 рік 

9 000 000 грн 

  

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи 
кошторис 

Орієнтовний бюджет 15 
млн. грн. 

14. Інші 
примітки 

 

Підготував: Затвердив від імені громади: 

дата:  підпис дата:  підпис 
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12. ФОРМУЛЯР ГРОМАДСЬКИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ  

 
проекту  Стратегії сталого розвитку Петриківської ОТГ  

 
 

ДАНІ УЧАСНИКА ГРОМАДСЬКИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ 
              проекту Стратегії сталого розвитку Петриківської ОТГ на 2019 - 2027 роки 

 
Прізвище, ім’я ……………………………………………………………………………………………………… 
Назва організації  (якщо пропозиції подає організація)  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
Поштова адреса ……………………………………………………………………………………………………… 
Телефон / e-mail 

 
Пропозиції/зауваження до проекту 

 

№ 
з/п 

Положення стратегії, якого 
стосується зауваження 

Номер 
сторінки 

Зміст зауваження / Пропонований 
зміст положення стратегії після 

зміни 

Обґрунтування/ 
пояснення 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
……………………………………. 
місце, дата         підпис 

 

Заповнений формуляр треба передати: 

a) електронною поштою на адресу: smtpetrikivka@i.ua 

б) звичайною поштою на адресу: смт. Петриківка, проспект Петра Калнишевського, буд. 71, 
Петриківська селищна рада 

в) безпосередньо в секретаріат ради: секретарю Петриківської селищної об’єднаної 
територіальної громади Омелич Людмилі Василівні 


