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Дорогі земляки! 
Магдалинівська селищна об’єднана територіальна 

громада утворена в грудні 2019 року у відповідності до Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад». Процес об’єднання був непростим, але важливим 

кроком на шляху розвитку нашої громади, перші вибори 

відбулися 22 грудня 2019 року. До її складу увійшли 34 

населених пунктів, а  центр громади розташований у селищі 

Магдалинівка. Її поява –результат сполучення зусиль 

багатьох мешканців, які прагнуть власноруч будувати 

майбутнє свого рідного краю. Вочевидь, кожен його бачить 

трохи по-своєму, тому дуже важливо разом визначити 

головні напрями розвитку нової територіальної спільноти – 

Магдалинівської громади, її пріоритети, цілі та засоби їх досягнення. Йдеться про стан доріг, 

транспорту, благоустрій населених пунктів, водопостачання та водовідведення, функціювання 

галузей освіти, культури, охорони здоров`я, надання інших різноманітних послуг, а також 

розвиток підприємницької активності, отже –й створення нових робочих місць. Стала очевидною 

потреба розробити документ, який розглядає процес стратегічного управління розвитку 

територією об’єднаної територіальної громади в єдності всіх населених пунктів.  

Стратегія розвитку Магдалинівської селищної об’єднаної територіальної громади на 

період до 2027року (далі – Стратегія) розроблена за ініціативи  селищної ради та за сприяння та 

підтримки експертів програми «U-LEAD з Європою».  

Головною метою розроблення Стратегії є формування нового бачення сталого розвитку 

громади в умовах децентралізації, спільно з реалізацією завдань покращення якості життя 

мешканців Магдалинівської громади шляхом розвитку місцевої економіки, підвищення 

інвестиційної привабливості, забезпечення екологічної безпеки та реалізацію узгоджених інтересів 

влади, громади та бізнесу.  

Cтратегія дасть можливість активізувати весь наявний потенціал Магдалинівської 

громади та відкрити нову сторінку її розвитку на користь мешканців, зацікавлених у створенні 

економічно розвиненої, сучасної, комфортної громади та у відповідальному управлінні її 

розвитком. 

Формуючи та створюючи головний стратегічний документ розвитку нашої територіальної 

спільноти, ми намагались залучити жителів громади до співпраці, обговорення, дискусії, до живого 

діалогу для написання реального та якісного соціально-економічного плану розвитку об’єднаної 

громади. Люди різних професій, віку, політичних поглядів пропонували своє бачення спрямування 

зусиль влади та приймали виважені рішення щодо пріоритетів та векторів розвитку населених 

пунктів,у яких вони проживають.  

Дякую всім, хто брав участь у засіданнях робочої групи, надавав свої пропозиції та 

зауваження, знайшов час зробити свій внесок у бачення розвитку нашої громади. 

Ми відкриті для спілкування та нових креативних ідей!  

Переконаний, що працюючи разом, ми реалізуємо все задумане, власними руками створимо 

громаду нашої мрії.  

 

Магдалинівський                                                                      Володимир Дробітько 

 селищний голова                                                           
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1. ВСТУП 

 

Процес децентралізації влади, що розпочався в Україні у 2014 р., призвів до створення 

шляхом добровільного об’єднання Магдалинівської селищної та ряду сільських рад 

Магдалинівської ОТГ - спроможної територіальної громади з адміністративним центром у смт. 

Магдалинівка (рішення Магдалинівської селищної ради від 30 березня 2018 року № 1287-33/VII 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад»). 

На етапі створення громада зустрілася з багатьма викликами, серед яких є:  

 відсутність загальноприйнятих пріоритетів щодо забезпечення надання базових 

послуг мешканцям ОТГ. Кожен орган місцевого самоврядування, який увійшов до складу ОТГ, до 

об‘єднання мав власні пріоритети розвитку та власну систему цінностей щодо управління 

ресурсами. Після об‘єднання ці пріоритети, очевидно мають бути переглянуті та мають бути 

вироблені підходи до управління «об‘єднаними» ресурсами. 

 потреба ефективного управління новими земельними, бюджетними ресурсами, які 

стали доступними для ОТГ і можуть бути використані для розвитку,  

 збільшення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно узгоджувати прийняття 

рішень у межах ОТГ.  

У більш широкому контексті Магдалинівська ОТГ повинна ефективно відповідати зовнішнім 

викликам, таким як глобалізація економіки, підвищення мобільності трудових ресурсів та 

пов‘язаний з цим ріст безробіття, посилення міжнародної конкуренції за інвестиції та розвиткові 

ресурси.  

Стратегія Магдалинівської громади – прогнозний та програмний документ її соціально-

економічного розвитку. В основі методики створення – вимоги законодавства України, насамперед, 

Закону України «Про державну регіональну політику», також враховані положення низки 

підзаконних нормативно-правових актів: «Порядок розроблення Державної стратегії регіонального 

розвитку України і плану заходів її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів» (затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 931), «Методичні рекомендації щодо 

формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціальноекономічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади», затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житловокомунального господарства України 30 березня 2016 року № 75 

Представлена Стратегія розрахована на вісім років. Здійснюватиметься вона шляхом 

розробки та виконання плану заходів із реалізації. Стратегія Магдалинівської громади визначає 

стратегічне бачення її розвитку, стратегічні та операційні цілі, індикатори (показники) їх 
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досягнення, завдання для її сталого економічного та соціального розвитку. Вона ґрунтується на 

результатах SWOT-аналізу, проведеного робочою групою, та враховує залежності, виявлені під час 

складання SWOT-матриці. Структура Стратегії Магдалинівської громади поєднує вимоги до 

державної та обласної стратегій з вимогами до середньострокових планів (програм) соціально-

економічного розвитку (останні розраховані на 3–5 років). Відповідно вона складається з шести 

основних частини: вступу, аналітики, стратегічного бачення цілей розвитку, основних завдань, 

моніторингу (включно з індикаторами) та механізму внесення змін. Розглядаються фінансові 

джерела реалізації завдань Стратегії.  

Стратегії здійснювалася з дотриманням таких принципів:  

 об’єктивності – використовувалися (за можливістю) дані органів державної статистики, 

інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та індикатори (показники), які можуть бути 

досягнуті та оцінені;  

 обґрунтованості та доцільності – документ розроблявся на основі чітко визначених цілей 

розвитку та економічно обґрунтованих завдань та проектів, що сприяють їх досягненню із 

використанням світового досвіду у сфері програмування економічного і соціального розвитку;  

 відкритості та прозорості – громадськості та підприємцям було забезпечено 

безперешкодний доступ до засідань робочої групи, вони залучалися до розробки цілей та завдань 

Стратегії, інформувалися про досягнуті результати для планування власної діяльності;  

 недискримінації та рівного доступу – під час розробки Стратегії дотримувалися права та 

враховувалися інтереси різних суб'єктів об'єднаної територіальної громади, в тому числі – 

господарювання всіх форм власності;  

 ефективності – визначення та забезпечення функціонування механізму досягнення цілей, 

виконання завдань, реалізації проектних ідей у встановлені терміни;  

 історичної спадкоємності – враховувалися та використовувалися позитивні надбання 

попереднього розвитку громад;  

 етнокультурного розвитку – відродження етнічної самосвідомості та збереження духовної 

й матеріальної культури етнокультурних груп, що проживають на теренах громади, сприяння їх 

розвитку;  сталого розвитку  

– забезпечення розвитку громади для задоволення потреб нинішнього покоління з 

урахуванням інтересів майбутніх поколінь. 

Таким чином Стратегія дає відповіді на ключові питання, що стоять перед громадою: 

збереження її середовища, підвищення ступеня комфортності, формування безпечного простору для 

життя та ведення бізнесу, стимулювання громадянської та підприємницької активності, розвиток 
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власних продуктивних сил, зокрема – розвиток туризму, урізноманітнення його форм, модернізація 

інфраструктури, розширення пропозиції робочих місць. Це перший довгостроковий план розвитку 

Магдалинівської громади. Отже, вона переходить від короткострокового планування розвитку до 

середньо- та довгострокового, що цілком відповідає як її інтересам, так і засадам державної 

регіональної політики. 
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2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ 

 

Підготовка стратегічного плану відбувалася у відповідності до методології, запропонованої 

Програмою для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та 

розвитку «U-LEAD з Європою». Методологія розглядає сталий розвиток і соціальну інтеграцію як 

основні принципи місцевого розвитку - як це викладено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Основні принципи місцевого розвитку 

Відповідальне управління навколишнім 

середовищем та раціональним 

використанням природних ресурсів 

Здорова і справедлива громади 

• покращення обізнаності щодо обмежених 

природних ресурсів та небезпеки для 

середовища проживання  

• поліпшення середовища проживання, важливі 

природні ресурси зберігаються для майбутніх 

поколінь 

• забезпечення різних потреб усіх громадян 

через сприяння особистому благополуччю та 

соціальній інтеграції  

• забезпечення рівних шансів для всіх 

Стала економіка Практика належного управління 

• створення сильної, динамічної і сталої 

економіки, яка забезпечує процвітання  

• створення рівних економічних можливостей 

для всіх. Екологічні втрати компенсують ті, хто 

їх спричиняє. Ефективне використання 

ресурсів стимулюється 

• постійне вдосконалення ефективного 

управління із залученням творчості та енергії 

громадян 

 

Залучення широкого кола громадян до створення стратегічного плану розвитку ОТГ 

дозволяє ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, забезпечити 

налагодження діалогу між громадськістю та владою. При цьому однією з основних складових 

процесу планування є обов’язкова участь у ньому усіх активних та зацікавлених представників 

громади. Розроблена таким чином стратегія відображає інтереси усіх громадян, а тому 

сприймається громадою як «своя». Створений разом з громадою стратегічний план, незалежно від 

особистісних якостей керівників, або політичної ситуації, спрямовується на покращення стандартів 

життя, зміцнення місцевої демократії, виховання суспільноактивних громадян – патріотів своєї 

громади. 

Розпорядженням Магдалинівського селищного голови від 07 лютого 2020 р. № 40 «Про 

затвердження Положення та складу робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку 

Магдалинівської селищної ради» була сформована Робоча група з розробки Стратегічного плану 

розвитку Магдалинівської об’єднаної територіальної громади на період до 2027 року (табл.2) 
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Таблиця 2. Склад Робочої групи з розроблення проекту стратегії розвитку 

Магдалинівської ОТГ на період до 2027 року 

№ 

з/п 
ПІБ Посада 

1 Дробітько Володимир Анатолійович 
Голова робочої групи, голова 

Магдалинівської селищної ради 

2 Найко Володимир Володимирович 

Заступник голови робочої групи, заступник 

Магдалинівського селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів влади 

3 Черненко Ігор Геннадійович Секретар Магдалинівської селищної ради 

4 Мамонов Ігор Леонідович 
Експерт з регіонального розвитку програми 

«U-LEAD з Європою» 

5 Баранник Наталя Анатоліївна 
Головний бухгалтер Магдалинівської 

селищної ради 

6 Пустова Олена Анатоліївна В.о. старости старостинського округу № 3 

7 Гудим Володимир Васильович В.о. старости старостинського округу № 6 

8 Гуртовий Іван Сергійович В.о. старости старостинського округу № 8 

9 Волок Олександр Володимирович Депутат Магдалинівської селищної ради 

10 Бублич Володимир Васильович Депутат Магдалинівської селищної ради 

11 Тарасенко Сергій Іванович Депутат Магдалинівської селищної ради 

12 Онищенко Володимир Володимирович Депутат Магдалинівської селищної ради 

13 Юцов Олександр Вікторович Депутат Магдалинівської селищної ради 

14 Шапошник Світлана Андріївна Громадський діяч (за згодою) 

15 Халатур Тетяна Вікторівна 
Головний спеціаліст-юрисконсульт 

Магдалинівської районної ради (за згодою) 

16 Мазур Юлія Миколаївна Громадський діяч (за згодою) 

17 Абраменко Інна Валеріївна Громадський діяч (за згодою) 

18 Кацай Тетяна Леонідівна 
Начальник фінансового відділу 

Магдалинівської РДА (за згодою) 

19 Мазур Олена Михайлівна 
Заступник начальника фінансового відділу 

Магдалинівської РДА (за згодою) 

20 Хилай Валерій Сергійович 
Завідувач сектору доходів фінансового 

відділу Магдалинівської РДА (за згодою) 

21 Момот Юрій Миколайович 
Директор департамнту АПН ТОВ «Агро-

Овен» (за згодою) 

22 Попович Наталія Олексіївна 
Головний редактор районної громадсько-

політичної газети «Наше життя» (за згодою) 

23 Полякова Тетяна Григорівна Директор Магдалинівської ЗОШ (за згодою) 

24 Камуз Сергій Олексійович 
Директор КП « Магдалинівське 

водопровідно-каналізаційне господарство» 

25 Прокопенко Людмила Олексіївна 
Директор ДНЗ № 1 «Ромашка» смт. 

Магдалинівка 

26 Покотило Світлана Григорівна 

Начальник відділу культури, релігій та 

національностей Магдалинівської 

райдержадміністрації 
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27  Хорольська Людмила Валентинівна 
Директор КЗ «Магдалинівський історико-

краєзнавчий музей імені Д.Т. Кулакова»  

Підготовка стратегічного плану розпочалася з представлення наявного потенціалу всіх 

населених пунктів, які увійшли до складу Магдалинівської ОТГ, та з проведення соціально-

економічного аналізу, який включав у себе:  

• дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку сукупності населених 

пунктів Магдалинівської ОТГ за попередній період, дослідження оточення (зовнішнього 

середовища) та оцінка можливостей розвитку громади;  

• проведення у березні 2020 року опитування 578 мешканців та 65 представників бізнесу 

Магдалинівської ОТГ.  

13 лютого 2020 року в приміщенні Магдалинівської селищної ради відбулося перше 

засідання членів Робочої групи, під час якого були проведені:  

• ознайомлення з методичними рекомендаціями зі стратегічного планування;  

• презентація наявного потенціалу населених пунктів громади  

• визначено подальші кроки з розробки стратегії розвитку Магдалинівської ОТГ  

30 березня 2020 року відбулося друге засідання членів Робочої групи, під час якого були 

проведені:  

• презентація та обговорення результатів соціально-економічного аналізу громади; 

• презентація та обговорення результатів соціологічного опитування жителів та 

представників бізнесу Магдалинівської ОТГ; 

• формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади;  

• формулювання стратегічного бачення Магдалинівської ОТГ  

• проведення SWOT-аналізу – ідентифікація факторів SWOT.  

На основі напрацювань засідання Робочої групи був розроблений проект SWOT-матриці – 

проведений аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю SWOT/TOWS та підготовлені 

базові аналітичні висновки щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків розвитку 

Магдалинівської громади.  

5 травня 2020 року відбулась вузька нарада членів Робочої групи щодо розробки Стратегії 

розвитку Магдалинівської ОТГ. На засіданні проаналізовано:  

• бачення Магдалинівської ОТГ;  

• SWOT- аналіз;  

• сценарій розвитку об’єднаної громади; 

• визначено подальші кроки зі стратегічного планування.  
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15 травня 2020 року відбулося третє засідання членів Робочої групи, під час якого були 

проведені:  

• визначення остаточного варіанту бачення Магдалинівської ОТГ;  

• визначення стратегічних, операційних цілей та завдань стратегії;  

• оголошення про підготовку технічних завдань на проекти розвитку, які відповідають 

завданням Стратегії.  

Упродовж травня-червня 2020 року відбувалася підготовка технічних завдань на проекти 

розвитку, які відповідають завданням Стратегії. 

15 червня 2020 року відбулося четверте засідання членів Робочої групи, під час якого були 

проведені відбір та корегування технічних завдань на проекти розвитку для плану реалізації 

Стратегії.  

7 липня 2020 року на громадських обговореннях було представлено проект Стратегії 

соціально-економічного розвитку Магдалинівської ОТГ до 2027 року та рекомендовано до 

затвердження на сесії Магдалинівської селищної ради 10 липня 2020 року.  

10 липня 2020 року на черговій сесії Магдалинівської селищної ради було затверджено 

Стратегію соціально-економічного розвитку Магдалинівської ОТГ до 2027 року.  

Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому усі бажаючі мали 

можливість брати участь в розробці Стратегічного плану.  
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3. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 

 

Магдалинівська об’єднана 

територіальна громада утворена в грудні 

2019 року в рамках адміністративно-

територіальної реформи рішенням 

Магдалинівської селищної ради № 1287-

33/VII від 30.03.2018 року «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад». До 

складу Магдалинівської об’єднаної 

територіальної громади ввійшли 34 

населених пунктів: смт. Магдалинівка, села 

Жданівка, Веселий Гай, Виноградівка, 

Водяне, Грабки, Деконка, Дубравка, 

Дудківка, Євдокіївка, Запоріжжя, 

Казначеївка, Калинівка, Кільчень, Котовка, 

Крамарка, Малоандріївка, Марївка, 

Новоіванівка, Новопетрівка, Олександрівка, Оленівка, Олянівка, Очеретувате, Першотравенка, 

Поливанівка, Почино-Софіївка, Січкарівка, Степанівка, Тарасівка (п), Тарасівка (ш), Трудолюбівка, 

Шевське, Шевченківка (табл.3). Адміністративний центр новоствореної ОТГ — смт. Магдалинівка. 

 

Таблиця 3. Населені пункти Магдалинівської ОТГ та їх характеристика 

№ Найменування територіальних громад та 

населених пунктів, що входять до їх 

складу, із зазначенням 

адміністративного статусу 

Чисельність 

населення станом 

на 01.01.2020 

Відстань до 

адміністративного центру 

територіальної громади, км 

1 смт. Магдалинівка 6633 х 

2 с. Жданівка 1094 14 

3 с. Веселий Гай 65 14,5 

4 с. Виноградівка 266 16,4 

5 с. Водяне 322 9,5 

6 с. Грабки 49 16,4 

7 с. Деконка 109 27,5 

Рисунок 1. Карта Магдалинівського району 
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8 с. Дубравка 246 5,7 

9 с. Дудківка 140 23,5 

10 с. Євдокіївка 361 10,4 

11 с. Запоріжжя 23 19,3 

12 с. Казначеївка 1059 28,6 

13 с. Калинівка 60 13,7 

14 с. Кільчень 448 31,9 

15 с. Котовка 2352 27,3 

16 с. Крамарка 251 19,6 

17 с. Малоандріївка 207 17,1 

18 с. Мар’ївка 465 23,6 

19 с. Новоіванівка 77 13,5 

20 с. Новопетрівка 785 13 

21 с. Олександрівка 277 22,1 

22 с. Оленівка 1400 9,2 

23 с. Олянівка 19 33,2 

24 с. Очеретувате 815 25,1 

25 с. Першотравенка 644 18,2 

26 с. Поливанівка 1150 13,6 

27 с. Почино-Софіївка 839 12,8 

28 с. Січкарівка 224 21,6 

29 с. Степанівка 136 36 

30 с. Тарасівка (п) 51 12,5 

31 с. Тарасівка (ш) 59 12,5 

32 с. Трудолюбівка 28 30,4 

33 с. Шевське 517 10,8 

34 с. Шевченківка 322 12,3 

 

Загальна площа території ОТГ – 836,31 км². Населення — 21238 мешканців (станом на 

01.01.2020р.). Середня густота населення – 25,4 чол./км2 (табл.4). Магдалинівська об’єднана 

територіальна громада розташована на відстані 58,2 км від обласного центру – м. Дніпро. На сході 

межує з Новомосковським районом, на заході – з Царичанським та Петриківським (Рис.2).  
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Таблиця 4. Характеристика громади 
 

Регіони 
Площа, 

км2 

Площа громади у % до 

загальної 

площі/району/області 

Населення 

Населення громади у % до 

загального 

населення/району/області 

Густота 

населення 

Громада 836,3 100,0% 21238 100,0% 25,4 

Район 1442,4 58,0% 31474 67,5% 21,8 

Область 31900,0 2,6% 3227831 0,7% 101,2 

 

Магдали́нівка — селише міського типу в Україні, адміністративний центр Магдалинівського 

району Дніпропетровсьої області. Знаходиться за 58,2 км від м. Дніпро. Населення Магдалинівки – 

6633 осіб, що проживають на території 68,08 км². Основну частину населення складають українці.  

Історична довідка 

Нова сторінка в історії Магдалинівського краю розпочалася в 1775 році, коли за наказом 

Катерини ІІ був проголошений маніфест про скасування Запорізької Січі. Землі роздавалися 

поміщикам, така участь дісталася і землям Магдалинівки. 5 червня 1778 року відставний секунд-

майор Андрій Магденко одержав тут наділ землі. Восени 1778 року Андрій Магденко і чотири сім’ї 

переселенців з його родових маєтків Глобино і Нові Санжари (що на Полтавщині) поселилися на 

землях ковильного степу на березі р.Чаплинки. Поставили хати – мазанки і почали освоювати 

незайманий край. В історичних документах зазначається, що А. Магденко заклав село на ім’я святої 

Марії Магдалини. Спочатку писалося «Магдовка», а люди казали «Магдине». Панський маєток 

Магденків знаходився на місці сучасних будівель Магдалинівського маслозаводу. Поблизу 

Магдалинівки не проходили ні торговельні, ні поштові шляхи сполучення; вона булла глухим 

необжитим закутком. У 1779 році була страшна засуха: не випало ані краплі дощу. Це додало певних 

труднощів переселенцям. Селяни обробляли землю, пасли отари овець, споруджували панський 

маєток, який перетворювався у  чарівний куточок. Водойма, яку зараз знають як Орчик, колись 

булла панським ставком, розчищеним на місці болота. У 1790 році, землі разом з переселенцями 

Магдалинівки належали майорші Парасці Григоровні, доньці жінки А. Магденка. Тільки відтоді 

село почали називати Магдалинівкою.  

Оленівський старостинський округ. Центр - село Оленівка,  умовно поділене на три 

частини: Оленівка, Олександрівка, Тимковщина. Назва Оленівка, наймовірніше, походить від імені 

дочки Магденка - Олени Костянтинівни, яка проживала в краї приблизно в третій чверті ХІХ 

століття; Олександрівка - від Олександра , керуючого панським помістям; а Тимковщина - від пані 

Тимковської , яка перебувала там наприкінці ХІХ ст. 
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Жданівський старостинський округ, до складу якого входять села Жданівка, Грабки, 

Деконка, Дудківка, Крамарка. Центр – с. Жданівка. Наприкінці ХVІІІ ст. йшов посилений процес 

колонізації Придніпровських земель російськими поміщиками, яким цариця Катерина ІІ  щедрою 

рукою роздавала землі. Цю політику продовжували і інші царі з династії Романових. На місці 

теперішнього села тоді був степ, без будь яких поселень. Перші поселення, за словами старожилів, 

з’явились у 1844 році, коли поміщик Аріан Жданов, який жив у Курській губернії, одержав дозвіл у 

царя на тутешні землі. 

Почино-Софіївський старостинський округ, до складу якого входять села Почино-

Софіїївка, Тарасівка. Центр – с. Почино-Софіївка, розташована в степовій частині Придніпровської 

низовини. Через село протікає невеличка річка Кільчень, що впадає в Самару – притоку Дніпра. На 

початку      ХVII ст. береги річки Кільчені, в її середній частині, поступово заселялись. Вже у 1740 

році вони були всіяні зимівниками і хуторами запорізького козацтва. Після знищення в 1775 році 

останнього Коша Запорозького, при роздачі земель і степів козацьких в рангову дачу чиновникам 

військового і громадянського відомств, місцевість с. Починного дісталась у володіння колезькому 

раднику І.В. Тібекіну. 

Поливанівський старостинський округ, до складу якого входять села Поливанівка, 

Веселий Гай, Калинівка, Новоіванівка. Центр – с. Поливанівка, розташоване на річці Кільчень, за 

12 кілометрів на південний схід від Магдалинівки. 1861 рік – офіційна дата заснування с. 

Поливанівка. До 1861 року на території теперішнього села, був розташований великий маєток 

поміщика Поливанова, а на лівому березі річки Кільчень стояли хати його осавулів та 

розпорядників. Згодом поміщик Поливанов програв Махнові село разом із своїм маєтком. Однак 

прізвище колишнього власника земель так і закріпилось у назві села. 

 Казначеївський старостинський округ. Центр – с. Казначеївка. Територія сучасного села 

Казначеївки в першій половині ХІХ ст. була не заселена. Земля на правому схилі балки Сули 

належала пану Бузову, а на лівому – зятю генерала Алексєєва князю Урусову. Під час Кримської 

війни 1853-1856 рр. колишній керуючий пан Павлов купив землю у пана Бузова . Назвав село на 

честь своєї державної посади в земельному банку - Казначеївка.  

Очеретуватський старостинський округ. Центр – с. Очеретувате, має вигідне географічне 

розташування. Село розміщене в долині р. Кільчені, притоки Самари, на її лівому березі, за 25 км. 

на північ від Дніпра і за 26 км на південь від Магдалинівки. У народі говорять, шо с. Очеретувате 

заснували близько 1760 року, жителі села – вихідці з села Котівки. Перші поселенці оселялись в 

районі річки Очеретина, притоки Кільчені. Від того і назва. 

Олександрівський старостинський округ, до складу якого входять села Олександрівка, 

Запоріжжя, Малоандріївка. Центр – с. Олександрівка, заснований близько 1830 року. В історичній 
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літературі та архівних документах ця назва не зустрічається. Село не кріпацьке. Останнім його 

паном був генерал Олександр Синельников – звідси і назва села – Олександрівка.  

Шевченківський старостинський округ, до складу якоговходять села Шевченківка, 

Євдокіївка, Тарасівка. Центр – с. Шевченківка розташоване за 18 км на південний захід від 

Магдалинівки, і за 45 км. від залізничної станції Губиниха Придніпровської залізниці. Через село 

протікає річка Чаплинка, ліва притока Дніпра. Ця річка з живописними берегами, глибокими 

родючими чорноземами , степами та гаями приваблювала запорізьке козацтво. Уже в 1680 році 

військові старшини мали тут найкращі зимівники та хутори.  

Першотравенський старостинський округ. Центр – с. Першотравенка. На мальовничих 

берегах річки Чаплинки розкинулось село Першотравенка. Воно розташоване обабіч дороги, що 

ділить його його навпіл і веде до обласного центру. Історія села нараховує понад 200 років. Перші 

хутори тут були засновані наприкінці ХVІІІ ст. переселенцями із двох регіонів України: 

розгромленої Запорізької Січі та покріпаченої Полтавщини. Кріпаки – втікачі продовжували 

заселяти територію сучасного села до другої половини ХІХст. У 1913-1914 рр. царський уряд 

розпочав будівництво залізниці у напрямку Гришино-Рівне, яке було припинене у зв’язку з подіями 

Першої світової війни і продовжено уже в часи Великої Вітчизняної. Проте знову ж таки залишилась 

недобудованою за браком коштів.  

Котовський старостинський округ, до складу якого входять села Котовка, Степанівка. 

Центр – с. Котовка, розташована на лівому березі річки Орелі, за 25 км на північ від Магдалинівки. 

Територія, як свідчать археологічні знахідки , була заселена здавна. Тут виявлено стоянку часів 

неоліту (V-IV тисячоліття до н.е.), розкопано кургани з похованнями періоду бронзи (ІІІ – І 

тисячоліття до н.е.). Виникнення сучасної Котовки  пов’язують  з ім’ям запорозького козака Василя 

Кота. Котовка вперше позначена на карті Запоріжжя у 1770 році. До 1775 року вона була містечком 

Орільської паланки Війська Нового Запорозького. Після скасування Запорізької Січі Котовка стала 

власністю гвардійського полковника Л. Алексєєва. Власник села, дійсний статський радник 

Алексєєв, був одним із найбагатших поміщиків Катеринославської губернії. 

Новопетрівський старостинський округ, до складу якого входять села Новопетрівка, 

Водяне, Шевське, Виноградівка. Центр – с. Новопетрівка, засноване у 1927 році. До складу села 

увійшли три населених пункти: Вільний Степ, в якому було 80 дворів, тут поселились переселенці 

з Гупалівки, Минівки, Ряського. Жителі с. Мусієнково осіли понад балкою і назвали своє поселення 

Новопетрівкою. 

Мар’ївський старостинський округ, до складу якого входять села Мар’ївка, олянівка, 

Трудолюбівка. Центр - село Мар’ївка - засноване в ХVІІІ ст. поблизу річки Кільчень, за 25 км. на 

південний схід від Магдалинівки. У 1773 році цариця Російської імперії Катерина ІІ подарувала 
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землі поблизу р. Кільчень петербурзькому полковнику Штефану Трудницькому, маєток якого 

розміщувався на околиці села. Після його смерті вдова Маріяф Трудницька заснувала жіночий 

монастир, який назвали Мар’ївським. У 1833 році споруджено собор за проектом архітекторів 

Кульчицького і Полієвського. Цегла для будівництва вироблялась поблизу річки Кільчень, де й 

тепер збереглися рештки цегельного заводу.  
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Економічна база Магдалинівської об’єднаної територіальної громади формується за 

рахунок підприємств/установ, що представляють різні види економічної діяльності. Всього на 

території Магдалинівської ОТГ зареєстровано 342 діючих юридичних і фізичних осіб. Зайнятість 

місцевого населення в значній мірі пов’язана саме із місцевою економікою. Основними 

роботодавцями громади є зазначені підприємства (табл.5).  

 

Таблиця 5. Найбільші роботодавці Магдалинівської ОТГ 

№ 

з/п 
Підприємство, організація, установа 

1  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО-ОВЕН» 

2 

 ВІДДІЛ ОСВІТИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МАГДАЛИНІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

3 

 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАГДАЛИНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

4  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» 

5  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» 

6 

 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «КОТОВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ» 

7 

 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАГДАЛИНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» 

8 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛЕРІС» 

9 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» 

10 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» 

11 

 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «МАГДАЛИНІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-

РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

12  МАГДАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

13  КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАГДАЛИНІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 

14 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПОЛИВАНІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-

ІНТЕРНАТ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»  

15 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОФІРМА «ДЕМЕТРА» 

16 СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО МАГДАЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

17 МАГДАЛИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

18 

 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО 

«ПОЛИВАНІВКА» ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ ІНСТИТУТУ ЗЕРНОВИХ 

КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ» 

19 

 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

20  УПРАВЛІННЯ КАНАЛУ ДНІПРО-ДОНБАС 



Стратегія розвитку Магдалинівської ОТГ до 2027 року 

 

 
20 

 

21 

 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАГДАЛИНІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО» 

22 

 УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

МАГДАЛИНІВСЬКОЇ РДА  

23 

 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) 

МАГДАЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ» МАГДАЛИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  

24  ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №88  

25 

ФІЛІЯ «АГРОГАЗ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРТРАНСГАЗ» 

26 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФЕРМЕР» 

27 МАГДАЛИНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

28 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР 

СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ НАСІННЯ» 

 

Загалом динаміка чисельності працюючих на основних підприємствах Магдалинівської ОТГ 

позитивна (рис.3). У 2019 році відбулося зниження чисельності працюючих у порівнянні з 2015 

роком на 10,3%. 

 

Рис. 3. Загальні тенденції зміни зайнятості, осіб (сумарно по всіх населених пунктах, що 

увійшли до складу ОТГ) 

 

За даними статистики, всього працездатного населення у Магдалинівській ОТГ станом на 

01.01.2020 року -  5731 особи. Відповідно до статистичних даних визначено чисельність зайнятих 

за видами діяльності у 2019 році (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ) 

(рис.4). 
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Рис. 4. Зайнятість за видами діяльності, 2019 рік 

 

Доходи та видатки бюджету Магдалинівської ОТГ. Динаміка доходів бюджету 

Магдалинівської ОТГ (сумарно по всіх населених пунктах) у 2016-2020 роках позитивна (табл. 6). 

За п’ять років дохідна частина бюджету громади зросла: у 2016 році складала 61,1 млн. грн., у 2017 

році – 111,3 млн.грн. У 2020 році спрогнозовано обсяг дохідної частини бюджету у розмірі 131,9 

млн.грн, що у 2,2 разів більше, ніж у 2016 році. (рис.5). 

 

Таблиця 6. Динаміка доходів бюджету Магдалинівської ОТГ (сумарно по населеним 

пунктам) у 2016-2020 роках, млн 

Показники 
2016 

(сумарно) 

2017 

(сумарно) 

2018 

(сумарно) 

2019 

(сумарно) 

2020 

(прогноз) 

Прибутковий податок з 

громадян/ Податок з доходів 

фізичних осіб 

30,4 45,5 55,2 60,4 77,5 

Єдиний податок(крім с/г 

виробників) 
3,6 5,9 6,5 7,8 8,6 

Єдиний податок від с/г 

виробників 
8,6 9,3 12,1 12,4 13,3 

Доходи від відчуження 

нерухомості та землі 
- - - - - 

2527

34090
514

329467

9

246

786

461

187
378 Сільське господарство, мисливство, 

лісове та рибне господарство

Промисловість

Будівництво

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля 
транспортними засобами; послуги з їх 
ремонту.

Готелі та ресторани

Транспорт і зв'язок
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Податок на прибуток 

підприємств комунальної 

власності 

0,1 0,08 0,1 0,1 0,04 

Плата за землю 13,6 14,5 14,7 15,2 17,9 

Податок на нерухомість 0,4 0,7 1,3 2,1 2,1 

Акцизний збір 4,4 4,3 3,6 3,3 3,6 

Інші місцеві податки та збори 0,08 0,2 0,2 0,1 0,2 

Податкові надходження 

разом 
61,1 81,2 111,3 110,6 131,9 

Дохід від оренди 

комунального майна 
0,03 0,07 0,06 0,05 0,05 

інше 9,11 10,91 27,47 22,69 22,77 

 

 

 

Рис. 5. Динаміка доходів Магдалинівської ОТГ у 2016-2020 роках, млн. грн. 

 

Доходи місцевих бюджетів на одного жителя Магдалинівської ОТГ (сумарно), у 2019 році 

порівняно з 2015 роком зросли і склали 2880,7 грн. Абсолютний приріст даної величини за період 

2015-2019 рр. склав 1905,8 грн., відносний – 295,4% (табл.7). 
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Таблиця 7. Доходи бюджету на одного мешканця Магдалинівської ОТГ у 2015-2019 

роках 

 

Податок на 

доходи 

фізичних 

осіб 

Єдиний 

податок  

Місцеві 

податки та 

збори 

Плата 

(податок) 

за землю 

Податкові 

надходження 

разом 

Дохід від 

оренди 

комунального 

майна 

2015 
974,9 523 979 440,9 2128,4 0,4 

2019 2880,7 967,7 1804 727,1 5277 2,2 

Структуру видатків бюджету Магдалинівської ОТГ у 2020 році формують наступні  видатки 

(табл.8). 

 

Таблиця 8. Структура видатків  бюджету Магдалинівської ОТГ на 2020 рік (прогноз) 

Статті видатків 2020 (прогноз) 

Заробітна плата 63,413 

Нарахування на оплату праці 14,294 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6,974 

Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1,98 

Продукти харчування 4,64 

Оплата послуг (крім комунальних) 8,791 

Видатки на відрядження 0,228 

Оплата теплопостачання 5,668 

Оплата водопостачання та водовідведення 2,215 

Оплата електроенергії 4,898 

Оплата природного газу 4,857 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 0,571 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 

0,815 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 

0,608 

Поточні трансферти органам державного управління інших 
рівнів 

9,983 

Виплата пенсій і допомоги 0,135 

Інші виплати населенню 3,475 

Інші поточні видатки 0,013 

Нерозподілені видатки (Резервний фонд) 0,5 

Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 

0,782 

Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 0,4 
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Капітальний ремонт інших об`єктів 3,287 

Реконструкція та реставрація інших об`єктів 2,334 

Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 0,4 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 

0,07 

Капітальні трансферти органам державного управління 
інших рівнів 

2,862 

Усього  144,192 

 

Освітній сектор Магдалинівської ОТГ включає 27 навчальних закладів, в яких навчається 

2899 учні та працює 331 педагоги (табл. 9). 

 

Таблиця 9.  Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 

Кількість дошкільних закладів, одиниць 10 10 10 10 10 

Кількість дітей в дошкільних закладів, 

осіб 
496 501 507 498 503 

Завантаженість дошкільних закладів 

(дітей на 100 місць) 
0,91 0,92 0,93 0,91 0,92 

Кількість загальноосвітніх навчальних 

закладів, одиниць 
15 15 15 15 15 

Кількість учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах, осіб 
2296 2222 2256 2310 2396 

Кількість вчителів у загальноосвітніх 

навчальних закладах, осіб 
335 328 324 331 331 

 

У таблиці 10 надано перелік та опис дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 

ОТГ, в тому числі проектна потужність та наповненість закладів. 

 

Таблиця 10.  Перелік та опис дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 

№ Назва та місце розміщення 

Рік 

побудови 

чи 

капремонту 

Проектна 

потужність 

наповненість 

осіб % 

1 ЗДО «Ромашка», смт. Магдалинівка, вул. Незалежності 31Б 1984 140 140 100 

2 ЗДО «Веселка», смт. Магдалинівка, вул. Ювілейна, 1А 1979 140 140 100 
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3 ЗДО КЗО «Магдалинівський НРЦ» ДОР, вул. Набережна 19 
капітальний 

ремонт 2016 
50 50 100 

4 ЗДО «Сонечко», с. Кільчень, вул. Вишнева, 16 1982 15 12 80 

5 ЗДО «Білосніжка», с. Дубравка, вул. Садова, 8 1952 15 5 33 

6 ЗДО «Сонечко», с. Казначеївка, вул. Назаренка, 149 

1965, 

капітальний 

ремонт 2017 

40 32 80 

7 ЗДО «Веселка», с. Котовка, вул. Пушкіна 15 

1968, 

капітальний 

ремонт 2018 

50 35 70 

8 ЗДО КЗО «Котовський НРЦ» ДОР, вул. Садова, 2 
капітальний 

ремонт 2016 
50 50 100 

9 ЗДО «Малятко», с. Новопетрівка, вул. Шкільна, 1 
капітальний 

ремонт 2012 
16 16 100 

10 ЗДО «Казка», с. Оленівка, вул. Центральна, 26Б 
капітальний 

ремонт 2010 
50 31 62 

11 ЗДО «Сонечко», с. Очеретувате, вул. Акопяна, 2 1938 25 25 100 

12 ЗДО, с. Поливанівка, вул. Центральна, 20А 2002 25 18 72 

13 
Загальноосвітня школа I-III ступенів (опорна), смт. 

Магдалинівка, вул. Центральна, 12 

1976, 

капітальний 

ремонт 2019 

1100 720 65 

14 
Загальноосвітня школа I-III ступенів , с. Кільчень, вул. 

Шкільна, 1 
1976 120 71 59 

15 
Загальноосвітня школа I-III ступенів ім. Якова Губи, с. 

Казначеївка, вул. Назаренка, 138 
1974 196 131 67 

16 
Загальноосвітня школа I-III ступенів, с. Новопетрівка, вул. 

Шкільна, 1 
1968 150 95 63 

17 
Загальноосвітня школа I-III ступенів, с. Шевське, вул. 

Гагаріна, 2Б 
1967 140 75 54 

18 
Загальноосвітня школа I-III ступенів, с. Котовка, вул. Садова, 

3Б 
1984 260 198 76 

19 
Загальноосвітня школа I-III ступенів, с.Оленівка, вул.  

Широка, 11Б 
1969 200 143 72 

20 
Загальноосвітня школа I-III ступенів, с. Очеретувате, вул. 

Центральна, 16 
1956 140 117 84 

21 
Загальноосвітня школа I-III ступенів, с. Поливанівка, вул. 

Центральна 3А 
1953 200 136 68 

22 
Загальноосвітня школа I-III ступенів, с. Шевченківка, вул. 

Шкільна, 59 
1938 160 89 56 

23 
Загальноосвітня школа I-II ступенів (філія опорної), с. 

Євдокіївка, вул. Євдокіївська, 4 
1967 150 31 21 

24 

Навчально - виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III 

ступенів – ЗДО», с. Першотравенка, вул 40 років Перемоги, 

2А 

2000 162 70 43 

25 
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III 

ступенів – ЗДО», с. Жданівка, вул. Центральна, 15 
1973 330 161 49 

26 
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III 

ступенів – ЗДО», с. Почино-Софіївка, вул. Центральна, 61 

1968, 

капітальний 

ремонт ЗДО 

2016 

120 105 88 

27 
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III 

ступенів – ЗДО», с.Марївка, вул. Адміністративна, 10 
1993 160 91 57 
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Мережа закладів охорони здоров’я Магдалинівської ОТГ включає: КП «Магдалинівська 

центральна районна лікарня», КНП «Магдалинівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги», 5 лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 12 фельдшерсько-

акушерські пункти (табл. 11). 

 

Таблиця 11.  Перелік медичних закладів Магдалинівської ОТГ 

№ Назва та місце розміщення 

Рік побудови чи 

капітально 

ремонту 

1 КП «Магдалинівська ЦРЛ», смт. Магдалинівка, вул. Прозорова, 1 1966-1985 

2 КНП «Магдалинівський ЦПМСД», смт. Магдалинівка, вул. Прозорова, 1Б 1969 

3 Жданівська АМ, с. Жданівка, вул. Центральна, 8 1965 

4 Котовська АМ, с. Котовка, вул. Центральна, 36/3 1949 

5 Новопетрівська АМ, с. Новопетрівка, вул. Миру, 23 1982 

6 Очеретуватівська АМ, с. Очеретувате, вул. Поштова, 2А 1985 

7 Почино-Софіївська АГ, с. Почино-Софіївка, вул. Мирна, 1 1980 

8 Виноградівський ФП(ПЗ), с. Виноградівка, вул. Первомайська, 44Ж 1975 

9 Деконський ФП(ПЗ), с. Деконка, вул. Центральна, 40 1997 

10 Євдокіївський ФП(ПЗ), с. Євдокіївка, вул. Євдокіївська, 3 1977 

11 Казначеївський ФП(ПЗ), с. Казначеївка, вул. Шкільна, 1 1968 

12 Крамарський ФП(ПЗ), с. Крамарка, вул. Центральна, 39 1987 

13 Марївський ФП(ПЗ), с. Марївка, с. Адміністративна, 8 1982 

14 Олександрівський ФП(ПЗ), с. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 1997 

15 Оленівський ФП(ПЗ), с. Оленівка, вул. Широка, 11А 1997 

16 Першотравенський ФП(ПЗ), с. Першотравенка, вул. Вишнева, 64 2007 

17 Поливанівський ФП(ПЗ), с. Поливанівка, вул. Центральна, 18А 1985 

18 Шевський ФП(ПЗ), с. Шевське, вул. Гагаріна, 15А 1964 

19 Шевченківський ФП(ПЗ), с. Шевченківка, вул. Шкільна, 2А 1978 

 

Для задоволення культурних потреб мешканців в у кожному населеному пункті громади діє 

сільський клуб, філія бібліотеки. Розвинена художня самодіяльність. Значну увагу спрямовано на 

розвиток спорту. Тут розвинена спортивна інфраструктура (спорткомплекс «МРІЯ», 

спортмайданчики, футбольні поля, дитячо-юнацька спортивна школа, спорткомплекс школи-

інтернату). На території громади розвинена мережа закладів громадського харчування – кафе, 

кав’ярня.  
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Таблиця 12.  Перелік споруд культурно-спортивного призначення Магдалинівської 

ОТГ 

№ 

з/п 

 

Заклад 

Скільки 

відвідувачів 

вміщує 

Події чи заходи, що 

викликають 

найбільший приплив 

гостей 

1  Дитяча музична школа Магдалинівка 100 10 

2  Музей Магдалинівка 50 100 

3  Бібліотеки Магдалинвської ОТГ: 134 1151 

   КЗ «Магдалинівська районна бібліотека» 32 144 

   Оленівська СБ 5 50 

   Кільченська СБ 8 63 

   Котовська СБ 14 84 

   Новопетрівська СБ 4 93 

   Шевська СБ 4 58 

   Виноградівська СБ 4 48 

   Водянська СБ 2 62 

   Жданівська СБ 8 34 

   Мар'ївська СБ 5 79 

   Поливанівська СБ 12 72 

   Почино-Софіївська СБ 7 104 

   Очеретуватівська СБ 5 79 

   Казначеївська СБ 7 44 

   Євдокіївська СБ 7 46 

   Першотравенська СБ 7 67 

   Шевченківська СБ 3 24 

4  Будинки культури Магдалинівської ОТГ: 3042 669 

   Магдалинівський РБК 500 73 

   Жданівський СБК 350 47 

   Крамарський СБК 63 47 

   Казначеївський СБК 235 14 

   Котівський СБК 280 166 

   Мар'ївський СБК 150 51 

   Поливанівський СБК 350 23 

   Очеретуватівський СБК 130 27 

   Олександрівський СБК 200 67 

   Шевський СБК 120 42 

   Виноградівський СК 164 11 

   Шевченківський СБК 200 69 

   Почино-Софіївський СБК 250 22 

   Січкарівський СК 50 10 

 

Транспортна інфраструктура і зв’язок. По території Магдалинівської ОТГ проходять 

чотири дороги державного значення: Т-04-10, Т-04-12, Т-04-13, Т-04-14, - загальною протяжністю – 

151 км (таблиця 13). 
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Таблиця 13.  Перелік доріг державного значення, які проходять територією 

Магдалинівської ОТГ 

 

№ Найменування доріг Протяжність 

Державні дороги 

1 Т-04-10 Дніпропетровськ-Магдалинівка-Котовка км 18+200 - км 72+582 54,4 

2 

Т-04-12 Дніпродзержинськ-Шульгівка-Михайлівка-Котовка-Перещепине-

Чернявщина-Жемчужне км 94+442 - км 144+800 50,4 

3 

Т-04-13 Царичанка-Магдалинівка-Губиниха км 22+384 - км 35+179; км 36+930 

- км 37+593; км 39+421 - км 51+777 25,8 

4 Т-04-14 Дніпродзерджинськ-Петриківка-Магдалинівка, км 46+292 - км 66+740 20,4 

Усього державних доріг 151,0 

Протяжність доріг Магдалинівської ОТГ місцевого значення – 223,2 км, стан доріг 

незадовільний (таблиця 14).  

Таблиця 14.  Перелік місцевих доріг Магдалинівської ОТГ 

1 

О040701 Топчино до а/д ст.Бузівка - Жданівка - Поливанівка км 0+000-км 

21+900 21,9 

2 О040702 Від а/д Т-04-14-Іванівка  км 0+000 - км15+300 15,3 

4 О040704 Ст.Бузівка - Жданівка - Поливанівка км 0+000 - км 40+500 40,5 

5 

О040705 Від а/д Т-04-13 - Жданівка - ст.Кільчень - а/д М-18 км 0+000 - 

км26+400 26,4 

7 О040707 Малоандріївка до а/д Т-04-13 км 0+000 - км13+300 13,3 

8 О040708 Гупалівка - Дмухайлівка - Магдалинівка км 0+000 - км 23+300 8 

9 О040709 Під"їзд  до с.Казначеївка км 0+000 - км 2+200 2,2 

12 С040703 Топчино до а/д Т-04-13 км 0+000- км 12+800 12,8 

13 С040704 Веселе - Нововасилівка  км 0+000- км 2+800 2,8 

14 С040705 Водяне до Т-04-10 км 0+000- км 2+700 2,7 

15 С040706 Магдалинівка - Оленівка км 0+000-км 3+200 3,2 

16 С040707 Під'їзд до с.Оленівка км 0+000-км 5+100 5,1 

17 С040708 Вишневе до а/д Т-04-10 км 0+000-км 9+500 9,5 

18 С040709 Калинівка до а/дТ -04-10 км 0+000- км 4+500 4,5 

19 С040710 Кільчень а/д Т-04-10  км 0+000- км 4+000 4,0 

20 С040711 Новоіванівка до а/д Т-04-10  км 0+000- км 2+000 2,0 

21 

С040712 Гавришівка до а/д ст.Бузівка - Жданівка - Поливанівка   км 0+000- км 

5+000 5,0 

22 С040713 Богданівка - Мар'ївка  км 0+000- км 4+600 4,6 

25 С040716 Степанівка до а/д Т-04-12   км 0+000- км 5+100 5,1 

27 С040718 Тубдиспансер до а/д Т -04-12   км 0+000- км 2+000 2,0 

33 С040724 Шевське до Т-04-10  км 0+000- км 1+400 1,4 

34 С040425 Трудолюбівка - Олянівка км 0+000- км 4+600 4,6 

35 С040726 Солодовнікове - Топчино  км 0+000- км 3+600 3,6 

36 С040727 Тарасівка до а/д Т-04-13 км 0+000- км 9+700 9,7 

37 С040728 Від а/д Т-04-10 - Дубравка  км 0+000- км 3+100 3,1 

38 С040729 Від а/д Т-04-14 - Тарасівка  км 0+000- км 4+300 4,3 

39 С040730 Від а/д Т-04-10 - Запоріжжя км 0+000- км 5+600 5,6 

Усього місцевих доріг 223,2 
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Транспортне сполучення представлене 65 маршрутами громадського транспорту за 7 

напрямами: 

Дніпровський напрямок: Почино-Софіївка – Дніпро, Магдалинівка – Дніпро, Краснопілля – 

Дніпро, Зачепилівка – Дніпро, Йосипівка – Дніпро, Царичанка – Дніпро, Чернетчина – Дніпро, 

Топчине – Дніпро, Бузівка – Дніпро, Заплавка – Дніпро, Личкове – Дніпро, Ряське – Дніпро, Полтава 

– Дніпро. 

Котівський напрямок: Дніпро – Бузівка, Дніпро – Краснопілля, Дніпро – Заплавка, Дніпро – 

Ряське. 

Пролетарський напрямок: Дніпро – Почино-Софіївка, Дніпро – Личкове, Дніпро – 

Йосипівка. 

Гупалівський напрямок: Дніпро – Полтава, Дніпро – Чернетчина, Дніпро – Ряське. 

Топчинський напрямок: Дніпро – Царичанка, Дніпро – Топчине. 

Першотравенський напрямок: Магдалинівка – Дніпродзержинськ, Магдалинівка – Дніпро. 

Маріївський напрямок: Дніпро – Зачепилівка. 

 На рисунку 6 зображено карту доріг Магдалинівської ОТГ. 
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Рис. 6. Карта доріг Магдалинівської ОТГ 
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4. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ 

 

4.1. Деякі прогнози розвитку Магдалинівської громади 

 

Як вже було зазначено у вступній частині, складність аналізу соціально-економічних 

тенденцій, і, тим більше, їх прогнозування, для новоутворених об’єднаних територіальних громад 

полягає у тому, що громади, як цілісні соціально-економічні системи, поки що не мають своєї 

спільної «історії», хоча кожен населений пункт громади має свою окрему «історію». Тому, 

вивчаючи соціально-економічні тенденції новоутвореної ОТГ, ми розуміємо певну умовність тих 

даних, які складає математична сукупність даних населених пунктів – суб’єктів нової ОТГ. 

Наприклад, сумуючи статистичні демографічні дані по громаді, ми частково «губимо» специфіку 

якогось села, проте виходимо на певні узагальнення картини по всій громаді.  

Така методологія дослідження ретроспективи соціально-економічних процесів, які 

відбувалися на території ОТГ до її юридичного визначення і фактичного становлення, доволі 

умовна, але іншої не існує. Тому, такий аналіз «сукупності даних», не будучи у строгому сенсі 

науковим, все ж дозволяє побачити якусь загальну картину, а відтак – і побудувати якісь прогнози 

на період планування.  

 

Таблиця 15.  Розподіл населення за віком, осіб (сумарно по всіх населених пунктах, що 

увійшли до складу ОТГ), осіб 

Показники населення у віці: 2015 2016 2017 2018 2019 

молодшому за працездатний 641 627 638 647 651 

Працездатному 10704 10697 10689 10468 10334 

старшому за працездатний 6751 6811 6835 6754 6794 

Діти дошкільного віку 1311 1303 1320 1345 1318 

Діти шкільного віку 2296 2222 2256 2310 2396 

 

Демографічні процеси відзначаються великою інерційністю, а отже, якісь значні 

демографічні кризи, які відбуваються в певний історичний період, відбиваються на демографічних 

процесах впродовж наступних десятиліть. Такою демографічною кризою в Україні був різкий спад 

народжуваності з середини і до кінця 1990-х років, що був спричинений різким падінням рівня 

життя населення.  
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Важливим для повного розуміння місцевої демографічної ситуації є аналіз загальної 

чисельності та вікової структури населення Магдалинівської ОТГ. Дані для такого аналізу вказані 

у таблиці 15. 

 

 

Рис. 7. Динаміка загальної чисельності та вікової структури населення Магдалинівської 

ОТГ у 2015-2019 роках 

 

Для чіткішого бачення структури населення проаналізуємо віковий склад населення громади 

у 2015-2019 роках (рис.7). 

 

Таблиця 16.  Природний та міграційний рух населення, осіб (сумарно по всіх населених 

пунктах, що увійшли до складу ОТГ) 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 

Народжені 179 194 155 124 142 

Померлі 349 293 309 302 282 

Природний приріст -170 -99 -154 -178 -140 

Прибулі 451 415 450 506 421 

Вибулі 294 342 392 465 419 

Сальдо міграції 157 73 58 41 2 

Загальне збільшення (зменшення)           

 

На підставі ретроспективного аналізу в межах 5 років очевидним є те, що принципових 

структурних змін не відбувається. В останні роки прослідковується то зростання, то зниження 

кількості осіб молодшого за працездатний віку. Водночас, спостерігається тенденція до повільного 
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зниження чисельності осіб працездатного віку при розширенні іншої групи економічно неактивного 

населення – людей пенсійного віку. 

У динаміці міграційного приросту населення громади у 2015-2019 роках спостерігаємо, що 

кількість прибулих переважає над вибулими. Разом з тим динаміка природного приросту показує 

негативну тенденцію до скорочення природного приросту населення. Однак прослідковується 

позитивна динаміка сальдо міграції (табл.16). 

Загалом, на підставі аналізу демографічних процесів в період до 2020 року, є підстави 

стверджувати, що еміграція як явище у випадку Магдалинівської ОТГ не становить для нас загрози, 

що можна частково пояснювати як відносною привабливістю умов проживання в рамках громади, 

так і близькістю до обласного центру та вигідне географічне розташування нашої громади відносно 

сусідніх країн-членів ЄС. Однак, постає необхідність розробки та впровадження заходів, які 

сприятимуть збільшенню народжуваності та підвищення якості життя на території Магдалинівської 

ОТГ. 

 

4.2. Сценарії розвитку Магдалинівської ОТГ 

 

Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного вибору. Сценарій 

– деяка послідовність подій, які можуть відбутися в майбутньому із значною долею ймовірності за 

певних умов. Такі умови, або фактори, можуть бути як зовнішні, так і внутрішні.  

Іншими словами, в основі кожного сценарію повинні бути покладені базові сценарні 

припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу. Зважаючи на те, що для 

новоствореної Магдалинівської ОТГ дуже мало даних для відстеження попередньої динаміки 

соціально-економічних процесів, повноцінне формулювання сценаріїв у 2020 році неможливе 

(стане можливим під час наступних періодів стратегічного планування – через 3-5 років). Таким 

чином, наведені нижче елементи сценарного моделювання відображають, передусім, вплив 

зовнішніх факторів на громаду. 

Основним сценарієм розвитку Магдалинівської ОТГ є модернізаційний (реалістичний). 

Модернізаційний (реалістичний) сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких 

формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які громада 

здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує можливості в умовах 

швидкого суспільно-економічного розвитку країни.  

Базові припущення модернізаційного сценарію - національний та регіональний рівень: 

1. Внаслідок тиску Заходу на РФ військове протистояння на Сході України припиняється. 

2. Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються. 
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3. Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, децентралізація та ін.  

4. ВВП країни починає активно зростати. 

5. Гривня стабільна.  

6. Інвестиційна привабливість країни покращується.  

7. Податкова реформа виводить бізнес із «тіні». 

8. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок зростання 

тарифів на комунальні послуги.  

9. Ефективно працює ДФРР.  

10. Регіон активно впроваджує Стратегію розвитку.  

11. Завдяки медичній реформі підвищиться рівень надання медичних послуг.  

12. Прийняття Закону України «Про передачу повноважень розпорядження землями поза 

межами населених пунктів в ОТГ» стане потужним фактором залучення інвестицій у громаду.  

13. Продовження євроінтеграційних процесів сприятиме зростанню зацікавленості 

інвесторів до України. 

Базові припущення – місцевий рівень:  

1. Громада формує власну ідентичність («візерунок») та «якірні точки» розвитку території.  

2. Громада ефективно використовує своє місце розташування.  

3. Сформовані базові планувальні документи громади: стратегія, зонування земель громади, 

схему планування громади, інвестиційний паспорт громади.  

4. Екологічна ситуація в громаді покращується.  

5. «Відтік» робочої сили за кордон припиняється, внаслідок підвищення заробітної плати 

жителі громади починають повертатися з-за кордону.  

6. У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат – громада стає 

привабливою для інвесторів.  

7. Створюються привабливі інвестиційні пропозиції у сферах глибокої переробки с/г 

продукції, високотехнологічних виробництв.  

8. Мережа навчальних закладів регіону забезпечує пропозицію робочої сили відповідно до 

потреб ринку праці.  

9. Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку регіону та, відповідно, 

реципієнтом Державного Фонду регіонального розвитку та програм транскордонного 

співробітництва.  

10. Громада ефективно використовує державні субвенції на розвиток інфраструктури.  

11. Дещо покращується інфраструктура внаслідок надходжень додаткових коштів до 

бюджету в рамках фінансової децентралізації.  
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12. Громада ефективно використовує туристичний потенціал.  

Результат модернізаційного сценарію:  

 Громада поступово формує свій новий імідж як інвестиційно привабливої території: 

високотехнологічний та екологічний. Внаслідок ефективної політики місцевої та регіональної 

влади, вдалого географічного розташування та позитивних прикладів діяльності підприємств з 

іноземними інвестиціями, які ефективно діють та надають приклад іншим інвесторам.  

 Громада залучає стратегічних інвесторів у пріоритетні галузі економіки та сільського 

господарства.  

 Внаслідок запровадження інноваційних технологій підприємства починають модернізацію 

і зменшення шкідливих викидів.  

 Рівень захворюваності жителів ОТГ знижується.  

 Існуючі виробництва на території Магдалинівщини модернізуються та збільшують обсяги 

виробництва промислової продукції. Громада здійснює інвентаризацію земель та формує портфель 

привабливих інвестиційних пропозицій, активно просуваючи їх на інвестиційні ринки.  

 В громаду поступово заходять стратегічні інвестори, зокрема у галузі з високою доданою 

вартістю, а також у сфері рекреації. Відкриваються нові підприємства.  

 Проекти розвитку в рамках реалізації Стратегії розвитку області активізують економічне 

життя на сільських територіях, формуючи «якірні точки» економічного зростання, зокрема, це 

розвиток кооперативного руху, створення неаграрних видів бізнесу тощо.  

 Активне залучення державних субвенції та коштів з ДФРР разом з чітким планом 

модернізації інженерної та соціальної інфраструктури в середньостроковій перспективі дозволять 

значно підвищити рівень комфорту та покращити стан доріг в громаді. 

 

4.3. Стратегічне бачення розвитку Магдалинівської громади (за результатами 

засідання робочої групи 30 березня 2020 року) 

 

Магдалинівська об’єднана територіальна громада – це відкрита світові 

самодостатня громада, у якій соціальний та економічний розвиток, турбота про 

навколишнє природне середовище ведуть до щастя і здоров’я людей, а діти після 

навчання залюбки повертаються жити і творити. 
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4.4.SWOT/TOWS-аналіз Магдалинівської громади  

 

Таблиця 17. Фактори SWOT Магдалинівської громади (за результатами засідання 

робочої групи 30 березня 2020 року) 

 Сильні сторони Слабкі сторони 

В
н

у
тр

іш
н

і 
 ч

и
н

н
и

к
и

 

1. Вигідне географічне положення території 

громади. 

2. Велика територія ОТГ, порівняно з суміжними 

громадами. 

3. Високий потенціал родючості грунтового 

покриву на території ОТГ. 

4. Наявність водного та рекреаційного ресурсу у 

вигляді трьох річок та ставків. 

5. Розвинена мережа газо-, електрозабезпечення. 

6. Наявність на території ОТГ агроформувань, які 

є найголовнішими бюджетоутворюючими 

суб’єктами господарювання. 

7. Наявна інфраструктура основних 

адміністративних, освітніх, медичних, 

культурних, спортивних, житлово-комунальних 

послуг та закладів соціального захисту 

населення. 

8. Висока частка кваліфікованих трудових 

ресурсів серед населення. 

9. Високий показник охоплення населення 

дошкільною, шкільною, позашкільною та 

профтех освітою.  

10. Рівень безпеки життєдіяльності населення на 

належному рівні - функціонують поліція та 

пожежна частина. 

1. Незадовільний стан дорожнього покриття між 

населеними пунктами громади та на вулицях населених 

пунктів. 

2. Частина об’єктів інфраструктури потребують 

капітального ремонту та термомодернізації. 

3. Наявність стихійних звалищ за межами і в межах 

населених пунктів створює екологічні ризики. 

4. Незадовільна система водопостачання та 

водозабезпечення споживачів якісною питною водою. 

5. Сировинна спрямованість сільськогосподарського 

виробництва. 

6. Низький рівень матеріально-

технічного забезпечення закладів охорони здоров'я 

7. Не створені умови для  інвестиційної привабливості 

території ОТГ. 

8. Високий рівень безробіття. 

9. Низькі можливості для започаткування власного 

бізнесу. 

10. Великий відсоток «тіньового» бізнесу в громаді. 
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 Можливості Загрози 
З

о
в
н

іш
н

і 
ч

и
н

н
и

к
и

 

1. Розширення повноважень місцевого 

самоврядування, реформа децентралізації; 

2. Державні реформи в освіті та медицині 

сприятимуть зростанню якості медичних та 

освітніх послуг; 

3. Продовження реформ в Україні сприятиме 

покращенню дорожньої та транспортної 

інфраструктури; 

4. Участь у міжнародних проектах розвитку та 

співробітництва, можливість навчання, 

консультацій та практики із спеціалістами у 

сфері розвитку місцевого самоврядування; 

5. Діяльність інвестиційних агенцій у регіоні та 

в Україні, що посилює можливості залучення 

внутрішніх та зовнішніх інвестицій; 

6. Зростання попиту на світових ринках на 

сільськогосподарську продукцію, що надає 

додаткові можливості для розвитку аграрного 

бізнесу. 

7. Зростання зацікавленості історико-

культурним туризмом в Україні та світі. 

 

 

1. Загальне погіршення соціально-економічної ситуації 

в країні. 

2. Обмеженість державних фінансових ресурсів для 

оновлення інфраструктури 

3. Недосконалість та нестабільність бюджетного та 

податкового законодавства. 

4.  Відсутність дієвої державної системи моніторингу 

довкілля та державного регулювання у сфері 

поводження з відходами. 

5. Висока вартість розробки генеральних планів 

населених пунктів, зонування і просторове планування.

  

6. Несприятлива кредитна політика (високі відсотки 

кредитування). 

7. Відтік та від’ємна міграція працездатного населення, 

у тому числі молоді. 

8.  Науково-технічний прогрес (машини замінюють 

людей). 

9. Мережа автомобільних доріг державного значення 

потребує реконструкції. 

 

 

SWOT/TOWS – аналіз виявляє взаємозв‘язки сформульованих факторів через матрицю 

SWOT/TOWS та дозволяє визначити, як саме виявлені комбінації факторів впливають на вибір тої 

чи іншої стратегії, які «точки зростання» формують ті чи інші «кластери» комбінацій факторів 

SWOT, які конкурентні переваги території та зовнішні виклики мають стратегічне значення для 

Магдалинівської громади. Саме ці взаємозв’язки дозволяють сформулювати порівняльні переваги, 

виклики і ризики, які є основою для стратегічного вибору – формулювання стратегічних та 

операційних цілей розвитку громади на довгострокову перспективу. Суцільна лінія символізує 

сильний взаємозв‘язок, пунктирна – слабкий. 
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Рис. 8. Взаємозв’язки факторів SWOT у секторі «Порівняльні переваги» 
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Рис. 9. Взаємозв’язки факторів SWOT у секторі «Виклики» 
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Рис. 10. Взаємозв’язки факторів SWOT у секторі «Ризики» 
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4.5. Висновки та ідентифікація пріоритетів розвитку 

 

Порівняльні переваги  

(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей)  

1.  В ході проведеного дослідження було встановлено, що серед сильних сторін 

Магдалинівської громади — вигідне економіко-географічне розташування, велика територія ОТГ, 

високий потенціал родючості грунтів та наявність агроформувань, які є найголовнішими 

бюджетоутворюючими суб’єктами господарювання. Ці сильні сторони підтримуватимуться такими 

можливостями, як зростання попиту на світових ринках на сільськогосподарську продукцію, що 

надає додаткові можливості для розвитку аграрного бізнесу.   

2. Магдалинівщина завдяки своєму вигідному географічному положенню та наявності 

водного та рекреаційного ресурсу у вигляді трьох річок та ставків має потенціал для розвитку 

туристично-рекреаційної сфери, зокрема зон відпочинку, та розвитку зеленого туризму. Також для 

території громади характерний незначний ступінь антропогенного забруднення довкілля (у 

порівнянні з іншими регіонами України) та однорідний етнічний склад населення з високим 

почуттям патріотизму, релігійності, з орієнтуванням на українські традиції.  

3. Висока частка кваліфікованих трудових ресурсів серед населення означає для громади 

можливість залучення спеціалістів до участі в міжнародних проектах розвитку та співробітництва, 

можливість навчання, консультацій та практики із спеціалістами у сфері розвитку місцевого 

самоврядування. 

4. Державні реформи в Україні сприятимуть розвитку та покращенню наявної 

інфраструктури основних адміністративних, освітніх, медичних, культурних, спортивних, житлово-

комунальних послуг та закладів соціального захисту населення. 

 

Виклики (визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей) 

1. Продовження реформ в Україні, посилення міжрегіональної співпраці, а також діяльність 

інвестиційних агенцій в регіоні, допоможе консолідувати ресурси для вирішення пріоритетних 

проблем та сприяти усуненню значних диспропорцій у розвитку територій та адміністративно-

територіальних одиниць громади, навіть попри брак фінансових ресурсів у місцевих бюджетів. 

Йдеться про наступні проблеми: незадовільний стан дорожнього покриття між населеними 

пунктами громади та на вулицях населених пунктів; частина об’єктів інфраструктури потребують 

капітального ремонту, термомодернізації та матеріально-технічного забезпечення. 

2. Децентралізація системи управління та розширення власних повноважень органів 

місцевого самоврядування збільшуватимуть фінансове забезпечення місцевих бюджетів, що 
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призведе до покращення стану об’єктів соціальної інфраструктури та зменшення диспропорцій у 

розвитку територій та адміністративно-територіальних одиниць області.  

 

Ризики (визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)  

1. Негативні демографічні тенденції (скорочення населення, висока трудова міграція за 

кордон, підвищення демографічного навантаження) створюють ризик для подальшого «старіння» 

населення та поглиблення невідповідності між пропозицією і потребами регіонального ринку праці, 

зокрема, в частині браку кадрів робітничих професій.  

2. Розширення ареалів депресивності окремих територій формує ризики зростання рівня 

безробіття та погіршення якості життя населення, посилення трудової міграції до територій з вищою 

економічною активністю.  

3. Поглиблення диспропорцій у розвитку територій та адміністративно-територіальних 

одиниць громади в умовах фінансової децентралізації через послаблення механізмів 

міжбюджетного вирівнювання.  
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5. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 

 

Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу та висновках, 

визначено як базовий динамічний (конкурентний) напрям розвитку, що передбачає формування 

конкурентних переваг громади шляхом мінімізації впливу на розвиток слабких сторін за допомогою 

можливостей, які зараз виникають в нашій країні та у світі. При цьому громада повинна 

максимально використати свої сильні сторони. Таким чином, були обрані три головні сфери 

зосередження зусиль на розвиток Магдалинівської ОТГ, які є основними пріоритетними 

напрямками розвитку громади на 2020-2027 роки. До них відносяться:  

1. Підвищення економічної спроможності громади, оскільки наявні у громади туристичний 

потенціал, перспективи для розвитку малого та середнього бізнесу, в тому числі 

сільськогосподарської кооперації, надають широкі можливості для розвитку цієї сфери. Окрім того, 

у громаді існує потужний потенціал по залученню інвестицій, що створить додаткові перспективи 

у підвищенні економічної спроможності Магдалинівської ОТГ.  

2. Створення комфортних умов для проживання мешканців громади – на даний час об’єкти 

комунальної власності населених пунктів, які увійшли до складу Магдалинівської ОТГ, та велика 

кількість об’єктів, які перебували у комунальній власності Магдалинівської районної ради, 

знаходяться в незадовільному матеріально-технічному стані цих об’єктів. Таким чином існує 

нагальна необхідність у покращенні їх стану. Переважно проблеми розвитку притаманні об'єктам 

загального призначення (освітні, медичні, культурно-побутові, транспортна інфраструктура тощо). 

Тому пріоритетним у визначенні плану дій щодо покращення інфраструктури в громаді на період 

до 2027 року, в першу чергу є реалізація заходів, які задовольнять соціально-культурні, житлово-

комунальні та побутові потреби населення ОТГ.  

3. Формування свідомої та активної громади з високим рівнем безпеки життя. Оскільки 

людський капітал є інтенсивним продуктивним чинником економічного зростання, його розвиток є 

запорукою процвітання громади. Планується підвищити поінформованость та активність населення 

у процесі розвитку громади, в тому числі, за рахунок впровадження сучасних інформаційних 

технологій та впровадження заходів щодо підвищення рівня безпеки в громаді.  

Для досягнення стратегічного бачення, за кожною стратегічного ціллю були визначені 

операційні цілі. Розроблення і досягнення цілей формує основу для управління громадою (рис. 11). 

Стратегічні цілі повинні давати відповідь на запитання, що необхідно зробити, щоб досягти бачення 

розвитку громади: 
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Рис. 11. Стратегічне бачення, стратегічні та операційні цілі 

 

Операційні цілі деталізовані в завданнях. Завдання дають відповіді на питання, яким шляхом, 

яким чином громада намагатиметься досягнути цілей свого розвитку. 

 

Магдалинівська об’єднана територіальна 

громада – це відкрита світові самодостатня 

громада, у якій соціальний та економічний 

розвиток, турбота про навколишнє природне 

середовище ведуть до щастя і здоров’я людей, а діти 

після навчання залюбки повертаються жити і 

творити. 
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сфери надання та 

споживання житлово-

комунальних послуг 
 

3.1. Удосконалення 

системи охорони 

природного 

середовища і 

підтримки 

найцінніших 

екологічних територій 

та екосистем 

1.2. Створення 

сприятливих 

передумов для 

розвитку малого та 

середнього бізнесу, 

залучення інвестицій 

1.3. Розвиток туризму 

та рекреації 

2.2. Підвищення якості 

соціальних, 

адміністративних та 

культурних послуг 

2.3. Покращення стану 

дорожньо-транспортної 

інфраструктури 

3.2. Покращення 

громадського 

правопорядку і 

безпеки на території 

громади 

3.3. Розвиток 

громадянського 

суспільства, розвиток 

людського капіталу 
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Стратегічна ціль Операційна ціль Завдання 

1. Підвищення 

економічної 

спроможності 

громади 

1.1. Сприяння розвитку 

агропромислового 

комплексу 

1.1.1. Підтримка  фермерського та 

кооперативного руху 

1.1.2. Відкриття нових напрямів вирощування 

сільськогосподарської продукції та розвиток 

тваринництва, садівництва, овочівництва  

1.1.3. Сприяння діяльності підприємств із 

заготівлі, переробки та збуту 

сільськогосподарської продукції. 

1.2. Створення 

сприятливих передумов 

для розвитку малого та 

середнього бізнесу, 

залучення інвестицій 

1.2.1. Створення сприятливих умов для 

підприємницької активності громадян. 

1.2.2. Залучення бізнесу, підвищення 

інвестиційної привабливості Магдалинівської 

ОТГ 

1.2.3.  Збереження та розширення місцевого 

бізнесу 

1.2.4. Розробка містобудівної документації 

1.3. Розвиток туризму та 

рекреації 

1.3.1. Забезпечення маркетингового 

просування Магдалинівської ОТГ 

1.3.2. Створення сприятливих умов для 

розвитку туристичної сфери  

1.3.3. Розвиток подієвого та тематичного 

туризму  

1.3.4. Підтримка функціонування об’єктів 

рекреації 

2. Створення 

комфортних умов 

для проживання 

мешканців громади 

2.1. Вдосконалення 

сфери надання та 

споживання житлово-

комунальних послуг 

 

2.1.1. Благоустрій населених пунктів громади 

2.1.2. Удосконалення, будівництво та 

реконструкція мереж системи водовідведення 

та водопостачання в громаді 

2.1.3. Підвищення ефективності використання 

паливно-енергетичних ресурсів  

2.1.4. Поліпшення системи управління 

відходами: організація збору, сортування та 

утилізації ТПВ; ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ. 

2.2. Підвищення якості 

соціальних, 

адміністративних та 

культурних послуг 

2.2.1. Оптимізація діяльності та покращення 

інфраструктури освітніх закладів, підвищення 

якості освітніх послуг 

 

2.2.2. Оптимізація діяльності та  покращення 

інфраструктури закладів охорони здоров’я, 

підвищення якості медичних послуг  

2.2.3. Оптимізація діяльності закладів 

культури та спорту 

2.2.4. Підвищення якості надання 

адміністративних послуг 
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Стратегічна ціль Операційна ціль Завдання 

2.2.5. Забезпечення належного соціального 

захисту громадян 

2.2.6. Розвиток інфраструктури для здорового 

та змістовного дозвілля мешканців громади. 

2.3. Покращення стану 

дорожньо-транспортної 

інфраструктури  

2.3.1. Покращення транспортної доступності 

населених пунктів громади 

2.3.2. Сприяння поліпшенню транспортно-

експлуатаційного стану та безперервному 

розвитку мережі автомобільних доріг громади 

3. Формування 

свідомої та 

активної громади з 

високим рівнем 

безпеки життя 

3.1. Удосконалення 

системи охорони 

природного середовища і 

підтримки найцінніших 

екологічних територій та 

екосистем 

3.1.1. Захист водних ресурсів від виснаження 

та забруднення 

3.1.2. Сприяння збереженню лісів та об’єктів 

природнозаповідного фонду 

3.2. Покращення 

громадського 

правопорядку і безпеки 

на території громади 

3.1.1. Сприяння правоохоронній діяльності на 

території громади 

3.1.2. Сприяння забезпеченню цивільного 

захисту на території громади 

3.3. Розвиток 

громадянського 

суспільства, розвиток 

людського капіталу  

3.2.1. Розвиток регіональної та міжнародної 

економічної співпраці  

3.2.2. Сприяння створенню та підтримка 

діяльності ОСББ та органів самоорганізації 

населення (вуличні комітети) 

3.2.3. Підвищення рівня громадської 

активності мешканців  

3.2.4. Поліпшення умов для самореалізації 

молоді 

3.2.5. Збереження і розвиток культурної 

спадщини 
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Стратегічна ціль 1. Підвищення економічної спроможності громади  

 

Підвищення економічної спроможності є одним із пріоритетів Магдалинівської ОТГ, а 

наявний природний, ресурсний та людський потенціал дозволяють активізувати роботу в даному 

напрямку. Наявність професійно-технічного навчального закладу є додатковою сильною стороною 

у питанні економічного розвитку. З урахуванням поступового потепління українського 

інвестиційного клімату, у середньостроковій перспективі можна очікувати зростання зацікавленості 

вітчизняних та іноземних інвесторів до створення нових підприємств у нашій країні. Найбільшу 

користь від цього процесу зможуть отримати ті громади, які вже у найближчий час докладуть зусиль 

для належної підготовки інвестиційних об‘єктів, забезпечення якісної промоції своїх інвестиційних 

можливостей, а також максимального спрощення процедур супроводу інвесторів.  

Аналіз виявляє потенційну економічну нішу у сфері туризму (пізнавальний туризм, подієвий 

туризм), екологічно чиста та водночас унікальна за мальовничістю територія сіл, які входять в ОТГ 

(екотуризм, зелений туризм).  

Більшої ваги в економіці громади повинен набути малий і середній бізнес як обслуговуючий 

кластер курортної мережі, тому завданням громади є розвиток інфраструктури підтримки бізнесу 

та створення бізнес інкубатора, який інтенсифікує розвиток малого та середнього бізнесу в громаді.  

Ці та інші можливості були розглянуті членами Робочої групи зі стратегічного планування 

та знайшли відображення у 3 операційних цілях та 11 завданнях, через які планується досягати цілі.  

Досягнення стратегічної цілі пропонується через наступну структуру операційних цілей та 

завдань. 

 

Операційна ціль 1.1. Сприяння розвитку агропромислового комплексу 

 У відповідь на існуючі проблеми Стратегія розвитку Магдалинівської ОТГ передбачає 

спрямування зусиль на створення можливостей для дрібних виробників сільськогосподарської 

продукції, а саме:  

 упровадження застосування кращих сортів і гібридів сільськогосподарських культур у 

галузі рослинництва та підвищення селекційно-генетичного потенціалу поголів’я худоби в галузі 

тваринництва (особливо в молочній галузі);  

 підвищення ступеня переробки сільськогосподарської продукції малими господарствами, 

кооперативами, збільшуючи її додану вартість;  

 забезпечення розвитку кооперації сільськогосподарських підприємств для закупівлі 

обладнання, матеріалів, добрив, насіння тощо безпосередньо у виробників;  



Стратегія розвитку Магдалинівської ОТГ до 2027 року 

 

 
48 

 

 створення кращих можливостей для реалізації сільськогосподарської продукції у межах 

регіону та експортних можливостей. 

Для досягнення операційної цілі було поставлено наступні завдання:  

Завдання 1.1.1. Підтримка  фермерського та кооперативного руху. 

Завдання 1.1.2. Відкриття нових напрямів вирощування сільськогосподарської продукції та 

розвиток тваринництва, садівництва, овочівництва. 

Завдання 1.1.3. Сприяння діяльності підприємств із заготівлі, переробки та збуту 

сільськогосподарської продукції. 

 

Операційна ціль 1.2. Створення сприятливих передумов для розвитку малого та 

середнього бізнесу та залучення інвестицій  

В рамках реалізації Стратегії розвитку громади варто передбачити інституційну підтримку 

малого та середнього бізнесу, сприяння розвитку традиційних ремесел та підприємств харчової 

промисловості. Крім того, Магдалинівська міська об’єднана територіальна має запаси природних 

ресурсів, є в наявності вільні земельні ділянки та інфраструктурні об’єкти, які можуть зацікавити 

потенційних інвесторів. З метою здійснення контролю над станом нерухомого майна громади та 

оптимізації ухвалення рішень щодо його використання з урахуванням інтересів всього населення 

доцільно створення і ведення єдиного Реєстру об'єктів нерухомого майна комунальної власності з 

систематизованими даними про всі земельні ділянки, будівлі, споруди і приміщення, що 

знаходяться в комунальній власності. Важливими є також просування інвестиційних пропозицій на 

інвестиційні ринки; пошук, залучення та супровід інвестора; промоція та маркетинг інвестиційного 

потенціалу громади. 

В рамках операційної цілі поставлено наступні завдання: 

Завдання 1.2.1. Створення сприятливих умов для підприємницької активності громадян. 

Завдання 1.2.2. Залучення бізнесу, підвищення інвестиційної привабливості Магдалинівської 

ОТГ. 

Завдання 1.2.3.  Збереження та розширення місцевого бізнесу. 

Завдання 1.2.4. Розробка містобудівної документації. 

 

Операційна ціль 1.3. Розвиток туризму та рекреації 

Громада має значний рекреаційно-туристичний потенціал, це доведено в ході здійснення 

SWOT – аналізу Магдалинівської ОТГ. Туризм – одна з галузей економіки, які найшвидше 

розвиваються. Багато сільських та міських громад роблять акцент на розвитку туризму, адже:  

 туризм створює прямі та непрямі економічні вигоди;  
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 туризм може дати різні соціальні та культурні вигоди;  

 за допомогою туризму можна досягнути екологічних цілей.  

Крім цього, розвиток, базований на туризмі, часто застосовується в громадах, які не мають 

іншого вибору для стимулювання економічного розвитку. Однак, не слід забувати, що туризм – це 

також дуже конкурентний вид діяльності. Одного лише бажання розвивати туризм може бути 

недостатньо. Змінити ситуацію можна лише тоді, коли громада буде відрізнятися від інших, 

поєднуючи маркетингові технології зі створенням нових туристичних продуктів.  

Однак, розвиток туризму слід розглядати не тільки з позиції максимального збереження 

об’єктів історико-культурної спадщини, а, передусім, з точки зору заробляння коштів на послугах 

для туристів. Тому першочерговими кроками для досягнення цього завдання є ідентифікація та 

консолідація фізичних осіб, підприємств, організацій, які потенційно можуть отримувати додаткові 

прибутки від надання туристичних послуг та залучення їх до всіх подальших заходів з розвитку 

туризму. Наступний крок – підготовка нових туристичних продуктів на основі вже наявного 

потенціалу громади та популяризація туристичних можливостей громади, створення брендингу 

громади тощо. 

В рамках операційної цілі 1.3. поставлено наступні завдання: 

Завдання 1.3.1. Забезпечення маркетингового просування Магдалинівської ОТГ. 

Завдання 1.3.2. Створення сприятливих умов для розвитку туристичної сфери. 

Завдання 1.3.3. Розвиток подієвого та тематичного туризму. 

Завдання 1.3.4. Підтримка функціонування об’єктів рекреації. 

 

Стратегічна ціль 2. Створення комфортних умов для проживання 

мешканців громади 

 

В останні роки проявилася очевидна тенденція занепаду стану інфраструктури малих міст та 

сіл. Найважливішою причиною такого становища є низька якість життя у сільській місцевості, яке, 

поряд із низьким рівнем доходів населення та обмеженими економічними можливостями, 

характеризується також низьким рівнем якості й доступності різноманітних послуг, важливих для 

повсякденного життя – освітніх, культурних, дозвіллєвих, охорони здоров‘я. Стратегія розвитку 

Магдалинівської громади передбачає реалізацію ряду проектів, які вплинуть на покращення 

інфраструктури в ОТГ. Досягнення стратегічної цілі пропонується через наступну структуру 

операційних цілей та завдань. 
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Операційна ціль 2.1. Вдосконалення сфери надання та споживання житлово-

комунальних послуг 

Проблема водопостачання та водовідведення гостро стоїть для мешканців багатьох 

населених пунктів громади. Рівень води у річках та рівень грунтових вод зменшується. Виходом із 

ситуації є розконсервація свердловин та побудова у селах водогонів. Крім того, критичним 

залишається питання забезпечення ефективності системи каналізування в громаді. 

Неорганізоване вивезення твердих побутових відходів в селах призводить до засмічення 

територій, засмічення берегів річок та водоймищ, а також засмічення земель від захоронення ТПВ 

на стихійних сміттєзвалища в селах. Така діяльність негативно впливає на навколишнє природне 

середовище, а саме забруднення землі, повітря, ґрунтових вод. Метою даного завдання є створення 

умов для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами та зменшення 

шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я 

людини. Передбачено запровадження системи роздільного збирання ТПВ та міжмуніципальне 

співробітництво з сусідніми громадами в сфері сортування та захоронення сміття. 

В межах даної операційної цілі поставлено наступні завдання: 

Завдання 2.1.1. Благоустрій населених пунктів громади. 

Завдання 2.1.2. Удосконалення, будівництво та реконструкція мереж системи 

водовідведення та водопостачання в громаді. 

Завдання 2.1.3. Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.  

Завдання 2.1.4. Поліпшення системи управління відходами: організація збору, сортування та 

утилізації ТПВ; ліквідація стихійних сміттєзвалищ. 

 

Операційна ціль 2.2. Підвищення якості соціальних, адміністративних та культурних 

послуг 

Освітні заклади є важливими для розвитку громади, адже якість людського капіталу громади 

сильно залежить від цих структур. Зважаючи на наявність в смт. Магдалинівка опорної школи та 

професійного кадрового потенціалу, передбачається активна робота над підвищенням якості освіти 

та оптимізації освітніх закладів громади. Сфера забезпечення культурних потреб громади потребує 

більш активного регулювання.  

Основні сучасні потреби системи охорони здоров’я – слабка матеріально-технічна база, 

застаріла інфраструктура, які не дозволяють ефективно здійснювати діагностування хвороб, а також 

проводити профілактику для недопущення захворювань. Основний акцент у рамках цілі – 

наближення якісної кваліфікованої медичної допомоги до кожної людини за місцем її проживання.  

В межах даної оперативної цілі поставлено завдання: 
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Завдання 2.2.1. Оптимізація діяльності та покращення інфраструктури освітніх закладів, 

підвищення якості освітніх послуг 

Завдання 2.2.2. Оптимізація діяльності та  покращення інфраструктури закладів охорони 

здоров’я, підвищення якості медичних послуг  

Завдання 2.2.3. Оптимізація діяльності закладів культури та спорту 

Завдання 2.2.4. Підвищення якості надання адміністративних послуг 

Завдання 2.2.5. Забезпечення належного соціального захисту громадян 

Завдання 2.2.6. Розвиток інфраструктури для здорового та змістовного дозвілля мешканців 

громади. 

 

 Операційна ціль 2.3. Покращення стану дорожньо-транспортної інфраструктури  

Структуру цілі складають 2.3. взаємодоповнюючі завдання: в рамках першого 

передбачається розблокування економічного потенціалу населених пунктів Магдалинівської ОТГ 

щляхом покращення транспортної інфраструктури в громаді та започаткування нового маршруту 

територією ОТГ, який об’єднає населені пункти громади, в рамках другого - сприяння поліпшенню 

транспортно-експлуатаційного стану та безперервному розвитку мережі автомобільних доріг 

громади. Таким чином, було визначено наступні завдання: 

Завдання 2.3.1. Покращення транспортної доступності населених пунктів громади. 

Завдання 2.3.2. Сприяння поліпшенню транспортно-експлуатаційного стану та 

безперервному розвитку мережі автомобільних доріг громади. 

 

Стратегічна ціль 3. Формування свідомої та активної громади з високим 

рівнем безпеки життя 

 

Враховуючи те, що Стратегія Магдалинівської ОТГ передбачає зменшення економічних 

дисбалансів та створення комфортних умов для проживання населення на території громади, 

важливо не тільки стабілізувати та забезпечити розвиток населення, слід створити умови для 

гармонійного розселення, зі збереженням потенціалу розвитку центрів майбутнього економічного 

зростання. Одним із найбільш ефективних шляхів є активізація територіальних громад, 

стимулювання місцевого розвитку через пошук додаткових внутрішніх ресурсів на засадах 

державної підтримки місцевих процесів. Залучення молоді, збалансування попиту та пропозиції 

робочої сили, створення умов для реалізації населення старших вікових груп забезпечуватиме 

поступальну збалансовану політику розвитку. Таким чином, для досягнення 3 напряму стратегії 

було визначено наступні операційні цілі: 
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3.1. Удосконалення системи охорони природного середовища і підтримки найцінніших 

екологічних територій та екосистем 

Проблема незадовільної екологічної ситуації в громаді потребує нагального вирішення, 

першим кроком до якого є створення належних умов для проведення діяльності з поліпшення стану 

довкілля, у переліку яких не останнє місце має посідати розвиток свідомості населення щодо 

збереження та догляду за навколишнім середовищем, особливо в міських та промислових зонах. 

Важливий акцент повинен робитися на формуванні екологічної культури дітей та молоді. Для 

досягнення цілі було поставлено завдання: 

Завдання 3.1.1. Захист водних ресурсів від виснаження та забруднення. 

Завдання 3.1.2. Сприяння збереженню лісів та об’єктів природозаповідного фонду. 

 

3.2. Покращення громадського правопорядку і безпеки на території громади 

Попри відсутність серйозних злочинів на теренах громади серед її мешканців помітна тривога за 

власну безпеку. До того ж досить поширеними є дрібні крадіжки й інші незначні правопорушення, що 

створюють негативне інформаційне поле, причому часом – за національною ознакою. Певне занепокоєння 

викликає у мешканців та гостей безпека в громадських місцях. Тому передбачається поступове, покрокове 

встановлення системи відеоспотереження. Пілотний варіант буде випробувано в смт. Магдалинівка. Далі 

система поширюватиметься на села громади – після їхнього підключенням до швидкісного Інтернету. 

Зрештою ця інформація має надходити до майбутнього Центру безпеки громади.  

Створення підрозділів місцевої пожежної охорони, підтримка добровільних пожежних дружин. 

Реформа місцевого самоврядування передбачає здійснення громадами функції цивільного захисту. Для 

реалізації цього завдання необхідно створити загін місцевої пожежної охорони, що діятиме на теренах, 

віддалених від зони відповідальності відповідної державної служби. Нова структура потребуватиме: 

професійного навчання кадрів; модернізації існуючої техніки та закупівлі нової; ремонту та оснащення 

пожежних боксів; залучення волонтерів.  

Для досягнення цілі було поставлено наступні завдання:  

Завдання 3.1.1. Сприяння правоохоронній діяльності на території громади. 

Завдання 3.1.2. Сприяння забезпеченню цивільного захисту на території громади. 

 

3.3. Розвиток громадянського суспільства, розвиток людського капіталу  

На сучасному етапі суспільного розвитку підтримка соціальних ініціатив сприятиме 

стабілізації соціальних процесів та забезпечуватиме підвищення рівня довіри населення до місцевої 

влади. Необхідним для регіону є створення умов для самореалізації найбільш активної частини 

населення. Важливо зосередити увагу на поліпшенні рівня культурологічної освіти, інформованості 

сільського населення шляхом створення на базі місцевих бібліотек центрів доступу до інформації 
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та різноманітних літературно-музичних віталень і клубів за інтересами. Важливим завданням для 

досягнення операційної цілі буде реалізація комплексу проектів, пов’язаних з упровадженням 

практики розвитку соціальної активності громад, організації їх співпраці, створення умов для 

якіснішого та ефективнішого використання ресурсів через реалізацію спільних проектів органів 

місцевого самоврядування. З метою досягнення цілі було поставлено наступні завдання: 

Завдання 3.2.1. Розвиток регіональної та міжнародної економічної співпраці.  

Завдання 3.2.2. Сприяння створенню та підтримка діяльності ОСББ та органів 

самоорганізації населення (вуличні комітети). 

Завдання 3.2.3. Підвищення рівня громадської активності мешканців. 

Завдання 3.2.4. Поліпшення умов для самореалізації молоді. 

Завдання 3.2.5. Збереження і розвиток культурної спадщини. 
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6. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НА 2020-2027 рр. 

 

В основу Плану реалізації стратегії лягли проектні ідеї, відібрані під час засідання 5 травня 

2020 року та доопрацьовані членами Робочої групи.  

 

6.1. Часові рамки і засоби реалізації  

План реалізації стратегії складається з трьох Стратегічних програм у відповідності зі 

стратегічними цілями Стратегії, які реалізуються через відповідно 10, 33 та 10 технічних завдань на 

проекти місцевого розвитку (далі – ТЗ). Даний План реалізації Стратегії розроблено на восьмирічну 

перспективу. До каталогу технічних завдань включені проектні ідеї, які заплановано реалізувати у 

2020-2023 роках.  

Впровадження проектів трьох програм можливе через:  

 внесення заходів до щорічної програми соціально-економічного розвитку, можливо – 

галузевих регіональних програм; 

 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, в т.ч. на проекти 

міжмуніципальної співпраці;  

 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги 

суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;  

 залучення співфінансування від мешканців громади (де це передбачено умовами проекту). 

 

Стратегічна ціль 1. Підвищення економічної спроможності громади  

 

Таблиця 18. Стратегічна програма 1. «Підвищення економічної спроможності» та 

території впливу 

№ Завдання Назва проекту Територія впливу 

Операційна ціль 1.1. Сприяння розвитку агропромислового комплексу 

1 1.1.1. 
Створення та підтримка діяльності агенції місцевого 

розвитку (АМР) 

Магдалинівська ОТГ 

2 1.1.2. 

Створення обслуговуючого кооперативу з 

молокопереробним цехом для захисту економічних 

інтересів особистих селянських господарств 

Магдалинівська ОТГ 

3 1.1.3. 
Сприяння розвитку дрібного тваринництва шляхом 

проведення консультацій та навчань 

Магдалинівська ОТГ 

Операційна ціль 1.2. Створення сприятливих передумов для розвитку малого та середнього 

бізнесу, залучення інвестицій 
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4 1.2.1. 

Надання місцевих гарантій селищної ради для 

підвищення  можливостей експорту та залучення 

банківських кредитів на розвиток підприємств 

Магдалинівська ОТГ 

5 
1.2.2. 

 

Розробка інвестиційного паспорту громади та 

програми залучення інвестицій 

Магдалинівська ОТГ 

6 1.2.3. 
Створення школи малого та середнього 

підприємництва на базі Агенції місцевого розвитку 

Магдалинівська ОТГ 

7 1.2.4. 
Сучасна містобудівна документація, актуальні межі та 

впроваджена система містобудівного кадастру 

Магдалинівська ОТГ 

Операційна ціль 1.3. Розвиток туризму та рекреації 

 

8 1.3.1. 
Проведення тренінгів з питань організації локального 

туристичного продукту та його промоції 

Магдалинівська ОТГ 

9 1.3.2. 
Реконструкція КЗ «Магдалинівський історико-

краєзнавчий музей імені Д.Т.Кулакова» 

Магдалинівська ОТГ 

10 1.3.3. 

Турист мандрує по Магдалинівщині (розробка і 

навігація туристичних маршрутів та підвищення 

туристичної привабливості Магдалинівської ОТГ) 

Магдалинівська ОТГ 

 

Очікувані результати та показники Стратегічної програми 1. Підвищення економічної 

спроможності громади 

 

Реалізація Стратегічної цілі 1 «Підвищення економічної спроможності громади» у середньо- 

та довгостроковій перспективі призведе до наступних результатів: 

 розвиток підприємництва і конкурентоспроможності місцевої економіки; 

 залучення інвестицій; 

 збільшення обсягів виробництва та експорту; 

 створення нових робочих місць, зменшення відпливу населення з громади; 

 зростання рівня купівельної спроможності мешканців громади. 

 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму  

1.1. Сприяння розвитку агропромислового комплексу: 

 кількість адміністративних послуг, які надаються у громаді, зокрема, для 

бізнесу; 

 кількість створених нових кооперативів на території громади; 

 діюча Агенція регіонального розвитку. 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму  
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1.2. Створення сприятливих передумов для розвитку малого та середнього бізнесу, 

залучення інвестицій 

 діючий бізнес-інкубатор; 

 кількість створених нових бізнесів на території громади; 

 кількість інвестиційних пропозицій для потенційних інвесторів. 

 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму  

1.3. Розвиток туризму та рекреації 

 кількість відреставрованих туристичних та історичних об’єктів, до яких покращено 

доступ туристам; 

 кількість туристів у громаді; 

 облаштовані санітарно-гігієнічні зони біля рекреаційних зон громади 

 Кількість нових курортно-туристичних послуг, що надаються на території громади; 

 Кількість робочих місць, створених у курортно-туристичній сфері економіки громади; 

 

Таблиця 19. Орієнтовний фінансовий план Програми 1 «Підвищення економічної 

спроможності громади» 

№ Назва проекту 2021 2022 2023 Вартість, тис. 

грн 

1 Створення та підтримка діяльності 

агенції регіонального розвитку (АМР) 

250 150 150 550 

2 Створення обслуговуючого 

кооперативу з молокопереробним 

цехом для захисту економічних 

інтересів особистих селянських 

господарств 

1250 1200 350 2800 

3 Сприяння розвитку дрібного 

тваринництва шляхом проведення 

консультацій та навчань 

50 50 50 150 

4 Надання місцевих гарантій селищної 

ради для підвищення  можливостей 

експорту та залучення банківських 

кредитів на розвиток підприємств 

 1000 3000 4000 

5 Розробка інвестиційного паспорту 

громади та програми залучення 

інвестицій 

200 200  400 

6 Створення школи малого та 

середнього підприємництва на базі 

Агенції місцевого розвитку 

50 50 50 150 
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7 Сучасна містобудівна документація, 

актуальні межі та впроваджена 

система містобудівного кадастру 

2500 2500 1000 6000 

8 Проведення тренінгів з питань 

організації локального туристичного 

продукту та його промоції 

60 60 60 180 

9 Реконструкція КЗ «Магдалинівський 

історико-краєзнавчий музей імені 

Д.Т.Кулакова» 

600 5000  5600 

10 Турист мандрує по Магдалинівщині 

(розробка і навігація туристичних 

маршрутів та підвищення туристичної 

привабливості Магдалинівської ОТГ) 

150 100 100 350 

 Всього: 5160 10360 4860 20380 

 

Стратегічна ціль 2. Створення комфортних умов для проживання 

мешканців громади 

 

Таблиця 20. Стратегічна програма 2. Створення комфортних умов для проживання 

мешканців громади 

№ Завдання Назва проекту Територія впливу 

Операційна ціль 2.1. Вдосконалення сфери надання та споживання житлово-комунальних послуг 

11 

2.1.1. 

Придбання та встановлення сучасних громадських 

вбиралень в населених пунктах та всій території 

Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

12 
Реконструкція мережі вуличного освітлення в 

населених пунктах Магдалинівської громади 

Магдалинівська ОТГ 

13 

Придбання та встановлення  адресних табличок на 

приміщеннях організацій, установ та приватних 

будівлях в населених пунктах  Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

14 

2.1.2. 

Реконструкція (модернізація)  каналізаційних 

очисних споруд в смт. Магдалинівка 

Магдалинівська ОТГ 

15 

Реконструкція мережі водогону із заміною 

водонапірних башт, встановлення станцій керування 

насосами, заглиблення свердловин в селі Котовка 

Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

16 2.1.3. 

Створення Комунального Підприємства для 

виготовлення соломяних пелетів та деревної  тріски на 

базі Магдалинівської ОТГ. 

Магдалинівська ОТГ 

17 2.1.4. 
Створення сучасної системи управління відходами на 

території Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 



Стратегія розвитку Магдалинівської ОТГ до 2027 року 

 

 
58 

 

18 

Придбання обладнання (контейнерів, урн та сміттєвих 

баків) для збору побутових відходів у населених 

пунктах Магдалинівської об’єднаної територіальної 

громади 

Магдалинівська ОТГ 

Операційна ціль 2.2. Підвищення якості соціальних, адміністративних та культурних послуг  

19 

2.2.1. 

Створення багатопрофільного центру позашкільної освіти 

з філіями в старостинських округах по вул. Центральна, 

№12 смт Магдалинівка Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

20 
Капітальний ремонт з використанням енергозберігаючих 

технологій будівлі ДНЗ с. Очеретувате Магдалинівської 

ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

21 

Капітальний ремонт покрівлі з використанням 

енергозберігаючих технологій будівлі Очеретської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Очеретувате 

Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

22 

Капітальний ремонт покрівлі з використанням 

енергозберігаючих технологій будівлі Казначеївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Казначеївка 

Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

23 
Будівництво модульної котельні. Котовська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Котовка 

Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

24 
Заходи з благоустрою території ДНЗ №1 смт. 

Магдалинівка 
Магдалинівська ОТГ 

25 
Будівництво модульної котельні. Маріївський навчально-

виховний комплекс (НВК) с. Маріївка Магдалинівської 

ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

26 
Створення закладу дошкільної освіти (ЗДО) на базі 

Євдокіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Євдокіївка 

Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

27 2.2.2. 
Розвиток мережі амбулаторій та ФАПів, покращення 

якості надання ними послуг 

Магдалинівська ОТГ 

28 

2.2.3. 

Реконструкція будівлі будинку культури в с. Котовка 

Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

29 
Реконструкція будівлі будинку культури в с. 

Очеретувате Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

30 
Реконструкція  спорткомплексу СК «Мрія» смт. 

Магдалинівка 

Магдалинівська ОТГ 

31 

Будівництво спортивного майданчика  (футбольне 

поле із штучним покриттям) на території  с. Оленівка 

Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

32 

Будівництво спортивного майданчика  (футбольне 

поле із штучним покриттям) на території  с. Котовка 

Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

33 

Будівництво спортивного майданчика  (футбольне 

поле із штучним покриттям) на території  с. 

Казначеївка Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 
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34 2.2.4. 

Створення ЦНАП: забезпечення високих стандартів 

якості надання адміністративних послуг в 

Магдалинівській ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

35 
2.2.5. 

Реконструкція будівлі територіального центру 

соціального обслуговування 

Магдалинівська ОТГ 

36 Комунікативний клуб  «Золотий вік» Магдалинівська ОТГ 

37 2.2.6. 

Реконструкція  й комплексний благоустрій паркової 

як складової частини освітньо-культурно-

спортивного простору смт. Магдалинівка. 

Магдалинівська ОТГ 

Операційна ціль 2.3. Покращення стану дорожньо-транспортної інфраструктури 

38 
2.3.1. Удосконалення системи пасажироперевезень: 

створення маршрутів громадського транспорту 

Магдалинівська ОТГ 

39 

2.3.2. 

Капітальний ремонт комунальної дороги по вул. 

Садова с. Оленівка Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

40 

Капітальний ремонт комунальних доріг по вул. 

Ювілейна та вул. Осіння смт.Магдалинівка 

Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

41 
Капітальний ремонт комунальної дороги по вул. 

Кутузова с. Шевченківка Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

42 
Капітальний ремонт комунальної дороги по вул. 

Садова с. Котовка Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

43 
Капітальний ремонт комунальної дороги по вул. 

Базарна с. Котовка Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

44 
Капітальний ремонт комунальної дороги по вул. 

Вишнева с. Жданівка Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

 

Очікувані результати та показники Стратегічної програми 2. Створення комфортних 

умов для проживання мешканців громади 

 

Реалізація Стратегічної цілі 2 «Створення комфортних умов для проживання мешканців 

громади» у середньо- та довгостроковій перспективі призведе до наступних результатів: 

 впровадження заходів з енергозбереження в комунальних закладах громади; 

 використання альтернативних джерел енергії в ОТГ; 

 покращення благоустрою територій громади; 

 покращення інфраструктури очисних споруд та каналізаційної мережі;  

 розвиток транспортної інфраструктури, покращення стану доріг, мережі 

водопостачання; 

 розвиток спортивної інфраструктури;  

 підвищення якості послуг освіти, культури, охорони здоров‘я. 

 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму  
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2.1. Вдосконалення сфери надання та споживання житлово-комунальних послуг: 

 економія енергоресурсів; 

 забезпечений благоустрій територій громади; 

 збільшення мережі водогонів територією громади. 

 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму  

2.2. Підвищення якості соціальних, адміністративних та культурних послуг  

 покращена інфраструктура освіти, спорту, медицини  

 підвищення культурної свідомості населення ОТГ. 

 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму  

2.3. Покращення стану дорожньо-транспортної інфраструктури 

 наявність маршруту внутрішнього сполучення між населеними пунктами 

Магдалинівської ОТГ; 

 кількість відремонтованих доріг;  

 кількість встановлених автобусних зупинок.  

 

Таблиця 21. Орієнтовний фінансовий план Програми 2 «Створення комфортних умов 

для проживання мешканців громади» 

№ Назва проекту 2020 2021 2022 2023 Вартість, 

тис. грн 

11 Придбання та встановлення 

сучасних громадських вбиралень в 

населених пунктах та всій 

території Магдалинівської ОТГ 

 500 500 200 1200 

12 Реконструкція мережі вуличного 

освітлення в населених пунктах 

Магдалинівської громади 

2000    2000 

13 Придбання та встановлення  

адресних табличок на 

приміщеннях організацій, установ 

та приватних будівлях в населених 

пунктах  Магдалинівської ОТГ 

 120   120 

14 Реконструкція (модернізація)  

каналізаційних очисних споруд в 

смт. Магдалинівка 

 22500 20000 20000 62500 
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15 Реконструкція мережі водогону із 

заміною водонапірних башт, 

встановлення станцій керування 

насосами, заглиблення 

свердловин в селі Котовка 

Магдалинівської ОТГ 

 3000 2500 1000 6500 

16 Створення Комунального 

Підприємства для виготовлення 

соломяних пелетів та деревної  

тріски на базі Магдалинівської 

ОТГ. 

 500 1500  2000 

17 Створення сучасної системи 

управління відходами на території 

Магдалинівської ОТГ 

 2000 4000 2000 8000 

18 Придбання обладнання 

(контейнерів, урн та сміттєвих 

баків) для збору побутових 

відходів у населених пунктах 

Магдалинівської об’єднаної 

територіальної громади 

 400 500 500 1400 

19 Створення багатопрофільного центру 

позашкільної освіти з філіями в 

старостинських округах по вул. 

Центральна, №12 смт Магдалинівка 

Магдалинівської ОТГ 

 1000 22000 3000 26000 

20 Капітальний ремонт з використанням 

енергозберігаючих технологій 

будівлі ДНЗ с. Очеретувате 

Магдалинівської ОТГ 

 7000   7000 

21 Капітальний ремонт покрівлі з 

використанням енергозберігаючих 

технологій будівлі Очеретської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів с. Очеретувате 

Магдалинівської ОТГ 

  3000  3000 

22 Капітальний ремонт покрівлі з 

використанням енергозберігаючих 

технологій будівлі Казначеївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів с. Казначеївка 

Магдалинівської ОТГ 

 1000 1500  1600 

23 Будівництво модульної котельні. 

Котовська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів с. Котовка 

Магдалинівської ОТГ 

 1800   1800 

24 Заходи з благоустрою території ДНЗ 

№1 смт. Магдалинівка 
 520   520 

25 Будівництво модульної котельні. 

Маріївський навчально-виховний 

комплекс (НВК) с. Маріївка 

Магдалинівської ОТГ 

 1800   1800 
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26 Створення закладу дошкільної освіти 

(ЗДО) на базі Євдокіївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів с. Євдокіївка 

Магдалинівської ОТГ 

 1600   1600 

27 Розвиток мережі амбулаторій та 

ФАПів, покращення якості 

надання ними послуг 

 5000 5000 6000 16000 

28 Реконструкція будівлі будинку 

культури в с. Котовка 

Магдалинівської ОТГ 

 13500   13500 

29 Реконструкція будівлі будинку 

культури в с. Очеретувате 

Магдалинівської ОТГ 

  7000 7000 14000 

30 Реконструкція  спорткомплексу 

СК «Мрія» смт. Магдалинівка 

 10000 10000  20000 

31 Будівництво спортивного 

майданчика  (футбольне поле із 

штучним покриттям) на 

території  с. Оленівка 

Магдалинівської ОТГ 

 1500   1500 

32 Будівництво спортивного 

майданчика  (футбольне поле із 

штучним покриттям) на 

території  с. Котовка 

Магдалинівської ОТГ 

   1500 1500 

33 Будівництво спортивного 

майданчика  (футбольне поле із 

штучним покриттям) на 

території  с. Казначеївка 

Магдалинівської ОТГ 

  1500  1500 

34 Створення ЦНАП: забезпечення 

високих стандартів якості надання 

адміністративних послуг в 

Магдалинівській ОТГ 

 4500   4500 

35 Реконструкція будівлі 

територіального центру 

соціального обслуговування 

  3000 1000 4000 

36 Комунікативний клуб  «Золотий 

вік» 

 300 100 100 500 

37 Реконструкція  й комплексний 

благоустрій паркової як складової 

частини освітньо-культурно-

спортивного простору смт. 

Магдалинівка. 

  6000 3000 9000 

38 Удосконалення системи 

пасажироперевезень: створення 

маршрутів громадського 

транспорту 

 1200 1200  2400 
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39 Капітальний ремонт комунальної 

дороги по вул. Садова с. Оленівка 

Магдалинівської ОТГ 

  14500  14500 

40 Капітальний ремонт комунальних 

доріг по вул. Ювілейна та вул. 

Осіння смт.Магдалинівка 

Магдалинівської ОТГ 

 28000   28000 

41 Капітальний ремонт комунальної 

дороги по вул. Кутузова с. 

Шевченківка Магдалинівської 

ОТГ 

 24500   24500 

42 Капітальний ремонт комунальної 

дороги по вул. Садова с. Котовка 

Магдалинівської ОТГ 

  16000  16000 

43 Капітальний ремонт комунальної 

дороги по вул. Базарна с. Котовка 

Магдалинівської ОТГ 

   17000 17000 

44 Капітальний ремонт комунальної 

дороги по вул. Вишнева с. 

Жданівка Магдалинівської ОТГ 

  10500  10500 

 Всього: 2000 131240 130300 62300 326040 

 

 

Стратегічна ціль 3. Формування свідомої та активної громади з високим 

рівнем безпеки життя 

 

Таблиця 22. Стратегічна програма 3. «Формування свідомої та активної громади з 

високим рівнем безпеки життя» та території впливу 

№ Завдання Назва проекту Територія впливу 

Операційна ціль 3.1. Удосконалення системи охорони природного середовища і підтримки 

найцінніших екологічних територій та екосистем 

45 3.1.1 

Заходи щодо відновлення сприятливого 

гідрологічного та санітарного стану р. Чаплинка в 

межах Магдалинівської ОТГ Дніпропетровської 

області 

Магдалинівська ОТГ 

46 3.1.2. 

Формування екологічної культури населення. «Ми – за 

чисте довкілля» Створення еколого – просвітницького 

центру на базі базатопропрофільного позашкільного 

закладу в смт. Магдалинівка Магдалинвської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

Операційна ціль 3.2. Покращення громадського правопорядку і безпеки на території громади 

47 3.2.1. 

Встановлення в межах програми «Безпечне село» 

систем відеоспостереження в населених пунктах 

громади з метою створення єдиної системи 

відеонагляду 

Магдалинівська ОТГ 
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48 3.2.2. 

Зміцнення матеріально-технічної бази 

Магдалинівської місцевої пожежної територіальної 

команди 

Магдалинівська ОТГ 

Операційна ціль 3.3. Розвиток громадянського суспільства, розвиток людського капіталу 

59 3.3.1. 
Підтримка проектів розвитку міжмуніципального 

співробітництва територіальних громад 

Магдалинівська ОТГ 

50 3.3.2. 

Створення та розвиток ОСН (органів самоорганізації 

населення) для вирішення місцевих проблем через 

навчання та консультування 

Магдалинівська ОТГ 

51 3.3.3. Підтримка розвитку громадських об’єднань Магдалинівська ОТГ 

52 3.3.4. Відкриття молодіжного центру в смт. Магдалинівка Магдалинівська ОТГ 

53 

3.3.5. 

Проведення фестивалю козацьких бойових та 

традиційних культур «Козацькі традиції» в с. Котовка 

Магдалинівської ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

54 

Проведення етнічно-фольклорного фестивалю 

«Великодні Дзвони» у с. Котовка Магдалинівської 

ОТГ 

Магдалинівська ОТГ 

 

Очікувані результати та показники Стратегічної програми 3. Формування свідомої та 

активної громади з високим рівнем безпеки життя 

 

Реалізація Стратегічної цілі 3 «Формування свідомої та активної громади з високим рівнем 

безпеки життя» у середньо- та довгостроковій перспективі призведе до наступних результатів: 

 покращення комунікації між органами влади та населенням; 

 створення преференцій для населення громади; 

 підвищення рівня безпеки у населених пунктах громади. 

 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму  

3.1. Удосконалення системи охорони природного середовища і підтримки найцінніших 

екологічних територій та екосистем: 

 відновлено сприятливий гідрологічний та санітарний стан річок Оріль, Чаплинка, 

Кільчень в межах Магдалинівської ОТГ; 

 діючий еколого-просвітницький центр. 

 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму  

3.2. Покращення громадського правопорядку і безпеки на території громади: 

 встановлено систему відеоспостереження у всіх населених пунктах громади; 
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 створено місцеву пожежну команду, яку забезпечено необхідною матеріально-

технічною базою, спецтехнікою та приміщенням. 

 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму  

3.3. Розвиток громадянського суспільства, розвиток людського капіталу 

 кількість впроваджених проектів ММС; 

 кількість створених громадських об’єднань; 

 кількість проведених концертів, фестивалів на території громади. 

 

Таблиця 23. Орієнтовний фінансовий план Програми 3 «Формування свідомої та 

активної громади з високим рівнем безпеки життя» 

№ Назва проекту 2021 2022 2023 Вартість, тис. 

грн 

45 Заходи щодо відновлення 

сприятливого гідрологічного та 

санітарного стану р. Чаплинка в 

межах Магдалинівської ОТГ 

Дніпропетровської області 

15000   15000 

46 Формування екологічної культури 

населення. «Ми – за чисте довкілля» 

Створення еколого – просвітницького 

центру на базі базатопропрофільного 

позашкільного закладу в смт. 

Магдалинівка Магдалинвської ОТГ

  

50 50 50 150 

47 Встановлення в межах програми 

«Безпечне село» систем 

відеоспостереження в населених 

пунктах громади з метою створення 

єдиної системи відеонагляду 

400 600 400 1400 

48 Зміцнення матеріально-технічної 

бази Магдалинівської місцевої 

пожежної територіальної команди 

 5000  5000 

49 Підтримка проектів розвитку 

міжмуніципального співробітництва 

територіальних громад 

50 50 50 150 

50 Створення та розвиток ОСН (органів 

самоорганізації населення) для 

вирішення місцевих проблем через 

навчання та консультування 

100 100 100 300 

51 Підтримка розвитку громадських 

об’єднань 

150 200 200 550 
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52 Відкриття молодіжного центру в смт. 

Магдалинівка 

170 150 200 520 

53 Проведення фестивалю козацьких 

бойових та традиційних культур 

«Козацькі традиції» в с. Котовка 

Магдалинівської ОТГ 

120 120 120 360 

54 Проведення етнічно-фолклорного 

фестивалю «Великодні Дзвони» у с. 

Котовка Магдалинівської ОТГ 

70 80 80 230 

 Всього: 16110 6350 1200 23660 

 

 

6.2. Припущення та ризики  

 

Припущеннями для реалізації Стратегії розвитку Магдалинівської ОТГ є: 

 успішне запровадження в Україні низки реформ – як найбільш комплексної, тобто 

місцевого самоврядування, так і галузевих – освіти, охорони здоров`я, соціального забезпечення, 

земельних відносин, публічних закупівель та інших; 

 неухильне дотримання державою своїх зобов`язань, задекларованих на початку 

реформ, насамперед, уникнення спокуси нового перерозподілу бюджетних коштів, цього разу на 

користь державного бюджету, або ж передача ОТГ нових повноважень, не забезпечених 

фінансовими ресурсами;  

 не надання існуючим місцевим державним адміністраціям нових функцій стосовно 

ОТГ; надання майбутній префектурам виключно контрольних функцій стосовно реформованих 

громад та розв`язання суперечок, що виникатимуть виключно в судовому порядку;  

 побоювання відвертого та брутального втручання великого бізнесу та не 

обумовленого законодавством адміністративного ресурсу в діяльність ОТГ, блокування подібних 

намірів;  

 щонайменше уникнення загострення військових дій на сході України та збереження 

відносного спокою на контрольованій українською владою території держави та на державному 

українсько-російському кордоні; 

 масована підтримка реформ в Україні зі сторони її союзників триватиме, її обсяги та 

доступність коштів міжнародних донорів залишатимуться великими;  

 доступність та прозорість отримання (в тому числі, на конкурсних засадах) обіцяних 

державою коштів на розвиток ОТГ. 

Стратегія має стати для нової громади інтегруючим чинником, а також – провідником. Саме 

тому важливий не лише її текст, а спосіб розробки й реалізації. Вони рівноцінні. Такий підхід 
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означає, що це не може бути документ, який існує у первісному варіанті весь відведений йому час 

– Стратегії не уникнути щорічних змін саме через плинність інтересів місцевих мешканців та 

виникнення нових проектних ідей (які мають відповідати цілям документу), а також розширення 

громади, залучення до її складу нових сільських рад. 

Вочевидь, зміни треба розглядати відповідно до схваленої процедури та вносити до Плану 

заходів із реалізації нові проектні ідеї та технічні завдання до них. Але робити таке не часто – не 

більше, ніж двічі на рік. 

Також важливо, аби Стратегія стала об`єднуючим чинником для суб`єктів господарювання 

всіх форм власності – державної, комунальної, приватної (в тому числі місцевих підприємців та 

фермерів), адже вона спрямована на забезпечення сприятливих умов для їхньої діяльності. Власне, 

реалізація стратегії передбачає об`єднання всіх зацікавлених сторін в їхніх же інтересах. 

Основні ризики, пов`язані з реалізацією Стратегії, включають: 

 переважна більшість мешканців громади вперше мають справу з документом, до 

створення та реалізації якого їм було запропоновано долучитися; відповідно бракує досвіду та 

розуміння, яким чином можна реалізовувати стратегію, самим долучатися до цього, контролювати 

дії місцевої влади, здобувати додаткові кошти, подавати пропозиції щодо внесення змін та ін.;  

 серед мешканців громади відчутна нестача звички правового просування своїх 

інтересів та конструктивної громадянської активності, організованої волонтерської праці на користь 

громади, зокрема, участі в реалізації місцевих ініціатив;  

 збереження перетинання повноважень між райдержадміністрацією та виконкомом 

ради громади, що веде до дублювання функцій;  

 тривалий процес розширення громади, що негативно впливає на ефективність 

організації управління та містить загрози появи невизначених тепер проблем;  

 очікування значної частини мешканців нової громади надшвидких ефектів від самого 

факту;  

 брак відчуття спільності інтересів серед мешканців громади, недовіра та взаємне 

побоювання місцевих груп впливів;  

 внутрішній дисонанс мешканців громади між умовами, що швидко змінюються та 

їхнім попереднім досвідом, прагнення розв`язувати проблеми у звичний (застарілий та 

неефективний) спосіб; 

 постійне балансування на межі дозволеного та необхідність ухвалення рішень, що не 

завжди однозначно врегульовані в законодавстві України; 

 безпрецедентні можливості зовнішніх контактів на тлі браку досвіду; 
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 спілкування з потенційними донорами та інвесторами. 

 

6.3. Рекомендації 

 

У зв`язку з вищезазначеним рекомендуємо: 

 докласти значних зусиль для формування локальної ідентичності, 

 створення територіальної спільноти та збільшення її громадянської активності; 

 використовувати всі наявні можливості для збільшення власних надходжень до 

бюджету, для чого працювати із платниками податків,  

 створювати преференції для потенційних зовнішніх інвесторів та гарантувати безпеку 

їхнього бізнесу; 

 допомогти дрібному сільськогосподарському товаровиробнику в модернізації його 

господарства, поширенні застосування сучасних аграрних технологій; 

 стимулювати діяльність громадських організацій – через створення Центру 

громадянської активності та запровадження внутрішнього мінігрантінгу; 

 реконструювати центр селища Магдалинівка, перетворивши його у привабливий 

(естетично та функціонально) для мешканців громади та туристів простір; 

 докласти зусиль для формування відчуття безпеки на теренах громади; 

 працювати з міжнародними донорами професійно, що передбачає створення 

профільного структурного підрозділу (сектору) та залучення (підготовку) фахівців із проектного 

менеджменту; 

 зробити все можливе для збереження привабливого для проживання природного 

середовища, насамперед, довколишніх лісів, річок та озер; 

  направити зусилля на розвиток сфери відпочинку та спорту, створюючи для цього 

необхідну сучасну інфраструктуру; 

 разом із громадами-сусідами ініціювати та брати участь у проектах 

міжмуніципального співробітництва (наприклад, розчищення русла річки Оріль); 

 докласти зусиль для розвитку туристичної складової економіки Магдалинівської 

громади;  

 надання мешканцям громади консультативно-методичної допомоги для розвитку 

зеленого туризму; 

 оформлення громадських місць (в тому числі – транспортні зупинки) креативно, вони 

мають пропагувати місцеві особливості; 
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 розробка та просування бренду громади, забезпечення його візуалізації в єдиному 

стилі; 

 розвиток фестивального руху; 

 максимально скористатися досвідом громад з інших регіонів та закордонним, для чого 

розширяти зовнішні контакти, навчати працівників апарату новим методам управління.   

 

 

 

 



Стратегія розвитку Магдалинівської ОТГ до 2027 року 

 

 
70 

 

7. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ 

СТРАТЕГІЇ 

 

Реалізація завдань стратегії передбачає виконання одночасно багатьох завдань різними 

структурами виконкому міської ради за участі багатьох партнерів, що ставить перед керівництвом 

громади питання раціонального управління цим доволі складним процесом.  

Система управління стратегією має два рівні: політичний та технічний.  

Політичний рівень забезпечує особисто селищний голова, виконавчий комітет та селищна 

рада. На цьому рівні заслуховуються та затверджуються звіти відділу економічного розвитку, 

міжнародних відносин, інвестицій та туризму, пропозиції щодо внесення змін (оновлення) стратегії. 

Рада громади приймає рішення щодо внесення змін до Стратегії на підставі пропозицій міського 

голови.  

Технічний рівень управління і моніторингу виконує відділ економічного розвитку, 

міжнародних відносин, інвестицій та туризму, який:  

 забезпечує виконання завдань стратегії згідно затвердженого плану;  

 здійснює моніторинг соціально-економічного стану громади за визначеними показниками;  

 аналізує співвідношення основних соціально-економічних показників громади та 

зовнішнього середовища (області, країни, світу тощо);  

 вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові, технологічні і т.д. 

тенденції, визначає їх впливи на громаду;  

 формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, соціальноекономічних 

умовах зовнішнього середовища;  

 аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у порівнянні з 

показниками громади, аналізує загрози, які надходять від конкурентів;  

 формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до стратегії як відповідь 

на виявлені нові загрози і можливості.  

 

7.1. Управління процесом реалізації стратегії  

 

Управління процесом реалізації Стратегії розвитку Магдалинівської ОТГ проводиться за 

принципами єдності управління, персональної відповідальності, прозорості та поточної координації 

дій. Адміністрування процесу реалізації стратегічного плану здійснюється відділом економічного 

розвитку, міжнародних відносин, інвестицій та туризму Магдалинівської селищної ради.  
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З метою координації дій розпорядженням селищного голови створюється постійно діючий 

Комітет з управління впровадженням стратегічного плану (далі – КУВ). До складу КУВ входять 

відповідальні за виконання завдань стратегічного плану. Очолює КУВ міський голова. Повний 

склад КУВ та персональна відповідальність за реалізацію завдань стратегічного плану визначається 

розпорядженням міського голови. КУВ збирається не рідше одного разу на квартал та виконує 

наступні функції:  

 організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів селищної ради, органів державної 

влади, підприємств та установ громади в процесі реалізації стратегічного плану, загальноміських 

програм та проектів.  

 здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає їх 

селищному голові та презентує їх на останньому в році черговому пленарному засіданні селищної 

ради. Повний текст звіту підлягає обов’язковому розміщенню в соцмережах та на сайті селищної 

ради.  

 здійснює підготовку квартальних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає їх 

селищному голові та презентує на засіданні виконавчого комітету. Пропозиції щодо зміни 

основного тексту стратегічного плану формуються відділом економічного розвитку, міжнародних 

відносин, інвестицій та туризму, обговорюються на чергових та позачергових нарадах КУВ і 

виносяться на розгляд сесії Магдалинівської селищної ради один раз на рік (по необхідності, двічі 

на рік). 

 

7.2. Процедура моніторингу стратегії  

 

Головний сенс моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов’язаних функцій – 

спостереження (відстеження) та попередження. Відстеження проводиться з метою виявлення 

відповідності наявного стану речей бажаному результату, а спостереження – з метою попередження 

небажаних наслідків.  

Моніторинг стратегічного плану розвитку Магдалинівської ОТГ включає три рівні: 

1). Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі основних 

показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та Дніпропетровській області, які є 

стратегічно важливими для ОТГ. Підсумки підводяться один раз на рік та доводяться як частина 

зведеного аналітичного моніторингового звіту.  

2). Моніторинг процесу реалізації стратегії відповідно до наступних показників:  

 Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення;  

 обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення;  



Стратегія розвитку Магдалинівської ОТГ до 2027 року 

 

 
72 

 

 середня місячна заробітна плата;  

 обсяг інвестицій в основний капітал; 

 загальний обсяг експорту;  

 обсяг прямих іноземних інвестицій в громаду;  

 чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки;  

 кількість зареєстрованих безробітних;  

 частка довжини автошляхів з пошкодженим покриттям до загальної довжини автошляхів;  

 середній бал за результатами ЗНО в школах громади;  

 кількість туристів в ОТГ; 

 кількість розслідуваних злочинів на території ОТГ;  

 кількість спожитих електроенергії та газу в комунальних закладах ОТГ.  

Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина зведеного 

аналітичного моніторингового звіту.  

3). Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План реалізації 

стратегії. Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь досягнення результатів, 

передбачених технічним завданням на проект. Щоквартально (10 березня, 10 червня, 10 вересня і 

10 грудня) відділ економічного розвитку, міжнародних відносин, інвестицій та туризму направляє 

відповідальним за моніторинг виконання стратегічного плану нагадування про необхідність надати 

квартальний моніторинговий звіт. До 15 числа зазначених місяців спеціалісти відділу економічного 

розвитку, міжнародних відносин, інвестицій та туризму повинні одержати моніторингові звіти.  

На підставі результатів моніторингу один раз на рік відділ економічного розвитку, 

міжнародних відносин, інвестицій та туризму виносить на чергове засідання Комітету з управління 

впровадженням стратегії проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях. 

Затверджений Комітетом з управління впровадженням стратегії аналіз фінансових потреб надається 

до депутатських комісій дляв рахування під час розробки проекту бюджету на наступний рік. 
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8. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО 

РОЗВИТКУ 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Стратегічної цілі 1. 

«Підвищення економічної спроможності громади» 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 1.1. Сприяння розвитку 

агропромислового комплексу 

 
 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Дробітько Володимир Анатолійович, голова 

Магдалинівської ОТГ 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0682243328 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

volodymyr050978@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

1. Створення та підтримка діяльності агенції місцевого 

розвитку (АРР) 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

1.1.1. Підтримка  фермерського та кооперативного руху 

4  Мета та завдання проекту  Консолідація зусиль влади, бізнесу та громади задля 

вирішення спільних проблем та створення нових 

можливостей для регіону 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Усі соціальні групи: представники органів місцевого 

самоврядування, мешканці, молодь, фахові об‘єднання. 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

АМР – є інноваційним для України інструментом. Мета 

даного проекту - створити інституцію (агенцію розвитку) за 

кращим європейським зразком із безпосереднім 

залученням всіх заінтересованих сторін - органів влади на 

обласному рівні, бізнесу та громади - яка через три роки 

зможе відповідати їх потребам та стати активним гравцем 

на полі регіонального розвитку у наступних сферах: 

 - підвищення інвестиційної конкурентоспроможності 

регіону, залучення інвестицій та реалізація інноваційного 

потенціалу; 

 - підтримка розвитку малого та середнього бізнесу; 

 - розвиток сільської місцевості та сільського 

господарства; 

 - розвиток туризму, забезпечення культурної 

інтеграції, 

 - реалізація екологічних проектів регіонального 

значення тощо.  

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 визначено мету, цілі та ключові напрямки діяльності 

АРР; 

 визначено юридичну форму, засновників та джерела 

фінансування АМР; 

 розроблено та затверджено статут АМР; 
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 розроблено та затверджено бізнес план та план 

діяльності АМР на 5 років; 

 підготовлено мінімум 3 заявки на залучення 

додаткового фінансування у регіон; 

 розроблено та впроваджено мінімум 3 послуги у 

відповідності до затвердженого плану; 

 сформовано кваліфіковану команду фахівців з 

регіонального розвитку, економічного розвитку та 

проектного менеджменту на базі АМР; 

9  Основні заходи проекту  1. Проведення зустрічей із зацікавленими сторонами 

2. Розробка, обговорення та затвердження документів 

(статуту, бізнес плану, посадових обов’язків працівників) 

3. Розробка послуг АМР та їх впровадження 

4. Розробка проектів на залучення фінансування для 

регіону 

5. Формування кадрового потенціалу персоналу АМР. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

 2021-2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  250 150 150 550 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Кошти з місцевого, обласного бюджету, кошти ДФРР 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Гудим Володимир Васильович - в. о. старости  

Олександрівського  старостинського округу.№6 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  067 495 9695 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

oleksr@i.ua 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

2. Створення обслуговуючого кооперативу з 

молокопереробним цехом для захисту економічних 

інтересів особистих селянських господарств  

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

1.1.2. Відкриття нових напрямів вирощування 

сільськогосподарської продукції та розвиток 

тваринництва, садівництва, овочівництва 

4  Мета та завдання проекту  Створення додаткових робочих місць, розвиток сільських 

територій та підвищення рівня і якості життя сільського 

населення області. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Особисті сільськогосподарські господарства, селянські 

фермерські господарства, продуктові магазини, маркети, 
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фермерські ринки та інші реалізатори готової молочної 

продукції, школи, дитячі садочки, лікарні, заклади 

громадського харчування та інші споживачі. 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

В даний час в сільській місцевості спостерігається 

високий рівень безробіття у зв'язку з відсутністю робочих 

місць, що виникло в наслідок недієздатності та відсутності 

діючих підприємств та господарств. Для багатьох селян 

продаж молока – це основний заробіток. Але дошкільнята 

та школярі, які харчуються в загальноосвітніх установах 

району, не мають можливості отримувати цільно-молочну 

продукцію безпосередньо від виробника (селянина), адже 

не забезпечено проведення відповідних аналізів якості 

молока та відсутня потрібна переробка продукції, з метою 

забезпечення санітарних норм. 

8  Очікувані результати від реалізації 

проекту  

 підвищення рівня обізнаності сільського населення 

щодо можливостей сільськогосподарської кооперації; 

 об’єднання особистих сільськогосподарських 

господарств в сільськогосподарські обслуговуючі 

кооперативи; 

 підвищення закупівельної ціни  на молоко у 

населення, та збільшення поголів’я корів; 

 підвищення самозайнятості сільського населення; 

 організація виробництва молочних продуктів; 

 насичення ринку продуктами молочного 

харчування; 

 створення нових робочих місць; 

 збільшення надходжень до бюджету. 

9  Основні заходи проекту   проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної 

роботи серед населення, щодо прав та економічної вигоди 

членства в сільськогосподарській кооперації; 

 створення та реєстрація сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу, закупівля холодильного 

обладнання, молоковозу та апаратури для встановлення 

якості молока; 

 закупівля цеху по переробці молока та його 

встановлення, навчання обслуговуючого персоналу цеху; 

 організацію повного циклу збирання, переробки 

молока та виробництва готової молочної продукції; 

 проведення навчальної роботи ініціативних груп та 

членів діючих кооперативів щодо створення 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та 

налагодження організованого ефективного ринку молока та 

молочної продукції; 

 проведення презентаційної роботи по підведенню 

підсумків реалізації проекту, шляхом надання докладного 

матеріалу  в  друкованих та медійних засобах масової 

інформації.  

10  Період реалізації проекту (з (рік) до 

(рік))  

 2021-2023 роки 
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11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  250 200 150 600 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

1000 1000 200 2200 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Місцеві бюджети, кошти ДФРР 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Гудим Володимир Васильович - в. о. старости  

Олександрівського  старостинського округу.№6 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  067 495 9695 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

oleksr@i.ua 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

3. Сприяння розвитку дрібного тваринництва шляхом 

проведення консультацій та навчань  

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

1.1.3. Сприяння діяльності підприємств із заготівлі, 

переробки та збуту сільськогосподарської продукції. 

4  Мета та завдання проекту  Розвиток підприємництва на селі, самозайнятість 

населення 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Представники малого та середнього бізнесу та усі 

ініціативні громадяни, які зацікавленні у здійснені 

підприємницької діяльності 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Даний проект спрямований на розвиток галузі 

тваринництва (кролівництва, козівництва, вівчарства, 

бджільництва) та рибництва. Налагодження 

дрібнотоварного виробництва, переробка та реалізації 

продукції. 

8  Очікувані результати від реалізації 

проекту  
 забезпечено розвиток підприємницької діяльності;  

 підвищено рівень зайнятості сільського населення та 

дохідності сільськогосподарських товаровиробників; 

 забезпечено стабільність ринку сільгосппродукції 

9  Основні заходи проекту   проведення консультацій та навчань з питання 

ведення бізнесу; 

 надання фінансової підтримки для створення 

матеріально-технічної бази сімейних фермерських 

господарств; 

 створення сімейних ферм з вирощування кіз, овець, 

кроликів, птиці всіх видів; 

 моніторинг діяльності малих підприємницьких 

структур, яким надано підтримку 
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10  Період реалізації проекту (з (рік) до 

(рік))  

 2021-2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  50 50 50 150 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Особисті селянські господарства, підприємства переробної 

промисловості, громадські організації, територіальні 

громади 

 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 1.2. Створення 

сприятливих передумов для розвитку малого та середнього бізнесу, залучення 

інвестицій 

 
 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Пустова Олена Анатоліївна, в.о. старости Котовського 

старостинського округу 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0974158850 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

kotovkacc@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

4. Надання місцевих гарантій селищної ради для 

підвищення  можливостей експорту та залучення 

банківських кредитів на розвиток підприємств 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

1.2.1 Створення сприятливих умов для стимулювання 

підприємницької активності громадян 

4  Мета та завдання проекту   Стимулювання розвитку і підвищення ефективності 

підприємницької діяльності 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Магдалинівська ОТГ  

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Суб’єкти підприємницької діяльності Магдалинівської 

ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Проблемою є недостатність фінансових ресурсів (брак 

власних коштів, високі відсоткові ставки за кредитами 

банків).  

 Мета проекту полягає в розширенні можливостей 

доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до 

фінансово-кредитних ресурсів, зокрема через механізм 

фінансової підтримки у формах часткової компенсації 

відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами 

малого і середнього підприємництва у банківських 

установах та фінансового кредиту найбільш ефективних 

інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього 
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підприємництва з пріоритетних видів діяльності, 

спрямованих на збереження та створення нових робочих 

місць. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 підвищено ефективність діяльності суб’єктів малого 

та середнього підприємництва;  

 збільшено обсяги виробництва; 

 збережено та створено нові робочі місця; 

 оновлено та модернізовано основні фонди 

підприємств. 

9  Основні заходи проекту   Оголошення про проведення конкурсу на отримання 

фінансово-кредитної підтримки;  

 Збір заяв та необхідних документів для участі у 

конкурсі від суб’єктів малого і середнього підприємництва;  

 Проведення конкурсу;  

 Надання фінансво-кредитної підтримки. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2022 – 2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади   1000 3000 4000 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Органи місцевого самоврядування, громадські організації, 

спонсори, кредитні установи 

 
 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Пустова Олена Анатоліївна, в.о. старости Котовського 

старостинського округу 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0974158850 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

kotovkacc@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

5. Розробка інвестиційного паспорту громади та 

програми залучення інвестицій 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

1.2.2. Підвищення інвестиційної привабливості 

Магдалинівської ОТГ  

4  Мета та завдання проекту  Проведення обстеження та визначення об’єктів для 

залучення інвестицій 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ  

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ  

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Магдалинівська громада має ряд об’єктів, які можуть 

бути запропоновані інвесторам – вільні від забудови 
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земельні ділянки, а також приміщення різного 

призначення. Для того, щоб інформація про ці об’єкти 

стала доступною для потенційних інвесторів (вітчизняних 

та іноземних), необхідно провести інвентаризацію та 

паспортизацію таких об’єктів. Розмістити базу даних 

об’єктів на сайті громади двома мовами (українською, 

англійською) 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 проведено інвентаризацію та паспортизацію об’єктів 

для залучення інвестицій; 

 створено базу даних об’єктів для залучення 

інвестицій та розміщено на сайті громади двома мовами 

(українською, англійською). 

9  Основні заходи проекту   проведення інвентаризації об’єктів, які можуть 

становити інвестиційний інтерес;  

 формування двомовної бази даних об’єктів для 

залучення інвестицій;  

 розміщення бази даних інвестиційних об’єктів на 

сайті громади. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 – 2022 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  200 200  400 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Виконавчі органи Магдалинівської ОТГ, представники 

малого та середнього бізнесу 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Гудим Володимир Васильович - в. о. старости  

Олександрівського  старостинського округу.№6 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  067 495 9695 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

oleksr@i.ua 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

6. Створення школи малого та середнього 

підприємництва на базі Агенції місцевого розвитку 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

1.2.3. Збереження та розширення місцевого бізнесу 

4  Мета та завдання проекту   Створення об’єкта інфраструктури, який задовольнятиме 

потреби діючих підприємців громади та підприємців-

початківців, а також: 

- організація діяльності елементів інфраструктури 

підтримки підприємництва в громаді; 
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- створення сприятливих умов для розвитку малого і 

середнього підприємництва; 

- підвищення фінансової спроможності новостворених 

підприємців; 

- створення сприятливих умов для залучення безробітних 

до підприємницької діяльності; 

- підвищення ефективності діяльності мережі центрів 

зайнятості області; 

- забезпечення сприятливих умов швидкого досягнення 

економічної самостійності нових суб’єктів  

підприємницької діяльності, що створюються 

безробітними; 

- залучення та сприяння збереженню в області потенціалу 

молодих фахівців 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Підприємці, власники та керівники малих та середніх 

підприємств міста; особи, що наразі не ведуть 

підприємницької діяльності, проте мають бізнес-ідеї та 

прагнуть розпочати власну справу. 

 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

На даному етапі економічного розвитку особливого 

значення набуває наявність суспільного капіталу та його 

спроможність активно впливати на політику місцевої 

влади щодо врахування інтересів бізнес-спільноти в 

організації життя міста. Підприємницьке середовище 

складає основу економіки громади. Проте, для підвищення 

конкурентоспроможності представникам бізнес-спільноти 

не вистачає знань та навичок щодо ведення бізнесу та 

впровадження інновацій у свою поточну діяльність. На 

сьогоднішній день в Магдалинівській ОТГ відсутній 

центр, який би займався просвітницькою роботою 

підприємців та тих, хто хоче розпочати свій бізнес. 

Зважаючи на це, вкрай необхідним є створення Школи 

малого та середнього підприємництва, в якій підприємці 

матимуть змогу отримати знання та відповіді на проблемні 

питання на різних етапах своєї діяльності, підвищити 

спроможність до ведення бізнесу. Отримувачі послуг 

Школи МСП отримають більш глибоке розуміння того, як 

функціонують різні складові та бізнес в цілому, зможуть 

міркувати більш стратегічно та системно, й швидко 

приймати ефективні управлінські рішення. 

 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 створено нові суб’єкти підприємницької діяльності; 

 поширено інформацію про започаткування та 

ведення бізнесу, успішні бізнес-практики; 

 розроблено бізнес-плани, інвестиційні проекти;  

 створено нові робочі місця; 

 отримано додаткові надходження до бюджетів усіх 

рівнів; 
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 вирішено проблеми зайнятості; 

 здійснено підтримку та розвиток діючих 

підприємств; розвиток бізнес-середовища. 

9  Основні заходи проекту   - матеріально-технічне забезпечення; 

- надання організаційно-технічного забезпечення 

новоствореним та діючим підприємцям; 

- надання ряду інформаційно-консультаційних послуг, 

що стосуються питань організації та ведення 

підприємницької діяльності; 

- надання допомоги в підготовці установчих 

документів, здійснення супроводу підприємницьких 

проектів; 

- консультування з питань бізнес-планування та 

маркетингу; 

- надання допомоги в підготовці бізнес-планів для 

отримання кредитів і надання іншої допомоги з організації 

діяльності суб'єктів господарювання; 

- системна консультаційна підтримка від державних 

органів, підтримка від бізнес об’єднань та 

громадськості,експертна підтримка за допомоги 

міжнародних програм, міжнародних фондів та інших 

організацій; 

- проведення навчальних семінарів за спеціально 

розробленою програмою, тренінгів та круглих столів; 

- отримання послуг від центрів підтримки 

підприємництва; 

- тісна співпраця з науковими установами та стартап-

центрами; 

- участь у форумах, конференціях для бізнесу; 

- наставництво від досвідчених бізнесменів 

(менторінг). 

 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021-2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  50 50 50 150 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Державний та місцеві бюджети, міжнародна технічна 

допомога та кошти Дніпропетровського обласного центру 

зайнятості та територіальних підрозділів 
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 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Пустова Олена Анатоліївна, в.о. старости Котовського 

старостинського округу 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0974158850 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

kotovkacc@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

7. Сучасна містобудівна документація, актуальні межі 

та впроваджена система містобудівного кадастру 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

1.2.4. Розробка містобудівної документації 

4  Мета та завдання проекту  
Метою розробленого проекту є:  організаційне, 

матеріальне та фінансове забезпечення по розробленню 

сучасної містобудівної документації на територію 

Магдалинівської ОТГ, а саме: забезпечення генеральним 

планом та планом зонування території, які 

відповідатимуть вимогам чинного законодавства, для 

планомірного та якісного вирішення питань з реалізації 

державних, громадських та приватних інтересів під час 

планування, забудови території,  спрямованої на розвиток 

існуючої інженерно-транспортної інфраструктури 

громади. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Відсутність містобудівної документації не дає 

можливості гармонійному розвитку територій і створення 

комфортних та безпечних умов проживання населення. 

Проект є запорукою сталого розвитку Магдалинівської 

ОТГ. Має на меті створення умов прогнозованого 

розвитку територій, населених пунктів, які входять до 

складу об'єднаної громади, підвищення ефективності 

управління, супроводження містобудівної діяльності, 

поліпшення екологічного і техногенного стану довкілля та 

якості життєвого середовища в цілому шляхом 

розроблення містобудівної документації на 

адміністративний центр ОТГ (генерального плану смт. 

Магдалинівка). Реалізація проекту дозволить визначити 

принципові вирішення розвитку, планування, забудови та 

іншого використання території смт. Магдалинівка, шляхи 

її розвитку, як центру об’єднаної територіальної громади, 

встановити нові межі населеного пункту, сприятиме 

створенню умов для поширення позитивних процесів 

розвитку села на інші території, розвиток сільської 

місцевості, для підвищення  ефективності прийняття 

управлінських рішень. 
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8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 оприлюднено рішення про розроблення 

містобудівної документації; визначення розробника 

містобудівної документації та укладання договору з 

урахуванням положень встановлених Законом України « 

Про здійснення державних закупівель». 

 Узгоджено проект містобудівної документації з 

органами місцевого самоврядування, що представляють 

інтереси  суміжних територіальних громад, в частині 

врегулювання питань щодо територій спільних інтересів, 

проведення громадських слухань щодо погодження 

проекту генплану, розгляд проекту містобудівної 

документації архітектурно-містобудівною радою, згідно 

до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності». 

 Проведено експертизу в порядку, визначеним 

постановою КМУ від 25.05.2011 №548 «Про затвердження 

Порядку проведення експертизи містобудівної 

документації». 

 Впроваджено систему земельного обліку земель в 

межах громади. 

 

9  Основні заходи проекту   Виконання топографо-геодезичних робіт по 

створенню  топографічних планів; 

 Проведення інвентаризації землі в межах 

Магдалинівської ОТГ; 

 Виготовлення проектно – планувальних робіт; 

 Затвердження містобудівної документації 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021-2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  2500 2500 1000 6000 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, 

кошти міжнародної допомоги 
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 1.3. Розвиток 

туризму та рекреації 

 

 
 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

   Хорольська Людмила Валентинівна, директор КЗ 

«Магдалинівський історико-краєзнавчий музей імені Д.Т. 

Кулакова» Магдалинівської РР 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)   0959309639 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

magdmuzei@ukr.net 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

8. Проведення тренінгів з питань організації 

локального туристичного продукту та його промоції 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

 1.3.1. Забезпечення маркетингового просування 

Магдалинівської ОТГ 

4  Мета та завдання проекту  Метою проекту є  підвищення рівня знань представників 

Магдалинівської ОТГ, навчання їх актуальним вмінням та 

навикам, формування активної громадської позиції 

шляхом проведення тренінгів з питань організації 

локального туристичного продукту  та його промоції. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

В умовах сучасних змін та євроінтеграційних процесів 

для будь якої території є надзвичайно важливим вміння 

об’єктивно оцінювати свій потенціал та зуміти ефективно 

використати його в умовах останніх тенденцій та 

пріоритетів розвитку. Для набуття цього вміння необхідні 

відповідні знання, розуміння процесів, що відбуваються, 

перспектив та загроз, які вони з собою несуть та навиків, 

які дозволять долучитися до них.  Сільські громади у 

більшості випадків є ізольованими від активних 

інформаційних потоків. Тож, цей інформаційний вакуум є 

основною проблемою, яка  є причиною їхньої не здатності 

гнучко реагувати на виклики часу, а отже позбавляє 

можливості активно розвиватися. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 проведено тренінги для представників ОТГ, 

найактивніші учасники тренінгів ознайомлені з аспектами 

організації локального туристичного продукту в рамках 

тематичних семінарів;  

 розроблена відповідна методична база;   

 створені додаткові можливості для розвитку 

локальних туристичних продуктів Магдалинівської ОТГ; 

  створена база даних активістів Магдалинівської 

ОТГ, що зацікавлені в розвитку внутрішнього туризму; 

створені передумови для об’єднання активістів 
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територіальних громад у кластери з метою подальшого 

розвитку територій. 

9  Основні заходи проекту  В рамках проекту будуть реалізовані наступні заходи: 

1. Розробка концепції програми тренінгів з 

урахуванням особливостей наявного туристичного 

потенціалу громади; 

2. Підготовка необхідних мультимедійних матеріалів, 

їх тиражування; 

3. Розробка та видання методичних рекомендацій з 

питань організації локального туристичного продукту та 

його промоції; 

4. Визначення графіку та проведення тренінгів; 

5. Створення бази даних активістів громади, що 

зацікавлені в розвитку внутрішнього туризму;  

6. Маркетингова кампанія (урочисті відкриття, 

публікації в ЗМІ, прес-конференції, виготовлення 

рекламно-інформаційної продукції)  

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

 2021-2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет  50 50 50 150 

бюджет громади      

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

10 10 10 30 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Кошти місцевого, обласного, державного бюджету, кошти 

міжнародної допомоги 

 

 
 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

   Хорольська Людмила Валентинівна, директор КЗ 

«Магдалинівський історико-краєзнавчий музей імені Д.Т. 

Кулакова» Магдалинівської РР 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)   0959309639 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

magdmuzei@ukr.net 

 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

 9. Реконструкція КЗ «Магдалинівський історико-

краєзнавчий музей імені Д.Т.Кулакова» 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

 1.3.2. Підтримка функціонування об’єктів рекреації 

4  Мета та завдання проекту   Мета проекту: матеріальна та технічна модернізація 

виставкових залів музею; розширення співпраці з 

комунальними підприємствами і суб’єктами 

підприємницької діяльності які працюють в туристичній 

галузі регіону; формування конкурентоспроможного 

іміджу Магдалинівського регіону на всіх рівнях 
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інформаційної роботи музею; сприяння розвитку 

туристичної галузі  Магдалинівщини.  

Завдання проекту : Добудова приміщення для 

забезпечення музею вестибюлем з гардеробом та 

фондосховищем. Утеплення фасаду, капітальний ремонт 

внутрішнього приміщення, модернізація систем 

електрозабезпечення, встановлення охоронної та 

пожежної сигналізації, створити мережі водопостачання та 

каналізації. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

 Магдалинівська ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Магдалинівська ОТГ, Сектор КТНР, КЗ «Магдалинівський 

історико-краєзнавчий музей імені Д.Т.Кулакова» 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Для того, щоб музей залишався актуальним 

для  відвідувачів та викликав зацікавленість, він має 

адаптуватися до вимог сучасності. Вирішити цю проблему 

можна лише за рахунок проведення реконструкції 

існуючого приміщення, адже стан даного приміщення не є 

сприятливою для залучення нових відвідувачів, появи у них 

бажання повернутися. У  музеї роками  нічого не 

змінювалося,  всі предмети експозицій, які вже застарілі та 

зношені, знаходяться на своїх місцях десятками років. 

Морально і фізично застаріле музейне обладнання, 

недостатність інформаційно-технічних засобів знижує 

рівень туристичних послуг музею, стримує можливість 

використання сучасних методів роботи музею як 

туристичного центру Магдалинівського регіону. 

Відсутність оптимальних умов для реалізації музеєм своїх 

функцій,  в свою чергу знижує обсяг  туристичних послуг 

та стримує процес формування системи управління 

питаннями розвитку туризму на Магдалинівщині . Даний 

проект вирішить проблему низького рівня забезпеченості 

населення Магдалинівської ОТГ якісними культурно-

дозвільними послугами, створить належні  умови для 

збереження та популяризації духовної, історичної  та 

культурної спадщини Магдалинівщини.  

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 створено умови для реалізації творчого потенціалу 

дітей, збереження та збагачення духовних здобутків, 

виховання молодого покоління на основі традиційних 

цінностей та історичних подій; 

 покращено технічний стан будівлі; 

 створено комфортні умови перебування в 

музейному центрі для відвідувачів та гостей міста; 

 зменшено нераціонально великі витрати 

енергоносіїв; 

 збільшено надходження коштів до бюджету 

громади 
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9  Основні заходи проекту    Реконструкція існуючої будівлі  музею;   

 Впровадження нових технологій та передових 

технічних засобів;   

 Оновлення експозиційних залів, виставкового 

матеріалу та обладнання. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

 2021-2022 рр 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет  300 4000  4300 

бюджет громади  300 1000  1300 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Сектор культури, туризму, національностей та релігій; 

ОТГ; КЗ «Магдалинівський історико-краєзнавчий музей 

імені Д.Т.Кулакова» 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Пустова Олена Анатоліївна, в.о. старости Котовського 

старостинського округу 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0974158850 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

kotovkacc@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

10. Турист мандрує по Магдалинівщині (розробка і 

навігація туристичних маршрутів та підвищення 

туристичної привабливості Магдалинівської ОТГ) 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

1.3.3 Розвиток подієвого та тематичного туризму 

4  Мета та завдання проекту    створення нового туристичного продукту; 

 просування та реклама місцевих туристичних продуктів; 

 організація туристичної діяльності із залученням 

місцевого населення; 

 Збільшення туристичних потоків; 

 створення нових робочих місць; 

 додаткові надходження до бюджету. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Магдалинівська ОТГ  

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  
 туристи, відпочиваючі та гості краю;  

 зовнішні та внутрішні інвестори; підприємства різних 

форм власності, підприємці, які працюють у сфері 

зеленого туризму;  

 громадські організації та об’єднання; 

 регіональні та місцеві органи влади та самоврядування. 
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7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  
Розвиток туристично-рекреаційної сфери  передбачає 

просування і рекламу місцевих туристичних продуктів. 

     Магдалинівська громада володіє потужним 

рекреаційно- туристичним потенціалом, який цікавий як 

для внутрішніх туристів, так і гостей з-за кордону. 

Створення туристичних маршрутів та вдосконалення вже 

існуючих забезпечить належне використання рекреаційно-

туристичних ресурсів та створить нові можливості для 

розвитку туристичної сфери на території громади. 

Магдалинівщина - чарівний куточок природного 

ландшафту Приорілля, важливий духовний, культурно-

мистецький, торговий і господарський центр краю з 

багатою і славною історією, що і приваблює туристів зі 

всієї України. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
  покращено туристичні пропозиції громади; 

 розроблено нові туристичні маршрути та 

удосконалено існуючі й поширено інформацію про них; 

 збільшенно кількість туристичних поїздок та доходу 

від туристичної діяльності; 

9  Основні заходи проекту   оцінка потреб і попиту на різні туристичні продукти; 

 визначення туристичних об’єктів , які можуть бути 

розвинені як тематичні туристичні маршрути; 

 аналіз і оцінка туристичної інфраструктури на цих 

маршрутах (житло, ресторани, пункти відпочинку, 

пам’ятники тощо); 

 розбудова відібраних туристичних маршрутів – 

маркування і облаштування засобами первинної 

необхідності (аптечками, кемпінг зонами, мийками тощо ); 

 розробка і видання путівників та інших промаційних 

матеріалів; 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 – 2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  150 100 100 450 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Органи місцевого самоврядування, громадські організації, 

спонсори. 
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Стратегічної цілі 2. 

«Створення комфортних умов для проживання мешканців громади» 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.1. Вдосконалення сфери надання 

та споживання житлово-комунальних послуг 

 
 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Гудим Володимир Васильович - член виконкому, в. о. 

старости  Олександрівського  старостинського округу.№6 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  067 495 9695 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

oleksr@i.ua 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

11. Придбання та встановлення сучасних громадських 

вбиралень в населених пунктах та всій території 

Магдалинівської ОТГ  

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.1.1. Благоустрій населених пунктів громади 

4  Мета та завдання проекту  Поліпшення якісного та кількісного складу об’єктів  

благоустрою всієї території ОТГ з метою покращення 

умов  пересування  та відпочинку мешканців нашої 

громади. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Центр ОТГ- смт Магдалинівка (центральний парк та місця 

розташування автобусних зупинок); населенні пункти, на 

території яких розміщені автобусні зупинки, парки та 

сквери; автодороги, на території яких розміщені автобусні 

зупинки: Т-04-10; Т-04-14; Т-04-13. 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Люди працездатного віку від 18 до 60 років (1000 осіб); 

люди похилого віку, старші за 60 років ( 1000 осіб); 

молодь: учні  шкільних закладів та студенти у віці від 6 до 

25 років (1000 осіб); молоді жінки – мами у віці від 18 до 

35 років (200 осіб). 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

На сьогоднішній день гостро постало питання 

вирішення, як у найкоротший термін, проблеми з 

відсутністю громадських вбиралень, як на території 

населених пунктів, так і на автодорогах, що з’єднують 

наші села з обласним центром – м.Дніпро, центром ОТГ – 

смт. Магдалинівка та навіть центром любого 

старостинського округу. Незадовільно мала кількість, або 

взагалі відсутність таких об’єктів благоустрою як 

«громадська вбиральня» створює серйозні незручності 

громадянам у їхній життєдіяльності в цілому та у окремих 

випадках зокрема: комфортного добирання  до обласного 

центру м.Дніпро та центру ОТГ смт Магдалинівка; 

перебування  в смт Магдалинівка з поїдкою у особистих 

справах до різних  організацій, установ до магазинів та на 

базар за покупками; відпочинку з дітьми у парках та 

скверах та інше. Вирішення даного питання, на протязі 

наступних 3-х років (2021-2023 років), призведе до 

покращення умов життєдіяльності великої кількості та 

широкого спектру різних соціальних груп населення, 
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покращить екологічну складову даного питання (люди 

перестануть використовувати автобусні зупинки та 

лісопосадки за для вирішення своїх фізіологічних 

проблем) та покращить комфорт у життєдіяльності наших 

людей. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

За рахунок придбання, встановлення та облаштування 

громадських вбиралень у кількості 30 шт. (біотуалетів- 10 

шт. та металевих туалетів на  залізобетонних вигрібних 

ямах – 20 шт.) призведе до покращення умов 

життєдіяльності наших людей та покращення 

екологічного стану території Магдалинівської ОТГ. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації проекту  

Виконання даного проекту забезпечить роботою та 

додатковим заробітком КП «Магдалинівське ВКГ» при 

будівництві та облаштуванні громадських вбиралень, а їх 

утримання в подальшому бюджетним фінансуванням 

Магдалинівським ККП  та  2-3-ма  робочими місцями.  

соціальний вплив  Проект матиме велике соціальне значення, а саме: 

збільшить в рази туристичну привабливість нашої 

території; матиме значимий  вплив на культурне 

виховання підростаючого покоління; покращить 

екологічний стан території ОТГ; покращить умови 

відпочинку людей  та створить додаткові робочі місця. 

екологічний вплив  Будуть приведені до відповідності санітарним нормам 

території місць відпочинку, а саме: парків та скверів; 

місць розташування автобусних зупинок та місць 

масового скупчення людей ( спортивні майданчики, різні 

ярмарки та фестивалі; місця роздрібного та гуртового 

збуту сільськогосподарської продукції та інші). 

9  Основні заходи проекту  1. Придбання та встановлення 10-ти біотуалетів на 

території смт Магдалинівка ( у місцях з обов’язковим 

відео спостереженням); 

2. Придбання та встановлення 10-ти металевих 

громадських туалетів на залізобетонних вигрібних ямах по 

автодорозі Т-04-10 у кількості 10 шт.; 

3. Придбання та встановлення  10-ти металевих 

громадських туалетів на залізобетонних вигрібних ямах. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 – 2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  
 

2022 рік  
 

2023 рік  
 

 

Усього  
 

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  500 500 200 1200 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування  з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних та 



Стратегія розвитку Магдалинівської ОТГ до 2027 року 

 

 
91 

 

державних проектів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

13  Інша інформація щодо проекту (за 

потреби)  

 Можливість залучити до виконання даного проекту 

комунальні підприємства Магдалинівського району, а 

саме: КП «Магдалинівське ВКГ» та Магдалинівський ККП 

та інші. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Дробітько Володимир Анатолійович, голова 

Магдалинівської ОТГ 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0682243328 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

volodymyr050978@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

12. Реконструкція мережі вуличного освітлення в 

населених пунктах Магдалинівської громади 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.1.1. Благоустрій населених пунктів громади 

4  Мета та завдання проекту  Проект «Реконструкція вуличного освітлення в населених 

пунктах Магдалинівської громади» реалізується в рамках 

підтримки добровільно об'єднаних територільних громад і 

є найбільш актуальним для населення громади та  полягає 

у  задоволенні потреб населення  у якісних та сучасних 

послугах з освітлення сіл, забезпеченні безпеки 

дорожнього руху та попередження правопорушень. 

Реалізація проекту розрахована на 1 рік і передбачає 

реконструкцію вуличного освітлення по 8-ти населеним 

пунктам громади (с. Шевченківка, с. Євдокіївка, с. 

Першотравенка, с. Котовка, с. Почино-Софіївка, с. 

Олександрівка, с. Оленівка, с. Трудолюбівка, с. Водяне, с. 

Деконка). 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Освітлення вулиць залишається багаторічною мрією 

жителів нашої громади. Тому що нічні ліхтарі - не просто 

окраса вечірнього краєвиду населених пунктів, а й безпека 

транспортного руху, профілактика хуліганства, комфорт 

для кожного, хто змушений долати маршрут у вечірній та 

нічний час. Відсутність освітлення також завдає 

матеріальних та моральних збитків. Велика кількість 

вулиць населених пунктів знаходяться в стані повної 

відсутності освітлення.  Дана проблема дуже відчувається 

з настанням холодів, коли день стає коротким, і 

повертатися додому дорослим з роботи, а дітям зі школи 

чи садків доводиться вже у повній темряві. 
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8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 вирішено найболючішу проблему – освітлення 

вулиць в нічний час; 

 забезпесено розвиток інвестиційної привабливості 

населених пунктів громади; 

 вирішено питання  освітлення вулиць у нічний час 

– зменшення соціальної напруги;  

 покращено  рівень комфортності середовища та 

естетичного вигляду вулиць населених пунктів. 

9  Основні заходи проекту  1) Підписання договору підряду з виконавцем робіт та 

виконання будівельно-монтажних робіт; 

2) Підписання договору з виконавцем робіт з 

технічного та авторського нагляду за виконанням робіт; 

3)  Зовнішнє електричне освітлення по населеним 

пунктам громади (с. Шевченківка, с. Євдокіївка, с. 

Першотравенка, с. Котовка, с. Почино-Софіївка, с. 

Олександрівка, с. Оленівка, с. Трудолюбівка, с. Водяне, с. 

Деконка). 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2020 рік 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2020 рік  
 

2021 рік  
 

2022 рік  
 

 

Усього  
 

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  2000   2000 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Бюджет громади 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Гудим Володимир Васильович - в. о. старости  

Олександрівського  старостинського округу.№6 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  067 495 9695 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

oleksr@i.ua 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

13. Придбання та встановлення  адресних табличок на 

приміщеннях організацій, установ та приватних 

будівлях в населених пунктах  Магдалинівської ОТГ  

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.1.1. Благоустрій населених пунктів громади 

4  Мета та завдання проекту  Маркування на будівлях необхідне для організації 

простору. Табличка з номером і назвою вулиці або 

провулку на вашу адресу  допоможуть, персоналу швидкої 

медичної  допомоги, працівникам пожежної безпеки, 

аварійної газової служби, електропостачальної компанії 

або поліцейським, оперативно індитифікувати ваше 

домогосподарство та вчасно відреагувати на звернення. 
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5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Населені пункти Магдалинівської ОТГ у яких частково, 

або взагалі відсутнє маркування на приміщеннях та 

приватних будівлях. 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Юридичні особи – організації та установи, фізичні особи – 

власники приватних будівель. 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

На сьогоднішній день, у переважної  більшості 

населених пунктів, що увійшли до складу Магдалинівської 

ОТГ, частково або  взагалі відсутнє будь-яке маркування 

на приміщеннях установ, організацій, магазинах, 

нежитлових приміщеннях та приватних будівлях. 

Тотальне недофінансування місцевого самоврядування за 

останні 20-ть років призвело до того, що організацією 

життєвого простору на селі ніхто взагалі не переймався. 

Колгоспну систему «розвалили», натомість нічого не 

створили. Немає якісно організованого: вуличного 

освітлення, централізованого водопостачання, якісних 

доріг комунальної власності, вивозу  і утилізації ТПВ тим 

більш адресних табличок на будівлях з номером і назвою 

вулиці. Відсутність на будівлях маркування у сукупності з 

відсутністю вуличного освітлення та доріг,створює значні 

незручності у роботі: швидкої медичної допомоги, 

аварійної газової служби, пожежної безпеки,поліцейським 

та енергетикам та часто призводить до значних 

матеріальних та людських втрат. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 покращено життєвий простір сільської території; 

 покращено умови праці співробітникам  аварійно-

рятувальних служб, поліцейським, а саме дільничним 

інспекторам поліції, працівникам енергопостачальних 

компаній та працівникам компаній  із забезпечення 

Інтернетом. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації проекту  

Виконання даного проекту забезпечить: максимально 

можливе збереження людського життя, економію 

бюджетних коштів за рахунок більш економічного 

використання техніки та часу працівників  аварійно-

рятувальних служб та економії ресурсів, що надаються в 

разі нещасних випадків.  

соціальний вплив  Проект матиме велике соціальне значення для 

сільського населення за рахунок більш швидкого та 

ефективного реагування різних  державних служб та 

структур на вирішення  їхніх проблемних питань.. 

екологічний вплив  Привівши до порядку життєвий простір на селі, а саме 

встановивши таблички з номерами та назвами вулиць ми 

зменшимо час на пошук та приїзд рятувальної техніки до 

вказаного адресата, таким чином зменшимо викиди в 

атмосферу вихлопних газів. 

9  Основні заходи проекту  1.Проведення інформаційно-аналітичної роботи щодо 

наявної кількості житлових та нежитлових приміщень в 

населених пунктах з правильним маркування та його 

відсутності. 
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2.Придбання та встановлення маркування на 

нежитлових будинках комунальної власності 

Магадлинівської ОТГ. 

3.Придбання та встановлення маркування та 

приватних будинках. 

4.Контроль за наявністю правильного  маркування та 

притягання до адміністративної відповідальності за 

відсутністю такого. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 рік 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  60   60 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

20   20 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах спів 

фінансування  з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних та 

державних проектів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій (влаників ОСББ та приватних 

будинків). 

13  Інша інформація щодо проекту (за 

потреби)  

 Можливість залучення до встановлення  вказівних 

табличок працівників благоустрою  Магдалинівської ОТГ 

та працівників  Магдалинівського ККП. 

 

 
 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Камуз Сергій Олексійович, директор КП «Магдалинівське 

ВКГ» 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  (050)3620482 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

vodokanalm@i.ua 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

14. Реконструкція (модернізація)  каналізаційних 

очисних споруд в смт. Магдалинівка 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.1.2. Удосконалення, будівництво та реконструкція 

мереж системи водовідведення та водопостачання в 

громаді 

4  Мета та завдання проекту  Метою даного проекту є забезпечення стабільного та 

якісного очищення побутових та промислових стоків 

селища, покращення стану навколишнього природного 

середовища, зменшення рівня забруднення води річки 

Чаплинка шляхом проведення реконструкції очисних 

споруд 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Проект буде мати вплив на смт. Магдалинівка 
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6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Проект передбачає охоплення території смт. 

Магдалинівка, кількість абонентів – 2568, бюджетних 

установ - 118 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Актуальною проблемою, на вирішення якої 

спрямований проект для смт. Магдалинівка. є існуючі 

очисні споруди, реконструкція яких, здебільшого, або не 

проводилася або приводилася лише частково.  Більшість 

таких очисних споруд є застарілими і не виконують своїх 

основних функцій – очистки  господарсько-побутових 

стічних вод.  У зв’язку з чим відбувається забруднення 

навколишнього середовища неочищеними стічними 

водами. Неправильна експлуатація очисних споруд  та 

закінчення гарантійного терміну основного обладнання 

призводять погіршення показників якості очищеної води. 

Даний тип очисних споруд потребує негайної модернізації 

або реконструкції. 

 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 модернізація технології  очищення стічних вод, що 

забезпечить отримання якості очищення стічної води до 

норм в ґрунтовий потік або водний об’єкт;  

 збільшення продуктивності роботи очисних споруд; 

 встановлення сучасних систем 

знезараження очищених стічних вод. 

соціальний вплив   якісне  підвищення соціально-побутових  умов  

проживання  населення.  

екологічний вплив   ліквідація загрози забруднення навколишнього 

середовища 

9  Основні заходи проекту    розробка проектно-кошторисної документації; 

 проведення інформаційної кампанії в засобах 

масової інформації; 

 проведення конкурсу на виконання робіт з реалізації 

проекту;                                                                         

 укладення договору на виконання робіт з реалізації 

проекту;                  

 складання графіку виконання робіт;                                 

 виконання ремонтно-будівельних робіт;                                 

 висвітлення ходу реалізації заходів у ЗМІ;                                 

 здійснення моніторингу ефективності досягнутих 

результатів. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 – 2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет  500 20000 20000 40500 

бюджет громади  1000   1000 
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інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Камуз Сергій Олексійович, 

 директор КП „Магдалинівське ВКГ” 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  (050)3620482 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

vodokanalm@i.ua 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

15. Реконструкція мережі водогону із заміною 

водонапірних башт, встановлення станцій керування 

насосами, заглиблення свердловин в селі Котовка 

Магдалинівської ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.1.2. Удосконалення, будівництво та реконструкція мереж 

системи водовідведення та водопостачання в громаді 

4  Мета та завдання проекту  Метою та завданнями даного проекту є забезпечення 

кожного мешканця села Котовка  водопостачанням в 

достатній кількості шляхом реконструкції мережі 

водогону, що в свою чергу дасть поштовх до відродження 

села та поступового відновлення його позицій у регіоні.  

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Проект буде мати вплив на с. Котовка. 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Проект передбачає охоплення території села Котовка              

( кількість населення  - 860 чол., бюджетних організацій та 

установ - 6). 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Мережа даної гілки водогону, що має протяжність – 9,7 

км., забезпечує  водою 860  чол. населення та 6 – установ, 

організацій, часто виходить з ладу. У зв’язку з цим у селі 

виникають перебої з водопостачанням, неефективно 

використовуються водні ресурси. Реалізація даного 

проекту передбачає реконструкцію  водогону з заміною 

башт, встановлення станцій керування насосами, 

заглиблення свердловин . Такі заходи повністю зможуть 

усунути наявні на даний час проблеми водопостачання  та 

не залишать мешканців села  без  води.  

8  Очікувані результати від реалізації 

проекту  
 покращено  інфраструктуру водопостачання,                       

-забезпечення якісним, безперебійним водопостачанням 

споживачів;  

 ефективне використання водних ресурсів; 

 значне енергозбереження при подачі води до 

споживачів. 
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соціальний вплив   забезпечення жителів населеного пункту якісною  та 

безпечною питною водою;   

 прискорення  соціально-економічного  розвитку 

населеного пункту;         

 покращення матеріального та морального стану 

жителів села. 

9  Основні заходи проекту    виготовлення Проектно-кошторисної документації; 

  вибір підрядної організації; 

  проведення будівельних робіт; 

  здача та введення об’єкта в експлуатацію. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 – 2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  2000 2000 1000 5000 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

1000 500  1500 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 
 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Гуртовий Іван Сергійович, в.о. старости Очеретуватського 

старостинського округу 

Телефон ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

0976931338 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

igurtovoy@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

16. Створення Комунального Підприємства для 

виготовлення соломяних пелетів та деревної  тріски на 

базі Магдалинівської ОТГ. 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає 

проект  

2.1.3. Підвищення ефективності використання паливно-

енергетичних ресурсів 

4  Мета та завдання проекту  Метою проекту є: 

- виготовлення альтернативного виду палива для котелень і 

топкових комунальних закладів та адміністративних 

приміщень. 

- модернізація котелень та топкових, а також моніторинг 

енергоефективності системи опалення будівель організацій 

з метою економії бюджетних коштів. 

- використання альтернативних джерел енергії. 
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5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Комунальні заклади та адміністративні приміщення 

Магдалинівської ОТГ.  

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Проект передбачає охоплення населення Магдалинівської 

ОТГ, в тому числі: вихованці та співробітники ЗДО, учні та 

педагогічний персонал ЗОШ, працівники медичної галузі, 

працівники місцевого самоврядування.  

7  Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Приміщення установ, організацій та комунальних 

закладів Магдалинівської ОТГ мають низький клас 

енергоефективності, низький та дорогоцінний рівень 

обслуговування котелень та топкових з боку комерційних 

установ з газопостачання та розподілу природного газу, а 

також значне споживання дорогоцінного природного газу. 

Проблема також полягає  в постійній повірці вузлів обліку, 

газових сигналізаторів, встановлення обов’язкової  GPS-

системи для передачі показників. Також великий плюс що 

не буде дати початку опалювального періоду, і кінця. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

1. Створено комунальне підприємство для 

виготовлення альтернативного виду палива для котелень та 

топкових.  

2. Модернізовано котельні та топкові в приміщеннях 

установ, організацій та комунальних закладах 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації проекту  

Даний проект є прибутковим, та направлений на 

економію бюджетних коштів, а також  сплату податків та 

зборів як додаткових джерел надходжень до бюджету 

громади. 

соціальний вплив  Реалізація проекту дозволить створити додаткові робочі 

місця. Підвищить якість обслуговування котелень та 

топкових приміщень. Вчасно забезпечити приміщення 

теплом, для створення комфортних умов перебування. 

екологічний вплив  Даний проект покращить екологічну ситуацію в громаді 

шляхом збору зернових відходів з полів, яку раніше 

спалювали землевласники після збору врожаю.  

9  Основні заходи проекту  1. Створення Комунального Підприємства. 

2. Оформлення дозвільних документів на 

модернізацію котелень та топкових.  

3. Будівництво (аренда) складського 

приміщення. 

4. Встановлення лінії гранулювання 

(виготовлення) пелетів.  

5.  Придбання техніки для збору соломи, та 

виготовлення деревної тріски (трактор, тюкувальний 

апарат, подрібнювач гілок) .  

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 – 2022 рік 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      
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ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Пустова Олена Анатоліївна, в.о. старости Котовського 

старостинського округу 

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0974158850 

 
Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

kotovkacc@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

17. Створення сучасної системи управління відходами 

на території Магдалинівської ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.1.4. Поліпшення системи управління відходами: 

організація збору, сортування та утилізації ТПВ; 

ліквідація стихійних сміттєзвалищ. 

4  Мета та завдання проекту  Мета проекту полягає в оновленні парку комунальної 

спеціальної техніки, покращенні санітарного стану 

території громади, належному виконанні робіт з 

благоустрою населених пунктів Магдалинівської ОТГ  

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

 Магдалинівська ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Проект передбачає охоплення  населення Магдалинівської 

ОТГ  - 20962 чол.  

 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Проект спрямований на покращення матеріально-

технічної бази об’єднаної громади,, ефективного 

використання інноваційних методів збирання сміття, 

виконання робіт з благоустрою населених пунктів, 

кладовищ, посипки пішохідних тротуарів та доріг 

комунальної власності     Магдалинівської ОТ,  

оперативніше і з меншими затратами проводити вивіз 

твердих побутових відходів, покращення умов 

життєдіяльності населення громади.  

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
  покращення якості надання житлово-комунальних 

послуг Магдалинівської ОТГ; 

 створення сприятливих умов для життя мешканців та  

повністю вирішить проблему поводження з ТПВ на 

території громади 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації проекту  
 збільшення доходів комунального підприємства за 

рахунок надання платних послуги суб’єктам 

господарювання та мешканцям об’єднаної територіальної 

громади 

  створення робочих місць; 

бюджет громади  500 1500  2000 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проектів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 



Стратегія розвитку Магдалинівської ОТГ до 2027 року 

 

 
100 

 

  збільшення фінансових надходжень до місцевого 

бюджету 

соціальний вплив    покращення умов життєдіяльності населення 

громади;                      

 організація регулярного вивезення сміття з 

населених пунктів територіальної громади;                                                                           

 розширення обсягу послуг населенню та 

підприємствам; 

екологічний вплив   забезпечення належного санітарного  стану 

населених пунктів;                                                                                 

 зменшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ 

на території громади; 

 покращення екологічної безпеки громади, 

зменшення рівня захворювань.                                                            

9  Основні заходи проекту  Придбання  спеціалізованих  автомобілів сміттєвоза та 

самоскида 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 – 2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет   2000  2000 

бюджет громади  2000 2000 2000 6000 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Пустова Олена Анатоліївна, в.о. старости Котовського 

старостинського округу 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0974158850 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

kotovkacc@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

18. Придбання обладнання (контейнерів, урн та 

сміттєвих баків) для збору побутових відходів у 

населених пунктах Магдалинівської об’єднаної 

територіальної громади  

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.1.4. Поліпшення системи управління відходами: 

організація збору, сортування та утилізації ТПВ; ліквідація 

стихійних сміттєзвалищ. 
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4  Мета та завдання проекту   - зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище 

та здоров’я населення в результаті безсистемного 

захоронення ТПВ; 

- вилучати вторинну сировину шляхом запровадження 

системи сортування ТПВ та отримати значний економічний 

ефект від її реалізації; 

- добитись широкої участі населення та об’єднань громадян 

до цієї роботи, залучивши їх до участі в акції «Роздільний 

збір сміття – це просто!»; 

- покращити стан обслуговування населення послугою з 

вивезення ТПВ, придбавши обладнання (контейнери) для 

збору побутових відходів; 

 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Магдалинівська ОТГ  

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Мешканці Магдалинівської ОТГ - 20962 особи 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  
   Забруднення навколишнього природного 

середовища, порушення екологічного балансу внаслідок 

безсистемного засмічення довкілля є основною проблемою 

нашого проекту. 

   Підраховано, що 80% відходів можна переробляти 

при роздільному зборі сміття. Основою будь-якої 

переробки служить сортування. Відсортовуючи пластик, 

скло, макулатуру для переробки ми можемо зберегти 

природні ресурси та покращити екологію. 

   Проектом ставимо перед собою завдання – придбання 

контейнерів для роздільного збирання ТПВ та будівництво 

контейнерних майданчиків. Формування у жителів 

дбайливого ставлення до навколишнього середовища та 

раціонального поводження з твердими побутовими 

відходами, поступове усвідомлення населенням того, що 

сортувати сміття – це просто, стане результатом 

проведення екологічної акції «Роздільний збір сміття – це 

просто!». 

 

8  Очікувані результати від реалізації 

проекту  
 поліпшено якість послуг зі збору, 

вивезення  та  утилізації  ТПВ  на  території  Магдалинівсь

кої громади; 

 зменшено  обсяги складування ТПВ на полігоні, 

внаслідок чого продовжити термін його експлуатації; 

 зменшено матеріальні витрати підприємства – 

надавача послуг з вивезення ТПВ на полігон та знижено 

видатки населення і бюджетної сфери на відповідні 

послуги; 

 забезпечено участь громадян у вирішенні питань 

благоустрою Магдалинівської ОТГ, піднято рівень 

свідомості та відповідальності. 
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9  Основні заходи проекту  1. Пошук пропозицій по закупівлі необхідного 

обладнання (контейнерів); 

2. Вивчення наявних пропозицій; 

3. Оцінка ринкової вартості обладнання (контейнерів) , 

з метою уникнення неоправданих витрат; 

4. Проведення тендеру; 

5. Укладання угод на закупівлю обладнання 

(контейнерів); 

6. Взяття на баланс придбаного обладнання 

(контейнерів); 

7. Передача обладнання (контейнерів)  на баланс КП 

"Комунальник»; 

8. будівництво та упорядкування майданчиків для 

розміщення контейнерів; 

10  Період реалізації проекту (з (рік) до 

(рік))  

2021 – 2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  400 500 500 1400 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Органи місцевого самоврядування, громадські організації, 

спонсори. 

 

 

 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.2. Підвищення 

якості соціальних, адміністративних та культурних послуг  
 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Мазур Юлія Миколаївна 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0505818621 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

mazurjuliia888@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

19. Створення багатопрофільного центру позашкільної 

освіти з філіями в старостинських округах по вул. 

Центральна, №12 смт Магдалинівка Магдалинівської 

ОТГ 

 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.2.1. Оптимізація та  покращення інфраструктури освітніх 

закладів, підвищення якості освітніх послуг 
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4  Мета та завдання проекту  Метою даного проекту є створення можливостей для 

виховання дітей, підлітків і молоді, які відкриють для 

кожного з вихованців простір для розвитку ініціативності 

та самостійності, інтелектуальних і творчих здібностей, 

розкриють різноманітні форми організації ігрової та 

дозвіллєвої діяльності як надійного засобу навчання, 

фізичного, естетичного та інтелектуального розвитку 

особистості.   

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської об’єднаної територіальної 

громади 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Персонал та учні навчальних закладів, батьки 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Однією із проблем Магдалинівської ОТГ є 

неможливість існуючої освітньої мережі громади в 

повному обсязі забезпечити потребу населення в отриманні 

якісних позашкільних освітніх послуг, та наданні 

можливості молоді проводити дозвілля з максимальною 

користю, відкривати та розвивати творчий та спортивний 

потенціал. Можливість створення центру позашкільної 

освіти є  актуальною, оскільки будівля знаходиться на 

території Магдалинівської загальноосвітньої школи. 

Реалізація даного проекту дозволить зберегти будівлю, яка 

має важливу духовну та історичну цінність для смт.  

Магдалинівка та громади в цілому. Це сприятиме 

створенню безпечних та комфортних умов для учнів школи 

під час навчально-виховного процесу, економії бюджетних 

коштів за рахунок зменшення витрат на опалення даної 

будівлі. Також створення Центру дасть змогу збільшити 

кількість напрямків навчання, відкриття нових фахів, 

побудувати просторий актовий зал для проведення масових 

заходів, та дозволить створити нові робочі місця, що 

стимулюватиме повернення молоді до проживання у 

сільській місцевості. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 створено Центр позашкільної освіти; 

 вирішено проблему ефективного утримання об'єкта 

соціальної сфери та розширення перспективи його 

розвитку ; 

 забезпечено підтримку та розвиток 

інтелектуального і творчого потенціалу регіону через 

систему позашкільної освіти. 

  підвищено рівень та якість позашкільної освіти у 

позашкільних навчальних закладах ОТГ; 

 забезпечено підтримку обдарованої і талановитої 

молоді; 

 поліпшено моральне та матеріальне стимулювання 

професійної діяльності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів;  

 покращено матеріальну-технічну базу закладу. 
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9  Основні заходи проекту   виготовлення Проектно-кошторисної документації; 

  вибір підрядної організації; 

  проведення будівельних робіт; 

  здача та введення об’єкта в експлуатацію. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 – 2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет   20000  20000 

бюджет громади  1000 2000 3000 6000 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Дробітько Володимир Анатолійович, голова 

Магдалинівської ОТГ 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0682243328 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

volodymyr050978@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

20. Капітальний ремонт з використанням 

енергозберігаючих технологій будівлі ДНЗ с. 

Очеретувате Магдалинівської ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.2.1. Оптимізація та  покращення інфраструктури освітніх 

закладів, підвищення якості освітніх послуг 

4  Мета та завдання проекту  Метою проекту є скорочення споживання паливно-

енергетичних ресурсів у будівлі  ДНЗ с.Очеретувате за 

рахунок проведення капітального ремонту з 

впровадженням енергозберігаючих заходів. 

Завдання проекту: проведення термомодернізації будівлі 

дитячого садка; покращення комфортності перебування 

дітей та співробітників у закладі; 

 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

с. Очеретувате Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Проект передбачає охоплення населення с. Очеретувате 

Магдалинівської ОТГ, в тому числі: вихованці та 

співробітники закладу дошкільної освіти.  

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  Об’єкт капітального ремонту – будівля комунального 

дошкільного навчального закладу «Сонечко».  Тривалий 

період експлуатації приміщень без капітальних ремонтів 
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призвів до істотної зношеності будівлі та інженерних 

комунікаційних систем. Невідповідність будівлі сучасним 

вимогам енергозбереження значно підвищує об’єми 

споживання енергоносіїв. На сьогоднішній день головною 

проблемою дитячого садка є низький рівень комфорту в 

будівлі та водночас надмірне споживання енергоресурсів. 

Для створення комфортних умов перебування у дитячому 

садку, оптимізації температурного режиму в приміщенні, 

зменшення споживання енергоресурсів і видатків 

бюджетних коштів за спожиті енергоносії необхідно 

здійснити енергозберігаючі заходи. 

 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 покращено фізичний стан об’єкта та забезпечено 

належні умови для його функціонування;  

 покращено температурний режим та приведено його 

до відповідності встановленим санітарно-гігієнічним 

нормам; 

 забезпечено комфортні та безпечні умови для 

ефективної реалізації виховного процесу; 

 реалізовано новітні енергозберігаючі технології для 

економії коштів шляхом мінімізації енерговитрат; 

 покращено планування будівлі та благоустрою 

території;  поліпшення експлуатаційні якості будівлі 

дитячого садочка; 

 забезпечено сприятливі умови для подальшого 

розвитку дошкільної освіти в короткостроковій та 

довгостроковій перспективах. 

соціальний вплив  Реалізація проекту дозволить 

забезпечити комфортні умови для перебування дітей та 

персоналу в приміщеннях закладів; створити умови для 

повноцінного  розвитку дитини в сільській місцевості та 

підвищення якості початкової освіти 

9  Основні заходи проекту  Основні заходи проекту пов’язані з проведенням 

капітального ремонту будівлі ДНЗ: 

 здійснення державних закупівель робіт; 

 укладання угод з підрядною організацією, оформлення 

дозвільних документів на проведення будівельних робіт; 

 виконання будівельно-монтажних робіт, у тому числі:  

утеплення фасаду, даху, цоколю будівлі; заміна вікон та 

дверей на металопластикові;  заміна інженерних 

комунікацій (системи холодного водопостачання, 

центрального опалення, каналізації, електромереж, 

водостоків),  ремонт та утеплення стін та стелі підвалу; 

внутрішні ремонтні роботи. 

 введення об’єкта в експлуатацію, аналіз ефективності 

виконаних заходів проекту; 

 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 рік 
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11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет  5000   5000 

бюджет громади  2000   2000 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Гуртовий Іван Сергійович, в.о. старости Очеретуватського 

старостинського округу 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0976931338 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

igurtovoy@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

21. Капітальний ремонт покрівлі з використанням 

енергозберігаючих технологій будівлі Очеретської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Очеретувате 

Магдалинівської ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.2.1. Оптимізація та  покращення інфраструктури освітніх 

закладів, підвищення якості освітніх послуг 

4  Мета та завдання проекту  Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом 

термоізоляції даху Очеретуватівської загальноосвітньої 

школи як  освітнього і культурного центру села. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

с. Очеретувате Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Проект передбачає охоплення населення с. 

Очеретувате Магдалинівської ОТГ, в тому числі: учні та 

співробітники навчального закладу.  

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Актуальність даного проекту обумовлена необхідністю 

капітального ремонту даху Очеретуватівської 

загальноосвітньої школи. Це дасть змогу створити належні 

умови для навчання, адже «тепла школа – запорука 

здоров’я – здорова нація». Капітальний ремонт даху школи 

забезпечить збереження приміщення, де нормалізується 

рівень вологості, покращиться внутрішній і зовнішній стан 

будівлі, створить комфортні умови, забезпечить 

енергозбереження та дотримання температурного режиму, 

і як наслідок, збереження здоров’я  учнів та колективу. 

 Основна проблема проекту -  утеплення та перекриття 

даху забезпечить суттєве зменшення витрат енергоресурсів 

та коштів на оплату комунальних послуг, економію 

природного газу, дозволить зберігати оптимальний 

температурний режим, будівля буде відповідати вимогам 
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санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, охорони 

праці. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 покращено фізичний стан об’єкта та забезпечено 

належні умови для його функціонування;  

 покращено температурний режим та приведено його 

до відповідності встановленим санітарно-гігієнічним 

нормам; 

 забезпечено комфортні та безпечні умови для 

ефективної реалізації виховного процесу; 

 реалізовано новітні енергозберігаючі технології для 

економії коштів шляхом мінімізації енерговитрат; 

 покращено планування будівлі та благоустрою 

території;  поліпшення експлуатаційні якості будівлі 

школи; 

 забезпечено сприятливі умови для подальшого 

розвитку освіти в короткостроковій та довгостроковій 

перспективах. 

соціальний вплив  Реалізація проекту дозволить 

забезпечити комфортні умови для перебування учнів, 

вчителів та персоналу в приміщеннях закладів; створити 

умови для повноцінного  розвитку дитини в сільській 

місцевості та підвищення якості шкільної освіти 

9  Основні заходи проекту  1. Розроблення  і затвердження проектно-кошторисної 

документації; 

2. Проведення відбору підрядника на виконання 

ремонтно-будівельних робіт; 

3. Укладання відповідної угоди на проведення робіт; 

4. Розподілення  обов’язків ініціативної групи для 

організації роботи членів громади та нагляду за 

виконанням робіт; 

5. Капітальний ремонт даху; 

6. Приймання робіт та оформлення необхідних 

документів; 

7. Залучення уваги громадськості до проблем 

використання енергоресурсів через просвітницьку 

діяльність навчального закладу на території громади; 

 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2022 рік 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади   3000  3000 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 
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суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Дробітько Володимир Анатолійович, голова 

Магдалинівської ОТГ 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0682243328 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

volodymyr050978@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

22. Капітальний ремонт покрівлі з використанням 

енергозберігаючих технологій будівлі Казначеївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Казначеївка 

Магдалинівської ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.2.1. Оптимізація та  покращення інфраструктури освітніх 

закладів, підвищення якості освітніх послуг 

4  Мета та завдання проекту  Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом 

термоізоляції даху Казначеївської загальноосвітньої 

школи як  освітнього і культурного центру села. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

с. Казначеївка Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Проект передбачає охоплення населення с. Казначеївка 

Магдалинівської ОТГ, в тому числі: учні та співробітники 

навчального закладу.  

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Актуальність даного проекту обумовлена необхідністю 

капітального ремонту даху Казначеївської 

загальноосвітньої школи. Це дасть змогу створити належні 

умови для навчання, адже «тепла школа – запорука 

здоров’я – здорова нація». Капітальний ремонт даху школи 

забезпечить збереження приміщення, де нормалізується 

рівень вологості, покращиться внутрішній і зовнішній стан 

будівлі, створить комфортні умови, забезпечить 

енергозбереження та дотримання температурного режиму, 

і як наслідок, збереження здоров’я  учнів та колективу. 

 Основна проблема проекту -  утеплення та перекриття 

даху забезпечить суттєве зменшення витрат енергоресурсів 

та коштів на оплату комунальних послуг, економію 

природного газу, дозволить зберігати оптимальний 

температурний режим, будівля буде відповідати вимогам 

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, охорони 

праці. 

 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 покращено фізичний стан об’єкта та забезпечено 

належні умови для його функціонування;  

 покращено температурний режим та приведено його 

до відповідності встановленим санітарно-гігієнічним 

нормам; 

 забезпечено комфортні та безпечні умови для 

ефективної реалізації виховного процесу; 
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 реалізовано новітні енергозберігаючі технології для 

економії коштів шляхом мінімізації енерговитрат; 

 покращено планування будівлі та благоустрою 

території;  поліпшення експлуатаційні якості будівлі 

школи; 

 забезпечено сприятливі умови для подальшого 

розвитку освіти в короткостроковій та довгостроковій 

перспективах. 

соціальний вплив  Реалізація проекту дозволить 

забезпечити комфортні умови для перебування учнів, 

вчителів та персоналу в приміщеннях закладів; створити 

умови для повноцінного  розвитку дитини в сільській 

місцевості та підвищення якості шкільної освіти 

9  Основні заходи проекту  1. Розроблення  і затвердження проектно-кошторисної 

документації; 

2. Проведення відбору підрядника на виконання 

ремонтно-будівельних робіт; 

3. Укладання відповідної угоди на проведення робіт; 

4. Розподілення  обов’язків ініціативної групи для 

організації роботи членів громади та нагляду за 

виконанням робіт; 

5. Капітальний ремонт даху; 

6. Приймання робіт та оформлення необхідних 

документів; 

7. Залучення уваги громадськості до проблем 

використання енергоресурсів через просвітницьку 

діяльність навчального закладу на території громади; 

 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 – 2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  100 1500  1600 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 
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 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Пустова Олена Анатоліївна, в.о. старости 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0974158850 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

kotovkacc@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

23. Будівництво модульної котельні. Котовська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Котовка 

Магдалинівської ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.2.1. Оптимізація та  покращення інфраструктури освітніх 

закладів, підвищення якості освітніх послуг 

4  Мета та завдання проекту  Створення комфортних умов для навчання дітей, роботи 

обслуговуючого персоналу та педагогічних працівників у 

загальноосвітній школі с. Котовка шляхом встановлення 

модульної будівлі котельні. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

с. Котовка Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Проект передбачає охоплення населення с. Котовка 

Магдалинівської ОТГ, в тому числі: учні та співробітники 

навчального закладу.  

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

В умовах загальносвітового зростаючого дефіциту і 

відповідного збільшення вартості енергоресурсів виникає 

потреба в їх економії. Даний проект спрямований на 

вирішення актуальних економічних та соціальних проблем 

сучасного села, його мешканців та школи. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 забезпечено стале функціонування навчального 

закладу згідно з санітарними нормами; 

 забезпечено відповідного теплового режиму для 

перебування учнів та працівників у приміщенні школи; 

 значна економія бюджетних коштів на використання 

енергоносіїв у школі.  

соціальний вплив  Реалізація проекту дозволить 

забезпечити комфортні умови для перебування учнів, 

вчителів та персоналу в приміщеннях закладів; створити 

умови для повноцінного  розвитку дитини в сільській 

місцевості та підвищення якості шкільної освіти 

9  Основні заходи проекту  1. Створення робочої групи з реалізації проекту. 

2. Подання оголошення та проведення тендера з 

метою визначення переможця на виконання підрядних 

робіт. 

3. Укладання договору підряду. 

4. Здійснення моніторингу виконання проекту. 

5. Проведення робіт по будівництву модульної 

котельні в Котовській ЗОШ згідно проектно – 

кошторисної документації. 

6. Підготовка та подання звітності по реалізації 

проекту. 
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7. Висвітлення в засобах масової інформації, на сайті 

Магдалинівської райдержадміністрації інформації про 

реалізацію проекту. 

 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2020 рік 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  300   300 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

1500   1500 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Прокопенко Людмила Олексіївна, директор ДНЗ №1 смт. 

Магдалинівка 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0667899714 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

dnz1@mag-osvita.dp.ua 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

24. Заходи з благоустрою території ДНЗ №1 смт. 

Магдалинівка 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.2.1. Оптимізація та  покращення інфраструктури освітніх 

закладів, підвищення якості освітніх послуг 

4  Мета та завдання проекту  Основна мета проекту: 

- створення сприятливих умов для фізичного розвитку 

дітей дошкільного віку на прогулянці за будь-яких 

погодних умов; 

- підвищення безпеки дозвілля дітей, організація ігрової 

діяльності дітей; 

- гармонійне виховання дітей, їх оздоровлення, фізичний 

розвиток для швидкої соціалізації в суспільстві; 

- забезпечення розвитку всіх груп м'язів, вестибулярного 

апарату, уваги, дрібної моторики, соціальних навичок та 

інших важливих для подальшого повноцінного життя 

аспектів; 

- естетичне оздоблення території ДНЗ. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

 смт. Магдалинівка, Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Проект поширюється на: 

- дітей дошкільного віку від 2 до 6 років; 

- батьків та родичів дітей; 
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-молоді сім’ї, які проживають у цьому районі; 

- працівники ДНЗ. 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

На території дошкільного навчального закладу №1 є 

територія, відведена під ігровий майданчик, проте його 

обладнання не відповідає вимогам щодо організації 

дозвілля для дітей, проведення активних ігор, занять на 

повітрі. Йде мова, насамперед, про пошкоджені дахи 

дитячих альтанок, які унеможливлюють прогулянки на 

свіжому повітрі у раі незначного погіршення погодних 

умов, а також про бетонне покриття майданчика, яке часто 

стає причиною травм вихованців під час рухливих ігр. 

Крім цього на території ДНЗ №1 застаріле ігрове 

обладнання, якому більше 30 років, і яке потребує заміни 

на нове і сучасне. 

Батьки і вихователі хочуть, щоб діткам було комфортно і 

затишно, а найголовніше – безпечно на ігровому 

майданчику, адже діти дуже рухливі і їм постійно потрібні 

фізичні навантаження. Тому ми хочемо створити безпечні 

і комфортні умови, а саме - придбати та встановити нове 

ігрове обладнання (гімнастичний комплекс, «Паравоз з 

вагончиком», « Трамвайчик», «Машинка», пісочниці з 

навісом), накрити майданчик дашком з металочерепиці , 

який захистить дітей від поганих погодних умов та 

допоможе організувати проведення з дітьми безтурботних 

годин на свіжому повітрі з користю для їх розвитку, а 

також зміцнить та загартує дитячий організм. Встановити 

гумове покриття щоб попередити дитячий травматизм і 

забезпечити легкість в ходьбі та бігові під час рухливих 

ігор на території ігрового майданчика та забезпечити 

комфортні та безпечні умови для відпочинку дітей, 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Очікуваний результат: В даний час у садочку 130 дітей і 

кожного року приходять нові діти, тому внаслідок даного 

проекту діти, які проживають на вул. Незалежності,31б та 

прилеглих вулицях - отримають безпечний,сучасний та 

комфортний дитячий майданчик з гумовим пркриттям та 

новим ігровим обладнанням - гімнастичні комплекси 

«Паравоз з вагончиком», « Трамвайчик», «Машинка», 

пісочниці з навісом), накрити майданчик дашком з 

металочерепиці на яких будуть створенні відмінні умови 

для повноцінного фізичного розвитку і кожен з них 

матиме змогу вільно ними користуватись. Таким чином, 

можна зробити висновок, що при успішній реалізації 

цього проекту дозволить нам вирішити одне з 

найголовніших завдань – створення комфортних та 

безпечних умов для дітей. Проект допоможе у вихованні 

здорових, фізично активних, розвинених діток, які будуть 

рости здоровими і щасливими. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації проекту  

Проект надасть можливість вихованцям ДНЗ №1 

проводити більше часу на свіжому повітрі у садку. Діткам 

буде комфортно, цікаво, затишно, а головне – безпечно. 
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Вони зможуть повноцінно бігати у безпечному павільйоні 

та гратися на новому ігровому обладнанні 

соціальний вплив  Зниження захворюваності дітей що, як наслідок, веде до 

системної професійної зайнятості батьків 

9  Основні заходи проекту   1. Виготовлення проектно-кошторисної документації 

 2. Залучення спеціалістів з будівельних робіт.                                                                                       

3. Здійснення заходів з благоустрою території ДНЗ.                                                                                                         

4. Придбання та встановлення гумового покриття. 

5. Реконструкція ігрових альтанок. 

6. Придбання та встановлення ігрового обладнання та 

гімнастичних комплексів. 

7. Висвітлення проведених заходів по реалізації проекту в 

ЗМІ. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 рік 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  520   520 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Дробітько Володимир Анатолійович, голова 

Магдалинівської ОТГ 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0682243328 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

volodymyr050978@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

25. Будівництво модульної котельні. Маріївський 

навчально-виховний комплекс (НВК) с. Маріївка 

Магдалинівської ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.2.1. Оптимізація та  покращення інфраструктури освітніх 

закладів, підвищення якості освітніх послуг 

4  Мета та завдання проекту  Створення комфортних умов для навчання дітей, роботи 

обслуговуючого персоналу та педагогічних працівників у 

НВК с. Маріївка шляхом встановлення модульної будівлі 

котельні. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

с. Маріївка Магдалинівської ОТГ 
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6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Проект передбачає охоплення населення с. Маріївка  

Магдалинівської ОТГ, в тому числі: вихованці, учні та 

співробітники навчального закладу.  

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

В умовах загальносвітового зростаючого дефіциту і 

відповідного збільшення вартості енергоресурсів виникає 

потреба в їх економії. Даний проект спрямований на 

вирішення актуальних економічних та соціальних проблем 

сучасного села, його мешканців. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 забезпечено стале функціонування навчально-

виховного закладу згідно з санітарними нормами; 

 забезпечено відповідного теплового режиму для 

перебування вихованців, учнів та працівників у приміщенні 

НВК; 

 значна економія бюджетних коштів на 

використання енергоносіїв Маріївського НВК. 

соціальний вплив  Реалізація проекту дозволить 

забезпечити комфортні умови для перебування вихованців, 

учнів, вчителів та персоналу в приміщеннях закладів; 

створити умови для повноцінного  розвитку дитини в 

сільській місцевості та підвищення якості шкільної освіти 

9  Основні заходи проекту  1. Створення робочої групи з реалізації проекту. 

2. Подання оголошення та проведення тендера з 

метою визначення переможця на виконання підрядних 

робіт. 

3. Укладання договору підряду. 

4. Здійснення моніторингу виконання проекту. 

5. Проведення робіт по будівництву модульної 

котельні в Маріївському НВК згідно проектно – 

кошторисної документації. 

6. Підготовка та подання звітності по реалізації 

проекту. 

7. Висвітлення в засобах масової інформації, на сайті 

Магдалинівської райдержадміністрації інформації про 

реалізацію проекту. 

 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2020 рік 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021 рік  2022 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  300   300 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

1500   1500 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 
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державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Дробітько Володимир Анатолійович, голова 

Магдалинівської ОТГ 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0682243328 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

volodymyr050978@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

26. Створення закладу дошкільної освіти (ЗДО) на базі 

Євдокіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Євдокіївка 

Магдалинівської ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.2.1. Оптимізація та  покращення інфраструктури освітніх 

закладів, підвищення якості освітніх послуг 

4  Мета та завдання проекту  Створення умов для доступності дошкільної освіти 

та  навчання дітей  за місцем проживання, збільшення 

охоплення дітей освітніми послугами. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

с. Маріївка Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Проект передбачає охоплення населення с. Євдокіївка  

Магдалинівської ОТГ, в тому числі: майбутні вихованці та 

співробітники дошкільного закладу.  

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

 Розвиток дошкільної освіти, підвищення її якості, 

виховання здорового майбутнього покоління – одна з цілей 

Магдалинівської ОТГ. За останні десятиліття в селі 

Євдокіївка виросло не одне покоління, яке не пройшло 

первинної соціалізації, з-за відсутності дитячого садочку, і 

цей факт викликає занепокоєння в громаді.  

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

 створено енергоефективний  сучасний дошкільний 

навчальний заклад комунальної власності; 

 створено  місця для навчання та розвитку дітей; 

 створено робочі місця для працівників закладу; 

 забезпечено тимчасову зайнятість для осіб протягом 

процесу будівництва ; 

 створено умови для доступності дошкільної освіти 

та  навчання дітей  за місцем проживання, збільшено 

охоплюваність дітей освітніми послугами. 

9  Основні заходи проекту  1. Створення робочої групи з реалізації проекту. 

2. Подання оголошення та проведення тендера з 

метою визначення переможця на виконання підрядних 

робіт. 

3. Укладання договору підряду. 

4. Здійснення моніторингу виконання проекту. 

5. Проведення будівельних робіт по створенню 

дошкільного закладу згідно проектно – кошторисної 

документації. 

6. Підготовка та подання звітності по реалізації 

проекту. 
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7. Висвітлення в засобах масової інформації, на сайті 

Магдалинівської райдержадміністрації інформації про 

реалізацію проекту. 

 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 рік 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  1600   1600 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Дробітько Володимир Анатолійович, голова 

Магдалинівської ОТГ 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0682243328 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

volodymyr050978@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

27. Розвиток мережі амбулаторій та ФАПів в населених 

пунктах громади, покращення якості надання ними 

послуг 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.2.2. Оптимізація та  покращення інфраструктури 

закладів охорони здоров’я, підвищення якості медичних 

послуг 

4  Мета та завдання проекту  Покращення якості надання первинної медичної допомоги 

населенню 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Виконання робіт з капітального ремонту, 

реконструкції, модернізації та переоснащення існуючих 

приміщень амбулаторій та ФАПів, створення нових 

амбулаторій та ФАпів, оснащення їх обладнанням 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 Проведено капітальний ремонт 3 ФАПів. 

 Проведено капітальний ремонт 1 центру первинної 

медико-санітарної допомоги. 

 Забезпечено медичним обладнанням. 
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9  Основні заходи проекту   Проведення капітальних ремонтів, модернізації та 

переоснащення існуючих амбулаторій та ФАПів. 

 Покращення умов надання первинної медичної 

допомоги населенню. 

 Проведення капітальних ремонтів, реконструкцій, 

термомодернізацій будівель амбулаторій. 

 Створення нових амбулаторій. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021-2023 рр 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет  2000 2000 2000 6000 

бюджет громади  2000 2000 2000 6000 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

1000 1000 2000 4000 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Пустова Олена Анатоліївна, в.о. старости Котовського 

старостинського округу 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0974158850 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

kotovkacc@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

28. Реконструкція будівлі будинку культури в с. 

Котовка Магдалинівської ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.2.3. Оптимізація діяльності закладів культури та спорту 

4  Мета та завдання проекту  Метою проекту є повноцінне  функціонування  установи, 

забезпечення високої якості надання культурно-освітніх 

послуг, забезпечення належних умов для розвитку 

культури, естетичного виховання громадян, задоволення 

потреб найбільш вразливих соціальних груп, створення 

безпечних та комфортних умов для розвитку творчості  та 

збереження культурної спадщини. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  На сьогоднішній день назріла нагальна потреба в 

проведенні реконструкції приміщення будинку культури в 

с Котовка. Проблемою є неминуча руйнація 
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приміщення,  фізичне та моральне більшості  комунікацій. 

Крім того, саме  приміщення потребує поліпшення як 

естетичного вигляду  фасаду так і  внутрішніх кімнат. 

Приміщення  сільського будинку культури  не 

відповідає ряду санітарно-гігієнічних умов.  Для 

приведення  в належний стан приміщення необхідні значні 

капіталовкладення на проведення ремонтів самої будівлі: 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 Залучення молодих спеціалістів, створення нових 

робочих місць; 

 Створення  колективів, гуртків та художньої 

самодіяльності; 

 збільшення кількості культурно-масових подій 

9  Основні заходи проекту  
 презентація проекту перед членами громади з 

участю керівників підприємств-партнерів; 

 висвітлення проведення робіт в районних засобах 

масової інформації; 

 проведення робіт по реконструкції  будинку 

культури; 

 прес-конференція (нарада) за результатами 

впровадження проекту; 

 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 рік 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет  12000   12000 

бюджет громади  1500   1500 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Гуртовий Іван Сергійович, в.о. старости Очеретуватського 

старостинського округу 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0976931338 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

igurtovoy@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

29. Реконструкція будівлі будинку культури в с. 

Очеретувате Магдалинівської ОТГ 



Стратегія розвитку Магдалинівської ОТГ до 2027 року 

 

 
119 

 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.2.3. Оптимізація діяльності закладів культури та спорту 

4  Мета та завдання проекту  Метою проекту є повноцінне  функціонування  установи, 

забезпечення високої якості надання культурно-освітніх 

послуг, забезпечення належних умов для розвитку 

культури, естетичного виховання громадян, задоволення 

потреб найбільш вразливих соціальних груп, створення 

безпечних та комфортних умов для розвитку творчості  та 

збереження культурної спадщини. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

На сьогоднішній день назріла нагальна потреба в 

проведенні реконструкції приміщення будинку культури в 

с Котовка. Проблемою є неминуча руйнація 

приміщення,  фізичне та моральне більшості  комунікацій. 

Крім того, саме  приміщення потребує поліпшення як 

естетичного вигляду  фасаду так і  внутрішніх кімнат. 

Приміщення  сільського будинку культури  не 

відповідає ряду санітарно-гігієнічних умов.  Для 

приведення  в належний стан приміщення необхідні значні 

капіталовкладення на проведення ремонтів самої будівлі: 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 Залучення молодих спеціалістів, створення нових 

робочих місць; 

 Створення  колективів, гуртків та художньої 

самодіяльності; 

 збільшення кількості культурно-масових подій 

9  Основні заходи проекту   презентація проекту перед членами громади з 

участю керівників підприємств-партнерів; 

 висвітлення проведення робіт в районних засобах 

масової інформації; 

 проведення робіт по реконструкції  будинку 

культури; 

 прес-конференція (нарада) за результатами 

впровадження проекту; 

 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2022-2023 рр 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет   6000 7000 13000 

бюджет громади      

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

 1000  1000 
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12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Дробітько Володимир Анатолійович, голова 

Магдалинівської ОТГ 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0682243328 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

volodymyr050978@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

30. Реконструкція  спорткомплексу СК «Мрія» смт. 

Магдалинівка 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.2.3. Оптимізація діяльності закладів культури та спорту 

4  Мета та завдання проекту  Створення умов для задоволення потреб кожного 

громадянина, який мешкає на території громади, сприяння 

підвищенню рівня здоров'я, фізичному і духовному 

розвитку, виховання у населення відповідної мотивації і 

активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя, 

пропаганда фізичної підготовленості як фактору 

забезпечення здоров'я і дієздатності на підставі 

переконливих даних про її роль в життєдіяльності людини. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Останні роки у Магдалинівській ОТГ приділялось 

багато уваги по залученню дітей та молоді до занять 

спортом. В зв’язку з чим, виникла нагальна потреба 

розширення існуючих спортивних об’єктів або 

будівництва нових.  

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 створення сучасного спортивного комплексу для 

вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дітей, 

підлітків, учнівської молоді ; 

 створення умов для проведення 

спортивних  змагань, турнірів  на високому рівні; 

 створення сприятливих умов для розвитку 

людського і соціального капіталу, орієнтованого на 

задоволення потреб особистості, суспільства і держави; 

 створення додаткових секцій та гуртків за різними 

спортивними напрямками; 

 оновлення і збільшення кількості спортивного 

обладнання, інвентарю та устаткування. 

 

9  Основні заходи проекту   будівельні роботи 

 матеріально-технічне забезпечення  

 благоустрій прилеглої території  
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 озеленення та інші роботи. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021-2022 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет  10000 10000  20000 

бюджет громади      

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Дробітько Володимир Анатолійович, голова 

Магдалинівської ОТГ 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0682243328 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

volodymyr050978@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

31. Будівництво спортивного майданчика  (футбольне 

поле із штучним покриттям) на території  с. Оленівка 

Магдалинівської ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.2.3. Оптимізація діяльності закладів культури та спорту 

4  Мета та завдання проекту  Метою проекту є будівництво спортивного 

майданчика  (міні футбольне поле із штучним покриттям) 

на території  с. Оленівка для створення сприятливих умов 

для  пропаганди здорового способу життя , гармонійного 

розвитку особистості,  занять  спортом учнів 

школи,   жителів мікрорайону, молоді прилеглих громад, 

проведення змагань, турнірів, спартакіад,  для формування 

морально-духовної особистості з високим рівнем фізичної 

підготовленості та здатністю захищати державні інтереси 

України. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Оленівського старостинського округу 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Відсутність  сучасного спортивного майданчика  не 

дає можливості для повноцінного розвитку особистості, 

реалізації  спортивних  задатків учнів навчального закладу 

та молоді селища.  Зайнятість спортом сприятиме 
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пропаганді здорового способу життя та убезпечить молодь 

від шкідливих звичок. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Створено умови для розвитку  фізичних та моральних 

якостей населення, поліпшить їх стану здоров’я. 

9  Основні заходи проекту  Проектом передбачається будівництво спортивного 

майданчика - обладнання футбольного поля  з виконанням 

спеціального штучного  покриття, з обладнанням 

огорожі  по периметру  поля,  з комплектом футбольних 

воріт, з розміткою для гри в футбол, з 

можливостю  освітлення  футбольного поля, трибуни з 

двох сторін у два ряди, облаштування відмостки навколо 

поля. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 рік 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  1500   1500 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Пустова Олена Анатоліївна, в.о. старости 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0974158850 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

kotovkacc@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

32. Будівництво спортивного майданчика  (футбольне 

поле із штучним покриттям) на території  с. Котовка 

Магдалинівської ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.2.3. Оптимізація діяльності закладів культури та спорту 

4  Мета та завдання проекту  Метою проекту є будівництво спортивного 

майданчика  (міні футбольне поле із штучним покриттям) 

на території  с. Котовка для створення сприятливих умов 

для  пропаганди здорового способу життя , гармонійного 

розвитку особистості,  занять  спортом учнів 

школи,   жителів мікрорайону, молоді прилеглих громад, 

проведення змагань, турнірів, спартакіад,  для формування 

морально-духовної особистості з високим рівнем фізичної 
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підготовленості та здатністю захищати державні інтереси 

України. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Котовського старостинського округу 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Відсутність  сучасного спортивного майданчика  не 

дає можливості для повноцінного розвитку особистості, 

реалізації  спортивних  задатків учнів навчального закладу 

та молоді селища.  Зайнятість спортом сприятиме 

пропаганді здорового способу життя та убезпечить молодь 

від шкідливих звичок. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

створено умови для розвитку  фізичних та моральних 

якостей населення, поліпшить їх стану здоров’я. 

9  Основні заходи проекту  Проектом передбачається будівництво спортивного 

майданчика - обладнання футбольного поля  з виконанням 

спеціального штучного  покриття, з обладнанням 

огорожі  по периметру  поля,  з комплектом футбольних 

воріт, з розміткою для гри в футбол, з 

можливостю  освітлення  футбольного поля, трибуни з 

двох сторін у два ряди, облаштування відмостки навколо 

поля. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2023 рік 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади    1500 1500 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Дробітько Володимир Анатолійович, голова 

Магдалинівської ОТГ 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0682243328 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

volodymyr050978@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

33. Будівництво спортивного майданчика  (футбольне 

поле із штучним покриттям) на території  с. 

Казначеївка Магдалинівської ОТГ 
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3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.2.3. Оптимізація діяльності закладів культури та спорту 

4  Мета та завдання проекту  Метою проекту є будівництво спортивного 

майданчика  (міні футбольне поле із штучним покриттям) 

на території  с. Казначеївка для створення сприятливих 

умов для  пропаганди здорового способу життя , 

гармонійного розвитку особистості,  занять  спортом учнів 

школи,   жителів мікрорайону, молоді прилеглих громад, 

проведення змагань, турнірів, спартакіад,  для формування 

морально-духовної особистості з високим рівнем фізичної 

підготовленості та здатністю захищати державні інтереси 

України. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Казначеївського старостинського округу 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Відсутність  сучасного спортивного майданчика  не 

дає можливості для повноцінного розвитку особистості, 

реалізації  спортивних  задатків учнів навчального закладу 

та молоді селища.  Зайнятість спортом сприятиме 

пропаганді здорового способу життя та убезпечить молодь 

від шкідливих звичок. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 створено умови для розвитку  фізичних та 

моральних якостей населення,  

 створено умови для поліпшення стну здоров’я 

населення. 

9  Основні заходи проекту  Проектом передбачається будівництво спортивного 

майданчика - обладнання футбольного поля  з виконанням 

спеціального штучного  покриття, з обладнанням 

огорожі  по периметру  поля,  з комплектом футбольних 

воріт, з розміткою для гри в футбол, з 

можливостю  освітлення  футбольного поля, трибуни з 

двох сторін у два ряди, облаштування відмостки навколо 

поля. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2022 рік 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади   1500  1500 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 
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 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Дробітько Володимир Анатолійович, голова 

Магдалинівської ОТГ 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0682243328 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

volodymyr050978@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

34. Створення ЦНАП: забезпечення високих 

стандартів якості надання адміністративних послуг в 

Магдалинівській ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.2.4. Підвищення якості надання адміністративних послуг 

4  Мета та завдання проекту  Забезпечення розвитку системи надання адміністративних 

послуг повністю орієнтованої на громадян та підприємців, 

створення умов для комфортного вирішення фізичними та 

юридичними особами необхідних для їх діяльності питань. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ, а саме фізичні особи, 

юридичні особи, які звертаються за отриманням 

адміністративних послуг, суб`єкти надання 

адміністративних послуг – органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, 

уповноваженні відповідно до закону 

надавати  адміністративні послуги. 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Практика надання адміністративних послуг в Україні 

засвідчує чимало проблем на шляху отримання таких 

послуг споживачами. Це підтверджується не лише 

особистим досвідом більшості громадян, але й даними 

спеціальних досліджень. 

Подоланню абсолютної більшості вищевказаних 

проблем сприяє створення ЦНАП та подальший розвиток 

його роботи на території Магдалинівської ОТГ. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

- введення в експлуатацію центру надання 

адміністративних послуг; 

- зменшення на 15 % терміну надання адміністративної 

послуги; 

- покращення доступності та якості надання 

адміністративних послуг. 

9  Основні заходи проекту   створення та функціонування робочої групи з 

реалізації проекту; 

 розробка та затвердження Концепції створення і 

розвитку ЦНАП; 

 проведення за участю суб`єктів надання 

адміністративних послуг навчальних  заходів для 

адміністраторів з метою належної організації надання 

адміністративних послуг через ЦНАП; 
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 підвищення поінформованості населення про 

реформування системи надання адміністративних послуг. 

 розробка проектно – кошторисної документації для 

будівництва приміщення ЦНАП; 

 проведення експертної оцінки проектно – 

кошторисної документації; 

ІІ етап: 
 проведення будівельно – монтажних робіт з 

використанням сучасних матеріалів,обладнання 

та  технологій; 

ІІІ етап: 
 запровадження сучасних електронних сервісів та 

«електронного урядування» в роботі органів місцевого 

самоврядування, налагодження міжвідомчої електронної 

взаємодії з органами виконавчої влади; 

 проведення дослідження якості надання 

адміністративних послуг;  

 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 рік 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  1500   1500 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

3000   3000 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Дробітько Володимир Анатолійович, голова 

Магдалинівської ОТГ 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0682243328 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

volodymyr050978@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

35. Реконструкція будівлі територіального центру 

соціального обслуговування 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.2.5. Забезпечення належного соціального захисту 

громадян 

4  Мета та завдання проекту  Створення активного центру для людей похилого віку де 

вони будуть забезпеченні різноманітними видами 

соціальних послуг: 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 
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6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Цільовими групами проекту визначено людей похилого 

віку, члени їх сімей, а також ті люди похилого віку які в 

майбутньому будуть користуватися з послуг тер центру. 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

В умовах інтенсивного старіння населення важливим є 

забезпечення підтримки та створення умов для того, щоб 

люди старшого віку могли продовжити брати участь в 

культурному, політичному, економічному та соціальному 

житті та мали можливість користуватися усіма 

досягненнями сучасних технологій та ресурсами. Для 

забезпечення гідної життєдіяльності людей похилого віку 

у системі соціального захисту займається міський 

територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 Вдосконалено існуючу соціальну інфраструктуру 

громади; 

 Покращено надання якості соціальних послуг 

терцентром шляхом облаштування кімнати перукаря, 

кімнати для занять спортивно-оздоровчої секції; 

 облаштовано кабінети масажиста, перукаря, прачки; 

 створено приміщення для спортивно-оздоровчої 

секції; 

 створено відділ денного перебування для людей, які 

частково втратили здатність до самообслуговування. 

9  Основні заходи проекту   сприяння реалізації конституційних прав людей 

старшого віку на освіту та навчання; 

 забезпечення доступу людей старшого віку до 

сучасних знань та інформації; 

 підтримки фізичної, психологічної та соціальної 

здатності людей похилого віку. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2022 -  2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади   3000 1000 4000 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 
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  ПІБ, посада Попович Наталія Олексіївна  

Редактор газети «Наше життя» 

Телефон  0980485942 

Електронна адреса Nashe_zhyttya@ukr.net 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

 36. Комунікативний клуб  «Золотий вік» 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.2.5. Забезпечення належного соціального захисту 

громадян 

 

4  Мета та завдання проекту  Мета проекту - створення умов для зміни стереотипу 

поведінки і життєвих установок людей старшого віку: 

відхід від пасивної позиції і формування нової моделі 

особистісної поведінки шляхом залучення старших людей 

у  розробку і здійснення суспільно значимих проектів, 

збільшення ступеня їх участі в суспільному житті. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Магдалинівська ОТГ  

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення 50+ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

   Люди старшого віку є повноправними членами 

сучасного суспільства. Вони мають специфічні проблеми, 

однією зі значних є необхідність забезпечити у своєму віці 

активне і творче дозвілля 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
  залучення до активного життя в суспільстві, 

реалізації соціальних проектів, використання своїх 

професійних знань для організації громадського 

просвітництва;  

 організація культурних заходів, екскурсій, виставок 

творчих робіт членів цього комунікативного клубу 

соціальний вплив  Зайнятість людей «золотого віку» у житті громади має 

позитивний вплив на життя громади в цілому, 

враховуючи, що кількість пенсіонерів на території ОТГ 

сягає 30%  

9  Основні заходи проекту  Виявлення бажаючих стати лекторами 

комунікативного клубу; визначення періодичності зібрань 

– складання календарних планів роботи.    

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 – 2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет  -    

обласний бюджет  -    

бюджет громади  100 100 100 300 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

200   200 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 
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суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Мазур Юлія Миколаївна 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  +380505818621 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

mazurjuliia888@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

37. Реконструкція  й комплексний благоустрій 

паркової як складової частини освітньо-культурно-

спортивного простору смт. Магдалинівка. 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.2.6. Розвиток інфраструктури для здорового та 

змістовного дозвілля мешканців громади. 

 

4  Мета та завдання проекту  Створення належних умов та облаштованих місць для 

проведення загальних зборів громади, урочистих заходів , 

а також масового відпочинку дорослих та дітей. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Діти та молодь Магдалинівської ОТГ; їхні батьки, старше 

покоління мешканців громади; працівники освіти, 

культури; громадські організації; гості громади 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Потреба в реконструкції  паркової зони випливає з 

відсутності належних умов та облаштованих місць для 

проведення загальних зборів громади, урочистих заходів , 

а також масового відпочинку дорослих та дітей. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 створено умови для культурного дозвілля 

мешканців та гостей громади; активного, змістовного 

відпочинку і дозвілля населення;  

 залучено різні групи населення до регулярного 

повноцінного, активного проведення часу; 

 забезпечення найкращі умови для відпочинку і 

проведення різних заходів;  

 створено сучасну інфраструктуру культури і 

дозвілля; 

 забезпечено належний естетичний вигляд  парку. 

9  Основні заходи проекту   проведення у парку робіт з благоустрою 

ландшафтних та опоряджувальних робіт, зокрема: 

облаштувати місце проведення урочистостей і масових 

заходів (свят, творчих конкурсів, концертів, танцювальних 

вечорів тощо) з відкритою естрадою; 

 озеленення території, висадка квітів; 

 облаштування велодоріжок з подальшою 

можливістю проведення спортивних змагань; 

 встановлення лавок та сміттєвих урн; 

 облаштування місця для пікніків, 
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  освітлення території; 

 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2022-2023 рр 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  
 

 

2022 рік  
 

 

2023 рік  
 

 

Усього  
 

державний бюджет      

обласний бюджет   5000 2000 7000 

бюджет громади   1000 1000 2000 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.3. Покращення стану 

дорожньо-транспортної інфраструктури  

 
 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Дробітько Володимир Анатолійович, голова 

Магдалинівської ОТГ 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0682243328 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

volodymyr050978@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

38. Удосконалення системи пасажироперевезень: 

створення маршрутів громадського транспорту  

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.3.1. Покращення транспортної доступності населених 

пунктів громади 

4  Мета та завдання проекту  Розвиток транспортної інфраструктури та поліпшення 

транспортної доступності в межах Магдалинівської ОТГ 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Насеелення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Відсутність громадського транспортного зв’язку, який 

поєднує  різні частини громади, призводить до соціальної 

напруги серед населення. Крім того, діючі автобусні 

маршрути приватного перевезення не задовольняють 

потреби соціально незахищених категорій громадян. 

Будівництво нових автобусних маршрутів дозволить 

розвантажити діючу місцеву транспортну мережу та 
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забезпечити доступним транспортним зв’язком  населення 

віддалених населених пунктів громади. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 будівництво нових автобусних маршрутів: 1. 

Мар’ївка – Крамарка – Жданівка – Оленівка – 

Магдалинівка; 2. Магдалинівка – Євдокіївка – Шевченківка 

– Першотравенка. 

 збільшено загальну протяжність контактної мережі 

автобусів 

 налагоджено транспортне сполучення між 

віддаленими населеними пунктами громади; 

 створення нових робочих місць 

9  Основні заходи проекту   Проведення будівельних робіт з переобладнання 

контактної мережі автобуса, будівництво зупинок; 

 заходи з організації дорожнього руху; 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021-2022 рр 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  200 1200  1400 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

1000   1000 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 
 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Дробітько Володимир Анатолійович, голова 

Магдалинівської ОТГ 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0682243328 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

volodymyr050978@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

39. Капітальний ремонт комунальної дороги по вул. 

Садова с. Оленівка Магдалинівської ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.3.2. Покращення дорожньої інфраструктури  

4  Мета та завдання проекту  Покращення благоустрою Магдалинівської ОТГ, 

покращення стану доріг, оптимізація та розвиток 

маршрутної мережі транспортного сполучення в громаді, 

вдосконалення транспортної політики, забезпечення 

безпеки дорожнього руху. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 
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6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Магдалинівська ОТГ у своєму активі має 374,2 км 

доріг, із них 151 км державних автомобільних та 223,2 км 

місцевих доріг з облаштованих асфальтовим покриттям. 

Впродовж тривалого періоду часу через брак коштів у 

міському бюджеті їх повноцінні ремонти не виконувалися. 

В результаті утворилася ситуація, коли майже 70% 

автомобільних доріг потребують негайного капітального 

ремонту. Забезпечення розвиненої дорожньо-транспортної 

інфраструктури, усунення руйнування дорожнього 

покриття, здійснення ефективних заходів щодо 

збільшення термінів експлуатації доріг, стало 

передумовою для здійснення капітального ремонту 

комунальної дороги по вул. Садова с.Оленівка 

Магдалинівської ОТГ. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Мешканці населеного пункту матимуть 

безперешкодний доступ до послуг з перевезення 

автомобільним транспортом, зокрема перевезення дітей з 

інших населених пунктів до школи та дитячого садка, що 

зменшить соціальну напругу з даного питання;  

капітально відремонтована ділянка дороги по 

вул.Садова дозволить підвищити безпеку руху та 

комфортність;  

відбудеться розвиток мережі автомобільних доріг 

населеного пункту. 

9  Основні заходи проекту  1.Створення робочої групи з питань реалізації 

проекту. 

2.  Проведення процедури закупівель (визначення 

виконавця робіт). 

3. Укладання договорів з виконавцем робіт, 

організаціями, що здійснюватимуть технічний та 

авторський нагляд. 

4. Виконання робіт з капітального ремонту дороги. 

5. Введення об’єкту в експлуатацію. 

6. Проведення інформаційних заходів (розміщення 

інформації про реалізацію проекту у ЗМІ). 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2022 рр 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет   14000  14000 

бюджет громади   500  500 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 
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суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 
 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Дробітько Володимир Анатолійович, голова 

Магдалинівської ОТГ 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0682243328 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

volodymyr050978@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

40. Капітальний ремонт комунальних доріг по вул. 

Ювілейна та вул. Осіння смт.Магдалинівка 

Магдалинівської ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.3.2. Покращення дорожньої інфраструктури  

4  Мета та завдання проекту  Покращення благоустрою Магдалинівської ОТГ, 

покращення стану доріг, оптимізація та розвиток 

маршрутної мережі транспортного сполучення в громаді, 

вдосконалення транспортної політики, забезпечення 

безпеки дорожнього руху. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Магдалинівська ОТГ у своєму активі має 374,2 км 

доріг, із них 151 км державних автомобільних та 223,2 км 

місцевих доріг з облаштованих асфальтовим покриттям. 

Впродовж тривалого періоду часу через брак коштів у 

міському бюджеті їх повноцінні ремонти не виконувалися. 

В результаті утворилася ситуація, коли майже 70% 

автомобільних доріг потребують негайного капітального 

ремонту. Забезпечення розвиненої дорожньо-транспортної 

інфраструктури, усунення руйнування дорожнього 

покриття, здійснення ефективних заходів щодо 

збільшення термінів експлуатації доріг, стало 

передумовою для здійснення капітального ремонту 

комунальних доріг по вул. Ювілейна та вул. Осіння 

смт.Магдалинівка Магдалинівської ОТГ 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Мешканці населеного пункту матимуть 

безперешкодний доступ до послуг з перевезення 

автомобільним транспортом, зокрема перевезення дітей з 

інших населених пунктів до школи та дитячого садка, що 

зменшить соціальну напругу з даного питання;  

капітально відремонтована ділянка дороги дозволить 

підвищити безпеку руху та комфортність;  

відбудеться розвиток мережі автомобільних доріг 

населеного пункту. 

9  Основні заходи проекту  1.Створення робочої групи з питань реалізації 

проекту. 
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2.  Проведення процедури закупівель (визначення 

виконавця робіт). 

3. Укладання договорів з виконавцем робіт, 

організаціями, що здійснюватимуть технічний та 

авторський нагляд. 

4. Виконання робіт з капітального ремонту дороги. 

5. Введення об’єкту в експлуатацію. 

6. Проведення інформаційних заходів (розміщення 

інформації про реалізацію проекту у ЗМІ). 

 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021рр 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет  27000   27000 

бюджет громади  3000   3000 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 
 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Дробітько Володимир Анатолійович, голова 

Магдалинівської ОТГ 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0682243328 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

volodymyr050978@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

41. Капітальний ремонт комунальної дороги по вул. 

Кутузова с. Шевченківка Магдалинівської ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.3.2. Покращення дорожньої інфраструктури  

4  Мета та завдання проекту  Покращення благоустрою Магдалинівської ОТГ, 

покращення стану доріг, оптимізація та розвиток 

маршрутної мережі транспортного сполучення в громаді, 

вдосконалення транспортної політики, забезпечення 

безпеки дорожнього руху. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Магдалинівська ОТГ у своєму активі має 374,2 км 

доріг, із них 151 км державних автомобільних та 223,2 км 

місцевих доріг з облаштованих асфальтовим покриттям. 
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Впродовж тривалого періоду часу через брак коштів у 

міському бюджеті їх повноцінні ремонти не виконувалися. 

В результаті утворилася ситуація, коли майже 70% 

автомобільних доріг потребують негайного капітального 

ремонту. Забезпечення розвиненої дорожньо-транспортної 

інфраструктури, усунення руйнування дорожнього 

покриття, здійснення ефективних заходів щодо 

збільшення термінів експлуатації доріг, стало 

передумовою для здійснення капітального ремонту 

комунальної дороги по вул. Кутузова с.Шеченківка 

Магдалинівської ОТГ. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Мешканці населеного пункту матимуть 

безперешкодний доступ до послуг з перевезення 

автомобільним транспортом, зокрема перевезення дітей з 

інших населених пунктів до школи та дитячого садка, що 

зменшить соціальну напругу з даного питання;  

капітально відремонтована ділянка дороги по 

вул.Садова дозволить підвищити безпеку руху та 

комфортність;  

відбудеться розвиток мережі автомобільних доріг 

населеного пункту. 

9  Основні заходи проекту  1.Створення робочої групи з питань реалізації 

проекту. 

2.  Проведення процедури закупівель (визначення 

виконавця робіт). 

3. Укладання договорів з виконавцем робіт, 

організаціями, що здійснюватимуть технічний та 

авторський нагляд. 

4. Виконання робіт з капітального ремонту дороги. 

5. Введення об’єкту в експлуатацію. 

6. Проведення інформаційних заходів (розміщення 

інформації про реалізацію проекту у ЗМІ). 

 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2022 рр 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет   24000  24000 

бюджет громади   500  500 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 
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 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Пустова Олена Анатоліївна, в.о. старости Котовського 

старостинського округу 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0974158850 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

kotovkacc@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

42. Капітальний ремонт комунальної дороги по вул. 

Садова с. Котовка Магдалинівської ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.3.2. Покращення дорожньої інфраструктури  

4  Мета та завдання проекту  Покращення благоустрою Магдалинівської ОТГ, 

покращення стану доріг, оптимізація та розвиток 

маршрутної мережі транспортного сполучення в громаді, 

вдосконалення транспортної політики, забезпечення 

безпеки дорожнього руху. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Магдалинівська ОТГ у своєму активі має 374,2 км 

доріг, із них 151 км державних автомобільних та 223,2 км 

місцевих доріг з облаштованих асфальтовим покриттям. 

Впродовж тривалого періоду часу через брак коштів у 

міському бюджеті їх повноцінні ремонти не виконувалися. 

В результаті утворилася ситуація, коли майже 70% 

автомобільних доріг потребують негайного капітального 

ремонту. Забезпечення розвиненої дорожньо-транспортної 

інфраструктури, усунення руйнування дорожнього 

покриття, здійснення ефективних заходів щодо 

збільшення термінів експлуатації доріг, стало 

передумовою для здійснення капітального ремонту 

комунальної дороги по вул. Садова с.Котовка 

Магдалинівської ОТГ. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Мешканці населеного пункту матимуть 

безперешкодний доступ до послуг з перевезення 

автомобільним транспортом, зокрема перевезення дітей з 

інших населених пунктів до школи та дитячого садка, що 

зменшить соціальну напругу з даного питання;  

капітально відремонтована ділянка дороги по 

вул.Садова дозволить підвищити безпеку руху та 

комфортність;  

відбудеться розвиток мережі автомобільних доріг 

населеного пункту. 

9  Основні заходи проекту  1.Створення робочої групи з питань реалізації 

проекту. 

2.  Проведення процедури закупівель (визначення 

виконавця робіт). 



Стратегія розвитку Магдалинівської ОТГ до 2027 року 

 

 
137 

 

3. Укладання договорів з виконавцем робіт, 

організаціями, що здійснюватимуть технічний та 

авторський нагляд. 

4. Виконання робіт з капітального ремонту дороги. 

5. Введення об’єкту в експлуатацію. 

6. Проведення інформаційних заходів (розміщення 

інформації про реалізацію проекту у ЗМІ). 

 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2022 рр 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет   15000  15000 

бюджет громади   1000  1000 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Пустова Олена Анатоліївна, в.о. старости 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0974158850 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

kotovkacc@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

43. Капітальний ремонт комунальної дороги по вул. 

Базарна с. Котовка Магдалинівської ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.3.2. Покращення дорожньої інфраструктури  

4  Мета та завдання проекту  Покращення благоустрою Магдалинівської ОТГ, 

покращення стану доріг, оптимізація та розвиток 

маршрутної мережі транспортного сполучення в громаді, 

вдосконалення транспортної політики, забезпечення 

безпеки дорожнього руху. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Магдалинівська ОТГ у своєму активі має 374,2 км 

доріг, із них 151 км державних автомобільних та 223,2 км 

місцевих доріг з облаштованих асфальтовим покриттям. 

Впродовж тривалого періоду часу через брак коштів у 
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міському бюджеті їх повноцінні ремонти не виконувалися. 

В результаті утворилася ситуація, коли майже 70% 

автомобільних доріг потребують негайного капітального 

ремонту. Забезпечення розвиненої дорожньо-транспортної 

інфраструктури, усунення руйнування дорожнього 

покриття, здійснення ефективних заходів щодо 

збільшення термінів експлуатації доріг, стало 

передумовою для здійснення капітального ремонту 

комунальної дороги по вул. Базарна с.Котовка 

Магдалинівської ОТГ. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Мешканці населеного пункту матимуть 

безперешкодний доступ до послуг з перевезення 

автомобільним транспортом, зокрема перевезення дітей з 

інших населених пунктів до школи та дитячого садка, що 

зменшить соціальну напругу з даного питання;  

капітально відремонтована ділянка дороги по 

вул.Садова дозволить підвищити безпеку руху та 

комфортність;  

відбудеться розвиток мережі автомобільних доріг 

населеного пункту. 

9  Основні заходи проекту  1.Створення робочої групи з питань реалізації 

проекту. 

2.  Проведення процедури закупівель (визначення 

виконавця робіт). 

3. Укладання договорів з виконавцем робіт, 

організаціями, що здійснюватимуть технічний та 

авторський нагляд. 

4. Виконання робіт з капітального ремонту дороги. 

5. Введення об’єкту в експлуатацію. 

6. Проведення інформаційних заходів (розміщення 

інформації про реалізацію проекту у ЗМІ). 

 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2023 рр 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет    16000 16000 

бюджет громади    1000 1000 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 
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 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Дробітько Володимир Анатолійович, голова 

Магдалинівської ОТГ 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0682243328 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

volodymyr050978@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

44. Капітальний ремонт комунальної дороги по вул. 

Вишнева с. Жданівка Магдалинівської ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

2.3.2. Покращення дорожньої інфраструктури  

4  Мета та завдання проекту  Покращення благоустрою Магдалинівської ОТГ, 

покращення стану доріг, оптимізація та розвиток 

маршрутної мережі транспортного сполучення в громаді, 

вдосконалення транспортної політики, забезпечення 

безпеки дорожнього руху. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Магдалинівська ОТГ у своєму активі має 374,2 км 

доріг, із них 151 км державних автомобільних та 223,2 км 

місцевих доріг з облаштованих асфальтовим покриттям. 

Впродовж тривалого періоду часу через брак коштів у 

міському бюджеті їх повноцінні ремонти не виконувалися. 

В результаті утворилася ситуація, коли майже 70% 

автомобільних доріг потребують негайного капітального 

ремонту. Забезпечення розвиненої дорожньо-транспортної 

інфраструктури, усунення руйнування дорожнього 

покриття, здійснення ефективних заходів щодо 

збільшення термінів експлуатації доріг, стало 

передумовою для здійснення капітального ремонту 

комунальної дороги по вул. Вишнева с. Жданівка 

Магдалинівської ОТГ. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

Мешканці населеного пункту матимуть 

безперешкодний доступ до послуг з перевезення 

автомобільним транспортом, зокрема перевезення дітей з 

інших населених пунктів до школи та дитячого садка, що 

зменшить соціальну напругу з даного питання;  

капітально відремонтована ділянка дороги по 

вул.Вишнева дозволить підвищити безпеку руху та 

комфортність;  

відбудеться розвиток мережі автомобільних доріг 

населеного пункту. 

9  Основні заходи проекту  1.Створення робочої групи з питань реалізації 

проекту. 

2.  Проведення процедури закупівель (визначення 

виконавця робіт). 

3. Укладання договорів з виконавцем робіт, 

організаціями, що здійснюватимуть технічний та 

авторський нагляд. 
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4. Виконання робіт з капітального ремонту дороги. 

5. Введення об’єкту в експлуатацію. 

6. Проведення інформаційних заходів (розміщення 

інформації про реалізацію проекту у ЗМІ). 

 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2022 рр 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет   10000  10000 

бюджет громади   500  500 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Стратегічної цілі 3. 

«Створення свідомої та активної громади з високим рівнем безпеки життя» 

 
 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 3.1. Удосконалення системи 

охорони природного середовища і підтримки найцінніших екологічних територій та 

екосистем 

 

 
 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Дробітько Володимир Анатолійович, голова 

Магдалинівської ОТГ 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0682243328 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

volodymyr050978@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

45. Заходи щодо відновлення сприятливого 

гідрологічного та санітарного стану р. Чаплинка в 

межах Магдалинівської ОТГ Дніпропетровської 

області 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

3.1.1. Захист водних ресурсів від виснаження і 

забруднення 

4  Мета та завдання проекту  Метою реалізації проекту є розчистка русла річки 

Чаплинка від мулуватих відкладень гідромеханізованим 

способом за допомогою земснаряду та землерийних 

механізмів, що призведе до покращення екологічного та 
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санітарного стану річки в межах Магдалинівської 

об’єднаної територіальної громади. 

Завданнями реалізації проекту є: 

- підвищення екологічної безпеки та забезпечення 

комфортних умов проживання мешканців 

Магдалинівської громади; 

- поліпшення гідрологічного та санітарного стану річки 

Чаплинка; 

- покращення екологічного стану довкілля. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Основною причиною для реалізації проекту стало 

погіршення гідрологічного та санітарного стану р. 

Чаплинка в межах гроади. 

Погіршення екологічного стану річки викликане 

впливом антропогенних факторів. В ситуації, що склалася, 

із загального комплексу заходів по гідрологічному та 

санітарному поліпшенню стану річки в проекті 

розроблено гідротехнічні заходи, які формують русло - 

змінний переріз русла річки шляхом проведення 

розчистки річки (днопоглиблення) шляхом здійснення 

розчистки гідромеханізованим способом за допомогою 

землерийних машин із складуванням розробленого грунту 

в кавальєри та гідровідвали з можливим використанням 

для цілей підвищення родючості еродованих і 

малопродуктивних сільськогосподарських угідь, при 

умовах відповідного вмісту гумусу. 

 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 поліпшено гідрологічний та санітарний стану р. 

Чаплинка в межах Магдалинівської громади; 

 розчищено русло р. Чаплинка в межах території 

Магдалинівської ОТГ; 

 покращено екологічний стан довкілля; 

 підвищено туристичну привабливість 

Магдалинівської громади та дніпропетровської області в 

цілому. 

9  Основні заходи проекту  1. Підготовчі роботи. 

2. Заходи щодо відновлення сприятливого 

гідрологічного та санітарного стану р. Чаплинка в межах 

Магдалинівської ОТГ 

3. Прийняття об'єкту в експлуатацію  

4. Інформаційний супровід проекту 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 рік 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  
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державний бюджет      

обласний бюджет  15000   15000 

бюджет громади  1000   1000 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Кошти місцевого, обласного, державного бюджетів, кошти 

ДФРР 

13  Інша інформація щодо проекту (за 

потреби)  

 

 

 
 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Попович Наталія Олексіївна  

Редактор газети «Наше життя» 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0980485942 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Nashe_zhyttya@ukr.net 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

46. Формування екологічної культури населення. «Ми 

– за чисте довкілля» Створення еколого – 

просвітницького центру на базі базатопропрофільного 

позашкільного закладу в смт. Магдалинівка 

Магдалинвської ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

3.1.2. Сприяня збереженню лісів та об’єктів 

природозаповідного фонду 

4  Мета та завдання проекту  Метою проекту  є створення еколого – просвітницького 

центру з метою реалізації системного підходу до розвитку 

екологічної освіти й виховання учнів, пропагування та 

поширення  інноваційних педагогічних ідей, серед 

учнівської молоді  в закладах освіти району, активне 

впровадження інтерактивних технологій екологічної 

освіти і виховання . 

Основними завданнями проекту є: 

-підвищення рівня екологічної свідомості та культури 

жителів громади, 

-створення еколого  - просвітницького центру на базі 

базатопропрофільного позашкільного закладу в смт. 

Магдалинівка та його облаштування. 
 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ, учнівська молодь 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Основною проблемою громади  є забруднення 

навколишнього середовища і необізнаність населення про 

можливі страшні наслідки цього процесу. Екологічні 

проблеми набувають глобального характеру, і тому на часі 

формувати мислення людини завтрашнього дня. 
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8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

1.  Кількісні: 

 створено та облаштовано еколого  - просвітницький 

центр; 

 збільшено кількість дітей, задіяних у гуртковій 

позакласній  роботі;     

2.  Якісні: 

 підвищено рівень екологічної свідомості та 

культури учнів – жителів громади; 

 поширено  інноваційні педагогічні ідеї та досвід 

екологічного виховання серед учнівської молоді  в 

закладах освіти громади; 

 підвищено ефективність позакласної роботи; 

 забезпечено формування активної життєвої позиції 

учнів, виховання громадянина – патріота. 

9  Основні заходи проекту  1. Інформаційно - наочне та технічне оснащення 

кабінету еколого – просвітницького центру; 

2. Моніторинг ходу реалізації проекту та його 

результатів громадськістю; 

3. розповсюдження друкованої продукції екологічної 

спрямованості ; 

4. Висвітлення ходу реалізації проекту в районних та 

обласних засобах масової інформації. 

  

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2020 – 2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2020 рік  2021рік  2022 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  100 100 100 300 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

50 50 50 150 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Кошти державного фонду регіонального розвитку, кошти 

місцевого бюджету 

 

 
Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 3.2. Покращення громадського 

правопорядку і безпеки на території громади 

 
 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Гуртовий Іван Сергійович, в.о. старости Очеретуватського 

старостинського округу 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0976931338 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

igurtovoy@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

47. Встановлення в межах програми «Безпечне село» 

систем відеоспостереження в населених пунктах 
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громади з метою створення єдиної системи 

відеонагляду 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

3.2.1. Сприяння правоохоронній діяльності на території 

громади 

4  Мета та завдання проекту  Мета даної програми – посилення безпеки громадян, 

захисту важливих об’єктів села, посилення безпеки 

дорожнього руху, підвищення рівня розкриття 

правопорушень.  

Створення єдиної системи відеонагляду в центральній 

садибі. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

 Магдалинівська ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Впровадження відеоспостереження зможе покращити 

криміногенну ситуацію в громаді. Можливість фіксації та 

збору доказів з місця скоєння правопорушень сприятиме 

як розкриттю кримінальних злочинів, так і їх 

профілактиці. Моніторинг ситуацій на дорогах громади 

для оперативного реагування на аварії та ситуації, які 

можуть зашкодити життю та здоров’ю громадян, 

розкриття злочинів пов’язаних із використанням 

автотранспорту, та отримання реальної інформації про 

дорожньо-транспортні події, оперативного відстеження 

маршруту руху   транспортного засобу за потребою. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 скоординована робота місцевої влади та 

правоохоронних органів спрямована на посилення безпеки 

громадян; 

 підтримка громадського порядку у громаді;  

 покращення криміногенного стану у громаді 

 створення єдиної локальної мережі 

 підвищення рівня дисципліни учасників дорожнього 

руху. 

9  Основні заходи проекту  1. Впровадження програми « Безпечне село». 

2. Встановлення камер відеоспостереження в селах: 

Жданівка, Почино-Софіївка, Шевське, Першотравенка, 

Мар’ївка, Поливанівка. 

3. Створення єдиної локальної мережі, в яку будуть 

об’єднані всі сільські камери зовнішнього відеонагляду та 

інші елементи системи безпеки об’єктів усіх форм 

власності; 

4. спостереження за всіма подіями, що відбуваються в 

громаді; 

5. контроль роботи компонентів місцевої 

інфраструктури. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 – 2023 роки 
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11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  400 600 400 1500 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Фінансування заходів Програми передбачається 

здійснювати за рахунок коштів сільського бюджету, 

власних коштів підприємств, грантів, інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством. 

 
 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Гудим Володимир Васильович - в. о. старости  

Олександрівського  старостинського округу.№6 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  067 495 9695 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

oleksr@i.ua 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

48. Зміцнення матеріально-технічної бази 

Магдалинівської місцевої пожежної територіальної 

команди 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

3.2.2. Забезпечення цивільного захисту 

4  Мета та завдання проекту  Забезпечення вчасного реагування та надання якісного 

виконання пожежно-рятувальних операцій на пожежі, 

надзвичайній ситуації технічного та природного характеру 

на території громади, прилеглих сіл - шляхом придбання 

пожежного автомобіля. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

 Магдалинівська ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Проект «Зміцнення матеріально-технічної бази 

Магдалинівської місцевої пожежної територіальної 

команди» є актуальний на сьогодні тому, що орган 

місцевого самоврядування зобов’язаний забезпечити 

усесторонній цивільний захист населення територіальної 

громади. Надзвичайні ситуації, які виникають у громаді є 

одним із найбільших суспільно небезпечних факторів, що 

призводять до значних втрат ресурсів, матеріальних 

цінностей, людського потенціалу та життя. Питання 

матеріально-технічного оснащення залишається 

найактуальнішою проблемою. 

В зв’язку з відсутністю вдосталь коштів для 

вирішення даної проблеми – даний проект пропонується 

для додаткового залучення коштів. 
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8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 Досягнення матеріально-технічного забезпечення у 

сфері цивільного захисту населення. 

 Зниження загибелі людей, псування матеріальних 

цінностей через пожежі. 

9  Основні заходи проекту  1. Створити власний підрозділ цивільного захисту 

населення. 

2. Здійснити закупівлю пожежного автомобіля для 

місцевої пожежної команди Магдалинівської об’єднаної 

територіальної громади. 

3. Покращити матеріально – технічне забезпечення 

пожежної команди. 

 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2022 рік 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади   2000  2000 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

 3000  3000 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Проект буде реалізовано за рахунок: 

 фінансування  ДФРР; 

 коштів місцевого бюджету. 

 

 
Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 3.3. Розвиток громадянського 

суспільства, розвиток людського капіталу 

 
 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Мазур Юлія Миколаївна 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0505818621 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

mazurjuliia888@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

49. Підтримка проектів розвитку міжмуніципального 

співробітництва територіальних громад  

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

3.3.1. Розвиток регіональної та міжнародної економічної 

співпраці 

4  Мета та завдання проекту  Налагодження та поліпшення співпраці Магдалинівської 

ОТГ з сусідніми територіальними громадами. 

Розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій, суб'єктів підприємницької 

діяльності у реалізації перспективних проектів розвитку 

територій 

Узагальнення та поширення досвіду роботи органів 

місцевого самоврядування, спрямованої на розв'язання 
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проблем територіальних громад та розвитку 

міжмуніципального співробітництва 

 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Дніпропетровська область 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської та сусідніх ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Міжмуніципальне співробітництво (ММС) як нова 

форма політики місцевого і регіонального розвитку 

останнім часом набуває все більшого поширення в 

європейських країнах, зокрема й в Україні на основі Закону 

України “Про співробітництво територіальних громад” від 

17 червня 2014 року. Його поява пов’язана з тим, що 

територіальні громади базового рівня ніколи не є 

самодостатніми. У зв’язку з цим ММС є ефективним 

інструментом для органів місцевого самоврядування на 

договірній основі об’єднувати свої ресурси та зусилля для 

вирішення спільних проблем. Питання співробітництва є 

особливо актуальними для ОТГ.  

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 Вирішення значимих проблем територій за рахунок 

кооперації більших ресурсів в рамках ММС; 

 Сприяння процесу об’єднання громад через 

реалізацію спільних проектів, надання взаємовигідних 

послуг; 

 Впровадження інноваційних форм співробітництва 

органів місцевого самоврядування. 

 

9  Основні заходи проекту   Участь в навчальних семінарах 

 Реалізація проектів, спрямованих на ММС; 

 Оцінка і моніторинг виконання проектів. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 – 2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  30 30 30 90 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

20 20 20 60 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 
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 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Попович Наталія Олексіївна  

Редактор газети «Наше життя» 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0980485942 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Nashe_zhyttya@ukr.net 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

50. Створення та розвиток ОСН (органів 

самоорганізації населення) для вирішення місцевих 

проблем через навчання та консультування 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

3.3.2. Сприяння створенню та підтримка діяльності 

органів самоорганізації населення. 

 

4  Мета та завдання проекту  Посилити спроможність членів територіальних громад 

брати активну участь в вирішенні місцевих проблем через 

органи самоорганізації населення (ОСН). 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

Територія Магдалинівської ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  На практиці найбільш дієвими формами 

самоорганізації населення є будинкові, вуличні комітети, 

комітети самоорганізації населення. Жителі можуть більш 

оперативно вирішити більшість своїх проблем за місцем 

проживання. Органи самоорганізації населення стають 

механізмом захисту інтересів мешканців в підрозділах 

міськвиконкомів, комунальних служб тощо. Але 

незважаючи на це, органи самоорганізації населення ще не 

набули масового поширення, зокрема в Магдалинівській 

ОТГ. Таким чином, виникає потреба у створенні нового 

рівня самоорганізації населення, залучаючи жителів міст 

до прийняття рішень щодо актуальних проблем соціально-

економічного і культурного життя громади. 

 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 посилено спроможність активістів брати активну 

участь в вирішенні місцевих проблем через ОСН; 

 прийнято цільову програму сприяння розвитку 

ОСН в Магдалинівській ОТГ; 

 забезпечено інтенсифікацію зв’язків та комунікацій 

між місцевою владою та мешканцями громади, що сприяє 

процесам забезпечення участі населення у виробленні 

пріоритетів місцевого розвитку та посилює безпосереднє 

народовладдя.  

9  Основні заходи проекту   Надання консультативних, інформаційних, 

методичних та інших видів послуг заціпленим громадянам 

стосовно створення та діяльності ОСН; 

 Організація та проведення навчання членів 

ініціативних груп, вуличних та будинкових комітетів з 

питань створення, організації поточної діяльності, 

фінансування ОСН тощо; 
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 Формування механізму залучення мешканців для 

вирішення місцевих проблем.; 

 Широке інформування громадськості про хід 

проекту та його результати. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 – 2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

    

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  50,00 50,00 50,00 150 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

50,00 50,00 50,00 150 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Попович Наталія Олексіївна  

Редактор газети «Наше життя» 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0980485942 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Nashe_zhyttya@ukr.net 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

51. Підтримка розвитку громадських об’єднань 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

3.3.3. Підвищення рівня громадської активності 

мешканців 

4  Мета та завдання проекту  Створення умов для розвитку громадських об’єднань 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

 Магдалинівська ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Громадські об’єднання, діючі на території 

Магдалинівської ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Проектом передбачається надання громадським 

організаціям фінансової допомоги на безповоротній основі 

для фінансування реалізації задач соціального, морально-

етичного, духовного характеру, фізичного виховання за 

пріоритетними для громади напрямками. Проект буде 

реалізовано за фінансової підтримки бюджету громади. 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 Полегшено доступ громадським організаціям до 

фінансових ресурсів.  

 Покращено соціальний рівень життя громади.  

 Підвищено рівень морально-етичного виховання 

жителів громади.  
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 Піднято формування духовності населення на вищий 

рівень.  

 Покращено фізичний стан людей та спортивні 

досягнення. 

9  Основні заходи проекту   Розробка Програми підтримки громадських 

об’єднань Магдалинівської ОТГ.  

 Підвищення рівня компетентності голів організацій 

щодо розробки програм діяльності.  

 Налагодження контактів із громадськими 

організаціями. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 – 2023 роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  150 200 200 550 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

    

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Юцов Олександр, депутат, Скиба Катерина, педагог-

огранізатор 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0978945958 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

katrinskiba1@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

52. Відкриття молодіжного центру в смт. Магдалинівка 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

3.3.4. Поліпшення умов для самореалізації молоді 

4  Мета та завдання проекту  Забезпечення змістовного дозвілля, патріотичного 

виховання, фізичного та інтелектуального розвитку дітей 

та молоді. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

 Магдалинівська ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Діти і молодь 7 – 16-річного віку та їх родини з 

Магдалинівської  ОТГ 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Відсутність комплексу дозвілля дітей та молоді на 

території громади. Запровадження проекту дозволить 

покращити умови відпочинку дітей. 
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8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  
 Створено молодіжний центр в смт. Магдалинівка 

 Забезпечено можливість реалізації дитячих талантів, 

патріотичного виховання, гармонійний фізичний та 

духовний розвиток. 

9  Основні заходи проекту   розробка проектно-кошторисної документації;  

 ремонт визначеного приміщення;  

 закупівля необхідного обладнання;  

 урочисте відкриття центру та висвітлення у ЗМІ. 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021 – 2023  роки 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  150 100 100 350 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

20 50 100 170 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Дробітько Володимир Анатолійович, голова 

Магдалинівської ОТГ 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0682243328 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

volodymyr050978@gmail.com 

1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

53. Проведення фестивалю козацьких бойових та 

традиційних культур «Козацькі традиції» в с. Котовка 

Магдалинівської ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

3.3.5. Збереження та розвиток культурної спадщини  

4  Мета та завдання проекту  Відродження та популяризація української національної 

бойової культури, українських і слов’янських народних 

традицій на сучасному історичному етапі в Україні. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

 Магдалинівська ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Учасники фестивалю та гості громади 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Проблеми, котрі покликаний вирішувати проект: 

- поступове зниження рівня обізнаності серед сучасних 

поколінь українців в українській національній бойовій 

культурі, українських і слов’янських народних звичаях та 

традиціях; 
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- поступовий занепад культур, звичаїв, традицій 

народів, що може привести до повного зникнення народної 

культурної спадщини; 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

1. Залучення до фестивалю та Магдалинівської 

громади туристів. 

2. Налагодження нових міцних культурних зв’язків 

між старостинськими округами громади. 

3. Залучення нових соціальних партнерів та їх 

об’єднання навколо спільної ідеї. 

9  Основні заходи проекту  1. Проведення PR-кампанії. 

2. Підготовка технічного оснащення фестивалю. 

3. Набір учасників фестивалю та формування 

програми фестивалю. 

4. Підготовка місця проведення фестивалю. 

5. Проведення фестивалю. 

6. Надання звітностей організаціям-донорам; 

7. Випуск друкованої рекламної продукції про 

фестиваль та її розповсюдження через учасників, 

партнерів, волонтерів для залучення більшої кількості 

учасників та туристів у наступному році. 

8. Поширення досвіду проведення подібних заходів 

серед громадських організацій та державних установ 

України. 

 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021-2023 рр 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      

бюджет громади  100 100 100 300 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

20 20 20 60 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 ПІП та посада ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

Пустова Олена Анатоліївна, в.о. старости 

Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  0974158850 

Електронна адреса ініціатора ідеї 

(обов’язково)  

kotovkacc@gmail.com 
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1  Назва проекту розвитку (далі - 

проект)  

54. Проведення етнічно-фолклорного фестивалю 

«Великодні Дзвони» у с. Котовка Магдалинівської 

ОТГ 

3  Номер і назва завдання стратегії 

розвитку, якому відповідає проект  

3.3.5. Збереження та розвиток культурної спадщини  

4  Мета та завдання проекту  Відродження та популяризація української національної б 

культури, українських і слов’янських народних традицій 

на сучасному історичному етапі в Україні. 

5  Територія, на яку проект матиме 

вплив  

 Магдалинівська ОТГ 

6  Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Учасники фестивалю та гості громади 

7  Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Проблеми, котрі покликаний вирішувати проект: 

- поступове зниження рівня обізнаності серед сучасних 

поколінь українців в українській національній культурі, 

українських і слов’янських народних звичаях та традиціях; 

- поступовий занепад культур, звичаїв, традицій 

народів, що може привести до повного зникнення народної 

культурної спадщини; 

8  Очікувані результати від 

реалізації проекту  

1. Залучення до фестивалю та Магдалинівської 

громади туристів. 

2. Налагодження нових міцних культурних зв’язків 

між старостинськими округами громади та сусідніми 

громадами 

3. Залучення нових соціальних партнерів та їх 

об’єднання навколо спільної ідеї. 

 

9  Основні заходи проекту  1. Проведення PR-кампанії. 

2. Підготовка технічного оснащення фестивалю. 

3. Набір учасників фестивалю та формування 

програми фестивалю. 

4. Підготовка місця проведення фестивалю. 

5. Проведення фестивалю. 

6. Надання звітностей організаціям-донорам; 

7. Випуск друкованої рекламної продукції про 

фестиваль та її розповсюдження через учасників, 

партнерів, волонтерів для залучення більшої кількості 

учасників та туристів у наступному році. 

8. Поширення досвіду проведення подібних заходів 

серед громадських організацій та державних установ 

України. 

 

10  Період реалізації проекту (з (рік) 

до (рік))  

2021-2023 рр 

11  Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн (джерела 

фінансування проекту),в т.ч.:  

2021 рік  2022 рік  2023 рік  Усього  

державний бюджет      

обласний бюджет      
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бюджет громади  50 60 60 170 

інші джерела (ППП, бізнес, МТД, 

інші джерела)  

20 20 20 60 

12  Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту:  

Реалізація проекту забезпечуватиметься на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі 

суб’єктів господарювання у реалізації міжнародних, 

державних проєктів та програм у цій сфері, а також 

приватних інвестицій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


