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1. ВСТУП
Програма соціального-економічного та культурного розвитку Почаївської
міської об’єднаної територіальної громади (далі – Почаївської МОТГ) на 2020-2022
роки (далі – програма) розроблена з метою вироблення та втілення єдиної політики
розвитку громади у 2020-2022 рр.
Основою для розробки програми соціального-економічного та культурного
розвитку Почаївської МОТГ на 2020-2022 рік є: Конституція України, Закон України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Державна стратегія регіонального розвитку
на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06
серпня 2014 року №385; а також Стратегія розвитку Почаївської міської об’єднаної
територіальної громади на 2017-2027 рр., затверджена рішенням сесії Почаївської
міської ради №635 від 23.12.2017 року.
Методологічною основою розроблення Програми наказ Мінрегіону від
30.03.2016 року №75 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціальноекономічного розвитку об’єднаної територіальної громади”.
Програма визначає основні завдання та заходи економічного, соціального та
культурного розвитку Почаївської МОТГ, які забезпечують поступальний розвиток
громади та спрямовані на досягнення стратегічних цілей, що лежать в основі
Стратегії розвитку та враховують фінансову спроможність їх реалізації у 2020-2022
роках.
Заходи програми орієнтовані, перш за все, на вирішення основних економічних
та соціальних проблем в базових секторах економіки та соціальної сфери громади з
урахуванням результативних показників програми соціально-економічного та
культурного розвитку Почаївської МОТГ у 2018-2019 роках.
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2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
2.1. Основна діяльність Почаївської міської ради у 2018-2019 роках була направлена на
реалізацію заходів економічного та соціального розвитку, а також раціонального використання
наявних природніх ресурсів. Було виготовлено містобудівну документацію: генеральний план с.
Затишшя, у складі якого проведено стратегічну екологічну оцінку, комісією при міністерстві
культури погоджено історико-архітектурний опорний план м. Почаїв. За кошти субвенції на
розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад при співфінансуванні з міського
бюджету завершено капітальний ремонт вул. Колгоспна в с. Старий Тараж. Виготовлення та
оновлення містобудівної документації дасть змогу раціонально використовувати наявні території,
формувати нові квартали забудови, встановити (відновити межі населених пунктів).
Продовжувалась робота щодо покращення матеріально-технічної бази закладів освіти,
якісного стану будівель, впровадження енергозберігаючих заходів, оптимізації мережі. В
комунальній сфері проводились заходи спрямовані на відновлення, капітальний ремонт об’єктів
благоустрою, міської інфраструктури, а також на оновлення та закупівлі спецтехніки для
комунального господарства.
2.2. Демографічна ситуація ОТГ;
Території

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Почаїв

7631

7609

7623

7572

7532

7532

Старий Тараж

1002

1021

1018

1021

1030

1035

Комарин

412

415

418

420

415

415

Затишшя

273

276

276

276

282

282

Аналіз демографічної ситуації показав, що показник кількості міського населення зменшився
за три роки на 40 осіб. Це зв’язано з тим, що природній приріст населення має від’ємне сальдо.
Сільське населення громади навпаки за три роки збільшилось на 15 осіб. Загальна кількість
населення станом на 01.12.2019 року становить 9264 осіб, в тому числі сільське населення
становить – 1732, міське – 7532 осіб.
У віковій структурі спостерігається зменшення кількості населення у віці 0-6 років та
збільшення у віці 60 та більше. Так за період з 2017 по 2019 кількість осіб у віці 0-6 скоротилася на
29 осіб з 855 до 826, що становить 3,4 % , натомість кількість населення у віці 60 і старше
збільшилось на 38 осіб із 1770 до 1809 осіб.
Спостерігається тенденція до збільшення населення у віці 7-18 років та зменшення у віці 1960 років. Тобто можна дійти висновку про подальше зростання частки молоді в загальній структурі
населення.
2.3. Ринок праці ОТГ;
В Почаївській ОТГ зареєстровано 1300 офіційно зайнятих, в тому числі у бюджетній сфері –
877 чол. Кількість працездатного населення становить 5163 чол. Найбільшими роботодавцями є
Почаївська районна комунальна лікарня – 182 чол, ТзОВ «Об’єднана мода України – 160 чол., ДНЗ
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Почаївське ВПУ – 161 чол, Почаївська загальноосвітня школа I-III ступенів – 187 чол. Станом на
01.10. 2019 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних становить – 95 чол.
2.4. Стан розвитку інфраструктури ОТГ:
- Транспортна:
Загальна протяжність доріг Почаївської МОТГ становить 90,74 км. З них з асфальтним
покриттям – 25,127 км ( в тому числі 5,2 магістральні дороги місцевого значення, 0,450 м. місцевого
значення комунальної власності з асфальтним покриттям ), з твердим покриттям – 31,200 км., із
грунтовим покриттям – 34,913 км. У 2018-2019 році було проведено поточний ремонт доріг
загальною протяжністю 5 км. Проведено вирівнювання поверхні доріг спецтехнікою та
вимощування в проблемних місцях дорожнім щебенем, а також проведений капітальний ремонт
вул. Колгоспна в с. Старий Тараж.
Потребують капітального ремонту такі дороги: в м. Почаїв – вул. Березина, вул. Шевченка.
вул. Шкільна.
Для сполучення м. Почаїв з районним центром - м. Кременець щоденно курсують маршрутні
рейси з інтервалом 20-30 хв. (перша відправка 8:06, остання – 21:30).
Один раз на день курсує маршрутний рейс «Кременець – Ридомиль » через с. Старий Тараж.
Для сполучення м. Почаїв – м. Тернопіль щоденно здійснюється 13 рейсів (перша відправка
7:30, остання – 19:30), з яких 2 рейси транзитних, сполученням «Кременець-Кам’янецьПодільський», «Кременець –Тернопіль».
2.5. Соціальна сфера.
Соціальний захист, допомога та обслуговування.
На території Почаївської МОТГ працюють 16 працівників Кременецького територіального
центру соціального обслуговування, які обслуговують одиноких престарілих, одиноко
проживаючих, діти яких проживають за межами області, або діти яких - інваліди, пенсіонери та
надають їм допомогу вдома. Загальна кількість осіб, що отримують такі послуги – 197 осіб.
Асигнування по даному напрямку у 2019 році склали 1020000 грн. Кошти у вигляді міжбюджетного
трансферту передаються до районного бюджету для здійснення відповідних видатків через
Кременецький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
Також реалізується міська комплексна Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки. В рамках
реалізації даної програми у 2019 було надано 5 матеріальних допомог учасникам АТО на загальну
суму 5000 грн., 22 допомоги малозабезпеченим верствам населення на суму 11000 грн., 10 допомог
на поховання на суму 18000 грн.
Реалізується Програма допомоги дітям-сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки. У 2019 році надано 2
допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування на суму 3620 грн.
Окремо, через Кременецьке управління соціального захисту передано кошти на компенсацію
пільг по комунальним послугам в сумі 8000 грн., на виплату грошової компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам,
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, у сумі 18300 грн.
та на компенсацію послуг зв’язку особам, які мають на це право згідно із законодавством в сумі
12000 тис. грн.
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Освіта
На території Почаївської МОТГ опорний заклад Почаївська загальноосвітня школа I-III ступенів
Почаївської міської ради, Тернопільської області з філіями - Старотаразька ЗОШ I-II ступенів,
Затишанська ЗОШ I ст., Почаївський дошкільний навчальний заклад, Почаївський будинок дитячої
творчості та спорту.
У 2019 році у трьох загальноосвітніх навчальних закладах освіти навчається 1380 учні,
позашкільною освітою займаються близько 800 дітей, дошкільною освітою охоплено – 253 дитини.
Основними заходами у сфері освіти були: капітальний ремонт Почаївської ЗОШ I-III ст.
(заміна віконних блоків на енергозберігаючі), капітальний ремонт даху нового корпусу школи,
ремонт санвузлів, промивка системи опалення старого корпусу школи, встановлення теплових
лічильників.
Культура.
У сфері культура на території Почаївської МОТГ функціонують такі установи та заклади:
Почаївський міський будинок культури, Почаївський історико - художній музей, «Публічна
бібліотека» Почаївської міської ради Тернопільської області. Почаївська музична школа.
У 2018 році створено комунальну установу «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради,
Тернопільської області.
Протягом 2018-2019 років кошти виділялись на покращення матеріально-технічної бази
закладів, придбання обладнання, друкованої літератури для поповнення бібліотечного фонду.
Також в рамках реалізації цільової програми організації свят та розвитку культури і мистецтв
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки та програми організації
свят та розвитку культури і мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на
2019-2020 роки проведено 12 культурно-масових заходів, в тому числі святкування Дня міста
Почаїв, Дня рибака в с. Старий Тараж.
Медицина.

На території Почаївської ОТГ функціонує два медичних заклади, засновниками яких
є Кременецька районна рада: КНП "КЦПМСД" КРЕМЕНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, КНП
"ПОЧАЇВСЬКА РКЛ". У 2019 році з міського бюджету в сфері охорони здоров’я кошти
спрямовувались на оплату комунальних послуг в сумі 1304300 грн А також реалізовано програму
«Розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоров’я , що надають первинну медичну
допомогу на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади» на виконання якої
виділено кошти для закупівлі комп’ютерного обладнання, копіювально-розмножувальної техніки
для ФАП в с. Старий Тараж та с. Комарин, а також придбано електрокардіограф для АЗПСМ м.
Почаїв.
2.6. Фінансово-бюджетна показники Почаївської МОТГ
Найменування
2019
2020
2021 (прогноз)
показника
Загальний обсяг 60602959
62516500
68209400
доходів, усього у
тому числі
Трансферти
, 36803299
36081900
39084700
усього з них
Базова дотація
7407800
9107500
10639900
Субвенція
з 705000
705000
705000
держбюджету
місцевому
на
формування
інфраструктури
отг
Освітня субвенція 19419100
22813000
25780000

2022 (прогноз)
75072800

42999400
11725100
705000

28409600
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Медична
субвенція
Дотація
з
місцевого
бюджету іншим
місцевим
бюджетам
Субвенція
з
місцевого
бюджету іншим
місцевим
бюджетам
Податкові
надходження
,
усього з них:
Податок
на
доходи
Рентна плата
Внутрішні
податки на товари
та послуги
Місцеві податки
Неподаткові
надходження,
усього з них:
Доходи
від
власності
Адміністративні
збори та платежі
Інші не податкові
надходження
Власні податкові
надходження
бюджетних
установ
Доходи
від
операції
з
капіталом

6188900

1676300

0

0

2535500

1627200

1791500

19742200

546999

152900

168300

185500

22346000

25374200

27937100

30786700

11738700

13775900

15167300

16714400

43300
3394000

31500
3690900

34700
4063700

38200
4478200

7170000
727591

7875900
402600

8671400
443300

9555900
488500

38300

54400

59900

66000

676200

348200

383400

422500

13091

0

0

0

651400

657800

724300

798200

74669

0

0

0
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3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПОЧАЇВСЬКОЇ МОТГ НА
2020-2022 РОКИ
Стратегічна ціль. І. СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАНОЮ ГРОМАДОЮ
Операційна ціль 1.1. :
Формування оптимізованої управлінської структури та
забезпечення належного рівня кваліфікації посадовців
Проблемні питання:
- низький рівень кваліфікації посадовців міської ради та бюджетних установ;
- неоптимізована організаційна структура виконавчих органів міської ради;
- низький рівень впровадження іт-технологій в управлінській структурі;
Завдання

Заходи

Шляхи
вирішення

Виконавці

Терміни

Результат

Активно використовувати
інформаційнотелекомунікаційні технології
в секторі управління
громадою та сприяти наданню
послуг, необхідних для
підвищення рівня доступності
влади для всіх громадян.

1.1.1.Запровадити
електронний
документообіг

Сформувати
локальну мережу,

Іващук О.М. Оператор
копіювальних та
розмножувальних
машин
Іващук О.М.,
Оператор
копіювальних та
розмножувальних
машин та
постачальник
відповідного
програмного
забезпечення
Виконавчий
комітет

Січеньчервень 2020
року

Всі комп’ютери апарату
ради підключені до
спільної локальної
мережі

Липень 2020

Встановлено та
апробовано відповідне
програмне забезпечення

Серпеньжовтень 2020
року

Затверджено порядок
ведення електронного
документообігу

Секретар
виконавчого
комітету Лівар
Н.М.
Іващук О.М. Оператор
копіювальних та
розмножувальних
машин
Секретар міської
ради

Жовтень 2020грудень 2020

Сформовано та
напрацьовано порядок
обміну інформацією
між працівниками

Заступник
міського голови,
Максимчук С,В.,
загальний відділ
міської ради
Заступник
міського голови
Максимчук С.В.

Жовтень 2020
року.

Загальний відділ
міської ради

Грудень 2020

Заступник
міського голови
Максимчук С,В.

2020-2022
роки

Покращити систему
перформенс
менеджменту

Заступник
міського голови
Чубик А.В.

2020-2022 рр.

Затвердити

Секретар

Перший

Встановити
відповідне
програмне
забезпечення

Затвердити порядок
ведення
електронного
документообігу,
Сформувати порядок
обміну інформацією
між працівниками
Провести інструктаж
та навчання
працівників
Впорядкувати
процес архівування
справ
Створити сучасну систему
управління кадровою
політикою, яка забезпечувала
б відбір посадовців та
працівників на основі
професійної компетентності,
постійне підвищення їхньої
кваліфікації, об’єктивну
атестацію та формування
кадрового резерву

Поступово привести у
відповідність до міжнародних
стандартів якості (ISO)
діяльність усіх підрозділів,
комунальних підприємств,
бюджетних установ, які

1.1.2. Затвердити
новий порядок
конкурсного відбору
працівників апарату
та виконавчих органів
ради

1.1.3.Сформувати та
запровадити систему
виконання завдань
працівниками та їх
оцінки на основі
досягнутих

Вивчити кращі
практики
проведення
конкурсного відбору
Підготувати та
затвердити
положення про
конкурсний відбір на
посади в ОМС
Сформувати та
затвердити
персональний склад
конкурсної комісії
Забезпечити
публічність при
засіданнях
конкурсної комісії

Грудень 2020січень 2021
року
Січень –
липень 2020
року

Листопад 2020
року

Впорядковано процес
зберігання та
архівування справ та
документів
Зібрано інформацію та
приклади досвіду
кращих практик
прийняття на посади на
умовах кункурсу
Затверджено положення
про конкурсний відбір
на службу в ОМС
Сформовано та
затверджено
персональний склад
конкурсної комісії
Підвищення
громадського контролю
за процесом
працевлаштування в
ОМС
Налагоджений процес
щорічного покращення
функціонування
системи перформенсменеджменту
Затверджено положення
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надають адміністративні,
соціальні, комунальні та інші
послуги мешканцям громади

результатів

1.1.4. Розробити та
затвердити програму
навчання та
підвищення
кваліфікації
персоналу.

положення про
порядок навчання
службовців
місцевого
самоврядування
Затвердити порядок
оцінювання
результатів
службової діяльності
службовців
місцевого
самоврядування
Здійснити аналіз
напрямків в яких
необхідно провести
навчання персоналу
Дослідити ринок
послуг з підвищення
кваліфікації та
навчання, суб’єктів
надання послуг та
цінову політику
Реалізувати заходи
програми

Створення Центру надання
соціальних послуг

1.1.5. Підготувати
приміщення для
розміщення ЦНАПУ

Провести
інвентаризацію
об’єктів нерухомості
на території
Почаївської ОТГ
Виготовити
проектну
документацію на
капітальний ремонт
приміщення.
Здійснити роботи із
капітального
ремонту

1.1.6. Утворити
ЦНАП

1.1.7. Забезпечити
ЦНАП відповідним
обладнанням
меблями та
інвентарем
1.1.8.
Укомплектувати
ЦНАП працівниками

Прийняти рішення
про Створення
ЦНАП., затвердити
положення про
ЦНАП

Призначити
керівника,
зареєструвати
юридичну особу
Придбати
комп’ютерну та
розмножувальну
техніку
Перевести існуючих
працівників на
відповідні посади та
провести
конкурсний відбір на
новоутворенні
посади

виконавчого
комітету
Почаївської
міської ради

квартал 2021
року

про порядок навчання
службовців місцевого
самоврядування

Секретар
виконавчого
комітету міської
ради

2021-2022 р.

Затверджено порядок
оцінювання результатів
службової діяльності
службовців місцевого
самоврядування

Секретар
виконавчого
комітету міської
ради
Відділ
управління
проектами та
програмами
соціальноекономічного
розвитку
Виконавчий
комітет.

Січень 2020червень 2020

Визначено основні
напрямки в яких
необхідно підвищити
кваліфікацію
Визначено основних
надавачів послуг з
навчання та їх цінову
політику

Заступник
міського голови
Максимчук С.В.

Січень 2020липень 2020
року

Заступник
міського голови
Чубик А.В.,
заступник
міського голови
Максимчук С.В.
Заступник
міського голови
Чубик А.В.
Підрядна
організація
Заступник
міського голови
Максимчук С.В.
спеціаліст
юридичного
відділу
Почаївської
міської ради
Бондар Г.В.
Виконавчий
комітет

Березеньквітень 2020
року

Пройдено навчання
працівниками
виконавчих органів
ради
Зібрано та
систематизовано
інформацію про об’єкти
нерухомості
комунальної власності
Проведені розрахунки
та виготовлено
проектну документацію

Жовтень2020червень 2021
р.

Проведено капітальний
ремонт приміщення для
облаштування ЦНАП

Червень 2021
року

Створено центр надання
адміністративних
послуг

Уповноважена
особі з питань
публічних
закупівель

Липеньвересень 2021
року

Закуплено та
встановлено
обладнання в ЦНАП,
меблі та інвентар

Конкурсна
комісія міської
ради

2021-2022
роки

Укомплектовано ЦНАП
відповідними
працівниками

Червень-2020липень-2020

2021-2022
роки

Червеньлипень 2021
року

Операційна ціль 1.2. Забезпечення комплексного підходу до формування бюджету об’єднаної
територіальної громади
Проблемні питання:
- неефективне використання бюджетних коштів;
- зменшення надходжень по сплаті деяких податків та зборів;
- сповільнення темпів росту доходів бюджету на душу населення;
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Завдання

Заходи

Шляхи
вирішення

Виконавці

Терміни

Результат

Вдосконалити програмноцільовий метод бюджетування

1.2.1. Забезпечити
аналіз досягнення
результативних
показників та
дотримання
бюджетної дисципліни
бюджетних установ

Прийняти рішення
виконавчого комітету
про впровадження в
кожній бюджетній
установі системи
збирання та аналізу
основних показників
діяльності.
Розробити для кожної
бюджетної установи
примірну систему
показників на основі
результативних
показників
бюджетних програм
Проводити перевірку
бюджетних установ
щодо дотримання
бюджетно-фінансової
дисципліни

Заступник
міського голови
Чубик А.В.
Фінансовий
відділ міської
ради

Лютий 2020грудень 2020
року

Прийнято
розпорядчий
документ, що
унормовує
виконання
відповідного
завдання

Відділ
управління
проектами та
програмами
соціальноекономічного
розвитку
Заступник
міського голови
Чубик А.В.
фінансовий
відділ міської
ради

Протягом 2020
року

Забезпечити
виділення коштів
лише на підставі
аналізу
результативних
показників виконання
бюджетних програм
Налагодити
співпрацю з
контролюючим
органом щодо
щорічної звірки
платників податків

Заступник
міського голови
Чубик А.В.
Фінансовий
відділ
Почаївської
міської ради
Відділ
управління
проектами та
програмами
соціальноекономічного
розвитку
Відділ
управління
проектами та
програмами
соціальноекономічного
розвитку
Земельний відділ
міської ради

2020-2022 рр.

Затверджено
бюджетними
установами
систему
показників
господарської
діяльності
Дотримання
контролю в сфері
дотримання
бюджетного
законодавства
бюджетними
установами
Створено систему
оцінки досягнення
результативних
показників

Збільшити надходження від
місцевих податків та зборів

1.2.2. Сформувати бази
даних платників
податків податку на
майно

2020-2022 рр.

Налагоджено
співпрацю з
контролюючими
органами

2020-2022 рр.

Щорічне
зменшення
податкового боргу
на 10%

Щорічно

Організовано
процес обліку
земельних
ресурсів в розрізі
землекористувачів
та землевласників

Юридичний
відділ міської
ради

I півріччя 2020
року

Оформити договори
оренди водних
об’єктів

Юридичний
відділ міської
ради

2020-2021 роки

Прийняти на посаду
та організувати
роботу інспектора
праці

Конкурсна
комісія,
спеціаліст
загального
відділу міської
ради

2020-2022 роки

Всі договори
оренди земельних
ділянок
переукладенні
відповідно до
діючих ставок
орендної плати
Укладено
договори оренди
всіх водних
об’єктів на
території
Почаївської ОТГ
Збільшено
кількість офіційно
працевлаштованих
працівників

Покращити роботу
щодо зменшення
податкового боргу

Поновлювати дані
земельнооблікових
книг, подавати
відомості щодо
власників та
землекористувачів
контролюючому
органу
Переукласти та
внести зміни до
діючих договорів
оренди земельних
ділянок

1.2.3. Забезпечити
контроль за станом
дотримання
підприємствами та
підприємцями
законодавства в сфері
трудових відносин
щодо легалізації
зайнятості працівників

Щорічно 20202022 роки
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Стратегічна ціль ІІ. РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСЬТВА
Операційна ціль 2.1. :
Створення сприятливих умов для реалізації місцевих
ініціатив та діяльності громадських об’єднань.
Проблемні питання:
Низька активність серед громадськості у процесі вирішення соціальних проблем.
Низька поінформованість населення та низький рівень знань у питаннях діяльності
органів місцевого самоврядування;
Відсутність комунікаційної політики міської ради щодо взаємодії з громадськістю у
процесі вирішення соціальних та економічних питань.
Завдання

Заходи

Шляхи
вирішення

Виконавці

Терміни

Результат

Започаткувати програму
місцевих ініціатив

2.1.1. Провести
конкурс проектів
громадських ініціатив

Розробити
положення та
подати на
затвердження
сесії міської ради

Відділ
управління
проектами та
програми
соціальноекономічного
розвитку
Заступник
міського голови
Чубик А.В.

Березеньлипень 2020
року

Затверджений
нормативний акт, що
регулює порядок
проведення конкурсу
громадських проектів

2021-2022 роки

Проведено
конкурсний відбір
громадських проектів
та реалізовано
проекти переможців

Відділ
управління
проектами та
програми
соціальноекономічного
розвитку
Відділ
управління
проектами та
програми
соціальноекономічного
розвитку
Відділ
управління
проектами та
програми
соціальноекономічного
розвитку
Відповідно до
сфери до якої
відноситимуться
проекти переможці
Відділ
управління
програмами та
проектами
соціальноекономічного
розвитку
Відділ
управління
програмами та
проектами
соціальноекономічного
розвитку
Відділ
управління
проектами та
програмами
соціальноекономічного
розвитку

Січень –
березень 2021
року
Січень березень
2020 року

Передбачити в
міському
бюджеті
відповідні кошти
для громадських
проектів
Провести
організаційнопросвітницьку
компанію

Організація
прийому проектів

Публічне
обговорення
проектів та
громадське
голосування
Реалізація
проектів та
моніторинг
Вивчити і використовувати у
своїй діяльності методику
міжнародних грантових програм
та фондів щодо підтримки
соціально-важливих для громади
ініціатив

2.1.2. Забезпечити
систематичний
моніторинг та
підготовку грантових
програм та конкурсів

Підготувати план
заходів з
реалізації
стратегії
розвитку
Почаївської ОТГ
Сформувати
концепції
проектних ідей
до плану заходів

Забезпечити
моніторинг
основних джерел
інформації про
грантові
програми та
проекти та
забезпечити

Квітень 2021 –
травень 2021 р.

Червеньлистопад 2021
р., червень –
листопад 2022
I півріччя 2021
року

Розроблений та
затверджений план
заходів з реалізації
стратегії розвитку
Почаївської ОТГ

II півріччя 2021
року

Розроблений перелік
та концепції проектів
розвитку
спрямованих на
досягнення
стратегічних цілей

Щорічно

Організовано процес
моніторингу, збору то
розповсюдження
інформації про
грантові програми та
проекти
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Розвивати майданчики живих
комунікацій (за круглим столом)
в різних сферах інтересів
громадян

Розвивати партнерські
взаємовідносини в трикутнику
«влада-бізнес-громадськість»

Підвищити доступ
громадськості до
процесів обговорення
та прийняття важливих
для громади рішень

Розвивати та
підтримувати
діяльність
Почаївського
консультативного
пункту для бізнесу

інформування
зацікавлених
сторін,
підготовку
проектних заявок
Розробити та
затвердити план
діяльності
міської ради з
питань, що
підлягають
громадському
обговоренню.
Розробити
систему вивчення
та обговорення
громадської
думки щодо
шляхів
вирішення
соціальнонеобхідних
завдань
Збільшити
поінформованість
суб’єктів
господарської
діяльності щодо
послуг
консультативного
пункту
Забезпечити
взаємовідносини
з органами
державної влади
в питаннях
надання
консультативної
допомоги
суб’єктам
господарської
діяльності

Секретар міської
ради, виконавчий
комітет

Щорічно

Організовано процес
підготовки,
оприлюднення та
обговорення
суспільно-важливих
рішень

Працівник
консультативного
пункту для
бізнесу

Систематично
протягом 20202022 років

Працівник
консультаційного
пункту для
бізнесу,
заступники
міського голови,
відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків

2021 рік

Збільшено кількість
суб’єктів
господарювання про
діяльність
Почаївського
консультативного
пункту для бізнесу,
збільшено кількість
надання
консультаційних
послуг.

Юридичний
відділ міської
ради, виконавчий
комітет

Стратегічна ціль ІІІ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД СТАЛОГО СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Операційна ціль 3.1. :
Переорієнтування політики міської ради та об’єднаної
територіальної громади в цілому в сторону охорони та ощадливого
використання місцевих природних ресурсів
- відсутність актуальних

даних щодо наявних земельних ресурсів;
- застаріла нормативна грошова оцінка землі населених пунктів громади;
- нераціональне використання територій населених пунктів;
- відсутність системного аналізу стану навколишнього природного середовища та
природніх ресурсів;
Завдання

Заходи

Шляхи
вирішення

Виконавці

Терміни

Результат

Оцінка стану і тенденцій змін
місцевих природних ресурсів

3.1.1. Проведення
інвентаризації
земельних ресурсів

Прийняти рішення про
проведення
інвентаризації земель
Здійснити аналіз
потенційних
виконавців робіт

Земельний відділ
міської ради

Вересеньлистопад
2020 року
Січень –
лютий
2020 р.

Прийнято рішення про
інвентаризації земель

2021-2022
роки

Проінвентаризовано
землі комунальної
власності
Забезпечено процес
захисту
сільськогосподарських
угідь, лісових земель
та чагарників від
необґрунтованого їх

Провести роботи по
інвентаризації земель
3.1.2.
Впровадження
заходів
спрямованих на
раціональне
використання

Здійснення заходів
для захисту
сільськогосподарських
угідь, лісових земель
та чагарників від
необґрунтованого їх

Тендерний комітет,
уповноважена особа з
питань організації
закупівель
Почаївська міська
рада, підрядна
організація
Земельний відділ
міської ради

Щорічно

Визначено технічне
завдання на роботи та
їх орієнтовну вартість
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земельних ресурсів

3.1.3. Проведення
нормативної
грошової оцінки
земель

Формувати цілісний
просторовий комплекс
природних,
сільськогосподарських,
житлових, промислових та
рекреаційних зон з пріорітетом
поступового розширення
природоохоронних територій

Створити систему
моніторингу стану
навколишнього середовища
(забрудненість атмосфери,
води, грунтів, засміченість
міської/сільської території)

3.1.4. Продаж
земельних ділянок
комунальної
власності, на яких
знаходяться
об’єкти
нерухомості, що
перебувають у
приватній
власності.
3.1.5. Розробка та
затвердження
містобудівної та
землевпорядної
документації

3.1.6. Впровадити
порядок
здійснення
моніторингу
наслідків
виконання
документа
державного
планування для
довкілля, у тому
числі для здоров’я
населення

вилучення для інших
потреб;
Складання схем
землеустрою,
розроблення технікоекономічних
обґрунтувань
використання та
охорони земель
відповідних
адміністративнотериторіальних
одиниць;

вилучення для інших
потреб;
Розроблено та
затверджено
документації технікоекономічних
обґрунтувань
використання та
охорони земель
відповідних
адміністративнотериторіальних
одиниць, схем
землеустрою
Забезпечено процес
складання проектів
землеустрою, що
забезпечують екологоекономічне
обґрунтування
сівозмін,
упорядкування угідь, а
також розроблення
заходів щодо охорони
земель;
Дано дозвіл на
виготовлення
нормативно-грошової
оцінки земель

Земельний відділ
міської ради, підрядні
організації

2021 рік

складання проектів
землеустрою, що
забезпечують екологоекономічне
обґрунтування
сівозмін,
упорядкування угідь, а
також розроблення
заходів щодо охорони
земель;

Земельний відділ
міської ради,
сільськогосподарські
компанії, фермерські
господарства

Щорічно

Прийняття рішень про
проведення
нормативної грошової
оцінки земель
Відбір виконавця
робіт, заключення
договору та надання
вихідної інформації
Затвердження нової
нормативної грошової
оцінки земель

Міська рада,
земельний відділ
міської ради

2021-2022
рр.

Міська рада

2021-2022
рр.

Надання дозволу на
виготовлення
експертної грошової
оцінки
Затвердження
експертної грошової
оцінки, заключення
договорів купівліпродажу земельних
ділянок
Затвердження проекту
Генерального плану м.
Почаїв,
Кременецького
району,
Тернопільської
області
Розробка проекту
землеустрою щодо
встановлення (зміни)
меж м. Почаїв
Розробка проекту
землеустрою щодо
встановлення (зміни)
меж с. Затишшя
Розробити основні
показники, що
підлягають аналізу та
оцінці.

Земельний відділ,
юридичний відділ
міської ради

Січеньчервень
2020

Юридичний відділ
міської ради.

Січеньчервень
2020

Заступник міського
голови, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків

Лютий
2020 р.

Земельний відділ
міської ради

2021-2022
рр.

Затверджений
Генеральний план м.
Почаїв,
Кременецького
району,
Тернопільської
області
Встановлено нові межі
м. Почаїв

Земельний відділ
міської ради

2020-2021
рр.

Встановлено нові межі
с. Затишшя

Відділ управління
проектами та
програмами
соціальноекономічного
розвитку
Відділ управління
проектами та
програмами
соціальноекономічного
розвитку, інші відділи
відповідно до
повноважень
Відділ управління
проектами та
програмами
соціальноекономічного
розвитку

Січеньчервень
2021 року

Організовано та
впроваджено процес
моніторингу наслідків
виконання документа
державного
планування для
довкілля, у тому числі
для здоров’я
населення відповідно
до вимог Закону
України «Про
стратегічну
екологічну оцінку»

Забезпечити процес
систематичного
вимірювання та
порівняння
індикативних
показників
Розробити та
реалізувати заходи,
спрямовані на
покращення основних
показників стану
навколишнього

Тендерний комітет,
уповноважена особа

Щорічно

2022 р.

Затверджено нову
нормативну грошову
оцінку земель
населених пунктів
Врегульовано процес
законності
використання
земельних ділянок під
об’єктами
нерухомості.
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природного
середовища

Операційна ціль 3.2. Застосування комплексного підходу до розвитку регіонального
туристичного-рекреаційного сектору .
Основні проблеми:
-

відсутність маркетингових політики в плані розвитку громади;
невикористання туристичного потенціалу, як основи для соціально-економічного розвитку;

Завдання

Заходи

Шляхи
вирішення

Виконавці

Терміни

Результат

Підтримувати формування в громаді
бачення Почаєва як туристичного
центру європейського типу

3.2.1. Розробка
логотипу та
формування
бренду громади
як туристичнопаломницького
центру

Сформувати
ініціативну
групу

Відділ управління
проектами та
програмами
соціальноекономічного ро
Ініціативна група

Перша половина
2021 року

Сформована ініціативна
група

Друга половина
2021 року

Організовано збір та
наліз пропозицій
громадськості

Ініціативна група,
Почаївська міська
рада

2022 рік

Розроблено та
затверджено логотип та
бренд громади

Керівний апарат
міської ради,
консультативний
пункт для бізнесу
Почаївської ОТГ

2020-2022 рр.

Керівний апарат
міської ради

2020-2022 рр.

Здійснено аналіз ринку
надання туристичних
послуг, вивчено
можливі напрямки
розвитку туристичної
галузі на території
Почаївської ОТГ,
налагоджено співпрацю
з містами-побратимами

Керівний апарат
міської ради,
відділ управління
проектами та
програмами
соціальноекономічного
розвитку

2020-2022 рр.

Вивчити можливості кластерної
моделі розвитку регіональної
економіки

3.2.2. Посилити
роботу у
вивчення
господарської
діяльності
суб’єктів
господарювання
в туристичній
галузі

Забезпечити
процес збору
та вивчення
громадської
думки
Провести
публічне
представлення
напрацьованих
результатів,
затвердити
логотип та
бренд
Проведення
діалогу та
круглих столів
зі суб’єктами
господарської
діяльності в
сфері туризму
Налагодження
взаємозв’язків
із громадами
та містами
подібної
економічної
моделі.
Обмін
досвідом та
запровадження
кращих
практик
розвитку
туристичної
галузі.

Стратегічна ціль ІV ВИРІВНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ І МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Операційна ціль 4.1. :
Поєднання в єдину систему інженерно-інфраструктурного
розвитку та благоустрою міської та сільських територій об’єднаної
громади.
- брак спеціальної техніки для обслуговування комунальної сфери громади;
- незадовільний стан вулиць і доріг комунальної сфери;
- незадовільний стан об’єктів благоустрою громади;
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Завдання

Заходи

Шляхи
вирішення

Виконавці

Терміни

Результат

Розробити та забезпечити реалізацію
Програми модернізації комунального
господарства об’єднаної громади,
спираючись на Державну програму
розвитку комунальної сфери

4.1.1. Закупити
спецтехніку для
Почаївського ККП

Придбати
сміттєвоз,
піскорозкидач

Почаївський ККП

2020 р.

Придбати
дорожній
каток
Здійснити
коригування
проекту

Почаївський ККП

2020-2021 р.

Дотримання
стабільного
вивозу твердих
побутових
відходів
Закуплено
дорожній каток

Почаївський ККП

Перше півріччя
2020 року

Подати проект
на конкурсний
відбір
проектів за
рахунок
коштів ДФРР
Реалізувати
проект

Відділ управління
проектами та
програмами
соціальноекономічного
розвитку
Почаївський
комбінат
комунальних
підприємств,
підрядна
організація

2020 р.

4.1.3. Здійснити
капітальний ремонт
дороги по вул.
Шевченка та вул.
Березина в м. Почаїв

Здійснити
коригування
проектних
документацій
Здійснити
відповідні
роботи

2022 р.

4.1.4. Провести
поточний ремонт
вулиць і доріг
комунальної
власності

Визначити
найбільш
проблемні
вулиці і
дороги
комунальної
власності, які
потребують
поточного
ремонту
Провести
грейдерування
вулиць та
вимостити
дорожній
щебінь
Забезпечити
відновлення
пошкоджений
елементів
благоустрою,
встановлення
нових.
Провести
капітальний
ремонт
об’єктів
благоустрою

Почаївський
комбінат
комунальних
підприємств
Почаївський
комбінат
комунальних
підприємств,
підрядна
організація
Заступник
міського голови
Максисмчук С.В.
Почаївський ККП

Почаївський ККП,
підрядні
організації

Щорічно

Почаївський ККП

2020-2022 роки

Почаївський ККП

2020-2022 роки

4.1.2. Реалізація
проекту
«Реконструкції
очисних споруд м.
Почаїв
продуктивністю 300
м3/добу

Розробити та забезпечити реалізацію
Програми розвитку транспортної
інфраструктури між населеними
пунктами об’єднаної громади

4.1.5. Забезпечити
утримання та ремонт
об’єктів благоустрою

Операційна ціль 4.2. :
Основні проблеми:
-

2021-2022 роки

2022 р.

Щорічно

Проект
скоригований та
відповідає
діючим ДБН
Підготовлена та
подана на
конкурс проектна
заявка.
Забезпечено
функціонування
системи очисних
споруд в м.
Почаїв
потужністю
500м3/добу
Проект
скориговані та
відповідають
діючим ДБН
Капітально
відремонтовано
дороги в м.
Почаїв по вул.
Шевченка та вул.
Березина
Покращено
дорожнє покриття
вулиць і доріг
комунальної
власності

Покращено стан
благоустрою
населених
пунктів
об’єднаної
територіальної
громади

Забезпечення високого рівня розвитку гуманітарної сфери

незадовільний стан приміщень навчальних закладів;
відсутність необхідного обладнання та інвентаря;
відсутність системи надання соціальних послуг в громаді;

Завдання

Заходи

Шляхи
вирішення

Виконавці

Терміни

Результат

Покращити якісний стан закладів
освіти, медичного обслуговування ,

4.2.1.
Забезпечити

Провести роботи
по влаштуванню

Опорний заклад
Почаївська

2021 р.

Обидва корпуси
школи убезпечено
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культури та їхнього матеріального
забезпечення

водовідведення
навколо
приміщень
освітніх закладів

4.2.2.
Підготовити
додаткові
приміщення для
навчання учнів в
Опорному
закладі
Почаївська
загальноосвітня
школа I-III
ступенів.
4.2.3. Здійснити
реконструкцію
приміщення з
добудовою
школи в с.
Старий Тараж

4.2.4.
Підготувати
завдання щодо
реконструкції та
перспективи
використання
нежитлового
приміщення в м.
Почаїв по вул.
Шевченка, 15 а
4.2.5. Здійснити
протипожежні
заходи
приміщень
комунальних
закладів та
установ

обмостки
навколо двох
корпусів
Опорного
закладу
Почаївська ЗОШ
I-III ступенів
Провести роботи
по влаштуванню
обмостки
навколо
приміщення
гуртожитка на
території
Почаївської
ЗОШ (
Почаївський
БДТС)
Здійснити
капітальний
ремонт частини
приміщення
гуртожитка на
території
Опорного
закладу
Почаївська
загальноосвітня
школа I-III
ступенів.
Реалізувати
проект
«Реконструкція
філії
Старотаразька
ЗОШ I-II
ступенів
опорного
закладу
Почаївська
загальноосвітня
школа I-III
ступенів»
Здійснити аналіз
потреб у
приміщеннях на
території
Почаївської ОТГ

загальноосвітня
школа I-III
ступенів.

Виготовити
проектну
документацію на
реконструкцію
приміщення
Виготовити
проекти на
облаштування
протипожежних
систем в
комунальних
закладах та
установах
Здійснити
роботи по
встановленню
пожежних
сигналізацій в
комунальних
закладах та
установах,
здійснити
протипожежну
обробку
дерев’яних
конструкцій
дахів
Здійснити заміну
електропроводки
в приміщенні
гуртожитку (
Почаївський

від потрапляння
дощових вод в
підвали
приміщень та
руйнуванню
фундаменту

Опорний заклад
Почаївська
загальноосвітня
школа I-III
ступенів.

2021 р

Приміщення
гуртожитку
(Почаївський
БДТС)
убезпечено від
потрапляння
дощових вод в
підвали
приміщень та
руйнуванню
фундаменту
Забезпечено
додаткові
приміщення для
розміщення двох
начальних класів

Опорний заклад
Почаївська
загальноосвітня
школа I-III
ступенів.

Серпень 2020

Опорний заклад
Почаївська
загальноосвітння
школа I-III
ступенів.

Червень 2020грудень 2020
року.

Добудовано
додаткове
приміщення
школи в с. Старий
Тараж для
облаштування
спортивного залу,
двох навчальних
класів та
санвузлів

Відділ освіти
молоді та спорту
Почаївської
міської ради

Березень-липень
2020

Почаївська міська
рада

2021 р.

Комунальні
установи та
заклади

2020-2022 рр

Визначено
перспективи
використання
нежитлового
приміщення в м.
Почаїв по вул.
Шевченка, 15а
Виготовлено
проектну
документації на
реконструкцію
приміщення
Забезпечено
безпечні умови
для експлуатації
приміщень
комунальних
закладів та
установ

Комунальні
установи та
заклади

2020-2022 роки

Опорний заклад
Почаївська
загальноосвітня
школа I-III
ступенів

2021 р

Замінено
електропроводку
в приміщенні
гуртожитку (
Почаївський
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4.2.6. Розробити
трирічний план
розвитку освіти
в Почаївській
міські об’єднаній
територіальній
громаді

4.2.7. Здійснити
ремонтні роботи
в закладах
освіти,
інженерних
систем та ін.

Забезпечити розвиток системи
надання соціальних послуг в громаді

4.2.7 Створити
відділ організації
надання
соціальних
послуг

4.2.8. Утворити
центр соціальних
послуг

БДТС) опорного
закладу
Почаївська
загальноосвітня
школа I-III
ступенів.
Створити робочу
групу
Визначити
методологію
дослідження
поточного стану
сфери освіти та
варіанти
розвитку
Розробити
стратегію
розвитку сфери
освіти
Почаївської ОТГ
та план заходів
по її реалізації
Реконструкція
опалювальної
системи із
заміною труб,
регістрів, вхідної
труби, колодязя
та встановлення
теплового
лічильника в
приміщенні
гуртожитка (
Почаївський
БДТС)
Ремонт
санвузлів у
трьох вікових
групах з заміною
унітазів та
умивальників у
Почаївському
дошкільному
навчальному
закладі
Закупівля і
ремонт
водогінної
системи у
Почаївському
дошкільному
навчальному
закладі
Внести зміни в
структуру та
штатний розпис
міської ради

БДТС) опорного
закладу
Почаївська
загальноосвітня
школа I-III
ступенів.
Розроблено
трирічний план
розвитку сфери
освіти в
Почаївській ОТГ
та план заходів по
його реалізації

Відділ освіти,
молоді та спорту
Робоча група

2020-2021 роки

Відділ освіти,
молоді та спорту,
робоча група

2020-2021 роки

Опорний заклад
Почаївська
загальноосвітня
школа I-III
ступенів

2022 рр.

Проведено
реконструкцію
опалювальної
системи в
приміщенні
гуртожитку
(Почаївський
БДТС)

Почаївський
дошкільний
навчальний
заклад

2021 рік

Проведено
ремонт санвузлів
у Почаївському
дошкільному
навчальному
закладі

Почаївський
дошкільний
навчальний
заклад

2022 рр.

Проведено
ремонт водогінної
системи у
Почаївському
дошкільному
навчальному
закладі

Загальний відділ
міської ради

Квітень 2020

Затвердити
положення про
відділ,
розробити
посадові
інструкції
Укомплектувати
відділ
працівниками

Юридичний
відділ міської
ради

Квітень 2020
року

Конкурсна комісія

Квітень-травень
2020 року

Прийняти
рішення про
утворення
центру,
затвердити
статут
Зареєструвати
юридичну особу.
Затвердити
структуру та
штатний розпис

Виконавчий
комітет

Лютий – травень
2020 року

Створено
структурний
підрозділ з питань
організації
надання
соціальних
послуг в
Почаївській ОТГ
Унормовано
основні
функціональні
обов’язки
працівників
відділу
Прийнято на
посади
відповідних
працівників
Створено центр
надання
соціальних
послуг в
Почаївській ОТГ

Виконавчий
комітет міської
ради

Травень 2020 р.

2020-2021
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Забезпечити
центр меблями
та обладнанням
Укомплектувати
центр
працівниками

5

Керівник центру

Травень-липень
2020 року

Керівник центру

Травень-липень
2020 року

Моніторинг та оцінка результативності реалізації Програми.

Відповідальним виконавцем Програми є Почаївська міська рада, безпосередніми виконавцями
заходів програми є Почаївський комбінат комунальних підприємств, підвідомчі установи та
організації, громадські організації, ініціативні групи, підприємці.
Безпосередній контроль за виконанням даної Програми здійснює виконавчий комітет
Почаївської міської ради спільно із громадськими організаціями. Звіт про виконання Програми
заслуховується раз на рік на засіданнях постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку,
інвестицій та бюджету та подається на затвердження на сесію міської ради.

Заступник міського голови

А.В. Чубик

Секретар міської ради

В.Я.Уйван
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Додаток 1 до
Програми соціально-економічного
та культурного розвитку Почаївської ОТГ
на 2020-2022 роки

Перелік проектів розвитку
Почаївської об’єднаної територіальної громади

№

Найменування проекту

Період
реалізації
проекту

Оціночна вартість проекту,
тис.грн.
Залишок на
усього
01.01.2020 р.

Орієнтовний обсяг та джерела фінансування,
тис.грн.
державний
місцевий
інші
Всього
бюджет
бюджет
джерела

Очікувані результати

Завдання місцевої стратегії: Покращити якісний стан закладів освіти, медичного обслуговування , культури та їхнього матеріального
забезпечення
1.

2.

3.

Реконструкція філії «Старотаразька загальноосвітня школа
I-II ступенів» опорного закладу Почаївська Загальноосвітня
школа I-III ступенів Почаївської міської ради за адресою:
вул. Шкільна, 2 в с. Старий Тараж Кременецького району,
Тернопільської області
Провести роботи по влаштуванню обмостки навколо двох
корпусів Опорного закладу Почаївська ЗОШ I-III ступенів

2020 р.

8379,748

8379,748

8379,748

7541,773

837,9

0

Покращення умов в приміщенні
школи для організації освітнього
процесу

2021 р.

500,00

500,00

500,00

0

500,00

0

Провести роботи по влаштуванню обмостки навколо
приміщення гуртожитка на території Почаївської ЗОШ (
Почаївський БДТС)

2021 р.

100,00

100,00

100,00

0

100,00

0

Капітальний ремонт двох кімнат в приміщенні гуртожитку
на території опорного закладу Почаївської ЗОШ I-III
ступенів для облаштування двох навчальних класів
Виготовлення проектної документації на реконструкцію
нежитлової будівлі в м. Почаїв по вул. Шевченка. 15 а

2020 р.

200,00

200,00

200,00

0

200,00

0

2021 р.

150,00

150,00

150,00

0

150,00

0

Повна реконструкція опалювальної системи із заміною
труб, регістрів, вхідної труби, колодязя та встановлення
теплового лічильника (БДТС)

2022 р.

280,00

280,00

280,00

0

280,00

0

Ремонт санвузлів у трьох вікових групах з заміною унітазів
та умивальників у Почаївському дошкільному навчальному
закладі

2021 р.

300,00

300,00

300,00

0

300,00

0

Обидва
корпуси
школи
убезпечено від потрапляння
дощових
вод
в
підвали
приміщень
та
руйнуванню
фундаменту
Приміщення
гуртожитку
(Почаївський БДТС) убезпечено
від потрапляння дощових вод в
підвали
приміщень
та
руйнуванню фундаменту
Забезпечено
додаткові
приміщення для розміщення
двох начальних класів
Виготовлено
проектну
документації на реконструкцію
приміщення
Проведено
реконструкцію
опалювальної
системи
в
приміщенні
гуртожитку
(Почаївський БДТС)
Проведено ремонт санвузлів у
Почаївському
дошкільному
навчальному закладі

Закупівля і ремонт водогінної системи
дошкільному навчальному закладі.

2022 р.

70,00

70,00

70,00

0

70,00

у Почаївському

Проведено ремонт водогінної
системи
у Почаївському
дошкільному
навчальному

20
Промивання системи опалення нового корпусу школи та
встановлення теплового лічильника

2021 р.

235,000

235,00

235,00

200,00

35,00

0

закладі
Підвищено
ефективність
опалювальної системи в новому
корпусі школи

Завдання місцевої стратегії: Розробити та забезпечити реалізацію Програми модернізації комунального господарства об’єднаної громади,
спираючись на Державну програму розвитку комунальної сфери
1.

Реконструкція очисних споруд потужністю 300 м3/добу

2021-2022 рр.

12500,00

12500,00

12500,00

11250,00

1250,00

0

2.

Придбання спецтехніки для Почаївського ККП (сміттєвоз,
піскорозкидач, каток)

2020-2022 рр.

4000,00

4000,00

4000,00

2500,00

1500,00

0

Забезпечено
функціонування
системи очисних споруд в м.
Почаїв потужністю 500м3/добу
Почаївський ККП забезпечено
спецтехнікою
для
обслуговування потреб громади

Завдання місцевої стратегії: Розробити та забезпечити реалізацію Програми розвитку транспортної інфраструктури між населеними
пунктами об’єднаної громади
1.
2.

Капітальний ремонт тротуару по вул. 2020-2021 рр.
Радивилівська
Капітальний ремонт вулиць Березина та вул. 2022 рр.
Шевченка

800,00

800,00

800,00

700,00

100,00

0

Здійснено капітальний ремонт
тротуару по вул. Радивилівська

15000,00

15000,00

15000,00

13500,00

1500,00

0

Здійснено капітальний ремонт
дорожнього покриття вулиць
Шевченка та Березини в м.
Почаїв

Завдання місцевої стратегії: Формувати цілісний просторовий комплекс природних, сільськогосподарських, житлових, промислових та
рекреаційних зон з пріорітетом поступового розширення природоохоронних територій
1.
2.

Виготовлення проекту землеустрою щодо 2021-2022 рр.
встановлення (відновлення) меж м. Почаїв
Виготовлення проекту землеустрою щодо 2020-2021 рр.
встановлення (відновлення) меж с. Затишшя

200,00

200,00

200,00

0

200,00

0

Встановлені нові межі м. Почаїв

60,00

60,00

60,00

0

60,00

0

Встановлені
Затишшя

1200,00

1080,00

120,00

0

Здійснено
реконструкцію
приміщення для облаштування
ЦНАП
Затверджено нову нормативну
грошову
оцінку
земель
населених пунктів
Про
інвентаризовано
землі
комунальної власності

нові

межі

с.

Завдання місцевої стратегії: Створення центру надання адміністративних послуг
1.

Реконструкція приміщення в м. Почаїв по вул. 2020-2021рр.
Воз’єднання під облаштування ЦНАП

1200,00

1200,00

Завдання місцевої стратегії: Оцінка стану і тенденцій змін місцевих природних ресурсів
1.

Проведення
земель

нормативної

грошової

2.

Проведення інвентаризації земель

оцінки 2021-2022 рр.

120,00

120,00

120,00

0

120,00

0

2021-2022 рр.

600,00

600,00

600,00

0

600,00

0
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Додаток 2
до Програми соціально-економічного
та культурного розвитку
Почаївської МОТГ на 2020-2022 р. р.

Перелік цільових Програм, що реалізуються на території Почаївської МОТГ у 2020-2022 рр.
№п/п

1

2

3

4

Назва Програми

Мета

Обсяг фінансування у
поточному році (тис. грн.)

Програма організації
свят та розвитку
культури і мистецтв
Почаївської міської
об’єднаної
територіальної
громади на 2019-2020
роки.

Збереження історичних цінностей
та примноження української
культури , розвиток традицій.

Програма розвитку
фізичної культури і
спорту
Почаївської міської
об’єднаної
територіальної
громади на 2019-2020
рр
Програма
оздоровлення та
відпочинку дітей
Почаївської міської
об’єднаної
територіальної
громади на 2019-2020
роки.

Проведення спортивних змагань та
заходів;
Забезпечення участі команд в
загально-районних та інших
спортивних змаганнях;
Підвищення активного дозвілля
молоді

17,650

Оздоровлення та відпочинок дітей.

110,000

Програма соціальної
підтримки
малозабезпечених
верств населення
Почаївської міської
об’єднаної
територіальної
громади на 2019-2020

Забезпечення соціального захисту
населення. Надання матеріальної
допомоги жителям, які опинилися
у складних життєвих обставинах;
Надання грошової допомоги, в
тому числі і на поховання.

182,400

Проведення та урізноманітнення
свят та культурно-масових заходів;

Створення умов для освітньої,
культурно-виховної,
фізкультурно-оздоровчої та
спортивної роботи дітей.

124,000
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роки.
5

Програма допомоги
дітям-сиротам і дітям
позбавлених
батьківського
піклування
Почаївської міської
об’єднаної
територіальної
громади на 2019-2020
роки.

Забезпечення соціального захисту
дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування при
досягненні 18-річного віку.

3,620

Заступник міського голови

А.В. Чубик

Секретар міської ради

В.Я. Уйван
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Додаток 3
до Програми соціально-економічного
та культурного розвитку
Почаївської МОТГ на 2020-2022 р. р.

Перелік показників соціально-економічного розвитку Почаївської міської
об'єднаної територіальної громади
Найменування показника

I

Одиниця Значення
Значення
2019 рік у
виміру показника у показника у відсотках до
2018
2019
2018 року
році(факт) році(факт)

Значення
показника у
2020 році (
план )

Демографічна ситуація

1 Чисельність постійного
населення

осіб

9470

9442

99,7%

9442

2 Чисельність постійного
населення віком 16 - 59
років

осіб

5658

5650

99,9%

5650

3 Кількість дітей віком до 16
років

осіб

2091

2090

99,95%

4 Демографічне
навантаження на 1000 осіб
працездатного віку

%

680

680

100%

680

5 Природний приріст
(скорочення) населення

осіб

-30

-12

40%

-12

6 Загальний коефіцієнт
вибуття сільського
населення (на 1000 осіб
наявного сільського
населення)

проміле

0

0

0

0

осіб

248

300

120,9%

300

9 Кількість підприємств
малого та середнього
бізнесу на 1000 осіб
наявного населення

одиниць

1,59

1,59

100

1,59

10 Кількість кооперативів на
1000 осіб наявного
населення

одиниць

0

0

0

1

у тому числі:

0

0

0

0

обслуговуючих
сільськогосподарських

0

0

0

0

виробничих
сільськогосподарських

0

0

0

1

споживчих

1

1

100

1

7 Внутрішня міграція
населення в межах
населених пунктів
об'єднаної територіальної
громади
II

Економічна ефективність
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11 Протяжність побудованих у
звітному році доріг з
твердим покриттям
місцевого значення

км

0

0

0

0

3

4

133%

2

коштів державного фонду
регіонального розвитку

0

0

0

1

коштів субвенцій з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
формування
інфраструктури об'єднаних
територіальних громад

2

1

50%

1

інших джерел

1

1

100 %

12 Кількість проектів
одиниць
регіонального розвитку, що
реалізуються на території
об'єднаної громади у тому
числі за рахунок:

13 Обсяг фінансування
проектів регіонального
розвитку, що реалізуються
на території об'єднаної
громади

тис. грн.

1684,008

5118,856

303

10500.00

за рахунок державного
бюджету

тис. грн

1612,279

2810,591

174%

9000,00

тис.
грн.

71,729

2308,265

3218%

1500,00

%

0

0

0

0

14 Доходи загального фонду
тис. грн.
бюджету об'єднаної
територіальної громади (без
трансфертів) на 1 особу

2257,6

2427,22

107,5%

2700

15 Капітальні видатки
тис. грн.
бюджету об'єднаної
територіальної громади (без
трансфертів) на 1 особу

538,6

354,2

65,8%

1000,00

16 Частка базової дотації в
доходах загального фонду
бюджету об'єднаної
територіальної громади (без
урахування субвенцій)

%

18,45

11,26

61%

10,00

17 Частка видатків бюджету
розвитку в загальному
обсязі видатків об'єднаної
територіальної громади (без
урахування власних
надходжень бюджетних
установ)

%

-

-

-

-

за рахунок місцевого
бюджету
за рахунок інших джерел
III Фінансова самодостатність
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18 Обсяг надходжень до
Тис. грн.
бюджету об'єднаної
територіальної громади від
сплати податку на доходи
фізичних осіб на 1 особу

1,036

1,187,54

114,6%

1,300

19 Обсяг надходжень до
бюджету об'єднаної
територіальної громади від
плати за землю на 1 особу

грн.

175,29

142,23

81,14%

170,00

20 Обсяг надходжень до
бюджету об'єднаної
територіальної громади від
сплати єдиного податку на
1 особу

грн.

375,6

423,64

112,8%

520,00

21 Обсяг надходжень до
бюджету об'єднаної
територіальної громади від
сплати акцизного податку
на 1 особу

грн.

359,0

356,46

99,0%

356,36

22 Обсяг надходжень до
бюджету об'єднаної
територіальної громади від
сплати податку на нерухоме
майно на 1 особу

грн.

71,8

271,13

377,6%

300,00

%

63

67

106%

70

24 Забезпеченість населення
лікарями загальної
практики - сімейними
лікарями на 1000 осіб
наявного населення на
кінець року

осіб

2,2

2.2

100%

2.2.

25 Середня наповнюваність
групи дошкільного
навчального закладу
об'єднаної територіальної
громади

осіб

29

27.75

95,7%

28

%

41

47

114,6%

47%

осіб

25

26.2

104,8%

26

IV

Якість та доступність
публічних послуг

23 Частка домогосподарств,
що мають доступ до
фіксованої широкосмугової
мережі Інтернет, у
загальній кількості
домогосподарств об'єднаної
територіальної громади

26 Частка дітей дошкільного
віку охоплена дошкільними
навчальними закладами, у
загальній кількості дітей
дошкільного віку
27 Середня наповнюваність
класів загальноосвітньої

26

школи об'єднаної
територіальної громади
28 Частка дітей, для яких
організовано підвезення до
місця навчання і додому, у
загальній кількості учнів,
які того потребують

%

55,8

80

143,4%

80

29 Частка дітей, охоплених
позашкільною освітою, у
загальній кількості дітей
шкільного віку

%

48

53.26

110,9%

54

30 Частка випускників
загальноосвітніх
навчальних закладів, які
отримали за результатами
зовнішнього незалежного
оцінювання з іноземної
мови 160 балів і вище, у
загальній кількості учнів,
що проходили тестування з
іноземної мови

%

20

6

30%

20

31 Частка випускників
загальноосвітніх
навчальних закладів, які
отримали за результатами
зовнішнього незалежного
оцінювання з української
мови 160 балів і вище, у
загальній кількості учнів,
що проходили тестування з
української мови

%

48

43

89.6%

50

32 Частка випускників
загальноосвітніх
навчальних закладів, які
отримали за результатами
зовнішнього незалежного
оцінювання з математики
160 балів і вище, у
загальній кількості учнів,
що проходили тестування з
математики

%

25

12.5

50%

25

33 Частка домогосподарств,
забезпечених
централізованим
водопостачанням, у
загальній кількості
домогосподарств об'єднаної
територіальної громади

%

85,12

86.

101 %

90

Частка домогосподарств,

%

6,46

6,46

100

6,46

V

Створення комфортних
умов для життя

27

забезпечених
централізованим
водовідведенням, у
загальній кількості
домогосподарств об'єднаної
територіальної громади
35 Частка домогосподарств,
які уклали кредитні
договори в рамках
механізмів підтримки
заходів з
енергоефективності в
житловому секторі за
рахунок коштів державного
бюджету (у тому числі із
співфінансуванням з
місцевих бюджетів), у
загальній кількості
домогосподарств об'єднаної
територіальної громади

%

невідомо

36 Частка населених пунктів, у
яких впроваджено
роздільне збирання твердих
побутових відходів, у
загальній кількості
населених пунктів
об'єднаної територіальної
громади

%

0

Невідомо

невідомо

0

Заступник міського голови

А.В. Чубик

Секретар міської ради

В.Я. Уйван

0

25%

