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ВСТУПНЕ СЛОВО ГОЛОВИ СЕРГІЇВСЬКОЇ ОТГ 
 

 Стратегічний план розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної 

громади до 2020 року є базовим програмним документом, який відображає 

бачення розвитку громади на перспективу, ставить стратегічні цілі, закладає 

принципи їх досягнення та пропонує підхід до організації й управління 

процесом впровадження. 

     При розробці стратегії необхідно було враховувати пропозиції, думки, 

бачення розвитку всіх верст населення, тому була створена робоча група, в яку 

увійшли представники влади, бізнесу та громадськості. 

 На засіданнях робочої групи, її члени поетапно формували Стратегічний 

план розвитку: аналізували сильні і слабкі сторони, можливості та загрози. 

Базуючись на результатах SWOT-аналізу з урахуванням конкурентного 

оточення та динаміки розвитку процесів було сформульовано Стратегічні цілі 

розвитку Сергіївської громади, які і визначатимуть напрямок розвитку  на 

визначений період. 

 Підготовка цього документа відбувалась за участю представників всіх 

адміністративних одиниць, які увійшли до складу Сергіївської об’єднаної 

територіальної громади, депутатів, представників місцевих підприємств, 

приватних підприємців, громадських активістів, фахівців, шляхом проведення 

громадських слухань та обговорень 11.12.2017. Також нелегко було приймати 

рішення, які лягли в основу  стратегії розвитку громади і будуть 

реалізовуватись до 2020 року. Тому я вдячний  усім, хто брав активну участь у 

підготовці Стратегії. 

 Процес стратегічного планування відбувався за експертного сприяння 

радника з регіонального розвитку Полтавського ВП ЦРМС, створеного за 

підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України Вадима 

Штефана. 

 Виконання проектів, які заплановані в Стратегічному плані, вимагає 

високих темпів економічного розвитку і значної мобілізації бюджетних коштів. 

Тому Сергіївська сільська рада бере на себе зобов'язання створити необхідні 

передумови для виконання темпів зростання і досягнення поставленої мети. 

Але повне виконання заходів можливе, якщо всі, або якомога більше членів 

нашої громади підключаться до реалізації завдань, передбачених планом і 

будуть сприяти у виконанні наміченого. В такому разі Стратегічний план 

принесе реальну користь Сергіївській громаді  і кожному його мешканцю. 

 Запрошую до співпраці всіх активних мешканців Сергіївщини. 

 Бажаю всім наполегливості в зміцненні громади і наснаги в її 

соціальному і економічному розвитку.  

 

 

Сільський голова  

Ігор Лідовий 
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ВСТУП 

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

до утворення 21 червня 2016 року Сергіївської об’єднаної територіальної 

громади.  

 Спроможні об‘єднані територіальні громади (далі ОТГ) повинні стати 

базовим елементом ефективної системи влади в Україні. На етапі створення 

громада зустрілася з багатьма викликами, серед яких саме: 

  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 і 

бюджетними ресурсами, які стали доступними для ОТГ і можуть бути 

використані для її розвитку; 

  збільшення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно 

узгоджувати прийняття рішень у межах ОТГ. 

 У більш широкому контексті Сергіївська громада повинна ефективно 

відповідати зовнішнім викликам, таким як: глобалізація економіки, підвищення 

мобільності трудових ресурсів, посилення міжнародної конкуренції за 

інвестиції. 

 Відповіддю на ці та деякі інші виклики може стати перспективне 

(середньо- та довгострокове) планування напрямків діяльності ОТГ. У цьому 

контексті важливим є не тільки (і не стільки) результат (планувальний 

документ), скільки сам процес його створення за участі широкого кола 

зацікавлених сторін – представників різних населених пунктів, різних 

підприємств, установ та організацій, які мають різні політичні погляди. 

 Під час дискусій, що відбувалися у процесі стратегічного планування 

Сергіївської ОТГ, використовувався термін «стратегічне планування об’єднаної 

громади». Однак, цей термін («стратегічне планування») не може бути 

повноцінно застосованим на першому етапі створення ОТГз наступних причин: 

  Однією з ознак «стратегічного планування» є довгостроковий 

(понад 7 років) період планування. У новоствореної Сергіївської ОТГ, умовно 

кажучи, відсутня «історія», неможливо відстежити поведінку територіальної 

громади як цілісної територіальної соціально-економічної системи за 

попередній період. Період ідентифікації базових умов, які матимуть суттєвий 

вплив на подальшу суб’єктність ОТГ, відбуватиметься упродовж 2018-2025 

років. 

  Стратегія громади повинна узгоджуватися зі стратегіями вищого 

рівня – області, країни. На даний час стратегії вищого рівня розроблені на 

період до 2020 року.  



 Тому у цей період становлення розроблено середньостроковий (на 2018-

2020р.) план розвитку ОТГ.  У 2020 році, коли будуть сформовані базові умови 

функціонування ОТГ, можна буде скорегувати стратегічний план розвитку 

ОТГ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ 
 

  Підготовка стратегічного плану відбувалася у відповідності до 

методології, запропонованої Програмою U-lead з Європою. 
 Методологія розглядає сталість (сталий розвиток) і соціальну інтеграцію 

як основні принципи місцевого розвитку. 

 

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 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 особистих якостей керівників, або політичної ситуації спрямовується на 

покращення стандартів життя, зміцнення місцевої демократії, виховання 

суспільно-активних громадян – небайдужих до своєї громади. 

 Розпорядженням сільського голови Сергіївської сільської ради від 

30.06.2017 № 29 була сформована Робоча група з підготовки Стратегії розвитку 

та схеми планування території Сергіївської ОТГ. 

 



 

Учасники Робочої групи з підготовки Стратегії 

 

№ 

з/п 
ПІБ 

1 Лідовий Ігор Григорович 

2 Коркішко Олексій Іванович 

3 Ілляшенко Надія Василівна 

4 Хоптинська Тетяна Григорівна 

5 Дичок Олег Романович 

6 Лобода Валентина Григорівна 

7 Антоненко Оксана Іванівна 

8 Галь Валентина Іванівна 

9 Івко Світлана Олександрівна 

10 Панасейко Інна Миколаївна 

11 Кулинич Валентина Вікторівна 

12 Близнюк Руслан Анатолійович 

13 Ілляшенко Віктор Олексійович 

14 Верещака Ігор Миколайович 

15 Смаль Микола Анатолійович 
 

Підготовка стратегічного плану розпочалася з проведення соціально-

економічного аналізу, який включав у себе:  

 дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку 

суб’єктів Сергіївської ОТГ за попередній період, дослідження оточення 

(зовнішнього середовища) та оцінка можливостей розвитку громади; 

  проведення у липні - серпні 2017 року опитування 1000 мешканців 

та 32 представників бізнесу; 

  проведення громадських слухань та обговорень з напрямків 

стратегічного планування, 11.12.2017. 

 Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому усі 

бажаючі мали можливість брати участь в розробці Стратегічного плану. До 

роботи залучались також вузькоспеціалізовані фахівці. Координували роботу та 

забезпечували технічний супровід розробки Стратегічного плану представники 

Полтавського відокремленого підрозділу «Центру розвитку місцевого 

самоврядування». Методичне забезпечення, експертний аналіз даних і 

результатів досліджень, надання консультаційних послуг з питань 

стратегічного планування забезпечував - Вадим Штефан радник Полтавського 

ВП ЦРМС в рамках Програми U-LEAD з Європою. 
 

 

 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРГІЇВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ 

 

2.1. Загальна характеристика громади 

 Сергіївська ОТГ включає 13 населених пунктів з трьох сільських рад – 

Сергіївської (с. Сергіївка, с. Лободино, с. Вечірчине, с.  Чернече, с. 

Калинівщина), Розбишівської (с. Розбишівка, с. Крамарщина, с. Веселе), 

Качанівської (с. Качанове, с. Новоселівка, с. Вирішальне, с. Степове, с. Дачне). 

Адміністративним центром ОТГ є село Сергіївка. 

      Сергіївська ОТГ розміщена в західній  частині Гадяцького  району 

Полтавської області  вздовж річки  Хорол. Село Сергіївка розташоване на 

березі річки Хорол, вище за течією на відстані 1 км розташоване село Веселе, 

нижче за течією примикає село Петрівка-Роменська. Річка у цьому місці 

звивиста, утворює лимани, стариці та заболочені озера. Поруч пролягає 

автомобільний шлях Т -  1705. Село Сергіївка знаходиться в водоохоронній 

зоні, згідно технічної документації по встановленню водоохоронних зон малих 

річок та водоймищ Гадяцького району Полтавської області. Відповідно схеми 

природньо-сільськогосподарського районування України  територія населеного 

пункту відноситься до шостого Миргородського агроґрунтового (природно-

сільськогосподарського)  району. 

 

 
 Рельєф території громади – рівнинний. Підґрунтові води залягають, як 

правило, на глибині понад 3 м. Ґрунтоутворюючі породи – середні та важкі 

суглинки, а також легкі глини. Територія безпечна щодо затоплення 

поверхневими водами. 

 Відстань від адміністративного центру громади (с. Сергіївка) до поселень, 



які входять до її складу забезпечені дорогами з твердим покриттям: 

с. Лободине – 15 км; 

с. Вечірчине – 12 км; 

с. Чернече – 13 км; 

с. Калинівщина – 18 км; 

с. Розбишівка – 9 км; 

с. Веселе – 10 км; 

с. Крамарщина– 12 км 

с. Качанове – 14 км; 

с. Новоселівка -6 км; 

с. Дачне – 9 км; 

с. Степове -18 км; 

с. Вирішальне – 12 км. 

 
     Сергіївська ОТГ межує з: 

1) Північного заходу та заходу – Погарщанською сільською радою 

Лохвицького району Полтавської  області; 

2) Північного сходу – Малопобиванською сільською радою Гадяцького 

району;  

3) Півночі – Лучанською сільською радою Липоводолинського району 

Сумської області; 

4) Сходу - Краснолуцькою сільською радою Гадяцького району Полтавської 

області; 

5) Південного сходу - Біленченківською сільською радою Гадяцького  району 

Полтавської області; 

6) Півдня – Петровороменською сільською радою Гадяцького району 

Полтавської  області,  Середняківською сільською радою Гадяцького  району  

Полтавської  області. 



 
     Територія громади складає 16761 га з яких: 

 

2.2. Коротка історія 

Територія Сергіївської сільської ради, до складу якої входять села 

Сергіївка, Вечірчине, Калинівщина, Лободине, Чернече, була обжита здавна. 

Про це свідчать знайдені на околицях Сергіївки залишки пізньопалеолітичної 

стоянки й стоянки епохи неоліту, скіфська могила. 

Землі с/г 
призначення(13409,

91 га) 
88% 

Землі житлової і 
громадської 

забудови(234,26 га) 
2% 

Землі 
лісогосподарського 
призначення(1223,7

4 га) 
8% 

Землі 
промисловості, 

транспорту, звязку, 
енергетики, оборони 

та іншого 
призначення(206,57 

га) 
1% 

Землі водного 
фонду(127,6 га) 

1% 

Землі рекреаційного 
призначення(3,3 га) 

0% 

Інші землі(42,53га) 
0% 



 
                 Яр Оживо                                    Сергіївське городище 

 
Курган поблизу урочища Острюха 

Найдавніших з-поміж усіх цих населених пунктів є с. Сергіївка, що з 1921 

по 2016 року називалось Краснознаменкою. Воно згадується в історичних 

документах початку ХVІІ ст., значиться на карті Г. Л. де Боплана. Та ймовірним 

часом його виникнення, за доводами дослідників , є ХVІ ст., коли масові 

повстання проти польських феодалів змушували козаків та селян тікати на схід, 

освоювати й заселяти нові землі. 

Точне походження назви села невідоме, скоріше за все, вона утворилася 

від імені першого поселенця. А в народі існують кілька легенд щодо цього. 

Одна з них, складена, очевидно, уже за радянських часів, говорить про те, що в 

середині ХVІІ ст. відважний кріпак Сергій Безштанько вирвався з лабетів 

польських поміщиків і подався шукати кращої долі. Він оселився в мальовничій  

долині р. Хоролу, де були родючі чорноземні ґрунти. Тож пам’ять про нього і 

відбилась у назві села. 

Довгий час Сергіївка належала Гадяцькому замку, який із часів 

Б.Хмельницького вважався ранговою маєтністю гетьманів. У середині ХVІІІ ст. 

вона входила до складу Гадяцької третьої сотні Гадяцького полку. 1764 року 

російська імператриця Катерина ІІ подарувала село гетьману К. Розумовському, 

який у 1785 році продав його в скарбницю. З 1713 року в с. Сергіївці діяла 



дерев’яна церква Різдва Богородиці. Зараз на тому місці, де стояв храм, 

установлено пам’ятний знак. 

За переписом 1859 року, у селі налічувалося 242 двори, 2043 жителі, при 

церкві діяла бібліотека. У 1885 році в місцевій 4- річній церковноприходській 

школі навчався 51 хлопчик і одна дівчинка. З тих часів у Сергіївській середній 

школі зберігається дзвоник.  

У 1910 році в містечку було вже 619 дворів, 3904 жителі, працювали 

паровий млин, олійниця з просорушкою. До 1917 року більша частина 

сергіївських земель належала поміщикам Котляревському та Лаговському. 

У роки громадської війни жителі Сергіївки опинились по різні боки 

барикад. Протягом 1919 -1921 років у ній діяв червоноармійський загін під 

командуванням Ф. Лободи та, пізніше, І. Храпаля. 1921 року «за успішну 

боротьбу з бандитизмом» с. Сергіївку було нагороджено червоним прапором, у 

зв’язку з чим її перейменували на Краснознаменку. 

У 1923 році с. Краснознаменка стала центром сільської ради Петрівського 

району Роменського округу. У 1935 році в ній відкрилася перша в районі 

середня школа. 

Під час німецько-фашистської окупації село було частково зруйноване, 438 

бійців із Краснознаменської сільської ради так і не дочекались перемоги над 

фашизмом… У п’янять про воїнів – односельців, які загинули на фронтах 

Великої Вітчизняної війни, 1955 року в с. Краснознаменці було встановлено 

обеліск. 

Довгий час на території сільської ради діяв великий колгосп ім. 

Дзержинського. Своїм активним прогресивним розвитком це господарство 

завдячує передусім І. П. Кириєнку, котрий 18 років був його невтомним 

керівником. 

 У 2016 року селу повернуто історичну назву. 

 21 липня  2016 року було створено  Сергіївську об’єднану територіальну 

громаду, 11 грудня 2016 року відбулися вибори. 

 

2.3. Економіка і підприємництво 
 Економіка громади має аграрну спеціалізацію, але на території громади 

знаходяться родовища корисних копалин нафти і газу. 

      На території Сергіївської об’єднаної територіальної громади  знаходиться 

потужна група підприємств нафтогазового комплексу України: 

 
1.  ПАТ  «Укрнафта» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2016


1.1. Об’єкти  НГВУ «Полтаванафтогаз»  ЦВНіГ- 1 (с. Качанове): 

- контора УКПН  - вул. Промислова, 1, с. Качанове Гадяцький район; 

- цех  капітального та підземного ремонту свердловин  (ЦКПРС) - вул. 

Промислова, 31 , с. Качанове Гадяцький район; 

- магазин - вул. Промислова, 3а, с. Качанове Гадяцький район; 

-  пожежне депо - вул. Промислова, 3, с. Качанове Гадяцький район; 

- будівельно-монтажний цех (БМЦ) - вул. Промислова, 2, с. Качанове 

Гадяцький район; 

- їдальня - вул. Промислова, 5, с. Качанове Гадяцький район; 

- А\К 4  - вул. Промислова, 13, с. Качанове Гадяцький район; 

- котельня АБЗ - вул. Промислова, 10, с. Качанове Гадяцький район; 

- очисні споруди -  вул. Промислова, 31, с. Качанове Гадяцький район; 

- база УКПН - вул. Промислова, 1б, с.Качанове Гадяцький район; 

- котельня №1- вул. Промислова, 3 б , с. Качанове Гадяцький район; 

- кустова насосна станція (КНС)- вул. Промислова, 12, с. Качанове Гадяцький 

район; 

-  протирадіаційне укриття (ПРУ)     -  вул. Промислова, 4 , с. Качанове 

Гадяцький район; 

- мехмайстерня - вул. Промислова, 7 , с. Качанове Гадяцький район; 

- будівельні склади - вул. Промислова, 11, с. Качанове Гадяцький район; 

- ГТУ – 1  - вул. Промислова, 14 , с. Качанове Гадяцький район; 

- ГТУ -2 -  вул. Промислова, 16, с. Качанове Гадяцький район; 

- газліфт №1  - вул. Промислова, 18, с. Качанове Гадяцький район; 

- А\К 5 – вул. Гадяцька , 2а, с. Качанове Гадяцький район; 

-  АЗС контейнерного типу - вул. Промислова, 1в, с. Качанове Гадяцький район; 

- АБЗ (асфальто - бетонний завод) - вул. Промислова, 10, с .Качанове 

Гадяцький район . Юридична адреса:36020 м. Полтава, вул. 

Монастирська, 12, Наследніков Сергій Валерійович. 

1.2 УАС   ПАТ «Укрнафта»- вул. Нафтовиків , 2б, с. Качанове Гадяцький    

район. Юридична адреса:04053 м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, 

Скрипка Тетяна Юріївна. 

1.3. Об’єкти  Прикарпатського  УБРпо вул. Гадяцька, 2б, с.Качанове 

Гадяцький район (БВО,  РІТС-3 ). Юридична адреса:77504,  м. Долина, Івано - 

Франківська обл.  вул. Степана Бандери, 1, Федорук Іван Михайлович . 

1.4. Об’єкти Качанівського ГПЗ : 

- факельне  господарство - вул. Газовиків,  1 а , с. Качанове Гадяцький район; 

- товарний парк - вул. Газовиків, 1 б , с. Качанове  Гадяцький район.Юридична 

адреса:42730  с. Мала Павлівка, Охтирський  р-н. , вул. Центральна, 1, 

Каша Олег  Анатолійович . 

1.5.  Цех №3  Полтавського тампонажного управління - вул. Гадяцька, 2в,  с. 

Качанове Гадяцький район. Юридична адреса: 36020 м. Полтава, вул. 

Половки,  90,  Королько Любомир Ілліч. 

2.  Об’єкти  ПАТ  «Укртранснафта» 



2.1. майновий комплекс  Глинсько-Розбишівської  ЛВДС- вул. Нафтовиків, 4, с. 

Качанове  Гадяцький район. 

2.2. приміщення підсобно-виробничого і обслуговуючого призначення 

Гадяцького ЦЗ ПУВТУЗ - вул. Нафтовиків, 2 б , с. Качанове  Гадяцький 

район. Юридична адреса:39605,  м. Кременчук,  вул. Перемоги, 32\5, 

Величко Віталій Володимирович. 

    24 об’єкта та  структурі підрозділи,  де працює близько 1500 чоловік з них 

137 осіб, що проживають на території об’єднаної громади. В першу чергу це 

великий плюс для громади, оскільки це робочі місця, але є і недоліки. 

Нафтогазова галузь – це багатопрофільний механізм зі складними 

взаємозв’язками конструктивно-технологічних факторів і компонентів 

навколишнього середовища. Небезпечний вплив на довкілля виявляється на 

всіх стадіях освоєння нафтогазових родовищ: буріння свердловин, 

налагодження та експлуатація родовищ, ліквідація свердловин і обладнання по 

закінченні експлуатації родовищ. На всіх цих стадіях відбувається вплив на 

надра, ґрунтово-рослинний покрив, атмосферне повітря, поверхневі та підземні 

води. Як наслідок в 5 населених пунктах відсутня вода в криницях, та 

свердловинах, навантаження на дороги місцевого значення набагато більші ніж 

в інших населених пунктах, забруднене повітря та ґрунти. 

     Приватні підприємці: 

• Магазин пром -  продтовари "Хорол" 

• Магазин "Київський" 

• Магазин продтовари "Крамниця" 

• магазин "Затишок" 

• Магазин продтовари 

• Бар "Лівша" 

• Магазин "Анастасія" 

• Магазин "Промтовари" 

• Магазин "Продукти“ 

• Кафе "Димок" 

• Магазин пром -  продтовари "Оазис" 

• Магазин продтовари "Вікторія" 

    Також на території громади наявні приватні організації: 

• Будівельні організації - ТОВ АГРОБУД-СН 

• Ремонтні організації - ПП Скороход В’ячеслав Вікторович 

• Транспортні організації - ПП Скороход Анатолій Вікторович 

• Переробка с/г продукції – зерносушка ФГ “Колос -2000”, переробка 

соняшника на олію ФОП Кревсун М.І 

 

2.4. Сільськогосподарське виробництво 
 На території об’єднаної територіальної громади переважають особисті 

селянські господарства, для яких характерні: невелика площа господарства, 

низька продуктивність, використання ручної робочої праці. Велику частину 

земель орендують сільськогосподарські підприємства (30 с/г виробників), які 



використовують сучасну техніку та технології. Галузь сільського господарства, 

як базова, є "локомотивом" у забезпеченні економічної безпеки ОТГ. 

У галузі рослинництва в цілому  сконцентровано: 17,3 % - озимої пшениці, 

12,5 % - ярого ячменю, 28,4 % - кукурудзи на зерно, 20 % - соняшника, 2,4% - 

сої; 5% - кормових культур. Рослинницька сфера зорієнтована переважно на 

вирощування зернових та технічних культур.  

Потужний сільськогосподарський комплекс представлений: 

 
 

 

Тваринництво в Сергіївській ОТГ представлене: 

- Скотарство ВРХ 326 корів; 

- свинарство: свиноферма с. Лободине, ФОП Лобода Сергій Васильович; 

- рибне господарство—на базі ставків розводять короп, карась, товстолоб, 

судак; 

- бджільництво - близько 136 бджолосімей. 

    Близько 7.9%  території  зайняті  лісами  державних  лісогосподарських  

підприємств,  загальною  площею  1328,48 га.  

 

2.5. Інфраструктура 

На території громади свою діяльність здійснюють 50 суб’єктів 

господарської діяльності, в тому числі і органи місцевого самоврядування 

(сфера державного управління). 

Освіта 



   Дошкільна освіта. На території Сергіївської ОТГ функціонує 3 дошкільних 

навчальних закладів, що обслуговують 73 дітей дошкільного віку. Діти, які не 

відвідують садочок Сергіївка 26, Розбишівка 11, Качанове 14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкільні навчальні заклади Сергіївської  ОТГ 

№ Назва дошкільного навчального 
закладу 

Місце 
розташування 

Кількість 
дітей 

1 ДНЗ «Перлинка» с. Розбишівка 19 

2 ДНЗ «Джерельце» с. Сергіївка 38 

3 ДНЗ « Ромашка» с. Качанове 16 

Загальна середня освіта.  

Система освіти ОТГ являє собою сучасну сталу мережу освітніх закладів, 

що задовольняють освітні потреби населення. Належне кадрове забезпечення 

галузі сприяє ефективному функціонуванню освіти. 

 Загальна середня освіта в Сергіївській об’єднаній територіальній громаді 

представлена 3 загальноосвітніми закладами. В школах навчається 239 дітей. 

Загалом охоплення шкільною освітою в громаді складає 100%. Діти, що 

проживають у відділених населених пунктах, забезпечені двома шкільними 

автобусами з них 1-й автобус Качанівської ЗОШ 2016 року випуску, 2-й 

Сергіївської ЗОШ 2004 року випуску. Шкільний автобус Сергіївської ЗОШ 
вичерпав свій ресурс та потребуює заміни. 

 



Система загальноосвітніх навчальних закладів Сергіївської ОТГ 

№ Назва навчального закладу Кількість учнів 

1 Сергіївська загальноосвітня школа І- ІІІ ст.  116 

2 Розбишівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 50 

3 Качанівська загальноосвітня школа І-ІІ ст 73 

 Також на території с. Розбишівка  функціонує Розбишівська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат Полтавської обласної ради, в якій навчається 

понад 120  учнів. 

 
 

Культура 

 Культурно-освітню роботу в Сергіївській об’єднаній територіальній 

громаді здійснюють 5 клубних установ, 2 бібліотечних закладів. 

 

 
 Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток 

української національної культури, активізації діяльності закладів культури, 

шляхів збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів 

національно-культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази. 



Проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, 

пов'язані з відзначенням календарних та пам'ятних дат в Україні. 

 

 Система медичних закладів ОТГ. 

  Охорона здоров’я на території Сергіївської  ОТГ  системою Первинної 

медико-санітарної допомоги (ПМСД), складається з 3 фельдшерсько-

акушерських пунктів (ФАП) та 2 амбулаторій загальної практики та сімейної 

медицини, що рівномірно розміщені в старостатах громади. 

 Також на території Сергіївської ОТГ діє 1 аптека (с. Розбишівка) та 1  

аптечний пункт (с. Сергіївка), що забезпечує мешканців громади всіма 

необхідними медикаментами. Завдяки створенню Сергіївської ОТГ на початку 

2017 року вдалося вирішити проблему кадрового забезпечення лікарями 

амбулаторій громади, забезпечили службовим житлом та автомобілем. 

 

№ Назва лікарняного закладу Місце 

розташування 

Чисельність 

лікарів, 

медперсоналу 

1.  Амбулаторія загальної 

практики та сімейної медицини 

С. Сергіївка 1 лікар 

6 медперсонал 

2. Амбулаторія загальної 

практики та сімейної медицини 

С. Розбишівка 1 лікар 

3 медперсоналу 

3. Лободиненський ФАП С. Лободине 1 медсестра 

1 фельдшер 

4. Качанівський ФАП С. Качанове 2 медсестри 

1 фельдшер 

5. Новоселівський ФАП С. Новоселівка 1 медсестра 

1 фельдшер 

 

 



 
 На території Сергіївської ОТГ працює три відділення Укрпошти. 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        На території громади газифіковано 13 населених пунктів: с. Сергіївка, с. 

Лободино, с. Вечірчине, с. Чернече, с. Калинівщина, с. Розбишівка, с. 

Крамарщина, с. Веселе, с. Качанове, с. Новоселівка, с. Вирішальне, с. Степове, 

с. Дачне. 

     Телефонним зв’язком забезпечені всі населені пункти громади.  

     Послуги в сфері житлово-комунального господарства надають КП 

“Сергіївське”. 

 Загальна протяжність доріг комунальної власності – 123,62 км. У цілому 

по громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне 

сполучення між населеними пунктами. Всі населені пункти забезпечені 

3 школи (1- І-ІІ ст., 2- 

І-ІІІ ст.) та 1 школа -

інтернат 

2 амбулаторії ЗПСМ 

та  

3 ФАП  

5 будинків культури 

3 відділення Укрпошти 

1 аптечний пункт 

(с. Сергіївка) 

1 аптека 

(с. Розбишівка) 

 



під’їздами з твердим покриттям. Транспортне сполучення у сільській 

місцевості здійснюється дорогами загального користування що забезпечує 

доступність мешканців цих сіл до районного центру та центрів старостатів. 

 

2.6. Демографія 
 Соціально-демографічна характеристики та ринок праці для Сергіївської 

ОТГ станом на 01.12.2017 р.: 

 

№ 

з/п 

Назва показника та одиниця вимірювання Всього в тому числі: 

с .Р
о
зб

и
ш

ів
к
а 

с.С
ер

гіїв
к
а 

сК
ач

ан
о
в
е
 

1 Чисельність наявного населення на кінець звітного 

року (на 1 січня наступного за звітним року), тис. 

осіб 

2,994 0,926 1,143 0,925 

2 Кількість чоловіків, тис. осіб 1,191 0,417 0,433 0,341 

3 Кількість жінок, тис. осіб 1,348 0,413 0,505 0,430 

4 Кількість населення, молодшого від працездатного 

віку, в тому числі тис. осіб 

0,455 0,096 0,206 0,153 

5 Кількість населення працездатного віку, тис. осіб 1,476 0,451 0,503 0,522 

6 Кількість населення старшого від працездатного 

віку, тис. осіб 

1,074 0,381 0,441 0,252 

7 Кількість народжених за звітний рік, тис. осіб 0,004 0,001 0,002 0,001 

8 Кількість померлих за звітний рік, тис. осіб 0,050 0,017 0,020 0,013 

9 Природний приріст (зменшення), осіб -40 -15 -14 -11 

10 Міграційний приріст (зменшення), осіб 8 +4 +7 -3 

11 Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб 106 37 44 25 

12 Рівень зареєстрованого безробіття, % 4 4 4 3 

13 Середньомісячна заробітна плата найманого 

працівника, грн. 

5,000 5,000 5,000 5,000 

 

 

 

 

 

 

 



Кількість населення за 2011-2016 р. 
 

 

 

Природній рух за 2011 – 2016 р. 
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Розподіл населення за віковими категоріями у громаді 

 

 

Структура зайнятості 

 

2.7. Екологічна ситуація 
 Надзвичайно актуальним питанням у Сергіївській громаді є екологічна 

ситуація. Вплив людини на навколишнє середовище стає все більш помітним і 
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дослідження характеру цього впливу – головний напрям у розв’язанні проблеми 

охорони природнього середовища. Але при цьому є деякі питання, які 

необхідно вирішити, щоб не допустити погіршення стану навколишнього 

природного середовища на території громади. Проблема забруднення 

атмосферного повітря потребує особливої уваги. Основними  забруднювачами 

навколишнього середовища у Гадяцькому районі є структурні підрозділи 

наступних НГВУ «Полтаванафтогаз». 

 Головними причинами впливу об’єктів газової галузі на навколишнє 

середовище є викиди газу при його видобутку, транспортуванні, переробці та 

зберіганні.  

 У зв’язку з відсутністю відповідних фінансових ресурсів у місцевих 

бюджетах Гадяцького району неможливо виконати наступні заходи у сусідніх 

територіях, що впливають на Сергіївську громаду: 

- проведення реконструкції очисних споруд с. Петрівка-Роменська (на 

даний час знаходяться в аварійному стані, є технологічно і технічно 

застарілими); 

- будівництво комплексу поводження з ТПВ на території Гадяцького 

району; 

- забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони довкілля, 

екологічної безпеки населення, раціонального використання природних 

ресурсів; 

- формування екологічної свідомості громадян; 

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 

- зменшення обсягів утилізації ТПВ на 40-50% внаслідок впровадження 

сміттєсортувальної лінії та відбору ресурсно-цінних матеріалів. 

 

2.8. Результати Сергіївської ОТГ за період існування 
      За результатами дев’яти місяців 2017 року Сергіївська громада має 

наступні показники: 

Рейтинг по Полтавській області 
8 

Загальний рейтинг по Україні 46 

Населення всього, (тис. чол.) 3,0 

Площа,  км. кв 167,7 

Власні доходи на 1 мешканця за 9 місяців 2017 року, грн. 4 101,1 

Рівень дотаційності бюджетів (питома вага базової реверсної 

дотації у доходах) 
0,0 

Капітальні видатки на 1 мешканця, грн. 1 777,6 

Питома вага видатків на утримання апарату, % 28,2 

 

 
  



3. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ 
 

3.1. Сценарії розвитку Сергіївської громади 
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 ОТГ дуже мало даних для 

відстеження попередньої динаміки соціально-економічних процесів, 

повноцінне формулювання сценаріїв неможливе (стане можливим під час 

наступних періодів стратегічного планування – через 10 років). Таким 

чином, наведені нижче елементи сценарного моделювання відображають, 

передусім вплив на громаду зовнішніх факторів. 
Основними сценаріями розвитку є: інерційний (песимістичний) та 

модернізаційний (реалістичний), можливий за певних умов (потенційний). 
 

Інерційний сценарій розвитку 

Інерційний (песимістичний), сценарій розвитку громади формується за 

комплексу припущень, що тривкий у часі (горизонті планування) баланс 

зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально-

економічної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів 

системи змінюється за інерцією: громада рухається по інерції, суспільно-

економічний стан країни та активність громади не сприяє розвитку. 

Базові припущення інерційного сценарію - національний рівень: 
1. Військовий конфлікт на Сході України заморожується; 

2. Зростають видатки Бюджету на утримання армії та ВПК; 

3. Рівень корупції в країні не зменшується – замість реальних реформ 

спостерігаємо їх імітацію; 

4. Децентралізація проходить «на папері» основні заходи відкладаються, 

або не виконуються; 

5. ВВП країни продовжує падіння економіки, девальвація національної 

валюти; 

6. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно, 

інтервенціями НБУ на валютному ринку, продовжується 

неконтрольована інфляція; 

7. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень 

залучення інвестицій не зростає; 

8. Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує 

залишатися більше 50% малого і середнього бізнесу; 



9. В умовах суттєвої корекції тарифів на газ підвищується вірогідність 

збільшення рівня неплатежів населення, що призводить до поглиблення 

кризи в ЖКГ. 
 

Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень: 

1. Ідентичність громади на стадії формування, впізнаваність в регіоні та 

Україні незначна; 

2. Структура економіки громади виразно диференційована на економіку 

села і економіку решти територій; 

3. Інвестиційний та підприємницький клімат у громаді залишаються на тому 

ж рівні; 

4. Рівень купівельної спроможності населення постійно знижується; 

5. Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади не покращується 

внаслідок створення ОТГ (стале падіння бюджету розвитку); 

6. Кошти на модернізацію об’єктів інфраструктури, можливо виключно з 

залучених фінансових ресурсів. 
 

Результат інерційного сценарію: 

1. Демографічна ситуація на найближчі роки залишається без змін, 

погіршуючись в сільських територіях громади, при цьому вікова 

структура населення змінюється в бік скорочення працездатного 

населення та його «старіння», що, відповідно, призводить до зростання 

навантаження на працездатне населення; 

2. Промисловий потенціал Сергіївської громади повільно скорочується без 

відчутних інвестицій в модернізацію підприємств та підвищення рівня 

технологічності, що відбивається на рівні доходів населення громади; 

3. Внаслідок скорочення робочих місць в реальному секторі більшість 

населення живе за рахунок торгівлі, послуг, бюджетних, пенсійних та 

соціальних виплат; 

4. Сільські території (потенційні) продовжують занепадати через 

відсутність місць праці та реальних джерел доходів сільського населення; 

5. Несприятливий підприємницький клімат та низька інвестиційна 

привабливість громади не сприяють зниженню рівня тіньової економіки. 

Реальний сектор економіки повільно скорочується; 

6. Внаслідок зростання доходів бюджету після об'єднання дещо 

покращуються окремі фінансові показники, однак розпорошення коштів 

по населених пунктах території не дозволяє створити кумулятивного 

ефекту: модернізація інфраструктури розтягується на довгі роки.  
 

Модернізаційний сценарій розвитку 

Модернізаційний (реалістичний) сценарій розвитку будується на 

припущеннях, за яких формуються довготривалі (від 2-5 років) сталі 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, ні би то; 

2. Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються; 

3. Рішуче впроваджуються інші (а не ті що прийняті) системні реформи: 

пенсійна, судова, освітня, медична, податкова, децентралізація та ін., але 

не ті що запропоновані та впроваджені на станом на 01.11.2017; 

4. ВВП країни починає зростання в доларовому еквіваленті; 

5. Гривня стабільна; 

6. Інвестиційна привабливість країни покращується; 

7. Податкова (реальна) реформа виводить бізнес із «тіні»; 

8. Економічна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів 

внаслідок зростання реальних заробітних плат населення, шляхом 

збільшення доходів населення; 

9. Ефективно працює ДФРР, тобто має більше коштів; 

10. Регіон активно впроваджує власну Стратегію розвитку, яка базується на 

реальних підходах. 
 

Базові припущення модернізаційного сценарію – місцевий рівень: 
1. Громада формує власну ідентичність («візерунок») та «якірні точки» 

розвитку громади та території; 

2. Сформовані базові планувальні документи громади: стратегія, генплан, 

зонування земель громади, схему планування громади, інвестиційний 

паспорт громади; 

3. У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат – 

громада стає привабливою для інвесторів; 

4. Створюються привабливі інвестиційні пропозицій у сферах глибокої 

переробки с/г продукції, високотехнологічних виробництв; 

5. Мережа навчальних закладів ОТГ забезпечує пропозицію робочої сили 

відповідно до потреб ринку праці; 

6. Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку регіону 

та, відповідно, реципієнтом Державного Фонду регіонального розвитку; 

7. Громада ефективно використовує державні субвенції на розвиток 

інфраструктури. 
 

Результат модернізаційного сценарію: 

1. Громада поступово формує свій новий імідж як інвестиційної 

привабливої території: високотехнологічний та екологічний. Внаслідок 

ефективної політики місцевої та регіональної влади громада залучає 

стратегічних інвесторів у пріоритетні галузі економіки та сільського 

господарства; 



2. Існуючі виробництва на території Сергіївська модернізуються та 

збільшують обсяги виробництва промислової продукції. Громада 

здійснює інвентаризацію земель та формує портфель привабливих 

інвестиційних пропозицій, активно просуваючи їх на інвестиційні ринки; 

3. В громаду поступово заходять стратегічні інвестори, зокрема у галузі з 

високою доданою вартістю, а також і можливо у сфері рекреації, туризму 

тощо; 

4. Навколо стратегічних інвесторів активізується малий і середній бізнес, 

заповнюючи логістично - послугову нішу; 

5. Зростає рівень доходів населення, що пожвавлює внутрішній ринок; 

6. 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; 

7. Активне залучення грантів, 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. 

 Можливий за певних умов (потенційний) – визначає суспільну активну 

участь на місцевому, регіональному, національному рівні та міжнародному 

рівні, спрямований на досягненні реальних результатів. 

3.2. Стратегічне бачення розвитку Сергіївської громади 

 Результати засідання робочої групи 15.11.2017 року. 

Сергіївщина – це динамічна, комфортна, безпечна громада Гадяцького 

району, що демонструє приріст населення, інвестицій, поліпшення 

інфраструктури. 

Бачення: Сергіївщина – це динамічна, комфортна, безпечна громада 

Гадяцького району, що демонструє приріст населення, інвестицій, поліпшення 

інфраструктури. 

 

3.3. SWOT- аналіз Сергіївської громади 
результати засідання робочої групи 27 липня 2017 року 

SWOT-аналіз Сергіївської громади 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Фінансово спроможна громада, 

що має високий рейтинг на 

обласному та всеукраїнському 

рівні 

2. Наявність земельних ресурсів 

(земель сільськогосподарського 

призначення). 

1. Від’ємний приріст населення. 

2. Відсутність кваліфікованої 

робочої сили. 

3. Безробіття. 

4.  Слабка транспортна 

інфраструктура. 

5. Низька густота населення. 



3. Наявність підприємств 

нафтогазового комплексу, які 

створюють робочі місця і 

формують близько 10% 

сільського бюджету. 

4. Розвинута (достатня) соціальна 

сфера. 

5. Наявність земельних ділянок 

для відпочинку місцевого 

населення 

6. Наявність лісових ресурсів, які 

не використовуються. 

6. Низька громадська активність. 

7. Присутність тіньової економіки. 

8. Мало дітей та населення 

фертильного віку. 

9. Низька громадська безпека. 

10. Несприятлива екологічна 

ситуація. 

11.  Відсутня система поводження з 

ТПВ. 

12. Однобічний розвиток сільського 

господарства (наявність 

рослинництва, відсутність інших 

галузей).    

Можливості Загрози 

1.  Надання державою права 

розпоряджатися землями поза 

межами населених пунктів. 

2.  Сплата ПДФО ПАТ «Укрнафта» 

за місцем діяльності підприємства. 

3. Розширення меж громади. 

4. Сплата ренти за використання 

надр до місцевого бюджету. 

5.  Міжмуніципальне 

співробітництво 

1. Несприятлива бюджетна політика з 

боку держави. 

2. Закриття підприємств ПАТ 

«Укрнафти». 

3. Під час проведення 

адміністративно-територіальної 

реформи не будуть враховані 

інтереси громади. 

 

 

3.4. SWOT - матриця Сергіївської громади 

 SWOT - матриця дозволяє виявити взаємозв’язки між «внутрішніми» 

(сильні та слабкі сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, 

які мають стратегічне значення для Сергіївської громади.  

 Суцільна лінія символізує сильний взаємозв’язок, пунктирна – слабкий. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.Порівняльні переваги, виклики і ризики Сергіївської громади 
 

Порівняльні переваги 
 

Сильні сторони  Можливості 

Фінансово спроможна громада, що має 

високий рейтинг на обласному та 

всеукраїнському рівні 

 

 Надання державою права 

розпоряджатися землями поза 

межами населених пунктів. 

 

 

   

Наявність земельних ресурсів (земель 

сільськогосподарського призначення). 

 

 

Сплата ПДФО ПАТ «Укрнафта» 

за місцем діяльності підприємства. 

 

   

Наявність підприємств нафтогазового 

комплексу, які створюють робочі місця 

і формують близько 10% сільського 

бюджету. 

 

  

 

 

Розширення меж громади. 

 

  

Розвинута (достатня) соціальна сфера. 

 

 

   

Наявність земельних ділянок для 

відпочинку місцевого населення 

 

 

Сплата ренти за використання 

надр до місцевого бюджету. 

 

   

Наявність лісових ресурсів, які не 

використовуються. 

 Міжмуніципальне співробітництво 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримують 



Виклики 

 
Слабкі сторони  Можливості 

Від’ємний приріст населення 

 

 Надання державою права 

розпоряджатися землями поза 

межами населених пунктів. 

 

 

  

Відсутність кваліфікованої робочої сили 

 
 

   

Високий рівень безробіття 

 

 

 Сплата ПДФО ПАТ «Укрнафта» 

за місцем діяльності 

підприємства. 

  

Слабка транспортна інфраструктура. 

 

   

Низька густота населення. 

 

  

 

Розширення меж громади. 

 
  

Низька громадська активність. 

 
 

 
 

 

Присутність тіньової економіки. 

 

  

Сплата ренти за використання 

надр до місцевого бюджету. 

 

 
 

 

Мало дітей та населення фертильного 

віку. 

 
 

 

   

Низька громадська безпека. 

 

  

   

Несприятлива екологічна ситуація  Міжмуніципальне 

співробітництво 

   

. 

Відсутня система поводження з ТПВ. 

 

 

 

 

   

Однобічний розвиток сільського 

господарства (наявність рослинництва, 

відсутність інших 

 

 

 

Зменшують 



Ризики 

 
 

Слабкі сторони  Загрози 

Від’ємний приріст населення 

 

 Несприятлива бюджетна політика 

з боку держави. 

   

Відсутність кваліфікованої робочої сили 

 
 

  

Високий рівень безробіття 

 

 

 

 

Слабка транспортна інфраструктура. 

 

   

Низька густота населення. 

 

 Закриття підприємств ПАТ 

«Укрнафти». 

   

Низька громадська активність. 

 
 

 
 

Присутність тіньової економіки. 

 

 

 
 

Мало дітей та населення фертильного 

віку. 

 
 

 

   

Низька громадська безпека. 

 
 Під час проведення 

адміністративно-територіальної 

реформи не будуть враховані 

інтереси громади. 

 

   

Несприятлива екологічна ситуація   

   

. 

Відсутня система поводження з ТПВ. 

 

 

 

 

   

Однобічний розвиток сільського 

господарства (наявність рослинництва, 

відсутність інших 

 

 

Посилюють 



4. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 
 

 
4.1. Стратегічна ціль 1. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДИ 
  

Сергіївська громада володіє природними ресурсами (корисні копалини, 

чорноземи), інфраструктурними об’єктами та вільними земельними ділянками, 

Підвищення економічної 
ефективності 

використання ресурсного 
потенціалу громади 

Розвиток багатоукладної 
місцевої економіки 

Підвищення ефективності 
використання земельних, 
лісових, водних ресурсів 

громади 

Зростання малого і 
середнього бізнесу 

Розвиток людського 
капіталу 

Створення умов для 
молодих сімей 

Створення безпечних 
умов для життя 

Розвиток спроможностей 
для громадянської 
активності жителів 
громади, молоді 

Оновлення інфраструктури 
території 

Розвиток системи 
поводження з ТПВ 

Оновлення діючої мережі 
доріг 

Впровадження 
високошвидкісного 

інтернету 

Поліпшення соціальної 
інфраструктури території 

Сергіївщина – це динамічна, комфортна, 

безпечна громада Гадяцького району, що 

демонструє приріст населення, інвестицій, 

поліпшення інфраструктури. 

 



які можуть бути запропоновані для інвесторів. 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. 

 Процес об’єднання спричинив до необхідності по новому подивитися на 

забезпечення потреб громади та на нові економічні можливості, якими можуть 

скористатися комунальні підприємства. 

 Ці та інші можливості були розглянуті членами Робочої групи зі 

стратегічного планування та знайшли відображення у 3 операційних цілях та 10 

завданнях, через які планується досягати цілі. 

 Діяльність у межах стратегічної цілі 1 повністю узгоджується зі 

стратегічними цілями та Стратегією регіонального розвитку Полтавської 

області на період до 2020 р. 
Очікується, що реалізація стратегічної цілі 1 у середньостроковій 

перспективі призведе до таких результатів:  

 створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних 
підприємств.  

 залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій до регіональної економіки;  

 створення нових робочих місць;  

 підвищення доходів населення;  

 розвинутий малий і середній бізнес; 

 зменшено енергетичну залежність громади; 

 Досягнення стратегічної цілі пропонується через наступну структуру 

операційних цілей та завдань. 

Стратегічна ціль 1. Підвищення економічної ефективності використання 
ресурсного потенціалу громади 

Операційна ціль 1.1. Операційна ціль 1.2. Операційна ціль 1.3. 
Розвиток багатоукладної 

місцевої економіки 
Зростання малого і 
середнього бізнесу 

Підвищення 
ефективності 
використання 

земельних, лісових, 
водних ресурсів 

громади 

 

 Досягнення операційної цілі 1.1. потребує вирішення таких завдань: 

Завдання Шляхи вирішення завдань 

1.1.1.  

Залучення 

інвестицій, 

розробка 

 Виготовлення генеральних планів, плану 

територіальної громади, зонування території. 

 Провести інвентаризацію земель і нормативну 

оцінку. 



інвестиційних 

пропозицій 

залучаючи майно 

та землі 

колективної 

власності 

 Розробити інвестиційні пропозиції які 

включатимуть в себе: пакет документів на кожну 

інвестиційну ділянку. 

 Підготувати пропозиції для інвесторів: брошури, 

буклети, книги, задіяти Інтернет ресурси.  

1.1.2.  
Стимулювання до 
створення та 
розвитку 
кооперативів для 
фермерських 
господарств 

 

 Розробка пропозицій для фермерських господарств 
щодо напрямків кооперації особистих селянських 
господарств, фермерських господарств та сімейних ферм. 

 Співпраця з Приват Банком щодо залучення 
кредитних коштів та бюджетних коштів на розвиток 
кооперативів та фермерських господарств 

 Супровід та підтримка в розробці та впроваджені 
бізнес – плану. 

 
Досягнення операційної цілі 1.2. потребує вирішення таких завдань: 

Завдання Шляхи вирішення завдань 

1.2.1.  

Створення 

кластеру для 

роботи малих та 

середніх 

підприємств 

 Власність бувших сільськогосподарських 

підприємств (колективна власність) переоформити у без 

господарське майно через судові вирішення і передати у 

власність громади. 

 Передача в оренду або власність малим і середнім 

підприємствам території бувшої колективної власності  

 Проведення аукціону та визначення підприємців 

для розгортання виробництва. 

 Підтримка малих і середніх підприємців що будуть 

працювати на території громади. 

1.2.2.  
Створення та 
підтримка «Фонду 
підтримки 
підприємництва» 

 Створення комунального закладу «Фонд підтримка 
підприємництва», розробка положення про виділення 
коштів для діяльності малих і середніх підприємництва. 

1.2.3. 
Стимулювання до 
навчання та 
розвитку 
підприємництва, 
інноваційних 
бізнес-ідей серед 
школярів та молоді 

 У школах проведення агітації щодо залучення 
школярів до розробки бізнес ідей. 

 Участь підприємців громади в тренінгах, семінарах, 
навчаннях в межах України та закордону. 

 Широка агітація, розголос пропозицій, ідей 
молоді.Інформування про навчання підприємництва. 

 

Досягнення операційної цілі 1.3. потребує вирішення таких завдань: 

Завдання Шляхи вирішення завдань 

1.3.1.Інвентариз  Інвентаризація та створення планувальної схеми 



ація та створення 
планувальної схеми 
території 
Сергіївської ОТГ, 
виготовлення 
генеральних планів, 
меж громади, 
поновлення оцінки 
землі 

території Сергіївської ОТГ. 

 Виготовлення генеральних планів. 

 Встановлення меж громади. 

 Поновлення оцінки землі.  

1.3.2.  
Виявлення та взяття 
на облік безхозного 
майна 

 Виявлення на території громади безхозного майна. 

 Взяття його на облік. 

1.3.3.  
Створення та 

розвиток лісового 
господарства КП 
«Сергіївське» 

 Створити лісове господарство при КП 

«Сергіївське», створити положення про роботу. 

 Придбання 2 бензопили, захисне спорядження, 

змінні шини та ланцюги. 

 

1.3.4.  
Розчистка річки 

Хорол 

 Розробка науково-технічної документації. 

 Виготовлення проекто кошторисної документації. 

 Проведення робіт по розчистці річки Хорол. 

1.3.5. 
Модернізація 
системи 
водопостачання в 
громаді 

 Модернізація системи водопостачання в 
населених пунктах: с. Новоселівці, с. Розбишівці, 
с. Сергіївці. 

 

4.2. Стратегічна ціль 2. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

Наріжним каменем для розвитку Сергіївської громади стала демографічна 
ситуація. Кількість померлих в значні рази перевищує кількість народжених. 
Велика кількість молодих людей переїжають жити в інші місця для постійного 
проживання. Щоб зупинити даний процес потрібно створити безпечні умови 
проживання, створити умови для молодих сімей, покращити систему 
медичного обслуговування, якості комунальних та соціальних послуг, належні 
умови для працевлаштування, охорона природного середовища та багато інших 
складових. 
 Перенесення акцентування цілей стратегічного планування на розвиток 
людського капіталу має привернути увагу до якості життя як індикатора 
конкурентоспроможності громади та стане поштовхом до стимулювання 
ділової активності та залучення інвестицій. 

Досягнення стратегічної цілі передбачається через реалізацію таких 
операційних цілей: 

 
 



Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу 

Операційна ціль 2.1. Операційна ціль 2.2. Операційна ціль 2.3. 

Створення безпечних 
умов для життя 

Створення умов для 
молодих сімей 

Розвиток 
спроможностей для 

громадської активності 
жителів громади, молоді 

 

Досягнення операційної цілі 2.1. потребує вирішення таких завдань: 

 

Завдання Шляхи вирішення завдань 

2.1.1. 
Прийняття та 
реалізація 
програми безпечне 
середовище в 
нашій громаді 

 

 

 Встановлення відеокамер в найбільш людних 

місцях, в’їздах і виїздах з населених пунктів. 

 Створити і реконструювати вуличне освітлення на 

всіх вулицях громади. 

 Встановити дорожні знаки згідно правил 

дорожнього руху. 

 Встановити лежачі поліцейські 

2.1.2. Створення та 
підтримка 
громадської 
організації 
«Сергіївська варта» 

 Створити і розробити статут про громадську 
організацію «Сергіївська варта». 

 

 

Досягнення операційної цілі 2.2. потребує вирішення таких завдань: 

 

Завдання Шляхи вирішення завдань 

2.2.1. 

Програма «Молода 

громада» 

 Створення: відпочинкових зон, дитячих, 

спортивних та тренажерних майданчиків. 

 

2.2.2. 
Створення 

фонду житла для 
молодих сімей 

 Розробка Програми по створенню фонду житла для 

молодих сімей. 

 Придбання житлових будинків що не 

використовуються. 

 Створити критерії щодо надання житла. 

 Створити положення про виділення. 

 Створити чергу для отримання житла. 

 

2.2.3. 
Підписання 

угод з 
роботодавцями про 
надання робочих 
місць для молодих 

 Пошук роботодавців. 

 Підписання угод з роботодавцями про надання 

робочих місць для молодих сімей. 



сімей 

2.2.4. 
Підтримка 

народжуваності 
 

 Надання грошової допомоги при народжені дитини. 

 Надання допомоги при оплаті за лікарню при 

народженні. 

2.2.5. 
Проведення 
рекламних заходів 
по висвітленню 
проекту залучення 
молоді в громаді 

 Провести рекламні заходи, задіяти Інтернет 

ресурси, ЗМІ, створити буклети, рекламні листівки щодо 

висвітлення проекту залучення молоді в громаді. 

 
Досягнення операційної цілі 2.3. потребує вирішення таких завдань: 

 

Завдання Шляхи вирішення завдань 

2.3.1. 
Залучення 

молодих педагогів 
тренерів для 
вивчення ІТ-
технологій та 
іноземних мов в 
загальноосвітніх 
закладах 

 Пошук кваліфікованих молодих спеціалістів по ІТ -

технологіях та іноземних мов. 

 Проведення гуртків, тренінгів по вивченню 

англійської мови та ІТ - технологій. 

2.3.2. 
Проведення 

навчань, тренінгів, 
семінарів для 
залучення та 
активізації молоді в 
житті громади 

 Проведення навчання для молоді. 

 Проведення тренінгів для залучення молоді в 

громаді. 

 Проведення семінарів для активізації молоді 

громади. 

2.3.3. 
Створення та 

підтримка 
молодіжних 
громадських 
організацій 

 Допомога в створенню молодіжних громадських 

організацій. 

 Підтримка молоді в ініціативі створення 

громадських організацій. 

2.3.4. 
Розробка та 

фінансування 
програми «Бюджет 
участі» 

 Створити програму «Бюджет участі». 

 Допомога в фінансуванні програми «Бюджет 

участі» 

2.3.5 
Створення Центру 

  Виготовлення проектно-кошторисної документації; 

  Провести внутрішній ремонт приміщення; 



культури та 
дозвілля 
Сергіївської ОТГ 

  Організувати роботу творчої студії, танцювального 

залу та музею; 

  Створити кімнату дозвілля для дітей та дорослих; 

  Облаштувати атлетичний зал; 

  Провести облаштування території навколо 

приміщення 

 Залучити дітей, молодь та населення громади до 

змістовного проведення дозвілля; 

                                                       

 

2.3.6 
Бібліотек@ - центр 
громади – сучасне 
бачення 

 Перетворення сільських бібліотек в с. Розбишівка, 

с. Качанове, с. Сергіївка на сучасний громадський 

простір. 

  Облаштування приміщень для проведення освітніх 

заходів, тренінгів, громадських обговорень 

  Проведення акцій «Подаруй сучасну книгу 

бібліотеці». 

2.3.7 Протидія 

домашньому 

насильству, 

насильству за 

ознакою статі, та 

торгівлі людьми. 

 Навчання фахівців соціальної сфери проведенню 

інформаційно-просвітницької роботи серед 

уразливих груп населення для профілактики 

попередження складних життєвих обставин, 

соціально небезпечних хвороб, домашнього 

насильства, торгівлі людьми; 

 Соціальна профілактика домашнього насильства, 

насильства за ознакою статі, торгівлі людьми; 

 Виявлення осіб/сімей, які потрапили в ситуацію 

домашнього насильства, насильства за ознакою 

статі, торгівлі людьми,інформування їх про 

можливість надання соціальних та реабілітаційних 

послуг, отримання статусу особи, постраждалої від 

торгівлі людьми.. 

 

4.3. Стратегічна ціль 3. ОНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ТЕРИТОРІЇ 

     Принцип розвитку Сергіївки, спрямований на комфортному проживанню 

жителів орієнтований на створення середовища високої якості, що визначається 

інтегрованою інфраструктурою. Розвиток комфортної громади передбачає 

формування центральної частини та поліцентричної структури 

взаємопов’язаних територій. Різноманітне та змішане використання територій 

має задовольняти різні функціональні потреби мешканців. Громаді необхідно 

формувати діючої мережі доріг, системи поводження з ТПВ, впровадження 



високошвидкісного Інтернету, поліпшувати соціальну інфраструктуру 

території. 
Досягнення стратегічної цілі передбачається через реалізацію таких 

операційних цілей: 

Стратегічна ціль 3. Оновлення інфраструктури території 

Операційна 
ціль 3.1. 

Операційна ціль 
3.2. 

Операційна ціль 
3.3. 

Операційна ціль 
3.4. 

Оновлення 
діючої мережі 

доріг 

Розвиток системи 
поводження з 

ТПВ 

Впровадження 
високошвидкісного 

Інтернету 

Поліпшення 
соціальної 

інфраструктури 
території 

 
Досягнення операційної цілі 3.1. потребує вирішення таких завдань: 

Завдання Шляхи вирішення завдань 

3.1.1. 

Розробка програми 

«Дороги 

Сергіївської ОТГ» 

 

 Створення та відновлення існуючих доріг в 

Сергіївській ОТГ 

2.1.2. 
Створення та 
підтримка 
дорожньої бригади 
при КП 
«Сергіївське» 

 

 

 Створити дорожню бригаду  на базі КП 

«Сергіївське». 

 Створити 5 нових робочих місць. 

 Придбати віброплиту MS160-4 Honda GX200 для 

трамбування. 

 Придбати повітродувний заплічний пристрій 

STIHLBR-350. 

 Придбати мотокосу STIHLFS -450. 

 
Досягнення операційної цілі 3.2. потребує вирішення таких завдань: 

Завдання Шляхи вирішення завдань 

3.2.1. 

Розробка схеми 

санітарної 

розчистки території 

 

 Розробити спільну схему санітарної розчистки 

території в Сергіївській громади. 

3.2.2. 
Придбання спец 
автомобіля 

 

 Придбання сміттєвоза. 

3.2.3. 
Заходи з 
роздільного збору 

  Створення контейнерних майданчиків в найбільш 

людних місцях. 



ТПВ 

 

 Придбання контейнерів різних кольорів для 

роздільного збирання і встановлення їх в контейнерних 

майданчиках. 

 Придбання пакетів різних кольорів в кожне 

господарство громади. 

  
3.2.4. 

Роз’яснювальна 
інформаційна 
робота 

  Інформування населення про роздільний збір 

сміття через газету, Інтернет ресурси, буклети. 

 Проведення інформаційної роботи серед молоді. 

 
Досягнення операційної цілі 3.3. потребує вирішення таких завдань: 

Завдання Шляхи вирішення завдань 

3.3.1. 
Прокладання 
оптоволоконного 
Інтернету 

 Прокласти оптоволоконного Інтернету 

3.3.2.  
Створення 

безкоштовних WI-
FI зон для 
безпровідного 
Інтернету 

 

 Створити в місцях загального користування зон для 

безкоштовного, безпровідного Інтернету. 

3.3.3.  
Проведення 

занять, гуртків по 
вивченню ІТ-
технологій для 
учнівської молоді 
тренінг центр з 
дистанційним 
навчанням 

 

 Запросити спеціаліста по ІТ-технологіях. 

 Проводити гуртки, занять для учнівської молоді по 

ІТ-технологіях. 

 Проведення дистанційних тренінгів. 

3.3.4. Розробка 
проекту «SMART – 
громада» 

 Розробити унікальний сайт громади, куди 

підключатимуться всі онлайн сервіси. 

 
Досягнення операційної цілі 3.4. потребує вирішення таких завдань: 

Завдання Шляхи вирішення завдань 

3.4.1. 
Капітальні ремонти 
з впровадженням 

 Капітальні ремонти приміщень соціальної 

інфраструктури. 



енергоефективних 
заходів в 
приміщеннях 
соціальної 
інфраструктури 

 Підвищення показників енергозбереження. 

 Надання будівлям відповідного естетичного 

вигляду. 
 

 

5. ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

В процесі стратегічного планування і управління на рівні місцевого 

самоврядування необхідною складовою успіху є регулярний моніторинг змін і 

явищ, які виникають в процесі реалізації завдань. Окрім ефективності, це дає 

змогу ідентифікувати покращення реалізації прийнятих намірів, а також внести 

відповідну корекцію, що виникає із неврахованих раніше факторів або 

непередбачених явищ, що змінюють передумови реалізації. 

 Інтегральним аспектом моніторингу є процес оцінки реалізації Стратегії, 

що передбачає аналіз доступних статистичних і числових даних, а також 

опирається на ряді якісних даних, що характеризують діяльність адміністрації 

громади та інших організаційних одиниць та відносяться до конкретних дій. 

Документом, що охоплюватиме проведений моніторинг та оцінку за 

конкретний період, має бути звіт з реалізації Стратегії. Звіт повинен бути 

публічним, а таким чином – доступним для мешканців та інших зацікавлених 

сторін. 

 Інструментом моніторингу та оцінки будуть показники та опис ефектів 

досягнення стратегічних цілей. Важливу роль у системі моніторингу та оцінки 

Стратегії буде відігравати суспільство і всі внутрішні зацікавлені сторони, в 

тому числі організації з неурядового сектору, підприємці, активісти, а також 

зовнішні зацікавлені сторони, інвестори, інституції підтримки підприємництва, 

для яких розвиток громади має важливе значення. 

З метою нагромадження думок представників вищезгаданих середовищ 

варто провести соцопитування: на приклад на початку реалізації стратегії 

(2017) по середині (2018) і під кінець (2020) реалізації Стратегії – на тему 

оцінки рівня якості життя та якості надання публічних послуг, використовуючи 

наявну методологію.  

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься за рахунок: 

 Державного фонду регіонального розвитку; 

 коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та 

бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються 

на розвиток відповідної сфери в регіонах; 

 субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим 

бюджетам; 

 коштів місцевих бюджетів; 

 коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових 

організацій; 

 коштів інвесторів, власних коштів підприємств. 

Моніторинг реалізації Стратегії 



У ході моніторингу Стратегії буде вирішуватись низка завдань: 

 Контроль за реалізацією Стратегії в цілому. 

 Оцінка ступеню досягнення прогресу за стратегічними цілями, 

просування до операційних цілей. 

 Аналіз інформації щодо змін зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку 

регіону для уточнення та корегування (актуалізації) цілей Стратегії. 

 Підтримка в робочому стані органів та структури стратегічного 

планування. 

 Реалізації Стратегії здійснюється для досягнення стратегічного Бачення: 

Полтавщина – край суспільної злагоди та стабільності, що ґрунтуються 

на високому рівні життя, ефективній багатоукладній економіці та 

віковічних українських традиціях. 
Таким чином, наступна таблиця презентує показники та індикатори 

реалізації Стратегії. З огляду на нестабільну суспільно-економічну ситуацію в 

Україні через військові дії в східному регіоні, характер представлених даних 

може змінюватись, удосконалюватись і доповнюватись додатковими, які будуть 

відповідати актуальній оцінці рівня реалізації стратегічних цілей та дій. 

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників 

(індикаторів). Індикатори поділяються на індикатори досягнення: стратегічного 

Бачення; стратегічних цілей; операційних цілей та виконання проектів. 

Запровадження системи моніторингу передбачає використання індикаторів 

у рамках концепції «вхід, процес, випуск, результат», на основі якої 

визначаються індикатори, що поділені на чотири групи: 

  вхідні індикатори, що характеризують ресурси та їх обсяг; 

  індикатори процесу, що характеризують шлях, за яким здійснюються 

заходи з визначеними ресурсами; 

  індикатори випуску, що характеризують фізичний обсяг товарів та 

послуг; 

 індикатори результату, що характеризують очікувані зміни. 

Реалізації Стратегії здійснюється для досягнення стратегічного Бачення: 

Сергіївщина – це динамічна, комфортна, безпечна громада Гадяцького 

району, що демонструє приріст населення, інвестицій, поліпшення 

інфраструктури. 
Показники для моніторингу збираються за результатами кожного року 

реалізації Стратегії. На основі зібраних даних готується річний звіт та звіт щодо 

виконання періоду трьохрічного планування. 

Річний звіт складається з переліку ключових показників за кожною ціллю, 

кожним пріоритетом або заходом; містить інформацію про досягнення кожного 

об’єктивного пріоритету або виконання заходу; оцінку можливостей 

досягнення поставлених цілей на трьохрічний цикл планування. 

Підсумковий звіт про моніторинг за трьохрічний цикл планування до 

показників, які передбачаються у річних звітах, містить загальні оцінки 

ефективності, результативності та стійкості досягнутих результатів. 



Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для 

уточнення завдань та бюджетних програм громади на наступний за звітним 

бюджетний рік. 

 Таким чином, моніторинг Стратегії буде полягати на поточному і 

систематичному зборі кількісних і якісних даних у сфері реалізації прийнятих 

рішень. Моніторинг матиме характер, як предметний, так і фінансовий. 

 

 

 

 

 

6. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО 

РОЗВИТКУ 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

1.1.1. Залучення інвестицій, розробка інвестиційних 

пропозицій залучаючи майно та землі колективної 

власності. 

Назва проекту: Програма «Інвестиційні пропозиції  Сергіївщини » 

Цілі проекту: 
Підвищення інвестиційної привабливості громади, 

створення привабливих  умов для бізнесу 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Потенційні інвестори, населення Сергіївської ОТГ 

Стислий опис 

проекту: 

Програма дасть змогу потенційному інвестору 

отримати повну й достовірну інформацію про 

економічний потенціал громади, інвестиційний клімат, 

систему підтримки підприємництва, дозволить 

об’єктивно оцінити привабливість вкладення капіталу, 

знайти надійних партнерів. Одним з напрямків 

залучення інвестицій є оренда земельних ділянок. Це 

обумовлено тим, що земельні ділянки придатні для 

виробництва різних видів сільгосппродукції, 

випасання худоби, розміщення тваринницьких ферм, 

комплексів з відгодівлі свиней, птахофабрик, 

розміщення селянсько-фермерських господарств та 

інших видів діяльності. Деякі земельні ділянки 



розташовані поблизу водойм, у заплавах річок. 

Помірна орендна плата, можливість подальшого 

викупу, готовність власника земельних ділянок до 

реалізації спільних проектів і ведення спільної 

діяльності – це одні з принципів оренди землі яку ми 

пропонуємо після створення кластеру для роботи 

малих та середніх підприємств. 

Очікувані 

результати: 

Підвищення інвестиційної привабливості громади, 

створення привабливих  умов для бізнесу 

Ключові заходи 

проекту: 

 Виготовлення генеральних планів, плану 

територіальної громади, зонування території. 

 Провести інвентаризацію земель і нормативну 

оцінку. 

 Розробити інвестиційні пропозиції які 

включатимуть в себе: пакет документів на кожну 

інвестиційну ділянку. 

Підготувати пропозиції для інвесторів: брошури, 

буклети, книги, задіяти Інтернет ресурси. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

10000 10000 10000 30000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи та організації 

Інше:  
 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

1.1.2. Стимулювання до створення та розвитку 

кооперативів для фермерських господарств 

Назва проекту: 
Створення та розвиток  кооперативів фермерських 

господарств  Сергіївської  ОТГ  в  2019 році  

Цілі проекту: 

Розширення та розвиток кооперативів в громаді, 

підвищення спроможності новостворених 

кооперативів громади шляхом забезпечення їх 

необхідним додатковим обладнанням та 

спеціалізованим супроводом, що призведе до 

залучення більшої кількості дрібних 

сільгоспвиробників до господарської діяльності у 

кооперативах. 



Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Сільські мешканці Сергіївської ОТГ - потенційні 

члени кооперативів, дрібні товаровиробники 

(фермери). 

Стислий опис 

проекту: 

Розвиток кооперації є логічним етапом розбудови 

ринкової економічної системи у сільському 

господарстві та одним із шляхів комплексного 

розвитку сільських територій. Відродження реальних 

кооперативних відносин в аграрному секторі України 

було започатковано з прийняттям Верховною Радою 

України у 1997 році Закону України «Про 

сільськогосподарську кооперацію», який відкрив 

широкі можливості для сільськогосподарських 

товаровиробників у створенні своїх власних, повністю 

ними контрольованих структур. Цей закон передбачив 

можливість створення не лише низових 

сільськогосподарських кооперативів (горизонтальна 

кооперація), а й таких організаційно-правових форм 

кооперації як кооперативні об'єднання. Визначення їх 

правового статусу має важливе значення для 

подальшого розвитку національного кооперативного 

руху. Від 31.08.2000 №168 "Про розвиток 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів" 

було затверджено - від 18.03.2003 №67 затверджено 

Рекомендації щодо створення сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів з використанням 

майнових паїв або часток в майні, що знаходяться у 

спільній частковій власності колишніх членів 

реорганізованих колективних сільськогосподарських 

підприємств. 

З метою забезпечення виконання розпорядження закон 

України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 

19.01. 2013 року 469/97,  Порядок використання 

коштів, передбачених у державному  

  бюджеті для підтримки сільськогосподарських  

     обслуговуючих кооперативів від 17.12.2016 року 

271-2011, закон України «Про кооперацію» від 

06.11.2014 1087-15  

Очікувані 

результати: 

Реалізація вказаного проекту дасть можливість 

повноцінно забезпечити виконання основних вимог 

Закону України «Про сільськогосподарську 

кооперацію» від 19.01. 2013 року 469/97, Порядок 



використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для підтримки сільськогосподарських  

обслуговуючих кооперативів від 17.12.2016 року 271-

2011, закон України «Про кооперацію» від 06.11.2014 

1087-15   

Ключові заходи 

проекту: 

 Розробка пропозицій для фермерських 

господарств щодо напрямків кооперації особистих 

селянських господарств, фермерських господарств та 

сімейних ферм. 

 Співпраця з Приват Банком щодо залучення 

кредитних коштів та бюджетних коштів на розвиток 

кооперативів та фермерських господарств 

 Супровід та підтримка в розробці та впроваджені 

бізнес – плану. 

Період здійснення:  2019 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2019 2020 Разом 

10,000 15,000 25,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

фермерські господарства , що знаходяться на території 

Сергіївської ОТГ 

Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

1.2.1. Створення кластеру для роботи малих та 

середніх підприємств 

Назва проекту: 
Кластер для роботи малих та середніх підприємств 

«Сергіївський» 

Цілі проекту: 

    Основна ціль створення кластеру є залучення 

інвестицій в економіку Сергіївської ОТГ, розвиток 

промисловості, залучення наукового потенціалу для 

виробництва інноваційної продукції, підвищення 

соціальних стандартів.  

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Населення Сергіївської ОТГ, малі та середні 

підприємства 

Стислий опис Кластер для роботи малих та середніх підприємств 



проекту: «Сергіївський» планується створити шляхом 

формування єдиної облаштованої території для 

розміщення нових об'єктів у сфері промислового 

виробництва, інновацій, логістики, супутнього сервісу, 

направлених на забезпечення економічного розвитку 

громади, підвищення її конкурентоздатності, 

активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, 

покращення соціальних стандартів для мешканців 

громади. 

Очікувані 

результати: 

  Кластер створюється на засадах державно-приватного 

партнерства (ДПП) з метою сприяння вирішенню 

наступних завдань: 

1. Підвищення іміджу  Сергіївської ОТГ. 

2. Покращення інвестиційного клімату  в громаді. 

3. Підвищення рівня ділової активності бізнес-

середовища в громаді. 

4. Підтримка розвитку малого та середнього 

бізнесу ОТГ. 

5. Впровадження енергозберігаючих технологій. 

6. Підвищення соціальних стандартів для 

населення громади шляхом: 

 створення нових робочих місць;  

 зменшення рівня безробіття; 

 сплати орендної плати за користування земельною 

ділянкою, в межах якої буде розміщено кластер; 

 створення екологічно чистих промислових 

підприємств; 

 збільшення середнього рівня заробітної плати в 

громаді; 

 підвищення професійного рівня працівників; 

 активізації виробничої діяльності постачальників 

енергоносіїв та інших постачальників послуг, які 

забезпечують функціонування кластеру. 

Ключові заходи 

проекту: 

 Власність бувших сільськогосподарських 

підприємств (колективна власність) переоформити у 

без господарське майно через судові вирішення і 

передати у власність громади. 

 Передача в оренду або власність малим і 

середнім підприємствам території бувшої колективної 

власності  

 Проведення аукціону та визначення підприємців 

для розгортання виробництва. 

 Підтримка малих і середніх підприємців що 

будуть працювати на території громади. 



Період здійснення:  2019 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2019 2020 Разом 

100,000 100,000 200,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, малі 

та середні підприємства 

Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

1.2.2. Створення та підтримка «Фонду підтримки 

підприємництва» 2018-2020 роки  

Назва проекту: Фонд підтримки підприємництва 2018-2020 роки 

Цілі проекту: 

 Покращення якісних характеристик малого і 

середнього підприємництва і системи його підтримки в 

громаді, зокрема, підтримка місцевого 

товаровиробника через надання фінансової допомоги 

за рахунок коштів місцевого бюджету; 

сприяння створенню нових суб’єктів 

підприємництва та підвищення ролі в соціально-

економічному житті громади; 

часткове подолання проблем безробіття в 

громаді, зменшення соціальної напруги шляхом 

створення нових робочих місць; 

залучення громадських об’єднань, підприємців 

громади до обговорення та вирішення основних 

проблем розвитку і підтримки малого  бізнесу; 

забезпечення прозорості дій органів влади під 

час реалізації регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності; 

залучення суб’єктів господарювання до 

реалізації інвестиційно-інноваційних проектів, що 

мають пріоритетне значення для розвитку економіки 

та соціальної сфери громади; 

організація підготовки та перепідготовки кадрів 

малого і середнього бізнесу для роботи в умовах 

ринкової економіки; 

забезпечення суб’єктів малого і середнього 

підприємництва інформаційними та консультативними 

послугами. 



Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Всі мешканці Сергіївської об’єднаної територіальної 

громади 

Стислий опис 

проекту: 

 Головна мета проекту – створення належних 

умов для реалізації конституційного права мешканців 

громади на підприємницьку діяльність, підвищення 

добробуту громадян шляхом розвитку малого і 

середнього бізнесу та сприяння насиченню ринку 

громади високоякісними товарами й послугами від 

діяльності підприємництва, а також спрямування дій 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів господарювання, 

громадських об’єднань підприємців, установ ринкової 

інфраструктури на розв’язання актуальних проблем, 

що стримують розвиток приватної ініціативи, та 

формування і впровадження ефективної державно-

громадської системи підтримки й захисту 

підприємництва. 

Очікувані 

результати: 

Прискорення розвитку малого і середнього 

підприємництва, повноцінне використання його 

потенційних можливостей, перетворення його на 

дієвий механізм розв’язання економічних і соціальних 

проблем, сприяння структурній перебудові економіки, 

зменшення проблем зайнятості населення, створення 

нових робочих місць, зміцнення економічної бази 

громади та забезпечення  розвитку конкурентного 

середовища. 

Ключові заходи 

проекту: 

 Створення комунального закладу «Фонд підтримка 

підприємництва», розробка положення про виділення 

коштів для діяльності малих і середніх 

підприємництва. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

100,000 100,000 100,000 300,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний, районний  та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

фермерські господарства , що знаходяться на території 

Сергіївської ОТГ,депутати виконавчого комітету 

Сергіївської сільської ради 



Інше:  

 

Технічне  завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

1.2.3. Стимулювання до навчання та розвитку 

підприємництва, інноваційних бізнес-ідей серед 

школярів та молоді. 

Назва проекту: 
Інноваційні методи та форми організації дозвілля 

учнівської молоді 

Цілі проекту: Створення та розвиток коворкінг центру 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Від  реалізації  проекту   вигоду  отримає  населення  

всієї  громади – близько трьох  тисяч  населення. 

Стислий опис 

проекту: 

Мала кількість прикладів, що надихають та 

велика кількість міфів заважають розвитку 

підприємництва серед молоді. Відсутність духу 

підприємництва не дозволяє використовувати 

місцевий людський та природній потенціал для 

економічного розвитку громади. Проект передбачає 

створення інституційної можливості – коворкінг-

центру (креативної зони), який би дозволяв поєднувати 

в межах одного приміщення різні творчі 

заходи/діяльність з обговорення бізнес-ідей, бізнес-

навчання. Коворкінг-центр буде місцем, у якому 

молоді ініціатори створення бізнесу зможуть 

поспілкуватися між собою та зустрітися з успішними 

бізнесменами. Такий формат сприятиме виникненню 

нових бізнес-ідей та бізнес-стратегій. Коворкінг-центр 

повинен надавати свої послуги на основі 

самоокупності.  

Очікувані 

результати: 

Створення коворкінг-центру,  Збільшення частки 

молоді, зацікавленої у започаткуванні власної справи 

Ключові заходи 

проекту: 

  У школах проведення агітації щодо залучення 
школярів до розробки бізнес ідей. 

  Участь підприємців громади в тренінгах, 
семінарах, навчаннях в межах України та закордону. 

 Широка агітація, розголос пропозицій, ідей 

молоді. Інформування про навчання підприємництва. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

40,000 20,000 20,000 80,000 



Джерела 

фінансування: 

Місцевий  бюджет  Сергіївської  сільської  ради, кошти 

проектів та програм МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської  ради; 

 

Інше:  

 

Технічне  завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

1.3.1. Інвентаризація  та  створення  планувальної  

схеми  території  Сергіївської ОТГ,  виготовлення  

Генеральних  планів  населених  пунктів,  проект   по  

встановленню  меж  громади.  Поновлення  грошової  

оцінки  земель  населених  пунктів. 

Назва проекту: Забезпечення  землеустрою  території  громади   

Цілі проекту: 
Підвищення  ефективності  використання  земельних, 

лісових, водних ресурсів  громади 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Вся  території  громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Від  реалізації  проекту   вигоду  отримає  населення  

всієї  громади – близько трьох  тисяч  населення. 

Стислий опис 

проекту: 

 Виконання соціально-економічних та екологічних 

заходів, спрямованих на регулювання земельних 

відносин та раціональну організацію території громади  

для  набуття  інвестиційної  привабливості  та  

забезпечення  стабільного  ведення   господарювання 

Очікувані 

результати: 

 Реалізація вказаного проекту дасть можливість 

повноцінно забезпечити розпорядження  земельними, 

водними, лісовими  ресурсами  на  території  громади,  

збільшення  надходжень  до  бюджету  від   сплати  

земельного  податку  та  орендної  плати 

Ключові заходи 

проекту: 

 Виготовлення  картографічного  матеріалу М 1:2000   

населених  пунктів  громади 

 Розробка  планувальної  схеми  території  ОТГ 

 Розробка  Генеральних  планів  населених  пунктів  

ОТГ 

 Виготовлення  Проекту  по  встановленню  меж  

населених  пунктів  та  меж  громади 

 Поновлення  нормативної грошової  оцінки  земель  

сіл  громади 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 2018 2019 2020 Разом 



проекту, тис. грн. 400,000 400,000 200,000 1000,000 

Джерела 

фінансування: 

Місцевий  бюджет  Сергіївської  сільської  ради, кошти 

проектів та програм МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської  ради; 

Причетні установи та організації 

Інше:  

 

Технічне  завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

1.3.2. Підвищення  ефективності  використання  

земельних, лісових, водних ресурсів громади 

Назва проекту: 
Виявлення  та  взяття  на  облік  безхазяйного  

майна 

Цілі проекту: 

Виявити, взяти на  облік  і  ефективно  використати  

майно (житлові  та  нежитлові  будівлі  і  споруди), що  

на  даний  час  не  використовується  через  відсутність  

власника,  чи  відсутність  відомостей  про  власника,  

порушуючи  благоустрій  території 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Вся  територія  громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Від  ефективного  використання майна   ( передача  в  

оренду чи  продаж)  збільшаться  надходження   до  

бюджету, що  позитивно  вплине  на  кожного  члена  

громади.    

Стислий опис 

проекту: 

 Виявлення,  взяття  на  облік безхазяйного  майна  з  

подальшим  оформленням  права  комунальної  

власності  на  це  майно 

Очікувані 

результати: 

 Збільшення  майна   в  комунальній власності  дасть  

змогу  надавати  його  ефективно  ним  

розпоряджатися ( здавати в  оренду,  продавати), що   

підвищить рівень  надходжень  до  місцевого  бюджету 

 Передача  житлових  будинків  для  молодих сімей  

на  пільгових  умовах  забезпечить  стабілізацію  

демографічної  ситуації 

 Поліпшення  благоустрою  території  населених  

пунктів 

Ключові заходи 

проекту: 

 Проведення  робіт  по  виявленню  та  взяттю  на  

облік  безхазяйного  майна 

 Виготовлення  технічної  документації  для 

оформлення   права комунальної  власності   



 Передача  майна  в  оренду  чи  користування 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

10,000 10,000 10,000 30,000 

Джерела 

фінансування: 
Бюджет  сільської  ради 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

 

Виконавчий комітет Сергіївської  міської ради; 

причетні установи та організації 

Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

1.3.3 Створення та розвиток лісового господарства КП 

«Сергіївське»  

Назва проекту: 

Впровадження енергоефективних та 

енергозберігаючих технологій через застосування 

сучасних  механізмів та пристроїв в КП «Сергіївське». 

Цілі проекту: 

 Необхідність заготівлі альтернативних джерел енергії 

для об’єктів соціальної сфери (щепа, дрова, пелети), 

розчистка узбіч автотранспортих шляхів від порослі, 

чагарників, відсутність спеціалізованої комунальної 

техніки на балансі. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Проект поширюється на мешканців  Сергіївської 

об’єднаної територіальної громади, загалом  2,994 

особи. 

Стислий опис 

проекту: 

Сергіївська об’єднана територіальна громада 

розташована майже на 17 тис.га, населення 2,994 

особи, а густота менше 18 чоловік на 1 м
2
. Більша 

територія громади припадає у долину річки Хорол, 

територія її порізана рукавами, притоками, старицями. 

Домогосподарства не утворюють суцільного 

житлового масиву, а розкидані невеликими групами 

поселень, в зв’язку з цим виникає ряд проблем: 

- велика мережа комунальних доріг ( 123,62 км); 

- чагарниковість узбіч доріг; 

- велика кількість кладовищ, які потребують 

догляду; 

- під час розчистки узбіч доріг, кладовищ, парків 



утворюється велика кількість рослинних решток, 

які потребують подальшої утилізації та 

переробки; 

- близько 70 га пасовищ та сіножать за останні 20 

років заросли чагарниками; 

- відсутність повноцінного матеріально-технічного 

забезпечення КП «Сергіївське». 

Очікувані 

результати: 

Створення можливості для утримання території сіл 

Сергіївської об’єднаної територіальної громади в 

належному стані та проведення робіт з благоустрою, 

зокрема: 

 - розчистки чагарників; 

 - забезпечення об’єктів соціальної сфери 

альтернативними видами енергії; 

 -  раціональне використання рослинних відходів, 

зокрема переробка на щепу після  розчистки 

чагарників на узбіччі доріг, парків, кладовищ, 

покинутих дворищ з подальшим їх використанням для 

обігріву об’єктів соціальної сфери; 

 -  розширення матеріально-технічної бази КП 

«Сергіївське»; 

 -  з 11 об’єктів соціальної сфери 6 крім 

природного газу опалюються альтернативними видами 

енергії (вугіллям, дровами, щепою, пелетами, 

подрібненими рослинними рештками), тому 

розширення сировинної бази для котелень шкіл, 

клубів, дитячих садків зменшить вартість опалення 

цих закладів; 

 -  первинна переробка рослинних залишків 

дозволить зменшити закупівлю природного газу, 

вугілля та дров та збільшить використання щепи, 

пелетів, подрібнених рослинних залишків; 

 -  покращення благоустрою громади; 

 -  створення нових робочих місць; 

 -  підвищення безпеки дорожнього руху. 

Ключові заходи 

проекту: 

 Створити лісового господарство при КП 

«Сергіївське», створити положення про роботу. 

 Придбати 2 бензопили, захисне спорядження, 

змінні шини та ланцюги. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 Разом 

500,000 500,000 1000,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний,  та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 



МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

фермерські господарства , що знаходяться на території 

Сергіївської ОТГ, депутати виконавчого комітету 

Сергіївської сільської ради 

Інше:  

 

Технічне  завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

1.3.4. Розчистка річки Хорол 

Назва проекту: 
Капітальний ремонту з поліпшення технічного стану 

та благоустрою річки Хорол в межах Сергіївської ОТГ 

Цілі проекту: 
Покращення гідрологічного та санітарного стану 

річки Хорол в межах Сергіївської ОТГ 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Проект поширюється на мешканців  Сергіївської 

об’єднаної територіальної громади, загалом  2,994 

особи та гостей громади 

Стислий опис 

проекту: 

Об’єктом капітального ремонту з поліпшення 

технічного стану та благоустрою є річка Хорол в 

межах Сергіївської ОТГ. Екологічний стан річки 

Хорол викликає необхідність розробки та 

впровадження термінових дієвих інженерно-технічних 

заходів в межах її водозбірних територій. З роками 

експлуатації русло річки,  її заплави засмітилися та 

замулилися, затягується землею, поросло кущами, 

болотистою рослинністю, що в окремих місцях 

створює перешкоди руху води. 

Очікувані 

результати: 

Розчистка, поглиблення та розширення русла 

річки Хорол. 

Ключові заходи 

проекту: 

 Розробка науково-технічної документації. 

 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації. 

 Проведення робіт по розчистці річки Хорол. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 

180,000 500,000 500,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний  та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 



МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

фермерські господарства , що знаходяться на території 

Сергіївської ОТГ, депутати виконавчого комітету 

Сергіївської сільської ради 

Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

1.3.5.  Модернізація системи водопостачання в 

громаді. 

Назва проекту: 
Програма «Модернізація системи водопостачання 

Сергіївської ОТГ» 

Цілі проекту: 

   Заміна застарілих мереж та будівництво нових, для  

забезпечення безперебійного постачання якісної 

питної води для населення та води для господарських 

потреб підприємств та установ розташованих на 

території  Сергіївської ОТГ. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення Сергіївської ОТГ 2,994 особи 

Стислий опис 

проекту: 

Водопровід знаходиться на балансі Сергіївської ОТГ, 

яка  через відсутність фінансів не може провести 

повноцінні ремонтно-відновлювальні роботи. 

Усунення аварійних ділянок проводиться шляхом 

локальних замін розривів труби що загалом не вирішує 

проблему, а призводить до пориву на новій ділянці. В 

ході капітального ремонту буде проведена часткова 

заміна мережі  водопроводу (с. Сергіївка та с. 

Розбишівка), що дасть змогу населенню безперебійно 

користуватися водою та побудова нової мережі в с. 

Новоселівка Гадяцького району Полтавської області. 

Очікувані 

результати: 

Подальшому уникати витрат коштів на 

обслуговування та експлуатацію відремонтованого 

об'єкту. 

Ключові заходи 

проекту: 

Модернізація системи водопостачання в населених 

пунктах: с. Новоселівці, с. Розбишівці, с. Сергіївці. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

1200,000 100,000 100,000 1400,000 



Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи та організації 

Інше:  

 

Технічне  завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

2.1.1. Прийняття та реалізація програми безпечне 

середовище в нашій громаді (встановлення відеокамер, 

дорожніх знаків, лежачих поліцейських) 

Назва проекту: Безпечне середовища в нашій громаді 

Цілі проекту: 
Створити безпечні умови життя для мешканців та 

гостей Сергіївської ОТГ 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення Сергіївської ОТГ 

Стислий опис 

проекту: 

 Основною метою реалізації проекту є забезпечення 

населення громади безпечним середовищем для 

проживання а саме: 

- встановлення відеокамер в найбільш людних 

містах, на в’їздах і виїздах із населених пунктах 

громади (с. Сергіївка, с. Розбишівка, с. Качаново); 

- встановлення дорожніх знаків на дорогах 

Сергіївської ОТГ( згідно Закону України «Про 

дорожній рух» від 30.06.1993); 

- встановлення лежачих поліцейських( згідно Закону 

України «Про дорожній рух» від 30.06.1993). 

Очікувані 

результати: 

 Встановлення дорожніх знаків зменшить ризик 

виникнення ДТП, встановлення лежачих поліцейських 

зменшить швидкість пересування автотранспортних 

засобі,  а встановлення відеокамер допоможе 

правоохоронним органам. 

Ключові заходи 

проекту: 

 Встановлення відеокамер в найбільш людних 

місцях, в’їздах і виїздах з населених пунктів. 

 Створити і реконструювати вуличне освітлення 

на всіх вулицях громади. 

 Встановити дорожні знаки згідно правил 

дорожнього руху. 



 Встановити лежачі поліцейські 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

300,000 500,000 200,000 1000,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи і організації 

Інше:  

 

Технічне  завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

2.2.1. Створення безпечних умов для життя 

Назва проекту: 
Вуличне освітлення в населених пунктах 

Сергіївської ОТГ 

Цілі проекту: 

Реконструкція мережі вуличного освітлення надасть 

можливість на створення комфортних та безпечних  

умов для населення та гостей Сергіївської ОТГ. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення Сергіївської ОТГ 

Стислий опис 

проекту: 

 Метою проекту є забезпечення освітлення на: вул. 

Лісова с. Розбишівка, с. Новоселівка, вул. Лохвицька с. 

Розбишівка, с. Вирішальне, с. Качанове, вул. 

Вертелецьке  с. Сергіївка, вул. Набережна Хоролу, вул. 

Ринкова, вул. Першотравнева, с. Сергіївка в вечірній та 

нічний час для підвищення безпеки дорожнього руху 

та зниження рівня злочинності. (згідно Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів»  від 16.10.2012) 

Очікувані 

результати: 

 Реалізація даного проекту дасть можливість для більш 

комфортного та безпечного пересування пішоходів та 

автотранспорту як жителів так і гостей Сергіївської 

ОТГ на вище зазначених вулицях. 

Ключові заходи 

проекту: 

 Виділення відповідних видатків із бюджетів різних 

рівнів для належного матеріально-технічного 

забезпечення. 

Період здійснення:  2018 рік: 



Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 Разом 

1050,000 1050,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи і організації 

Інше:  

 

Технічне  завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

2.1.2. Створення та підтримка громадської організації 

«Сергіївська варта» 

Назва проекту: «Сергіївська варта» 

Цілі проекту: 

Створення та підтримка громадської організації 

«Сергіївська варта» для запобігання правопорушень і 

створення безпечного середовища проживання для 

жителів і гостей Сергіївської ОТГ 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення Сергіївської ОТГ 

Стислий опис 

проекту: 

   Громадська організація з охорони громадського 

порядку «Сергіївська варта» створюється відповідно 

до Закону України «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону» від 22 

червня 2000 р. Організація створюється з метою 

запобігання та припинення адміністративних 

правопорушень,  злочинів,  захист життя та здоров’я 

громадян,  інтересів суспільства і держави від 

протиправних посягань, а також у рятуванні людей і 

майна під час стихійного лиха, допомога у ліквідації 

пожеж та інших надзвичайних ситуаціях.  

Очікувані 

результати: 

    Зменшення випадків правопорушень шляхом 

постійного патрулювання громадської організації 

«Сергіївська варта» 

Ключові заходи 

проекту: 

 Створити і розробити статут про громадську 
організацію «Сергіївська варта». 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 2018 2019 2020 Разом 



проекту, тис. грн. 10,000 10,000 10,000 30,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради 

Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

2.2.1. Створення відпочинкових зон, дитячих 

майданчиків, спортивних та тренажерних майданчиків 

Назва проекту:  Програма « Молода громада» 

Цілі проекту: 

Створення належних умов для активного відпочинку 

жителів села та покращення культурного відпочинку 

для мешканців та гостей міста 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення Сергіївської ОТГ 

Стислий опис 

проекту: 

Успішна реалізація цього Проекту дозволить вирішити 

одне з найголовніших завдань нашого сучасного 

суспільства – створення умов для покращення 

здоров’я, відпочинку і культурного розвитку молоді. 

    Проект націлений на створення місць відпочинку в 

центрах населених пунктах Сергіївської громади що 

передбачає: озеленення території,     влаштування 

тротуарних доріжок, установлення лавочок, дитячих 

майданчиків. Створення спортивних та тренажерних 

майданчиків з мотивуючою візуалізацією, дизайном на 

спортивну тематику та сучасним спортивним 

обладнанням, де молодь зможе не тільки проводити 

вільний час а зміцнювати своє здоров’я, проводити 

різноманітні конкурси, створювати гуртки. (Згідно 

Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні» від 

05.02.1993 р.). 

Очікувані 

результати: 
Створення повноцінного комфортного  життя молоді 

Ключові заходи 

проекту: 
 Створення: відпочинкових зон, дитячих, 



спортивних та тренажерних майданчиків. 

Період здійснення:  2018  рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 Разом 

100,000 100,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи та організації 

Інше:  

 

Технічне  завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

2.2.2. Створення фонду житла для молодих сімей 

Назва проекту: Забезпечення    молодих   сімей  житлом 

Цілі проекту: 

Створити  фонд  житлових  приміщень  для  передачі  

молоди  сім’ям  на  пільгових   умовах ,  що  

забезпечить  стабілізацію  демографічної  ситуації   в  

громаді 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Села Сергіївка, Розбишівки,  Качанове. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 сімей  щорічно   

 

Стислий опис 

проекту: 

 Оформити  право  комунальної  власності  на  житлові  

приміщення (  з  безхазяйного  майна  чи  прибдавши  

у  власників майна) Розробити  Програму  «Молода  

громада»,  що  міститиме   критерії  надання  цього  

житла. 

Очікувані 

результати: 

 

 Передача  житлових  будинків  для  молодих сімей  

на  пільгових  умовах  забезпечить  стабілізацію  

демографічної  ситуації 

 Сформований  фонд  житла  дасть  можливість  

надавати житло  молодим  спеціалістам 

 Поліпшення  благоустрою  території  населених  

пунктів 

Ключові заходи 

проекту: 

 Реєстрація  права  комунальної  власності   на  

житло 

 Виготовлення  технічної  документації  для 



оформлення   права комунальної  власності   

 Передача  майна  в  оренду  чи  користування   

Розробка Програми по створенню фонду житла для 

молодих сімей. 

 Придбання житлових будинків що не 

використовуються. 

 Створити критерії щодо надання житла. 

 Створити положення про виділення. 

 Створити чергу для отримання житла. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

10,000 10,000 10,000 30,000 

Джерела 

фінансування: 
Бюджет  сільської  ради 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

 

Виконавчий комітет Сергіївської  міської ради; 

Причетні установи та організації 

Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

2.2.3. Підписання угод з роботодавцями про 
надання робочих місць для молодих сімей 

Назва проекту: Програма «Молода громада». 

Цілі проекту: 
Поліпшення демографічної ситуації Сергіївської 

громади 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення громади 

Стислий опис 

проекту: 

Основним напрямом діяльності в 2018 році буде 

стабілізація демографічної ситуації. Для поліпшення 

демографічної ситуації Сергіївської ОТГ  головними 

завданнями в 2018-2020 роках передбачається: 

- підписання угод з роботодавцями про надання 

робочих місць для молодих сімей. 

Очікувані 

результати: 

 Збільшення кількості економічно-активного населення 

громади, забезпечення молодих сімей робочими 

місцями 

Ключові заходи 

проекту: 

 Пошук роботодавців. 

 Підписання угод з роботодавцями про надання 



робочих місць для молодих сімей. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

30,000 50,000 50,000 130,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи та організації 

Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

2.2.4. Підтримка народжуваності (грошова допомога 

при народженні дитини) 

Назва проекту: 
Програма «Підтримка збільшення народжуваності 

в Сергіївській ОТГ». 

Цілі проекту: 

Стимулювання народжуваності на території 

громади через підтримку сім’ї в якій народилася (була 

усиновлена) дитина шляхом надання їй  адресної  

одноразової грошової допомоги у сумі 10 000 грн. за 

народження дитини. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення громади 

Стислий опис 

проекту: 

Основним напрямом діяльності в 2018 році буде 

стабілізація демографічної ситуації, збереження 

традицій багатодітності та настанов на дводітну 

родину.  Для поліпшення демографічної ситуації 

Сергіївської ОТГ  головними завданнями в 2018-2020 

роках передбачається: 

- стимулювання народжуваності, забезпечення 

підтримки сімей з дітьми; 

- забезпечення підтримки багатодітних сімей, у 

тому числі надання допомоги за рахунок коштів 

місцевого бюджету; 

- сприяння зайнятості молоді, підтримка її 

підприємницьких ініціатив; 

- підписання угод з роботодавцями про надання 



робочих місць для молодих сімей; 

Очікувані 

результати: 
    Збільшення рівня народжуваності 

Ключові заходи 

проекту: 

 Надання грошової допомоги при народжені 

дитини. 

 Надання допомоги при оплаті за лікарню при 

народженні. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

30,000 50,000 50,000 130,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи та організації 

Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

2.2.5. Проведення рекламних заходів по висвітленню 

проекту залучення молоді в громаді . 

Назва проекту: Програма «Молода громада». 

Цілі проекту: 

Зацікавити молодих людей до програми «Молода 

громада» щоб покращити демографічну ситуацію в 

громаді. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення громади 

Стислий опис 

проекту: 

Демографічна ситуація в Сергіївській ОТГ з кожним 

роком погіршується. Програма «Молода громада» 

спрямована на зацікавлення молодих сімей. Основні 

заходи: задіяти Інтернет ресурси, ЗМІ, виготовлення 

брошур, буклетів, рекламні листівки щоб висвітлити 

проект «Молода громада». 

Очікувані 

результати: 
Збільшення молодих сімей в Сергіївській ОТГ 

Ключові заходи 

проекту: 

Провести рекламні заходи, задіяти Інтернет ресурси, 

ЗМІ, створити буклети, рекламні листівки щодо 

висвітлення проекту залучення молоді в громаді. 



Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

10,000 10,000 10,000 30,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи та організації 

Інше:  

 

Технічне  завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

2.3.1. Залучення молодих педагогів тренерів для 
вивчення ІТ-технологій та іноземних мов в 
загальноосвітніх закладах 

Назва проекту: Вивчення ІТ-технологій та іноземних мов 

Цілі проекту: 
Залучити школярів до вивчення ІТ-технологій і 

іноземних мов 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення громади 

Стислий опис 

проекту: 

   В сучасному світі вивчення ІТ-технологій і 

іноземних мов є неодмінною складовою успіху 

людини. Тому основна ціль програми це дати 

молодому поколінню ази в вивченню іноземних мов і 

ІТ-технологій. Щоб залучити молодь потрібно 

кваліфікованого молодого спеціаліста який би 

організував гуртки, проводив тренінги. 

Очікувані 

результати: 

Надання допомоги дітям в вивченні ІТ-технологій і 

іноземних мов. 

Ключові заходи 

проекту: 

 Пошук кваліфікованих молодих спеціалістів по 

ІТ-технологіях та іноземних мов. 

 Проведення гуртків, тренінгів по вивченню 

англійської мови та ІТ-технологій. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

15,000 15,000 15,000 45,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 



Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи та організації 

Інше:  

 

Технічне  завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

2.3.2. Проведення навчань, тренінгів, семінарів для 

залучення та активізації молоді вжитті громади 

Назва проекту: Програма «Молода громада» 

Цілі проекту: Активізація молоді в житті громади 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення громади 

Стислий опис 

проекту: 

   Залучення молоді до участі в прийнятті рішень та 

формуванні молодіжної політики на місцевому рівні, 

розроблення форм та методів активної участі молоді в 

житті місцевої громади через її ефективну взаємодію з 

місцевими органами самоврядування.Активізація ролі 

молоді з позиції генерування ідей та втілення їх в 

життя через участь в соціальних заходах та 

громадських ініціативах. 

Очікувані 

результати: 

Покращення становища молоді в місцевих громадах 

шляхом посилення спроможності місцевих молодих 

громадських активістів взаємодіяти з місцевою владою 

у процесі прийняття рішень. 

Ключові заходи 

проекту: 

  Проведення навчання для молоді. 

  Проведення тренінгів для залучення молоді в 

громаді. 

  Проведення семінарів для активізації молоді 

громади. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

5,000 5,000 5,000 15,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи та організації 



Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

2.3.3 Створення та підтримка молодіжних громадських 

організацій 

Назва проекту: Підтримка молодіжних організацій 

Цілі проекту: Активізація молоді в житті громади 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення громади 

Стислий опис 

проекту: 

Практика запровадження аналогічних програм, 

зокрема в країнах ЄС, свідчить про те, що у всьому 

світі саме молодь знаходиться «за кермом» соціальних 

змін та інновацій, які відбуваються в країні. 

Основні завдання програми: 

- Формування рівня позитивного світогляду молоді на 

основі розвинутого почуття патріотизму до громади та 

країни, національної самосвідомості, духовно-

моральних, культурних, загальнолюдських цінностей;  

- підтримка молодіжних ініціатив, створення умов для 

самореалізації молоді, професійному самовизначенню; 

- створення комфортного середовища для 

самореалізації молоді та активного залучення до 

суспільно-громадського життя міста;  

- формування здорового молодіжного середовища та 

соціальний захист молоді. 

Очікувані 

результати: 

Покращення становища молоді в місцевих громадах 

шляхом посилення спроможності місцевих молодих 

громадських активістів взаємодіяти з місцевою владою 

у процесі прийняття рішень. 

Ключові заходи 

проекту: 

 Допомога в створенню молодіжних громадських 

організацій. 

 Підтримка молоді в ініцятиві створення 

громадських організацій. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

5,000 5,000 5,000 15,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 



МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи та організації 

Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

2.3.4. Розробка та фінансування програми «Бюджет 

Участі». 

Назва проекту: Програма «Бюджет участі Сергіївської  ОТГ» 

Цілі проекту: 

 Створення дієвих інструментів співпраці та залучення 

громадськості до вирішення питань життєдіяльності 

громади. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення Сергіївської ОТГ 

Стислий опис 

проекту: 

 «Бюджет участі» – це можливість громади 

реалізовувати власні соціальні проекти за бюджетні 

кошти.  У бюджеті сільської ради щороку 

передбачатимуться гроші на реалізацію громадських 

проектів – 100,000 тис. грн.      

Очікувані 

результати: 

Сприяти налагодженню системного діалогу органів 

місцевого самоврядування громади та жителів 

Сергіївської ОТГ.  

Ключові заходи 

проекту: 

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного 

кодексу України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з використанням 

міжнародного досвіду щодо активізації участі 

громадян у прийнятті рішень та методології реалізації 

механізмів партиципаторного бюджетування. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

100,000 100,000 100,000 300,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи та організації 



Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

2.3.5. Створення Центру культури та дозвілля 

Сергіївської ОТГ 

Назва проекту: 
Створення Центру культури та дозвілля Сергіївської 

ОТГ Полтавської області 

Цілі проекту: 

 Перетворення сільського клубу в сучасний 

громадський простір для творчого, фізичного та 

культурного дозвілля. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення Сергіївської ОТГ 

Стислий опис 

проекту: 

Всебічний і гармонійний розвиток людини, 

становлення її як особистості є однією з необхідних 

умов для вирішення завдань, що стоять на сучасному 

етапі розвитку суспільства. Заклади культури у 

сільській місцевості, які завжди були осередками 

організації дозвілля, розвитку народної творчості та 

збереження народних традицій, сьогодні ж 

перебувають у не найкращому стані. Проектом 

передбачається організація веселого життєрадісного і 

здорового способу життя, а саме сучасний ремонт, 

технічне оснащення, облаштування кімнати 

відпочинку для дітей та дорослих, атлетичного та 

танцювального залом та ін.. 

Очікувані 

результати: 

Реалізація проекту дозволить збільшити кількість 

відвідувачів, особливо кількість молоді, за рахунок 

створення сучасного, комфортного та естетично 

привабливого середовища для проведення дозвілля. 

Відновлення культурного закладу позитивно вплине 

на  перспективу розширення його роботи та створення 

нових творчих колективів і клубних формувань, 

сприятиме залученню широких мас населення, в тому 

числі молоді,  до участі у формуванні  культурного 

простору села. 

Ключові заходи 

проекту: 

 Виготовлення проектно-кошторисної 

документації; 

  Провести внутрішній ремонт приміщення; 



  Організувати роботу творчої студії, 

танцювального залу та музею; 

  Створити кімнату дозвілля для дітей та 

дорослих; 

  Облаштувати атлетичний зал; 

  Провести облаштування території навколо 

приміщення 

 Залучити дітей, молодь та населення громади до 

змістовного проведення дозвілля; 

 

Період здійснення:  2019 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

- 600,000 600,000 1200,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи та організації 

Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

2.3.6. Бібліотек@ - центр громади – сучасне бачення». 

Назва проекту: Бібліотек@ - центр громади – сучасне бачення». 

Цілі проекту: 
 Створення сучасних бібліотек як простір для життя, де 

можна прийти, сісти, розмовляти, читати книжки.  

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення Сергіївської ОТГ 

Стислий опис 

проекту: 

  Відвідувачам має бути зручно. Це стосується 

освітлення, меблів, робочих годин і, особливо, 

неформальності атмосфери. Наприклад, можна 

дозволити приходити зі своїми напоями чи розширити 

можливості брати книги додому. Позитивно вплине 

на діяльність бібліотеки і можливість користуватися 

читальною залою без офіційних процедур, можна 

організувати події, де молодь буде навчати людей 

літнього віку комп’ютерній грамотності. Обов’язковим 



для бібліотек має бути наявність комп’ютерів, доступу 

до інтернету. Актуальною буде дитяча зона з книгами 

і розвиваючими іграми. При нагоді стануть 

різнопланові послуги саме для різних верств 

населення. Для дітей — пізнавальні заходи, для людей 

похилого віку — клуби спілкування або навчання 

сучасним знанням та навичкам, безробітним — місце, 

де допоможуть скласти резюме або пройти навчальні 

курси. 

Очікувані 

результати: 

Створенно сучасні бібліотеки та збільшення кількості 

відвідувачів 

Ключові заходи 

проекту: 

 Перетворення сільських бібліотек в с. 

Розбишівка, с. Качанове, с. Сергіївка на сучасний 

громадський простір. 

  Облаштування приміщень для проведення 

освітніх заходів, тренінгів, громадських обговорень 

 Проведення акцій «Подаруй сучасну книгу 

бібліотеці». 

Період здійснення:  2019– 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

- 800,000 400,000 1200,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи та організації 

Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку 

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

2.3.7 Протидія домашньому насильству, насильству за 

ознакою статі, та торгівлі людьми. 

Назва проекту: Впровадження Національного механізму взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, у тому числі дітьми, у Сергіївській 

ОТГ. 

Цілі проекту: Підвищити рівень обізнаності населення громади 

щодо безпечної трудової міграції та можливості 

потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. 

Виявлення, ідентифікація та надання комплексної 

допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми, 



домашнього насильства, у тому числі дітям. 

Територія, на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтована 

кількість 

отримувачів вигод: 

Населення Сергіївської  ОТГ 

Стислий опис 

проекту: 

При виконкомі сільської ради в 2020 році продовжить 

роботу щойно створений консультативно-дорадчий 

орган – Координаційна рада з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству, насильству за 

ознакою статі та торгівлі людьми. На засіданнях буде 

проводиться аналіз виконання батьками із 

неблагополучних сімей батьківських обов’язків 

відносно своїх неповнолітніх дітей, розроблятися 

комплексні заходи, направлені на своєчасне усунення 

причин та умов. Через недостатній рівень обізнаності 

мешканців громади у сфері захисту своїх прав та 

можливостей у ситуації домашнього насильства, 

насильства за ознакою статі, торгівлі людьми 

постраждалі особи не знають куди звертатися по 

допомогу. Члени Координаційної ради будуть 

забезпечувати проведення інформаційно-

просвітницької роботи в цьому напрямку, своєчасно 

реагувати при виявлені випадків домашнього 

насильства, насильства за ознакою статі, торгівлі 

людьми та організовувати надання комплексної 

допомоги постраждалим особам. 

Очікувані 

результати: 

1. Підвищення рівня обізнаності населення громади 

щодо ризиків потрапляння до ситуації торгівлі 

людьми та можливість отримання допомоги особам, 

постраждалим від торгівлі людьми. 

2. Проведення занять із соціальної профілактики 

торгівлі людьми в навчальних закладах, рівень знань 

учасників підвищиться. 

3. Підвищення рівня кваліфікації фахівців щодо 

взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми, 

виявлення, перенаправлення, надання послуг та 

забезпечення прав осіб, постраждалих від торгівлі 

людьми. 

4. Виявлення осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми, домашнього насильства, насильства за 

ознакою статі в результаті роботи із сім’ями, які 

опинилися в складних життєвих обставинах та 



інформування їх про можливість надання соціальних 

та реабілітаційних послуг, отримання статусу особи, 

постраждалої від торгівлі людьми. 

Ключові заходи 

проекту: 

Навчання фахівців соціальної роботи/членів 

Координаційної ради на 2-денному тренінгу 

«Мультидисциплінарний підхід до виявлення, 

ідентифікації та надання комплексної допомоги 

особам, які постраждали від торгівлі людьми». 

Соціальна профілактика торгівлі людьми серед 

населення громади (навчальні заклади, розміщення 

інформаційних плакатів, інтернет-видання, сайти). 

Надання комплексної допомоги особам постраждалим 

від домашнього насильства, насильства за ознакою 

статі, торгівлі людьми. 

Період здійснення: 2020 рік 

Орієнтовна 

вартість проекту, 

тис.грн: 

Вартість послуги притулку для жінок , які 

постраждалими від домашнього насильства, торгівлі 

людьми, складних життєвих обставинах: 

 жінка (1 місяць) – 3622, 50 грн; 

 дитини віком від 14 років - 3622, 50 грн; 

 дитини віком до 14 років – 1811, 25 грн. 

У вартість послуги включено проживання, послуги 

психолога, соціальний супровід. 

Джерела 

фінансування: 

Сільський бюджет Сергіївської сільської ради, кошти 

проектів, міжнародних донорів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, БО 

«Світло надії» 

Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

3.1.1. Розробка програми  «Дороги Сергіївської ОТГ» 

Назва проекту: Дороги Сергіївської ОТГ 

Цілі проекту: 
Покращити життя жителів Сергіївської громади 

шляхом проведення  капітального ремонту доріг  

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення Сергіївської ОТГ, гості і туристи громади 



Стислий опис 

проекту: 

   Основна проблема Проекту полягає в невдоволенні 

жителів села щодо стану доріг, які давно не 

ремонтувались а саме: дорога Т-1705 Сергіївка-

Розбишівка, вул. Центральній в с. Сергіївка, по вул. 

Лихтарівка в с. Сергіївка, вул. Першотравнева в с. 

Розбишівка, вул. І. Франка в с. Розбишівка, вул. 

Центральна в с. Качанове, вул. Зоряна в с. Качанове, 

перебуває в незадовільному стані, це  призводить до 

частих поломок автотранспорту, яким користуються 

жителі села , до складності  пересування  дітей до 

школи,  батьків з дітьми до садка, громадян до закладів 

соціальної сфери особливо в дощову, сніжну погоду. 

Завданнями реалізації проекту є: 

- Капітальний ремонт дороги по вище вказаних 

вулицях (згідно Закону України «Про автомобільні 

дороги»; 

- покращення комфортності проживання у громаді; 

- попередження виникнення аварійно небезпечних 

ситуацій; 

- покращення стану дорожнього полотна; 

- зниження зношуваності автотранспорту. 

Очікувані 

результати: 

     Безпосереднім результатом проекту буде 

відремонтовано дороги на вище вказаних вулицях, що 

суттєво покращить умови для комфортного та 

безпечного дорожнього руху і поліпшить доступність 

жителів до об’єктів та установ, у яких надаються 

адміністративні, соціальні та інші послуги. 

Ключові заходи 

проекту: 

 Створення та відновлення існуючих доріг в 

Сергіївській ОТГ 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

2300,000 1000,000 1000,000 4300,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, КП 

«Сергіївське», причетні установи та організації 

Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

3.1.2. Створення та підтримка дорожньої бригади при 

КП «Сергіївське» 



проект: 

Назва проекту: Дорожня бригада 

Цілі проекту: 

Ціль проекту полягає в створення при КП 

«Сергіївське» дорожньої бригади яка буде 

підвищувати якість належного утримання дорожнього 

покриття населених пунктів громади, шляхом 

своєчасного усунення ямковості доріг та тротуарів 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення Сергіївської ОТГ 

Стислий опис 

проекту: 

     До складу Сергіївська об’єднана територіальна 

громада ввійшли 13 населених пунктів з трьох 

сільських рад – Сергіївської, Розбишівської, 

Качанівської, що налічує 110 км асфальтної дороги.  

На даний час у більшості випадків здійснюється 

поточний ремонт дорожнього покриття, який не має 

довготривалого ефекту і через деякий час потребує 

його повторного здійснення (згідно Закону України 

«Про автомобільні дороги»). Більш економічно 

вигідним є здійснення ямкового ремонту дорожньою 

бригадою КП «Сергіївське» завдяки використанню 

спеціалізованої техніки ремонтні роботи з ліквідації 

ямковості відповідатимуть сучасним стандартам 

утримання дорожньої мережі.  Основні етапи:  

1.Придбати регенератор асфальту; 

2. Придбати мінігудронатор; 

3. Придбати фрезу дорожню горизонтальну навісну. 

Очікувані 

результати: 

    Використання спеціалізованої техніки створить 

умови для економії коштів місцевого бюджету на 

ямковий ремонт доріг та тротуарів. Дозволить 

забезпечувати сталий розвиток дорожньої 

інфраструктури громади. Втілення проекту в життя 

підвищить соціальний рівень життя населення, 

створить умови для безпечного руху автомобілів та 

пішоходів, зменшить можливі збитки через 

незадовільні дорожні умови. 

Ключові заходи 

проекту: 

 Створити дорожню бригаду  на базі КП 

«Сергіївське». 

 Створити 5 нових робочих місць. 

 Придбати регенератор асфальту; 

 Придбати мінігудронатор; 



 Придбати фрезу дорожню горизонтальну 

навісну. 

Період здійснення:  2019 рік: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2019 Разом 

1500,000 1500,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, КП 

«Сергіївське» 

Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

3.2.2. Придбання спец автомобіля 

Назва проекту: 
Придбання спеціалізованого автомобіля  – 

сміттєвоза 

Цілі проекту: 

Основним завданням проекту є придбання сміттєвоза 

для вивезення сміття на території Сергіївської 

об’єднаної громади. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення Сергіївської ОТГ 

Стислий опис 

проекту: 

  На даний час на території Сергіївської об’єднаної 

територіальної громади відсутні санкціоновані 

звалища відходів. Побутові відходи складуються на 

пустирях, біля пустуючих садиб, у природних 

рельєфних утвореннях — низинах та ярах. Це 

призводить до забруднення населених пунктів та 

прилеглих територій, незадовільного естетичного 

вигляду сіл, становить екологічну небезпеку, оскільки 

стічні води, насичені забруднювальними речовинами, 

потрапляють у водні об’єкти.   

     Для зміни нинішньої ситуації необхідно впровадити 

систему організованого вивезення сміття та докорінно 

змінити свідомість громадян по відношенню до 

поводження з побутовими відходами. Для ефективної 

боротьби з несанкціонованими звалищами 



захаращенням лісосмуг передбачається впровадити 

систему роздільного збирання побутових відходів. 

Оскільки найближче санкціоноване сміттєзвалище 

знаходиться на території районного центру м. 

Пирятин, для впровадження системи роздільного збору 

побутових відходів та вивезення сміття на території 

Сергівської об’єднаної громади, необхідний 

спеціалізований транспортний засіб, а саме - сміттєвоз. 

Придбання такої техніки дозволить комунальному 

підприємству надавати населенню якісні послуги з 

вивезення сміття, ліквідувати стихійні сміттєзвалища 

на території громади, роздільно збирати тверді 

побутові відходи та реалізовувати вторинну сировину 

стороннім організаціям. 

     Придбання сміттєвоза, укомплектованого з’ємним 

відвалом, дозволить в повному обсязі експлуатувати 

сміттєвоз, та окрім вивезення сміття використовувати 

його в зимовий період для очищення дорожнього 

полотна від снігу на території Сергіївської об’єднаної 

громади.   

Очікувані 

результати: 

Ліквідовано стихійні сміттєзвалища на території 

громади;налагоджено вивіз твердих побутових 

відходів у відповідності до вимог Закону України «Про 

відходи». 

Ключові заходи 

проекту: 

 Виділення відповідних видатків із бюджетів різних 

рівнів  

для належного матеріально-технічного забезпечення. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

- 2500000 - 2500000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради. 

Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

3.2.3. Заходи з роздільного збору ТПВ 



Назва проекту: 

Системи роздільного збирання твердих побутових 

відходів як один із ефективних заходів щодо 

подальшого існування та розвитку Сергіївської 

громади  

Цілі проекту: 

   Метою проекту є створення умов, що сприятимуть 

забезпеченню сортування в домогосподарствах - 

окремо скло, папір, пластик та окремо органічні 

відходи і збирання їх в спеціальні різнокольорові 

євроконтейнери.  

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Всі мешканці Сергіївської об’єднаної територіальної 

громади 

Стислий опис 

проекту: 

Мета проекту полягає в покращенні екологічної 

ситуації. Основою будь-якої переробки служить 

сортування. Відсортовуючи пластик, скло, макулатуру 

для переробки ми можемо зберегти природні ресурси 

та покращити екологію. Проектом ставимо перед 

собою задачу – придбання контейнерів для 

роздільного збирання ТПВ та будівництво 

контейнерних майданчиків в кожному населеному 

пункті Сергіївської ОТГ. Поступове запровадження 

системи роздільного збирання компонентів ТПВ у 

повному обсязі. Виділення різнокольорових пакетів 

для населення Сергіївської ОТГ і роз’яснення 

населення про поводження з відходами і правильне 

сортування. 

    Встановити в загальних містах (сільрадах, 

магазинах, амбулаторіях, будинках культури) окремі 

контейнери для збору особливо небезпечних відходів:  

ртутовмісних ламп, люмінесцентних ламп, батарейок , 

акумуляторів. (Згідно до вимог Закону України «Про 

відходи» від 16.10.2012) 

    Створити місце приймання макулатури і в 

подальшому передача її на утилізацію відповідним 

підприємцям в яких наявна ліцензія від Міністерства 

екології, взамін ми отримаємо чисте довкілля і 

додатковий дохід в бюджет.      

Очікувані 

результати: 

    Створення та організація майданчиків має стати 

невід’ємною частиною благоустрою села, сприяти 

покращенню його санітарного стану, збільшення 

туристичної привабливості регіону, недопущення 

екологічної кризи. 



     Сортування відходів буде проводитись на 

первинній стадії їх збору роздільним методом у 

спеціалізовані євроконтейнери. 

    Досягнення економічної вигоди шляхом одержання 

додаткового доходу від реалізації вторинної сировини 

та витрачання його на подальший розвиток системи 

поводження з відходами, продовження строку 

експлуатації полігону твердих побутових відходів, 

зменшення витрат на вивезення і захоронення відходів. 

 

Ключові заходи 

проекту: 

 Створення контейнерних майданчиків в 

найбільш людних місцях. 

 Придбання контейнерів різних кольорів для 

роздільного збирання і встановлення їх в 

контейнерних майданчиках. 

 Придбання пакетів різних кольорів в кожне 

господарство громади. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

50000 50000 50000 150000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний, районний  та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, всі 

мешканці Сергіївської ОТГ 

Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

3.2.4. Роз’яснювальна  інформаційна робота 

Назва проекту: « Екологія починається з тебе» 

Цілі проекту: 
Змінення світогляду жителів Сергіївської ОТГ про 

екологію і наше майбутнє з нею 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення Сергіївської ОТГ 

Стислий опис 

проекту: 

Основна ціль проекту донести до жителів Сергіївської 

ОТГ про важливість збереження чистого і світлого 



майбутнього. Основні етапи проекту: 

- Формування робочої групи для організації реалізації 

заходів проекту; 

- проведення презентації проекту (в школах і дитячих 

садках, сільрадах Сергіївської ОТГ); 

- видання рекламного буклету кожному жителю ОТГ 

«Сортування сміття це просто»); 

- публікація в ЗМІ інформації щодо правильного 

поводження з відходами; 

- організація та проведення екологічної акції на тему 

«Роздільний збір сміття – це просто!» (Для організації 

даного заходу буде придбано пакети та мішки та 

проведено показову акцію по роздільному збиранню 

ТПВ. Захід буде проведено на території Сергіївської 

ОТГ. До заходу буде залучено учнівську молодь, яка 

має сказати своє вагоме слово про те, що ми хочемо 

жити в чистому довкіллі.); 

- Донесення інформації через інтернет ресурси; 

- Провести в школах та дитячих садках тиждень 

екології в якому буде включено: рисунки на тему «Чим 

важлива екологія?», конкурс на найбільший збір 

макулатури (всі вилучені кошти від здачі перейдуть на 

придбання подарунків переможцям), на протязі тижня 

проходитиме акція «Обміняй батарейку на цукерку» 

(діти будуть приносити використані батарейки а в 

замін получатимуть цукерки (за кошти Сергіївської 

ОТГ)).  

Очікувані 

результати: 

Формування у мешканців громади дбайливого 

ставлення до екологічного стану довкілля та 

раціонального поводження з твердими побутовими 

відходами. 

Ключові заходи 

проекту: 

  Інформування населення про роздільний збір 

сміття через газету, Інтернет ресурси, буклети. 

  Проведення інформаційної роботи серед молоді. 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

2000 2000 2000 6000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи та організації,  вчителі шкіл, 

вихователі дитсадків. 

Інше:  



 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

3.3.1. Прокладання оптоволоконного Інтернету 

Назва проекту: «Оптоволокно – в кожну оселю» 

Цілі проекту: 

Підключення до інтернету для забезпечення 

максимально якісного і надійного оптоволоконного 

зв’язку 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення Сергіївської ОТГ 

Стислий опис 

проекту: 

Оптоволоконні системи передач мають безліч переваг 

перед металевими системами передач: 

 По-перше, вони не схильні до впливу 

електромагнітними і радіочастотними 

перешкодами, що дає повною мірою відчути якість 

і надійність зв’язку. 

 По-друге, в оптоволокні йде високошвидкісна 

передача даних, на кілька порядків вище, ніж у 

металевих кабелях. 

Так само, в оптоволоконних кабелях відсутнє 

електромагнітне випромінювання, що дає можливість 

збільшити безпеку переданої інформації по каналу 

волоконної оптики. В двадцять першому столітті, 

людство звикло до високошвидкісних систем передачі, 

і з кожним роком, вимоги до швидкості передачі даних 

і надійності невблаганно зростають. На зміну 

металевим кабелям зв’язку приходить оптоволокно. 

Адже даний тип кабелю може здійснити високу 

пропускну здатність каналу, можливість мінімізувати 

кількість ретрансляторів, що за собою потягне 

зменшення внутрішніх перешкод. 

Оптоволоконний кабель, просто непорівнянний ні з 

яким іншим, з питання безпеки зв’язку, адже його не 

можна взяти на «прослушку». Якщо вже умільці 

захочуть прослухати переговори, то їм доведеться 

зруйнувати будову кабелю, що призведе до значного 

послаблення сигналу і високу ймовірність перешкод. 

Очікувані 

результати: 

Сучасна технологія побудови мережі за принципом 

«оптоволокно в кожну оселю» 



Ключові заходи 

проекту: 
Прокладення оптоволоконного інтернету 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

100,000 100,000 100,000 300,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи та організації 

Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

3.3.2. Створення безкоштовних WI-FI зон для 

безпровідного інтернету. 

Назва проекту: 
Програма «Створення безкоштовних WI-FI зон в 

громадських місцях Сергіївської ОТГ » 

Цілі проекту: запровадити створення зони вільного доступу до wi-fi 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення Сергіївської ОТГ 

Стислий опис 

проекту: 

У Громаді громадяни у віці понад 15 років 

користуються Інтернетом через персональні 

комп’ютери та мобільні телефони. Користувачі 

мобільних телефонів саме завдяки впроваджуваній в 

Україні технології передачі даних 3G є активними 

абонентами Інтернету. Покращення можливості 

отримання вільного доступу до мережі Інтернет 

громадян через бездротову мережу wi-fi у громадських 

місцях тощо та покращення доступу до публічної 

інформації у сільській місцевості, у т.ч. на базі 

створення інформаційно-ресурсних центрів. 

Метою Програми є забезпечення громадян 

своєчасною, достовірною та повною інформацією на 

основі широкого використання інформаційних 

технологій. 

Очікувані 

результати: 

Громада матиме вільний доступ створювати, 

накопичувати, користуватися, обмінюватися 



інформацією, тобто повною мірою реалізовувати свій 

потенціал, сприяти суспільному, особистому розвитку 

та підвищувати якість життя. 

Ключові заходи 

проекту: 

запровадити створення зони вільного доступу до wi-

fi у громадських місцях та доступу до публічної 

інформації через мережу Інтернет у сільській 

місцевості. упровадження якісної бездротової мережі 

Wi-Fi з метою створення умов для вільного доступу до 

мережі Інтернет громадян у громадських місцях . 

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

100,000 100,000 100,000 300,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи та організації 

Інше:  

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

3.3.3. Проведення занять, гуртків по вивченню ІТ - 

технологій для учнівської молоді – тренінг центр з 

дистанційним навчанням. 

Назва проекту: 

Програма «Сучасні інформаційні технології  -  нові 

перспективи для підвищення ефективності 

освітнього процесу Сергіївської ОТГ» 

Цілі проекту: 

Впровадження дистанційного навчання або його 

елементів та сформувати в подальшому центри 

дистанційного навчання, що матимуть відповідне 

технічне, програмне, методичне та кадрове 

забезпечення. 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення Сергіївської ОТГ, учні та молодь 

Стислий опис 

проекту: 

Впровадження ІТ у навчальний процес, у першу чергу, 

передбачає їх використання у навчанні. Як свідчать 

дослідження науковців, за допомогою ІТ значно 

покращується управління навчальним процесом, 

підвищується його педагогічна ефективність. 

Використання ІКТ в освіті потребує фундаментальної 



комп’ютерної підготовки, що несе в собі значний 

мотиваційний компонент. Комп’ютер надає викладачу 

можливість здійснення індивідуалізації та 

диференціації навчання 

       Застосування сучасних інформаційних технологій 

у навчальному процесі потребує змін у методиці 

викладання всіх дисциплін. MOODLE (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment) – система 

управління навчанням або віртуальне навчальне 

середовище. Це вільний (розповсюджується за 

ліцензією GNU GPL) веб-додаток, що надає 

можливість створювати сайти для онлайн-навчання. 

На сервері дистанційного навчання широко 

використовуються різноманітні форми зворотного 

зв’язку: 
 форум; 
 чат; 
 система приватних повідомлень. 

Очікувані 

результати: 

Впровадження дистанційного навчання або його 

елементів та сформувати в подальшому центри 

дистанційного навчання, що матимуть відповідне 

технічне, програмне, методичне та кадрове 

забезпечення. 

Ключові заходи 

проекту: 

Використання комп’ютерних ІКТ забезпечить 

інтерактивність навчання, що здійснюється за рахунок 

прямого та зворотного зв’язку з учнями,під час 

виконання вправ, лабораторних і практичних робіт.  

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

100,000 100,000 100,000 300,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи та організації 

Інше:  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає 

проект: 

3.3.4. Розробка проекту «SMART – громада» 

Назва проекту: Проект «SMART – громада» 



Цілі проекту: 

Підвищення комфорту проживання в Сергіївській  

громаді шляхом реалізації проекту «SMART – 

громада» 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Населення Сергіївської ОТГ 

Стислий опис 

проекту: 

Сергіївська SMART  громада - це створення сучасної 

моделі управління на засадах передових знань та 

впровадження сучасних інформаційних технологій для 

створення комфортного середовища, підвищення 

якості послуг, прозорості та відкритості влади, 

партнерства з бізнесом, активізації участі мешканців у 

процесах розвитку громад та формування політики. 

Налагодження комунікації «влада» - «громада» 

Очікувані 

результати: 

 автоматизація процесів, які раніше виконувались 

вручну та займали багато часу; 

 отримання значного економічного ефекту за рахунок 

оптимізації процесів, їх автоматизації та використання 

аналітичних даних з використанням системи 

повідомлень; 

 підвищення в рази ефективності праці, економія 

бюджетних коштів створення можливості та 

інфраструктури для нових робочих місць; 

 створення комфортних умов для мешканців 

громади у сферах отримання послуг, комунікації із 

владою тощо; 

Ключові заходи 

проекту: 

Розробити унікальний сайт громади, куди 

підключатимуться всі онлайн сервіси.  

Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

100,000 1000,000 500,000 1600,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи та організації 

Інше:  

Технічне завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

Завдання Стратегії, 3.4.1. Капітальні ремонти з впровадженням 



якому відповідає 

проект: 

енергоефективних заходів в приміщеннях соціальної 

інфраструктури 

Назва проекту: 

Капітальні ремонти з впровадженням 

енергоефективних заходів в приміщеннях 

соціальної інфраструктури 

Цілі проекту: 

Капітальні ремонти приміщень соціальної 

інфраструктури для підвищення показників 

енергозбереження, надання будівлі відповідного 

естетичного вигляду та забезпечення норм безпеки 

громадян 

Територія на яку 

проект матиме 

вплив: 

Сергіївська ОТГ Гадяцького району Полтавської 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 
Працівники бюджетних установ, населення громади 

Стислий опис 

проекту: 

На сьогодні особливо гостро перед територіальною 

громадою постає питання ефективного використання 

ресурсів, що витрачаються на опалення об’єктів 

бюджетних установ. Відповідно, завдяки 

раціональному використанню  теплоносіїв можна 

досягти суттєвого покращення енергетичної, 

екологічної та економічної ситуації. При цьому, саме у 

сфері опалення завдяки певному знанню і бажанню 

його застосовувати у повсякденні можна економити 

найбільшу кількість енергоносіїв.  

     Проект спрямовано на розв'язання наступних 

важливих проблем: економію коштів місцевого 

бюджету через скорочення витрат на опалення, 

збільшення терміну експлуатації будівлі, покращення 

її естетичного вигляду. Завданнями проекту є: 

термомодернізація  зовнішніх огороджуючих  

конструкцій  шляхом  утеплення  зовнішніх  стін  та  

заміни  вікон  і  зовнішніх  дверей  будівель, створення  

відповідного  температурного  режиму, зменшення  

витрат на  оплату  енергоресурсів, (згідно 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 

30.07.2012 № 588-р «Про затвердження плану заходів з 

нормативно-правового забезпечення реалізації 

енергоефективної політики тепло споживання та 

модернізації сфери теплопостачання») приведення 

будівель до більш естетичного  зовнішнього вигляду, 

зростання довговічності експлуатації приміщень і 

конструкції, зниження експлуатаційних витрат, 

зведення до мінімуму аварійних ситуацій, проривів 



трубопроводів та витоків теплоносія, забезпечення 

нормативних показників освітленості у приміщеннях 

будівель. 

Очікувані 

результати: 

    Забезпечення комфортних умов для працівників 

бюджетних установ та населенню громади, економія 

коштів на енергоносії, надання естетичного та 

привабливого вигляду будівель 

Ключові заходи 

проекту: 

 Капітальні ремонти приміщень соціальної 

інфраструктури. 

 Підвищення показників енергозбереження. 

 Надання будівлям відповідного естетичного 

вигляду. 
Період здійснення:  2018 – 2020 роки: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

1000,000 1000,000 1000,000 3000,000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та сільський бюджет 

Сергіївської сільської ради, кошти проектів та програм 

МТД, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, 

причетні установи та організації 

Інше:  

 

 

 

 

 

 

Додаток 1. Паспорт Сергіївської сільської об'єднаної територіальної 

громади з адміністративним центром в с. Сергіївка Гадяцького району 

Полтавської області 

№ 

з/п 
Показники 

Значення 

показників 

1 
Кількість населення станом на 1 грудня 2017 року, в 

тому числі: 
2994 

 
дітей дошкільного віку 124 

 
дітей шкільного віку 239 

2 
Кількість населених пунктів, що входять до 

спроможної територіальної громади 
13 



3 
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 

територіальної громади (гривень), у тому числі: 
14 287 152 грн 

 

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 

кодексу України  

 
бюджету розвитку 3 449 841 грн 

 
базової дотації 

 

 
реверсної дотації 225 000 грн 

4 Площа території громади, кв. кілометрів 167,61 

5 

Кількість закладів, що утримуються за рахунок 

бюджету органів місцевого самоврядування, у тому 

числі: 

16 

 
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 2 

 
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 1 

 
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 

 

 
дошкільних навчальних закладів 3 

 
закладів позашкільної освіти 

 

 
закладів культури 5 

 
закладів фізичної культури 

 

 
фельдшерсько-акушерських пунктів 3 

 
амбулаторій, поліклінік 2 

 
Лікарень 

 

 
станцій швидкої допомоги 

 

6 
Наявність приміщень для розміщення державних 

органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:  

 
правоохоронної діяльності 

 

 
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав 

 

 
пенсійного забезпечення 

 

 
соціального захисту 

 

 
пожежної безпеки 

 

 
казначейського обслуговування 

 

7 Наявність приміщень для розміщення органів 4 



місцевого самоврядування 

 

Додаток 2. Показники рівня життя 

Показник 
2018 рік 

очік. 

2019 рік 

прогноз. 

2018 рік в % 

до 2019 

Середньомісячна заробітна плата одного 

штатного працівника, гривень 
2,800 3,600 128 

у тому числі:    

в промисловості, гривень - - - 

у сільськомугосподарстві, гривень 2,750 3,200 116 

у оптовій та роздрібнійторгівлі, гривень - - - 

Кількість наявного населення, тис. осіб 3,005 2,950 98 

Створено нових робочих місць, один. 15 20 133 

 

Додаток 3. Результати анкетування та громадських слухань 

Яким із нижче запропонованих тверджень Ви б 

охарактеризували Сергіївську громаду? 

Я просто змушений тут жити 531 

Тут немає перспектив для розвитку 324 

 Тут комфортно жити мені  153 

Я точно виїду звідси при найменшій можливості 108 

Я хочу щоб тут жили мої діти 36 

Тут є де і як себе реалізувати 27 

Я рекомендую свою громаду для проживання своїм 

знайомим  18 

Чи маєте Ви тут власну нерухомість? 

Так 540 

Планують 54 

Ні 396 

Планують продати 1 

Що,на Вашу думку заважає розвитку громади? 



Безробіття 693 

Недостатня громадська ініціативність та активність  486 

Низька якість дорожнього покриття 234 

Відсутність можливості для самореалізації 198 

Засміченість довкілля 189 

Забрудненість питної води 162 

Недостатня підприємливість мешканців 162 

Відсутність зовнішніх інвестицій 153 

Недостатня інформованість про громаду за її межами 135 

Поширення злочинності, алкоголізму, наркоманії 117 

Низька якість  освіти 99 

Значна частка населення старшого працездатного віку 81 

Несприятливі умови для розвитку підприємництва 81 

Відсутність внутрішніх інвестицій 54 

Рід занять 

Пенсіонер 378 

Безробітний 368 

Найманий працівник 168 

Студент 45 

Службовець 27 

Яким є, на Вашу думку, основний ресурс громади для 

подальшого розвитку? 

Вигідне географічне положення 81 

Прогресивна та дієва місцева влада 54 

Місцеві підприємства і підприємці 45 

Вільні земельні ділянки у громаді 27 

Корисні копалини на території громади 18 

Вік опитаних громадян 

До 25 років 63 

25 - 40  108 

40 -50  306 



50 - 60 342 

Понад 60 171 



 

 

Як би Ви оцінили рівень нинішнього стану окремих показників стану громади? 

 

Незадовільно Задовільно Добре Відмінно 

Якість комунальних послуг 405 450 99 0 

Стан доріг 639 306 27 0 

Стан тротуарів 657 207 54 0 

Задоволення культурних потреб 288 432 846 9 

Медичне забезпечення 198 351 360 54 

Рівень надання освітніх послуг 153 162 441 108 

Робота дошкільних установ 108 207 486 117 

Екологічний стан 648 225 72 0 

Інфраструктура відпочинку 513 270 756 18 

Безпека мешканців 396 333 144 9 

Умови для ведення  бізнесу 684 180 27 9 

Можливості працевлаштування 927 72 18 0 


