
ОГОЛОШЕННЯ 

 

 

Робоча група з розробки Стратегії розвитку перспективної 

Руськополянської ТГ до 2028 року оголошує конкурсний відбір 

технічних завдань (ТЗ) до Плану реалізації Стратегії. 

Технічні завдання, які відповідають завданням Стратегії 

розвитку перспективної Руськополянської ТГ (Додаток 1) за 

формою (Додаток 2) приймаються у  паперовому та у 

електронному вигляді за адресою: 19602, Черкаська обл., 

Черкаський р-н, вул. Шевченка, буд. 67, а також за електронною 

поштою: ruskopolyanska.otg@gmail.com 

Термін прийняття зазначених документів до 15.08.2021 

року. 

Телефон для довідок:  +380970222417 Луцька Тетяна 

Дмитрівна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
Стратегічні 

цілі 

Операційні цілі Завдання 

1. Громада 

високої 

якості 

життя та 

всебічного 

розвитку 

особистості 

1.1. Розвинено 

та осучаснено 

інфраструктуру 

території 

громади  

1.1.1. Покращено інфраструктуру 

водозабезпечення та водовідведення 

1.1.2.  Покращено рівень транспортної 

доступності 

 

1.1.3.Реконструйовано та проведено 

капітальний ремонт систем вуличного 

освітлення 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження 

бюджетних установ 

1.2. Медичні, 

освітні, 

соціальні та 

культурні 

послуги є 

якісними 

1.2.1. Приведено до сучасних вимог, 

матеріально-технічної бази та будівель 

закладів медичної, освітньої, соціальної, 

культурної сфер 

1.2.2. Впроваджено інноваційні технології 

навчання в закладах освіти 

1.3. Громада є 

спортивною, 

патріотичною та 

здоровою  

1.3.1. Сформовано здоровий спосіб життя 

мешканців громади та покращено стан 

матеріально-технічного забезпечення  закладів 

і установ, які сприяють цьому 

1.3.2. Підтримано місцеві аматорські 

колективи, опікування спортивних змагань в 

громаді 

2. 

Громада 

безпечного 

довкілля 

2.1. Забезпечено 

поводження з 

побутовими 

відходами в 

громаді 

2.1.1. Впроваджено механізми збору та 

утилізації твердих побутових відходів 

2.1.2. Сформовано екологічну культуру 

населення  

2.2. Безпека 

населення на 

території 

відповідає 

сучасним 

вимогам 

2.2.1. Підвищено спроможність у громаді 

попереджувати, реагувати та ліквідувати 

наслідки надзвичайних ситуацій 

2.2.2. Запроваджено сучасну систему 

оповіщення та систем безпеки громади  

 

 
 
 

 

 



Додаток 2 

 

Форма технічного завдання на проект місцевого розвитку  

до Плану реалізації Стратегії 

 

1. Назва програми і проекту 

місцевого розвитку 

 

2. Номер і назва завдання з 

відповідної стратегії 

розвитку громади 

 

3. Мета та завдання проекту  

 

 

4. Територія, на яку проект 

матиме вплив 

 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, інновації 

проекту  

 

8. Основні заходи проекту 

 

 

9. Період реалізації проекту   

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Разом 

        

11. Джерела фінансування 

проекту  

 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

 

 

 


