
                 «  ІТ – СТРАТЕГІЯ  ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ  ОТГ»
                                       НА 2020 – 2025 РОКИ



Структура документу «ІТ – стратегія Олександрівської ОТГ»
1. Про громаду.

         Олександрівська об’єднана територіальна громада утворилася у 2016 році. Протягом трьох років, Олександрівська

ОТГ активно розвивалася та перебирала на себе всі повноваження ,  які передбачено українським законодавством. У

серпні  2017  року  було  затверджено  Стратегію  розвитку  Олександрівської  селищної  ради  на  2017-2025  роки  з

деталізацією  до  2020  року,  План  соціально-економічного  розвитку  Олександрівської  селищної  ради.  Потім  було

розроблено  та  затверджено  Комунікаційну  стратегію  Олександрівської  селищної  ради,  Прогрмау  з  місцевого

економічного розвитку. З метою якісного та повноцінного виконання завдань та заходів стратегічних документів та

задля  ефективного  використання  фінансового  ресурсу  місцевого  бюджету,  вирішено  утворити  робочу  групу  та

розробити ІТ- стратегію Олександрівської об»єднаної територіальнох громади на 2020 – 2025 роки.

Загальні відомості про громаду.
 До складу громади увійшли наступні населені пункти: селище міського типу Олександрівка, село Трикратне, село

Веселий Роздол, село Трикрати, село Актове, село Зоря, село Вільний Яр, село Воронівка. Адміністративний центр –

смт. Олександрівка. 

Територія Олександрівської селищної ради є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції

рад  територіальних  громад,  що  об’єдналися.  Мінімальна  відстань  населених  пунктів  до  адміністративного  центру

складає  2,1км,  максимальна  –  18км.  Зона  доступності  до  потенційного  адміністративного  центру  визначається  на

відстані не більше як 18км дорогами з твердим покриттям.

Територія Олександрівської селищної ради складає 29 тис.га.

Адміністративний  центр  громади знаходиться  в  смт.  Олександрівка,  яке  розташоване  на  відстані  15  км від  м.

Вознесенськ по автомагістралі Р-06 «Ульянівка-Миколаїв» в центрі Миколаївської області.

На півночі селищна рада межує з Арбузинським, на заході – з Доманівським, на північному сході – з Братським

районами Миколаївської області, на південному сході – з Вознесенською сільською, на півдні – з Бузькою сільською

радами Вознесенського району.

        Загальна площа громади    - 28626,5 га, з них :

      сільськогосподарських угідь, га                   -  23351,5



 в т.ч.: рілля                                                                 -  20765,33

 багаторічні насадження                                             -  114,05

 перелоги                                                                     -   71,95

 пасовища                                                                    -  2217,39

 ставки та водоймища                                                 -   282,78

Кількісний та віковий склад населення Олександрівської ОТГ:

Чисельність населення Олександрівської ОТГ з розподілом за статтю та віком в розрізі населених пункті

№
з/п

Назви населених
пунктів ОТГ

Загальна
чисельність

населення (осіб)

Розподіл
чисельності
населення за
статтю (осіб):

Розподіл чисельності населення за віком (осіб):

чоловіків жінок

дітей (осіб): дорослих (осіб):

всього
дошкільного

віку

шкільного
віку (до 16

років)
всього

у тому числі з 16 
до 60 років

1 Смт

Олександрівк

а

5871 2696 3175 1002 328 674 4869 3283

2 с. Трикратне 780 364 416 136 50 86 644 376
3 С.  Веселий

Роздол
84 40 44 6 3 3 78 65

4 С. Трикрати 2006 943 1063 340 135 205 1666 1370
5 С. Воронівка 1419 649 770 260 94 166 1159 759
6 С. Актове 629 272 357 91 31 60 538 478
7 С.  Вільний

Яр
33 15 18 - - - 33 29

8 С. Зоря 15 6 9 - - - 15 11
 Всього по
громаді

10837 5033 5804 1835 641 1194 9002 6371



потенційного адміністративного центру

Найменування показника
Значення

показника

1. Чисельність населення за станом на 01 січня 2019 р., (осіб) 10837

у тому числі дітей:

дошкільного віку 572

шкільного віку 981

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної 

територіальної громади

8

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, тис.грн.

(дох. Заг. Фонд-24380,0; вільні залишки-6578,4; трансферти-35024,2)

65982,6

у тому числі:

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України 24380,0

бюджету розвитку(кошти, які передаються з іншої частини місцевого 

бюджету за рішенням)

1913,4

базової дотації 6790,2

реверсної дотації 0,0

4. Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів 288,49

кв.км

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування

у тому числі:

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 3

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня 1

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня -

дошкільних навчальних закладів 6

закладів позашкільної освіти -



Найменування показника
Значення

показника

закладів культури 11

закладів фізичної культури -

фельдшерсько-акушерських пунктів 2

амбулаторій, поліклінік 2

лікарень -

станцій швидкої медичної допомоги -

6. Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що 

здійснюють повноваження щодо: 

правоохоронної діяльності -

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав 3

пенсійного забезпечення -

соціального захисту 1

пожежної безпеки 1

казначейського обслуговування -

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування 3

Відомості  про територіальні громади, що входять до складу спроможної територіальної громади



№

з/п

Найменування територіальних громад та

населених пунктів, що входять до їх складу, із

зазначенням адміністративного статусу

Чисельність

населення

за станом

на 01 січня

2019 року

Відстань до

адміністративного

центру спроможної

територіальної громади

(км)

Олександрівка 5871 -

Трикратне 780 3

Веселий Роздол 84 10

Трикрати 2006 10

Зоря 15 6

Актове 629 13

Вільний Яр 33 15

Воронівка 1419 20

Економічний потенціал громади.

     На території Олександрівської селищної ради сконцентровано основний об’єм  промислового виробництва району,

який базується, в основному на виробництві будівельних матеріалів та гірничо-видобувній промисловості. В даний час

працюють  такі  підприємства:  Микитівський  гранітний  кар’єр,  Вознесенський  гранітно-щебеневий  завод,

Олександрівський  завод  залізобетонних  виробів  «Контакт-жилбуд»,  ПрАТ  «АКЗ»,  Полтавське  хлібоприймальне

підприємство, Вознесенська торгово-промислова компанія. 

   Сумарна частка продукції зазначених видів діяльності становить близько 90 відсотків промислового виробництва.



        Олександрівська селищна рада має значний ресурсний потенціал для формування високотехнологічного  аграрного

сектору здатного забезпечити спроможну базу для харчової промисловості та продовольчу безпеку для населення.

    В селищній раді налічується 23 тис. га земель сільськогосподарського призначення, з них 20 тис. га ріллі.

    Виробництво  сільськогосподарської  продукції  забезпечують  85  фермерських  господарств,  287  одноосібників  та

приватне акціонерне товариство  «Полтавське ХПП « (переробка зернових культур).

    Основним  напрямом  сільськогосподарської  спеціалізації  є  рослинництво  (вирощування  зернових  та  технічних

культур), його частка в загальному обсязі сільськогосподарського виробництва складає 85 відсотків.

    Основним культурами  рослинництва  є  зернові  (озима,пшениця,  озимий  та  ярий ячмінь,  кукурудза)  та  технічні

культури (соняшник). Крім того, в невеликих обсягах ріпак, соя, кормові та овочево-баштанні культури.
         

№ Назва сфери / галузі зайнятості населення Загальна кількість зайнятих 
осіб

Частка зайнятих, у %

1 Сільське господарство 560 34,4

2 Промисловість 220 14

3 Будівництво 16 1

4 Оптова і роздрібна торгівля 142 8,7

5 Транспортна, поштова та кур'єрська діяльність 22 1,3

6 Інші 150 9

7 Зайняті в ОСГ 128 7,9

8 Освіта 175 10,7

9 Державне управління 58 3,5

10 Охорона здоров'я і соціальний захист 100 6

11 Культура 50 3

2. Від голови
  Максимальне виконання поставлених цілей Стратегії розвитку Олександрівської ОТГ та покращення добробуту

мешканців  громади  –  головне  завдання  місцевої  влади.  Прозорість  і  відкритість  влади  допоможе  краще  та

ефективніше комуні  кувати з   усіма громадянами Олександрівської  ОТГ –  від молоді  до пенсіонерів!  Шляхи

комунікацій є різні, але  на сьогоднішній день інформаційні технології (ІТ) є важливим ресурсом та ключовим



фактором успіху для розвитку наших громад.  Тому ми вирішили підвищити рівень прозорості  та доступності

мешканців до влади, розробивши документ, який Ви зараз читаєте.

3. ВСУП
ІТ стратегію Олександрівської селищної ради розроблено терміном на 2020- 2023 рр.

Відповідальними за розробку ІТ стратегії Олександрівської селищної ради є:

Робоча група у складі

П.І.Б. Посада Роль Зона

відповідальності

Робочий

час

Контактни

й  №

телефону

Емейл

Озерянська

Н.П.

Перша

заступниця

селищного

голови

Керівниця

групи

Модерує  зустрічі,

розробляє  проєкт

рішення,супровід

процесу затвердження

8.00 – 17.00 0973109027 NataO.75@ukr.net

Вергелес

С.В.

Начальник

відділу

бухгалтерсього

обліку  та

фінансової

звітності

Відповідальни

й за економічне

планування  в

межах стратегії

Узгодження

фінансового  плану  та

видатків  завдань

стратегії

8.00 – 17.00 0689134225 Osr_buh@ukr.net

Секкер Р.А. Адмінстратор

відділу ЦНАП

Відповідальні

за  збір

інформації

Проведення

аналітичних

досліджень,формування,

наповнення даних

8.00 – 17.00 0988482075 Roman_sekker@ukr.net

Мачкова

А.С.

Головний

спеціаліст  з

питань

культури

відділу

Відповідальна

за  збір

інформації

Проведення

аналітичних

досліджень,формування,

наповнення даних

8.00 – 17.00 0978283783 Alina19021960@ukr.net



культури,

туризму,

молоді  та

спорту

Бутиркіна

О.Л.

Спеціаліст  з

державних

закупівель

відділу

еконмічного

розвитку,

інфраструктур

и  та

івнстиційної

діяльності

селищної ради

Відповідальна

за  оформлення

стратегії  та

розміщення  її

на вебсайті

Проведення

аналітичних

досліджень,формування,

наповнення даних.

8.00 – 17.00 0967108643 Ksushiiik76@ukr.net

Очікуваний результат:

   1.Залучення до роботи над стратегічним документом виконавчий комітет, депутатів Олександрівської селищної ради, 

молодіжну раду, представників ГО та ініціативні групи.

   2. Зрозуміле, своєчасне і доступне висвітлення важливих документів, звітів.

   3. Застосування ІТ технологій в роботі посадовців.

   4. Моніторинг та аналіз виконання завдань стратегії.

Про Стратегію:

ІТ Стратегія Олександрівської селищної ради на 2020-2025 роки може коригуватися та вноситися зміни до неї. Кожен 

пункт документу нестиме за собою правдиву інформацію, яка буде цікава усім – колегам, мешканцям, інвесторам та 

конкурентам.

Документ розроблено українською мовою з доступним та зрозумілим текстом. Має структуру та послідовність.



Виконання завдань ІТ Стратегії здійснює утворений Моніторинговий комітет з реалізації ІТ Стратегії двічі на рік з 

опублікуванням звіту на веб сайті Олександрівської ОТГ.

4. Аналітика.
1.Опис тенденцій розвитку ОТГ в галузі ІТ- компоненту (опис того, що було зроблено в громаді у галузі ІТ з часу

її заснування)

Напрямок  розвитку  інформаційних

технологій в ОТГ

Які задачі було реалізовано у цьому напрямку (перелік)

Період часу( рік, тривалість)  Результат  (перелік  реалізованих

задач, цілей, досягнень)

Створення веб сайту громади 2017 рік Максимальне  висвітлення

інформації  про  діяльність  та

розвиток  громади,  висвітлення

рішень  сесій,  звітів,  законодавчих

актів, новин.

Створення соціальної мережі 2017 рік Висвітлення  діяльності  місцевої

влади та новин громади.

Створення нового сайту 2018 рік

Інфографіка  бюджету

Олександрівської ОТГ

2019 рік, щорічно Інформація  про  бюджет

Олександрівської  ОТГ  доступною

мовою для мешканців.

Наповнення веб сайту постійно Максимальне  висвітлення

інформації  про  діяльність  та

розвиток  громади,  висвітлення

рішень  сесій,  звітів,  законодавчих

актів, новин.



2. Аналіз макроекономічного оточення в межах ІТ стратегії 

2.1. Визначення законодавчих обмежень в межах планування та реалізації ІТ-стратегії: 

Назва  та  посилання  на

законодавчу базу

Перелік  обмежень,  які

накладаються  даним

НПА

Перелік  умов,  дозволів,

які  забезпечуються

даним НПА

Які  з  умов  даного

документу  виконуються

в ОТГ

Які   з  умов  даного

документу  плануються

до виконання в ОТГ

Постанова  КМУ  «Про

Порядок  оприлюднення

у  мережі  Інтернет

інформації  про

діяльність  органів

виконавчої влади»

Офіційний  веб-сайт

органу виконавчої влади

та  офіційні  веб-ресурси,

що  пов’язані  з

діяльністю  органу

виконавчої  влади,

повинні  бути  розміщені

в домені GOV.UA

Домен,  на  якому

розміщений  офіційний

веб-сайт,  повинен

підписаний  із

застосуванням технології

захисту  доменних  імен

DNSSEC

Офіційний сайт громади

знаходиться  в  доменній

зоні GOV.UA

    

   виконано

2.2. Визначення стану та можливостей потенційної співпраці ОТГ з зовнішніми програмами розвитку, неприбутковими громадськими

організаціями, проектами підтримки, тощо:

Назва  донора,  програми

проєкту

Тривалість співпраці Опис  цільової  діяльності  в

межах програми, проєкту

Перелік  основних  досягнень,

результатів  співпраці  в  межах

програми, проєкту

Програма  DOBRE

Децентралізація  приносить

кращі  результати  та

ефективність

2017- 2020 рр Інформаційна  та  фінансова

підтримка

Впровадження  заходів  по

розвитку  ІТ  компонентів  в

громаді.  Створення  та

функціонування веб-сайту.

U-LEAD з Європою 2018-2020рр Інституційне  створення  ЦНАП

та впровадження е-послуг

ЦНАП вже відкрито, подальше

підключення  до  платформи  е-

послуг.

3. Аналіз мікрооточення громади в межах ІТ Стратегії



Стан розвитку інформаційних технологій на території громади в цілому розвинений на рівні інтернет ресурсу.

Лініями інтернету покриті всі найбільші населені пункти громади – смт Олександрівка (провайдер  sistek), село

Трикрати  (  провайдери  Союз.нет  ,  Ді  джи  ком,  Інтертелеком),  село  Ворнівка  (  провайдер  Союз.  нет),  село

Тркиратне (  провайдер sistek). Кількість домогосподарств, які охоплені інтернетом 45% від загальної кількості по

громаді). Школи та дитячі садочки підключені до мережі інтернет:

Назва закладу провайдер сума За чиї кошти примітка

Олександрівська ЗОШ Сістек 360 власні Хочуть 2 точки, бо не 

вистачає ( початкова і 

середня школа)

Трикратська ЗОШ інтертелеком 200 власні

Воронівська ЗОШ Поки безкоштовно Низька швидкість

Актовська ЗОШ Союз нет На цей рік безкоштовно безкоштовно Низька швидкість до 2 МБт в

сек

№1 «Вербичка» сістек 400 (підключення 2500) З бюджету Перейшли в серпні з 

укртелекома

№2 «Калинонька» сістек Безкоштовно ( стоїть 

сістековська станція)

Швидкість нормальна

№4 «Веселка»

Світлячок союзнет 100 ( встановлено на фізичну

особу, 2600 в серпні за 

власні кошти)

Власні кошти, Козаченко І.С.) Погана швидкість

Пролісок інтертелеком 50 Власні кошти Погана швидкість

Дюймовочка союзнет 200 З бюджету

*Союз нет не працює з юридичними особами, тільки з фізичними особами.

 Аналіз мікрооточення громади

Категорія Вимір Параметр Показник



Фінансова привабливість (40%) Витрати на оплату праці середня річна зарплата в ОТГ

Середня зарплата фахівців 

(аналітика з аутсорингу, ІТ 

розробника, представника 

контактного центру) в ОТГ

Інфраструктурні витрати Середня вартість послуги 

підключення до інтернету

2000-2500

Середня вартість користування 

інтернетом на місяць

100-140

Середня вартість послуги 

мобільного інтернету на місяць

100

Середня вартість подорожі до 

основних бізнес-центрів (обласний, 

регіональний центр, Київ)

Місто Вознесенськ 12 – 27 грн., м. 

Миколаїв 110-130 грн., Київ – 360-

450 грн.

Навички та доступність людських 

ресурсів (30%)

Досвід та навички у сфері послуг Розмір ІТ-сектору в ОТГ

Якість підготовки фахівців На рівні громади на уроках 

інформатики у загальноосвітніх 

школах

Кількість освітніх закладів в громаді, 

які пропонують профільну ІТ-освіту

відсутні

Орієнтована кількість фрілансерів в 

громаді, які працюють у сфері АТ

відсутні

Наявність людських ресурсів Кількість населення віком 15-39 

років

2800

Загальна кількість випускників ВНЗ  Не відомо

Бізнес Середовище (33%) Ризики (економічні та політичні) Економічні ризики (бізнес- 

середовище, рівень прямих 

іноземних інвестицій)

Бізнес середовище в галузі ІТ не 

розвинене. Інвестиції відсутні.

Політичні ризики  відсутні

Якість інфраструктури Визначення якості інфраструктури 

(е/енергетична та 

Усі вісім населених пунктів 

підключені до електромережі, яка 



телекомунікаційна) подається постійно за виключенням 

планових ремонтних робіт, які 

відбуваються відповідно до 

розробленого графіку. Мобільний 

Інтернет присутній в кожному селі.

Кількість підприємств в громаді, які 

пропонують послуги у галузі ІТ 

(розробка ПЗ)

 відсутні

Кількість операторів мобільного 

зв’язку, які пропонують послуги 

мобільного Інтернету

2

3.3 Дослідження ІТ та інноваційного потенціалу ОТГ:

Назва  рішення:  технології,

продукту або сервісу

Використовується  або

запроваджено в ОТГ

Не  використовується  або  не

запроваджено в громаді

Додаткова інформація

Використання  електронної

поштової  скриньки  у

доменах укр. або gov. ua

х osr-mk@ukr.net

Наявність  офіційного  сайту

ОТГ в домені gov. ua
х https://

oleksandrivskaotg.dosvit.org.ua
Наявність офіційної сторінки

у ФБ
х

Наявність офіційної сторінки

Instagram
х

Наявність офіційної сторінки

Twitter
х

Наявність офіційної сторінки

You Tube
х

Використання  системи х Не  використовується  всередині



відеоконференц  зв’язку   в

ОТГ

громади,  але  скап  зв'язок  з  ОДА

відбувається.

                                                                      АВТОМАТИЗАЦІЯ  ЦНАП

Використання  системи

«електронна черга»
х

Використання  системи

електронного

документообігу  та  обліку

адмінпослуг

х

Використання системи відео

нагляду за співробітниками
х

Використання  системи

оцінки  якості  надання

адмінпослуг

х

Використання  системи

інтеграції  фронт  та  бек

офісних систем

х

                                                              ЕЛЕКТРОННІ  ПОСЛУГИ  ТА  СИСТЕМИ

Громада  підключена  та

використовує Єдиний портал

адмінпослуг

х

Громада  підключена  та

використовує  портал

державних послуг  GOV

х

На  сайті  громади  для

авторизації

використовується  сервіс

BankID та ЕЦПю

х

Використання  в  громаді

системи  електронного

документообігу

х

Використання  в  громаді

геоінформаційних  систем
х



ГІС

Використання  в  громаді  е-

сервісу  повідомлення  про

проблему в ОТГ

х

Використання  в  громаді  е-

сервісу петицій
х

Використання  в  громаді  е-

системи  подання  скарг  та

звернень

х Веб сайт

Використання  в  громаді  е-

системи  автоматизації

бюджету участі

х

Використання  в  громаді  е-

сервісу  з  оприлюднення

бюджетних даних ОТГ

х інфографіка

Використання  в  громаді  е-

сервісу  оцінки  прозорості

місцевих бюджетів

х

Використання  е-сервіс

Вакансії в ОТГ
х На веб-сайті, сторінка ФБ

Використання  в  громаді  е-

сервісу  розклад  руху

громадського транспорту

х

4. Аналіз внутрішнього середовища ОТГ та Аналіз діяльності ОТГ ( Результати проведеного само аудиту)
4.1 Висновок само аудиту

"В громаді необхідно провести заходи з підвищення рівеня інформаційно-технічного забезпечення. На даний

момент, ви маєте не високий рівень ІТ-спроможності в ОТГ. 

Органи  місцевого  самоврядування  в  громаді  мають  приділити  увагу  розбудові  ІТ-інфранструкутури  ОТГ,

слідуючи наданим рекомендаціям, які ви знайдете нище. 



Якщо громада почне активно займатися впровадженням наданих системою рекомендацій та на кожному рівні

сприяти реалізації задач з підвищення ІТ-спроможності та оснащення, ви маєте дуже високий шанс суттєво

покращити положення ОТГ  у ІТ-сфері, таким чином, зміцнивши спроможність ОТГ у всіх вимірах роботи

виконавчої влади. 

Зверніть  особливу  увагу  на  виконання  рекомендацій  та  моніторинг  поточного  стану  ІТ-спроможності  за

допомогою таблиці обліку та порівняння отриманих результатів. "

4.2 Проведіть SWOT – аналіз за наданими відповідями проведеного ІТ- само аудиту ОТГ:

Сильні сторони Можливості 

- повноцінне  забезпечення  всіх  працівників

комп’ютерною технікою

- функціонує веб сайт громади

- призначена відповідальна особа – модератор веб

сайту

- всі населені пункти покриті інтернетом

- є декілька провайдерів

- застосування ліцензійних програм

- створена сторінка ФБ

- потужний ресурс Молодіжної ГР

- кількість учнів , які навчаються в школах ОТГ

(981)

- швидкість інтернет - зв’язку 

- запровадження навчання працівників

- використання  платного  ліцензійного

програмного забезпечення

- залучення фахівців галузі ІТ

- обмін досвідом з успішними практиками інших

громад

Слабкі сторони Загрози

- відсутність фахівця

- відсутність  розуміння  важливості  проблеми ІТ

- відсутність коштів на розширення , амортизації,

заміни  чи оновлення комп’ютерної техніки



галузі

- хаотичність  дій  в  напрямку  розвитку  ІТ

( відсутність чіткого планування роботи)

- слабкий фінансовий ресурс

- відсутність розуміння з боку влади

- небажання молодих фахівців працювати в селах

- низька заробітна плата

- слабкий рівень заохочення

5. Аналіз стратегій ОТГ у контексті побудови ІТ-стратегії громади, яка враховує всі напрямки стратегічного
планування в громаді:

Стратегічні цілі Олександрівської ОТГ

Стратегічна ціль Операційна ціль Завдання / план дій 
1. Створення  сприятливих  умов  для

економічного розвитку та інвестицій

1.1. Створення  сприятливих  умов  розвитку

малого та середнього бізнесу

1.1.1.

Виготовлення Генплану

1.1.2.

Створення інформаційного центру ведення 

бізнесу (в т.ч. – навчання з створення та розвитку 

бізнесу для жінок)

1.1.3.

Ініціювання створення спілок підприємців ОТГ, ГО

роботодавців та підприємців

1.1.4.

Створення дорадчо-консультативного органу при 

селищному голові - координаційної ради з питань

підприємництва та інвестицій з дотриманням 

принципів

1.1.5.

Створення реєстру вільних приміщень, споруд, 

будівель, земельних ділянок, які можливо надати

в оренду та під інвестиції



1.1.6.

Виділення та оснащення інвестиційних ділянок та

створення бази потенційних інвестиційних 

можливостей і її оприлюднення

1.2. Підтримка  розвитку  інноваційного

сільського господарства, ефективної енергетики

та туризму

1.2.1.

Надання консультацій та навчання в рамках 

ІнформЦентру (зелений туризм, зміни в 

законодавстіві, кластери, велотуризм, діяльність 

громадських організацій, інноваційне сільське 

господарство, проектний менеджмент, і т.д.), в 

т.ч. – навчання для жінок

1.2.2.

Розробка та затвердження Програми «Розвиток 

туризму на території Олександрівської ОТГ»

1.2.3.

Стимулювання створення додаткових послуг в 

туристичній сфері (на основі розробленої 

програми)

1.3. Забезпечення  привабливих  умов

обслуговування потенційного інвестора

1.3.1.

Визначення спеціалістів в ОТГ по роботі з 

інвесторами

1.3.2.

Оптимізація розмірів місцевих податків і зборів, а

також їх диференціація за видами діяльності, 

розробка механізмів стимулювання бізнесу

1.4. Промоція громади та її ресурсів 1.4.1.

Активна ярмаркова діяльність продукцією 

власних підприємців та залучення інших 



виробників

1.4.2.

Розробка туристичного бренду ОТГ

1.4.3.

Розробка та випуск друкованої рекламно-

інформаційної, сувенірної  продукції

1.4.4.

Розробка єдиної системи брендування ОТГ, 

включаючи встановлення знаків та вказівників

1.4.5.

Бенчмаркінг території

2. Покращення  якості  проживання  та

транспортного  сполучення  на  території

громади

2.1. Розвиток технічної інфраструктури (вода

і  каналізація,  транспортна  інфраструктура,

сміття,  освітлення)  та  охорона  навколишнього

середовища

2.1.1.

Розробка Програми «Інвентаризації та утримання

доріг і тротуарів Олександрівської ОТГ», в 

подальшому її реалізація відповідно до 

визначеного графіку (в т.ч. з врахуванням потреб 

осіб з інвалідністю та проїзду дитячих візочків)

2.1.2.

Будівництво велодороги Воронівка-Актове

2.1.3.

Забезпечення якісного освітлення вулиць ОТГ

2.1.4.

Ремонт водогону у с. Трикрати, смт 

Олександрівка, с. Трикратне, с. Воронівка

2.1.5.



Ремонт свердловини у с. Актове

2.1.6.

Будівництво свердловин у с. Трикрати, смт. 

Олександрівка, с. Воронівка

2.1.7.

Налагодження графіку перевезень, створення 

тендерного комітету з метою визначення 

перевізників

2.1.8.

Розробка схеми санітарної очистки населених 

пунктів з метою повного охоплення послугами 

збору та вивезення ТПВ, і далі її впровадження 

відповідно до розробленого графіку

2.1.9.

Запровадження контейнерного збору ТПВ, 

облаштування майданчиків, придбання 

спеціалізованого авто для збору ТПВ

2.1.10.

Модернізація та паспортизація полігону ТПВ

2.1.11.

Розробка та впровадження програми по 

екологічній освіті та поводженню з ТПВ (в т.ч. 

шкільна програма

2.1.12.

Створення плану оптимізації роботи КП 

«Джерело» і «Орбіта» (в т.ч. забезпечення 

надання якісних комунальних послуг на всій 



території ОТГ та можливе  розширення об’ємів і 

видів послуг) та його впровадження

2.1.13.

Приведення у відповідність комунальних тарифів 

(тарифікація)

2.1.14.

Реконструкція системи водовідведення

2.2. Розвиток  суспільної  інфраструктури

(об’єкти освіти та культури, спорту і відпочинку,

охорони здоров’я, соціальної сфери)

2.2.1.

Розвиток інфраструктури для людей з 

обмеженими можливостями

2.2.2.

Запровадження ефективної системи освіти

2.2.3.

Встановлення дитячих майданчиків у с. 

Воронівка, Актове, Трикрати, Трикратне, смт 

Олександрівка (в т.ч. створення мотузкового 

містечка у с. Трикрати)

2.2.4.

Розробка процедури будівництва та приведення 

у відповідність до ДБН пандусів

2.2.5.

Будівництво сучасної комплексної спортивної 

споруди (зали), об лаштованої сонячними 

батареями на території смт Олександрівка на 

території школи (з врахуванням потреб людей з 

інвалідністю та інших соціально незахищених 

верств населення)



2.2.6.

Капітальний ремонт будівель БК у с. Воронівка, с. 

Трикрати, с. Актове

2.3. Підвищення  рівня  громадської  і

пожежної безпеки та правопорядку

2.3.1.

Підвищення рівня пожежної безпеки – 

встановлення гідрантів

2.3.2.

Створення системи муніципальної варти

3. Забезпечення надання якісних послуг в 

сферах соціального забезпечення та охорони 

здоров’я, створення умов для умов розвитку 

особистості, внутрішньої інтеграції та відпочинку

3.1. Ефективне  управління  громадою

(соцсфера, охорона порядку, пожежна…)

3.1.1.

Надання якісних адмінпослуг через ЦНАП (з 

врахуванням потреб людей з інвалідністю та 

особливими потребами)

3.1.2.

Встановлення туалету в сільраді (з врахуванням 

потреб людей з інвалідністю)

3.1.3.

Розробка системи мотивації для молодих 

спеціалістів (освіта, культура, лікарі)

3.1.4.

Введення в штат селищної ради фахівця з 

комунікацій та грантової діяльності

3.1.5.

Організація навчання та підвищення кваліфікації 

посадових осіб, депутатів і керівників структурних

підрозділів селищної ради

3.1.6.

Повноцінне наповнення сайту ОТГ (в т.ч. – розділ 



туризм)

3.1.7.

Приєднання до ініціативи «Угода Мерів» та 

розробка Плану сталого енергетичного розвитку 

(SeAP)

3.2. Підвищення  якості  надання  послуг  в

сфері соціального захисту i та охорони здоров’я

3.2.1.

Проектування системи соціального захисту в ОТГ, 

що включатиме інституції та людей (жінок та 

чоловіків різного віку), приватний сектор та 

некомерційні організації, та її подальше 

впровадження

3.2.2.

Налагодження співпраці з 2-ю ланкою охорони 

здоров’я для регулярних перевірок стану 

здоров’я населення

3.2.3.

Розробка та реалізація програми Здорового 

способу життя

3.3. Підвищення  якості  надання  послуг  в

сфері культури, освіти та відпочинку

3.3.1.

Розробка плану покращення надання послуг в 

системі позашкільної освіти та його реалізація

3.3.2.

Розробка плану розвитку системи безперервної 

освіти та його впровадження

3.3.3.

Розробка нових видів надання послуг та 

покращення якості існуючих послуг в бібліотеках 



та БК (СБК)

3.3.4.

Розробка плану підвищення якості послуг в сфері 

відпочинку для молоді та дорослих і його 

реалізація

3.4. Активізація  та  внутрішня  інтеграція

громади

3.4.1.

Підтримка та розвиток Молодіжної громадської 

Ради

3.4.2.

Забезпечення сприятливого середовища для 

створення і розвитку ГО і ОСН

3.4.3.

Запровадити бюджет участі з дотриманням 

принципів ґендерної рівності та визначенням 

одним з пріоритетних напрямків підтримку 

проектів, спрямованих на задоволення потреб 

жінок (з метою реалізації громадських ініціатив).

3.4.3.

Запровадження інформаційного бюлетеня ОТГ

Можливість автоматизації або реалізації компонентів за допомогою ІТ.

Стратегічна ціль Операційна ціль Завдання / план дій 
1. Створення  сприятливих  умов  для

економічного розвитку та інвестицій

1.1 Створення сприятливих умов розвитку

малого та середнього бізнесу

1.1.1.

Виготовлення Генплану

1.1.2.

Створення інформаційного центру ведення 



бізнесу (в т.ч. – навчання з створення та розвитку 

бізнесу для жінок). ТАК – придбання 

комп’ютерної техніки, підключення до мережі 

Інтернет, інформування, листування.

1.1.3.

Ініціювання створення спілок підприємців ОТГ, ГО

роботодавців та підприємців

1.1.4.

Створення дорадчо-консультативного органу при 

селищному голові - координаційної ради з питань

підприємництва та інвестицій з дотриманням 

принципів гендерної рівності

1.1.5.

Створення реєстру вільних приміщень, споруд, 

будівель, земельних ділянок, які можливо надати

в оренду та під інвестиції. ТАК –створення 

електронного реєстру та висвітлення його на 

веб-сайті

1.1.6.

Виділення та оснащення інвестиційних ділянок та

створення бази потенційних інвестиційних 

можливостей і її оприлюднення. ТАК- створення

електронної бази

1.2. Підтримка  розвитку  інноваційного

сільського господарства, ефективної енергетики

та туризму

1.2.1.

Надання консультацій та навчання в рамках 

ІнформЦентру (зелений туризм, зміни в 

законодавстіві, кластери, велотуризм, діяльність 

громадських організацій, інноваційне сільське 

господарство, проектний менеджмент, і т.д.), в 



т.ч. – навчання для жінок ТАК  - придбання 

комп’ютерів, периферійних пристроїв

1.2.2.

Розробка та затвердження Програми «Розвиток 

туризму на території Олександрівської ОТГ»

1.2.3.

Стимулювання створення додаткових послуг в 

туристичній сфері (на основі розробленої 

програми) ТАК  - створення веб-сайту АМЕР чи 

створення вкладки «Туризм» на офіційному веб- 

сайті громади

1.3. Забезпечення  привабливих  умов

обслуговування потенційного інвестора

1.3.1.

Визначення спеціалістів в ОТГ по роботі з 

інвесторами

1.3.2.

Оптимізація розмірів місцевих податків і зборів, а

також їх диференціація за видами діяльності, 

розробка механізмів стимулювання бізнесу

1.4. Промоція громади та її ресурсів 1.4.1.

Активна ярмаркова діяльність продукцією 

власних підприємців та залучення інших 

виробників

1.4.2.

Розробка туристичного бренду ОТГ

1.4.3.

Розробка та випуск друкованої рекламно-

інформаційної, сувенірної  продукції



1.4.4.

Розробка єдиної системи брендування ОТГ, 

включаючи встановлення знаків та вказівників

1.4.5.

Бенчмаркінг території

2. Покращення  якості  проживання  та

транспортного  сполучення  на  території

громади

2.1. Розвиток технічної інфраструктури (вода

і  каналізація,  транспортна  інфраструктура,

сміття,  освітлення)  та  охорона  навколишнього

середовища

2.1.1.

Розробка Програми «Інвентаризації та утримання

доріг і тротуарів Олександрівської ОТГ», в 

подальшому її реалізація відповідно до 

визначеного графіку (в т.ч. з врахуванням потреб 

осіб з інвалідністю та проїзду дитячих візочків)

2.1.2.

Будівництво велодороги Воронівка-Актове

2.1.3.

Забезпечення якісного освітлення вулиць ОТГ

2.1.4.

Ремонт водогону у с. Трикрати, смт 

Олександрівка, с. Трикратне, с. Воронівка

2.1.5.

Ремонт свердловини у с. Актове

2.1.6.

Будівництво свердловин у с. Трикрати, смт. 

Олександрівка, с. Воронівка

2.1.7.

Налагодження графіку перевезень, створення 

тендерного комітету з метою визначення 



перевізників ТАК  - створення вкладки на веб-

сайті Олександрівської громади « Пасажирські 

перевезення» та публікація графіків

2.1.8.

Розробка схеми санітарної очистки населених 

пунктів з метою повного охоплення послугами 

збору та вивезення ТПВ, і далі її впровадження 

відповідно до розробленого графіку

2.1.9.

Запровадження контейнерного збору ТПВ, 

облаштування майданчиків, придбання 

спеціалізованого авто для збору ТПВ

2.1.10.

Модернізація та паспортизація полігону ТПВ

2.1.11.

Розробка та впровадження програми по 

екологічній освіті та поводженню з ТПВ (в т.ч. 

шкільна програма

2.1.12.

Створення плану оптимізації роботи КП 

«Джерело» і «Орбіта» (в т.ч. забезпечення 

надання якісних комунальних послуг на всій 

території ОТГ та можливе  розширення об’ємів і 

видів послуг) та його впровадження

2.1.13.

Приведення у відповідність комунальних тарифів 

(тарифікація)



2.1.14.

Реконструкція системи водовідведення

2.2. Розвиток  суспільної  інфраструктури

(об’єкти освіти та культури, спорту і відпочинку,

охорони здоров’я, соціальної сфери)

2.2.1.

Розвиток інфраструктури для людей з 

обмеженими можливостями

2.2.2.

Запровадження ефективної системи освіти

2.2.3.

Встановлення дитячих майданчиків у с. 

Воронівка, Актове, Трикрати, Трикратне, смт 

Олександрівка (в т.ч. створення мотузкового 

містечка у с. Трикрати)

2.2.4.

Розробка процедури будівництва та приведення 

у відповідність до ДБН пандусів

2.2.5.

Будівництво сучасної комплексної спортивної 

споруди (зали), об лаштованої сонячними 

батареями на території смт Олександрівка на 

території школи (з врахуванням потреб людей з 

інвалідністю та інших соціально незахищених 

верств населення)

2.2.6.

Капітальний ремонт будівель БК у с. Воронівка, с. 

Трикрати, с. Актове

2.3. Підвищення  рівня  громадської  і

пожежної безпеки та правопорядку

2.3.1.

Підвищення рівня пожежної безпеки – 

встановлення гідрантів



2.3.2.

Створення системи муніципальної варти

3. Забезпечення надання якісних послуг в 

сферах соціального забезпечення та охорони 

здоров’я, створення умов для умов розвитку 

особистості, внутрішньої інтеграції та відпочинку

3.1. Ефективне  управління  громадою

(соцсфера, охорона порядку, пожежна…)

3.1.1.

Надання якісних адмінпослуг через ЦНАП (з 

врахуванням потреб людей з інвалідністю та 

особливими потребами) ТАК  придбання станцій

для видачі закордонних паспортів

3.1.2.

Встановлення туалету в сільраді (з врахуванням 

потреб людей з інвалідністю)

3.1.3.

Розробка системи мотивації для молодих 

спеціалістів (освіта, культура, лікарі)

3.1.4.

Введення в штат селищної ради фахівця з 

комунікацій та грантової діяльності

3.1.5.

Організація навчання та підвищення кваліфікації 

посадових осіб, депутатів і керівників структурних

підрозділів селищної ради

3.1.6.

Повноцінне наповнення сайту ОТГ (в т.ч. – розділ 

туризм) ТАК  - підтримка сайту громади

3.1.7.

Приєднання до ініціативи «Угода Мерів» та 

розробка Плану сталого енергетичного розвитку 

(SeAP)



3.2. Підвищення  якості  надання  послуг  в

сфері соціального захисту i та охорони здоров’я

3.2.1.

Проектування системи соціального захисту в ОТГ, 

що включатиме інституції та людей (жінок та 

чоловіків різного віку), приватний сектор та 

некомерційні організації, та її подальше 

впровадження

3.2.2.

Налагодження співпраці з 2-ю ланкою охорони 

здоров’я для регулярних перевірок стану 

здоров’я населення

3.2.3.

Розробка та реалізація програми Здорового 

способу життя

3.3. Підвищення  якості  надання  послуг  в

сфері культури, освіти та відпочинку

3.3.1.

Розробка плану покращення надання послуг в 

системі позашкільної освіти та його реалізація

3.3.2.

Розробка плану розвитку системи безперервної 

освіти та його впровадження ТАК – навчання 

мешканців похилого віку навикам користування 

комп’ютерною технікою

3.3.3.

Розробка нових видів надання послуг та 

покращення якості існуючих послуг в бібліотеках 

та БК (СБК) ТАК- придбання комп’ютерної 

техніки для бібліотек

3.3.4.



Розробка плану підвищення якості послуг в сфері 

відпочинку для молоді та дорослих і його 

реалізація

3.4. Активізація  та  внутрішня  інтеграція

громади

3.4.1.

Підтримка та розвиток Молодіжної громадської 

Ради

3.4.2.

Забезпечення сприятливого середовища для 

створення і розвитку ГО і ОСН

3.4.3.

Запровадити бюджет участі з дотриманням 

принципів ґендерної рівності та визначенням 

одним з пріоритетних напрямків підтримку 

проектів, спрямованих на задоволення потреб 

жінок (з метою реалізації громадських ініціатив). 

ТАК – голосування за проекти через електронну 

систему

3.4.3.

Запровадження інформаційного бюлетеня ОТГ. 

ТАК – застосування Інтернет мереж, веб-сайту

6. ВІЗІЯ. ЦІННОСТІ.
Підвищити рівень виконання цілей Стратегії розвитку Олександрівської селищної ради на 2017-2025 роки  за 

допомогою застосування сучасних інформаційних технологій із залученням мешканців громади.



7. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ТА ЦІЛІ.

Стратегічний напрямок Цілі

1. Розвиток малого та середнього бізнесу 1.1 Підвищити рівень зайнятості населення ОТГ

2. Покращення надання послуг 2.1Забезпечити населення якісними послугами

2.2Створення веб-сайту відділу ЦНАП

3. Залучення громадян до управління громадою 3.1 Запровадження Бюджету  участі

3.2 Підтримка сайту громади

3.3 Запровадження інформаційного бюлетеню

Таблиця 1 « РОЗВИТОК  МАЛОГО  ТА  СЕРЕДНЬОГО  БІЗНЕСУ»

Очікуваний 

результат

План дій з 

досягнення 

результату

Ключові 

індикатори 

ефективності 

(очікуваний 

результат)

План фінансування ( місцевий 

бюджет)

Термін 

реалізації

Відповідальна 

особа, відділ, 

структурний 

підрозділ

2020 2021 2022 202

3

2024-

25рр
Збільшення 

кількості 

зареєстрованих 

підприємств

- Навчання

- Надання 

консультацій

- розробка 

Програми 

«Підтримка 

малого та 

середнього 

бізнесу

Додатково 

створені робочі 

місця ( 50)

- 50,0 20,0 20,0 40,0 2021-2025 рр Відділ 

економічного 

розвитку, 

інфраструктури 

та інвестиційної 

діяльності 

селищної ради



Таблиця 2 « Покращення надання послуг – Забезпечення населення якісними послугами»

Очікуваний 

результат

План дій з 

досягнення 

результату

Ключові 

індикатори 

ефективності 

(очікуваний 

результат)

План фінансування ( місцевий 

бюджет) тис. грн

Термін 

реалізаці

ї

Відповідальн

а особа, 

відділ, 

структурний 

підрозділ

202

0

2021 202

2

202

3

2024

-

25рр
Високий 

рівень 

задоволення 

обізнаності 

мешканців 

щодо 

пасажирських 

перевезень

- створення 

вкладки на 

веб-сайті 

громади 

«Пасажирські

перевезення»

- публікація 

графіків

- кількість 

переглядів 

веб - сайту, 

зменшення 

кількості 

усних - 

звернень 

громадян

-

- - - - - 2020-2025 

рр

Працівник - 

відповідальний 

за ведення веб-

сайту

Запровадженн

я нової 

послуги 

ЦНАП

- придбання 

станції

- кількість 

отриманих 

паспортів

- 450,

0

- - - 2020-2025 

рр

Відділ ЦНАП

Таблиця 3 « Покращення надання послуг – Створення веб-сайту відділу ЦНАП »

Очікуваний 

результат

План дій з 

досягнення 

результату

Ключові 

індикатори 

ефективності 

(очікуваний 

План фінансування ( місцевий 

бюджет) тис. грн

Термін 

реалізації

Відповідальна

особа, відділ, 

структурний 

підрозділ



результат)

2020 2021 2022 202

3

2024-

25рр
Високий 

рівень 

задоволення 

обізнаності 

мешканців 

щодо роботи 

відділу ЦНАП

- розробка веб-

сайту

- наповнення 

веб-сайту

- призначення 

відповідальної 

особи за 

ведення сайту

- створено 

веб-сайт 

10,0 2,0 2,0 4,0 2020-2025 

рр

Відділ ЦНАП

Таблиця 4 « Залучення громадян до управління громадою  - БЮДЖЕТ УЧАСТІ»

Очікуваний 

результат

План дій з 

досягнення 

результату

Ключові 

індикатори 

ефективності 

(очікуваний 

результат)

План фінансування ( місцевий 

бюджет)

Термін 

реалізації

Відповідальна 

особа, відділ, 

структурний 

підрозділ

2020 2021 2022 202

3

2024-

25рр
Збільшення 

кількості 

зареєстрованих

та 

запроваджених

проєктів

- Навчання

- Надання 

консультацій

- виділення 

коштів з 

місцевого 

бюджету

Надання 

проектних 

заявок, у тому 

числі в 

електронному 

вигляді (10)

50,0 60,0 60,0 70,0 100,0 2021-2025 

рр

Відділ 

економічного 

розвитку, 

інфраструктури та

інвестиційної 

діяльності 

селищної ради

Збільшення 

кількості 
- широка 

інформаційна 

Збільшення 

кількості 

- - - - - 2021-2025 

рр

Відділ 

економічного 



залучених осіб 

до голосування

кампанія, у 

тому числі 

через сторінки

ФБ, веб-сайт

голосуючих до 

500 осіб

розвитку, 

інфраструктури та

інвестиційної 

діяльності 

селищної ради

Таблиця 5 « Залучення громадян до управління громадою  - Підтримка сайту громади»

Очікуваний 

результат

План дій з 

досягнення 

результату

Ключові 

індикатори 

ефективності 

(очікуваний 

результат)

План фінансування ( місцевий 

бюджет)

Термін 

реалізації

Відповідальна 

особа, відділ, 

структурний 

підрозділ

2020 2021 2022 202

3

2024-

25рр
Збільшення 

кількості 

відвідувачів 

сайту

- здійснення 

моніторингу 

відвідувачів 

сайту

- визначення 

самих основних 

розділів сайту, 

які цікавлять 

мешканців

- інформування 

населення про 

можливість 

користування 

веб-сайтом

Кількість 

відвідувань 

сайту щодня 

близько 25

- - - - - 2021-2025 

рр

Працівник - 

відповідальний за

ведення веб-

сайту

Збільшення 

кількості 
- широка 

інформаційна 

Збільшення 

кількості 

- - - - - 2021-2025 

рр

Працівник - 

відповідальний за



залучених осіб

до 

голосування

кампанія, у тому 

числі через 

сторінки ФБ, 

веб-сайт

голосуючих до 

500 осіб

ведення веб-

сайту

Таблиця 6 « Залучення громадян до управління громадою  - запровадження інформаційного бюлетеню»

Очікуваний 

результат

План дій з 

досягнення 

результату

Ключові 

індикатори 

ефективності 

(очікуваний 

результат)

План фінансування ( місцевий 

бюджет)

Термін 

реалізації

Відповідальна 

особа, відділ, 

структурний 

підрозділ

2020 2021 202

2

2023 2024-

25рр
Збільшення 

кількості 

проінформовани

х мешканців про 

події та новини 

громади

- визначення 

відповідальни

х

- закупка 

комп»юторног

о обладнання 

та 

перефирійних 

пристроїв

- випуск та друк

- публікація 

матеріалу на 

веб –сайті та 

на сторінці ФБ

Кількість 

надрукованих 

інформаційних 

бюлетенів 

щокварталу 500

50,0 50,0 60,0 60,0 130,0 2021-2025 

рр

Робоча група з 

розробки та 

друку 

інформаційного 

бюлетеню, 

відповідальна 

особа за ведення 

веб -сайту

-


