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Стратегічний план розвитку Руськополянської територіальної громади 

розроблений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», що спільно 

фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, 

Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення 

місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та 

багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає на потреби громадян, та 

розширює можливості громад. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ТГ – обє’днана територіальна громада 

SWOT – аналіз сильних, слабких сторін, а також сприятливих 

можливостей і загроз 

АПК – агропромисловий комплекс 

АТО – антитерористична операція 

ЖКГ – житлово-комунальне господарство 

ЗДО – заклад дошкільної освіти 

ЗМІ – засоби масової інформації 

ЗЗСО – заклад загальної середньої освіти 

ЗПСМ – загальна практика сімейної медицини 

ІТ – інформаційні технології 

МТД – міжнародна технічна допомога 

НГО - неприбуткова громадська організація 

ОМС – органи місцевого самоврядування 

ОДА – обласна державна адміністрація 

ТПВ – тверді побутові відходи 

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг 

ФОП – фізичні особи – підприємці 
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ЗВЕРНЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ 

Шановні жителі  Руськополянської громади! 

Ми – молода, амбітна  громада, яка тільки почала свій шлях. Головне наше 

завдання – це реальні зміни на краще у житті кожної людини що мешкає у громаді, а 

відповідно і громади в цілому,  щоб кожному із нас було добре жити, працювати та 

відпочивати. В нас є  велике бажання змінити життя кожного мешканця на краще, 

навчитися працювати для благоустрою нашої громади. 

Мешканці населених пунктів с. Руська Поляна, с. Геронимівка та с. Дубіївка 

утворили нову адміністративну одиницю, обравши на чергових виборах сільського 

голову та депутатів ради. З 01 січня 2021 року, відповідно до вимог чинного 

законодавства, громада здійснює свою діяльність з новим податковим кодексом, з 

новими повноваженнями, з більш потужним фінансовим ресурсом, а відповідно і з 

новими викликами, проблемами та шляхами їх вирішення. 

Важливо для розвитку громади своєчасно та професійно визначити стратегічні 

цілі розвитку громади. Тому ми вирішили створити цей стратегічний документ 

«Центру розвитку місцевого самоврядування» та Програми для України з 

розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-

LEAD з Європою». 

Стратегія розвитку громади є живим документом, до якого можуть (і повинні) 

вноситися зміни, що виникають із розвитком суспільства та зміни економічного та 

політичного  клімату Україні. 

Наша громада має сильні сторони: розумні працьовиті, активні та ініціативні 

люди, однак маємо і проблеми, перш за все: 

 дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію значних 

інвестиційних проектів; 

 наявність тіньової зайнятості населення 

 зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні доходи; 

 неякісний стан автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури; 

 зношеність об’єктів систем водопостачання та водовідведення в населених 

пунктах; 

 недостатнє матеріально технічне забезпечення закладів охорони здоров’я,  

освіти; культури; 

 виникнення стихійних сміттєзвалищ на території громади, екологічні питання 

пов’язані із твердими побутовими відходами.  

Лише сформувавши спільне бачення майбутнього громади, долучивши 

переважну кількість мешканців громади до його реалізації ми зможемо досягти 

бажаних результатів. Сподіваюсь, що у серцях наших жителів проросте зерно віри у 
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потужну й самодостатню громаду, яка згодом віднайде себе на соціально-економічній 

та культурній платформі не лише загальнодержавного, а й міжнародного рівня. 

Запорука нашого успіху – постійна та щира співпраця влади, бізнесу та громадян. 

Стратегія розвитку дасть розуміння кожному мешканцю громади, зацікавленим у 

співпраці інвесторам змогу організувати скоординовану спільну діяльність задля 

сталого розвитку громади. 

Досягнення цієї мети залежить винятково від нас, від ініціативи та ентузіазму 

усіх мешканців! Маленькими кроками, не зупиняючись громада впевнено рухається 

до своєї мети. 

Бажаю всім наполегливості в зміцненні територіальної громади:  наснаги в її 

соціально-економічному розвитку. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                Олег ГРИЦЕНКО 
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ВСТУП 

Руськополянська об’єднана територіальна громада утворена у 2018 року 

внаслідок об’єднання Руськополянської сільської ради та Геронимівської сільської 

ради з адміністративним центром у селі Руська Поляна. У 2020 році відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.6¹ Закону України «Про 

внесення зміни до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій», розпорядження КМУ від 12 червня 2020р. № 728-р «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 

Черкаської області» до Руськополянської ОТГ приєдналася Дубіївська сільська рада.  

Діюча Руськополянська територіальна громада включає населені пункти: с. Руська 

Поляна, с. Геронимівка, с. Дубіївка.  

Громада повинна ефективно відповідати також зовнішнім викликам, таким як: 

глобалізація економіки, підвищення мобільності трудових ресурсів (особливо після 

впровадження безвізового режиму із країнами ЄС, посилення міжнародної 

конкуренції за інвестиції та розвиткові ресурси. Для відповіді на ці та інші виклики 

необхідно забезпечити середньо- та довгострокове планування розвитку об’єднаної 

територіальної громади. 

Головним планувальним документом громади стане Стратегія розвитку 

Руськополянської територіальної громади на період до 2028 року, узгоджена з 

програмними й стратегічними документами загальнодержавного та місцевого 

значення. При розробці Стратегії було враховано також законодавство України щодо 

реформування місцевого самоврядування та регіонального розвитку. 

Мета Стратегії Руськополянської територіальної громади на період до 2028 

року полягає у налагодженні взаємодії між представниками влади, громади та 

бізнесу для вирішення спільних проблем мешканців, які увійшли до складу 

територіальної громади, виконуючи завдання щодо економічного зростання, 

підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, якості життя у 

громаді через ефективне використання ресурсів. 

Руськополянська територіальна громада (ТГ) - це територія комфортного 

проживання, рівних можливостей для працевлаштування, доступності навчання, 

якісних медичних послуг, соціальної захищеності, культурного розвитку і 

відповідального господарювання. 

Залучення широкого кола громадян до творення Стратегічного плану розвитку 

ТГ дозволяє ідентифікувати проблеми та знайти  реалістичні  шляхи вирішення 

проблем громади, забезпечити налагодження діалогу між громадськістю, владою та 

бізнесом. При цьому однією з основних складових процесу планування  є 

обов’язкова участь у ньому усіх активних та зацікавлених представників громади. 

Розроблений таким чином  Стратегічний план відображає інтереси усіх громадян, а 
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тому сприймається громадою як «свій». Створений разом з громадою Стратегічний 

план незалежно від особистісних якостей керівників або політичної ситуації 

спрямовується на покращення стандартів життя, зміцнення місцевої демократії, 

виховання суспільно-активних громадян – патріотів своєї громади. 

Обґрунтування положень Стратегії здійснено на основі результатів 

статистичних показників по Україні, Черкаської області, Черкаського району, 

Руськополянської територіальної громади й аналітичної і оперативної інформації 

управлінь та відділів обласної адміністрації, аналітичних досліджень і прогнозних 

розрахунків, чинних законодавчих і нормативних актів Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України, місце вихорганів влади з 

урахуванням міжнародних правових актів і міжнародних угод, пропозицій залучених 

експертів.  

ПРОЦЕС РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ 

 
Організаційний етап 

• Прийняття рішення щодо розроблення Стратегії; 

• Формування робочої групи. 

 Підготовка та стратегічний аналіз 

• Соціально-економічний аналіз, порівняльні переваги, виклики та ризики, що 

враховують специфіку громади, є основою стратегічного планування, поєднуючи в 

собі потреби громади і шляхи розв’язання проблем; 

• SWOT – аналіз. 

 Формування стратегічної платформи 

• Визначення місії та системи цінностей громади; 

• Формування моделі стратегічної візії громади; 

• Визначення пріоритетних сфер розвитку громади; 

 Планування 

• Визначення стратегічних та операційних цілей; 

• Формування пакетів стратегічних дій; 

• Збалансування планів дій з існуючими програмами та проектами; 

• Розроблення проектів та заходів, першочергових дій на період  

2022-2028 роки.   
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МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ 

 

Методичне супроводження та надання консультаційних послуг з питань 

стратегічного планування забезпечували: 

- Дрожжин Д.Ю. - к.н.держ.упр., доцент, експерт з розробки стратегій місцевого 

розвитку Програми «U-LEAD з Європою»; 

- Родченко В.Б. - д.е.н., професор, експерт з розробки стратегій місцевого 

розвитку Програми «U-LEAD з Європою» 
 

Підготовка стратегічного плану відбувалася у відповідності до методології, 

запропонованої Проектом Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального 

розвитку в Україні». 

Методологія розглядає сталість (сталий розвиток) і соціальну інтеграцію як 

основні принципи місцевого розвитку (Таблиця 1). 

 

Таблиця 1. Принципи місцевого розвитку 
 

Відповідальне управління 

навколишнім середовищем та 

раціональним використанням 

природних ресурсів 

Здорова й справедлива громади 

 покращення обізнаності щодо 

обмежених природних ресурсів та 

небезпеки для середовища 

проживання 

 поліпшення середовища проживання, 

у якому 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 й 

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 ТГ дозволяє, ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем 

громади, забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та владою. При 
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цьому однією з основних складових процесу планування  є обов’язкова участь у 

ньому всіх активних та зацікавлених представників громади. Розроблена таким 

чином Стратегія відображає інтереси всіх громадян, а тому сприймається громадою 

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

особистісних якостей керівників або політичної ситуації спрямовується на 

поліпшення стандартів життя, зміцнення місцевої демократії, виховання суспільно-

активних громадян – патріотів своєї громади. 

Розпорядженням Руськополянської сільської ради № 273 від 23.12.2020 р. 

було сформовано робочу групу з розробки Стратегічного плану розвитку 

Руськополянської територіальної громади на період 2022-2028 рр. та затверджено 

Положення про робочу групу (таблиця 2) 
 

Таблиця 2. Склад робочої групи з підготовки Стратегічного плану розвитку 

Руськополянської територіальної громади на 2022-2028 роки 

 

 

1.  Гриценко Олег 

Григорович 

Голова робочої групи, сільський голова 

2.  Пашкевич Юлія   

Андріївна 

Заступник голови робочої групи,  заступник сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

3.  Луцька Тетяна   

Дмитрівна 

Спеціаліст І-ї категорії відділу економічного розвитку 

та інвестицій виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

4.  Кривошея Олександр    

Іванович 

Староста с. Дубіївка 

5.  Прудивус Анатолій   

Леонідович 

Заступник сільського голови з питань діяльності   

виконавчих органів ради (з питань житлово-

комунального господарства) 

6.  Малюта Антоніна 

Іванівна 

Начальник відділу ЦНАП, депутат Руськополянської 

сільської ради  

7.  Хряпак Юлія      

Сергіївна 

Начальник фінансового управління Руськополянської 

сільської ради 

8.  Чередніченко Вікторія 

Вікторівна 

Начальник юридичного відділу 

9.  Нечипоренко Оксана 

Олексіївна 

Начальник відділу освіти, культури. Туризму, молоді, 

спорту  виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

10.  Черненко Олена Директор комунального закладу «Центр культури та 
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Володимирівна дозвілля Руськополянської сільської ради» 

11.  Деркач Микола    

Іванович 

Директор комунального закладу «Спорт для всіх 

Руськополянської сільської ради», депутат 

Руськополянської сільської ради 

12.  Коваленко Веніамін 

Іванович 

Директор комунального закладу «Центр надання 

соціальних послуг Руськополянської сільської ради» 

13.  Титаренко Степан 

Пилипович 

Т.в.о. начальника КО «Місцева пожежна охорона» 

14.  Тимарський Олександр 

Станіславович 

Начальник КП «Геронимівка» 

15.  Буркацька Ольга   

Іванівна 

Директор Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Руськополянської сільської ради, член виконкому 

Руськополянської сільської ради 

16.  Котенко Ірина    

Василівна 

Завідуюча ДНЗ «Дубок» Дубіївської сільської ради 

17.  Громенко Тарас 

Анатолійович 

Поліцейський офіцер громади 

18.  Сергієнко Ігор 

Григорович 

Заступник командира громадського формування з 

охорони громадського порядку Руськополянської ОТГ 

19.  Шраменко Денис 

Вікторович 

Лікар загальної практики сімейної медицини с. Руська 

Поляна, член виконкому Руськополянської сільської 

ради 

20.  Зінченко Віктор   

Іванович 

Керівник фермерського господарства «Віктор і Я» 

21.  Яценко Володимир 

Михайлович 

ФОП 

22.  Кучеренко Віталій 

Іванович 

Активний житель с. Геронимівка 

23.  Семиліт Любов  

Панасівна 

Активна жителька с. Руська Поляна 

24.  Березун Валентина 

Миколаївна 

Активна жителька с. Дубіївка 

25.  Міняйло Андрій Активний житель с. Дубіївка 
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16 січня 2021 року відбулося перше засідання робочої групи з написанням 

Стратегічного плану розвитку Руськополянської територіальної громади на                 

2022-2028 роки, яке відбулося в режимі онлайн, в зв’язку з запровадженим в Україні 

локдауном. В засіданні взяли участь усі члени робочої групи (25 осіб). Розпочалося 

засідання з привітального слова голови територіальної громади Гриценка Олега 

Григоровича.  

На засіданні було обговорено: 

 методологію стратегічного планування; 

 план заходів з розробки Стратегічного плану розвитку Руськополянської 

територіальної громади; 

 процес збору даних для проведення соціально-економічного аналізу 

стану територіальної громади. 

Підготовка стратегічного плану розпочалася з проведення соціально-

економічного аналізу, який включав у себе:  

 дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку 

сукупності суб’єктів Руськополянської ТГ за попередній період існування 

адміністративно-територіальних одиниць, що об’єдналися (соціально-економічний 

профіль громади), 

16 квітня 2021 року в приміщенні Руськополянської сільської ради 

відбулося друге засідання членів робочої групи, під час якого були проведені: 

 оцінка можливостей розвитку громади (опитування мешканців шляхом 

анкетування). 

 дослідження оточення (зовнішнього середовища). 

 презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу громади, 

 формулювання та обговорення прогнозів і сценаріїв розвитку громади, 

 формулювання стратегічного бачення, 

 оцінка можливостей розвитку громади (проведено в січні місяці 2021 року 

опитування 761 мешканців); 

 проведення SWOT-аналізу – ідентифікація факторів SWOT. 

На основі напрацювань засідання робочої групи був розроблений проект 

SWOT-матриці – проведений аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю 

SWOT/TOWS та підготовлені базові аналітичні висновки щодо порівняльних 

переваг, викликів та ризиків розвитку Руськополянської громади. 

12 липня 2021 року в приміщенні Руськополянської сільської ради 

відбулося третє засідання членів робочої групи, під час якого було: 

 визначено стратегічні, операційні цілі та завдання стратегії; 

 сформульовано оголошення про підготовку технічних завдань на проекти 

розвитку, які відповідають завданням Стратегії. 

Протягом наступного місяця відбувалася підготовка технічних завдань на 

проекти розвитку, які відповідають завданням Стратегії. Усього за цей період 

представниками місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади, 

бізнесу, громадських організацій підготовлено близько 90 проектних ідей. 
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18 жовтня 2021 року в приміщенні Руськополянської сільської ради 

відбулося четверте засідання членів робочої групи, під час якого остаточно узгодили 

технічні завдання для проектів розвитку до плану реалізації Стратегії. На ньому 

було відібрано 90 проектних ідей. 

Усі засідання робочої групи проводилися у відкритому режимі так, аби 

бажаючі мали можливість брати участь у розробці Стратегічного плану. 

Координували роботу та забезпечували технічний супровід розробки Стратегічного 

плану представники «U-LEAD з Європою». Методичне забезпечення, експертний 

аналіз даних і результатів досліджень, надання консультаційних послуг з питань 

стратегічного планування забезпечував Дмитро Юрійович Дрожжин. 
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РОЗДІЛ І. Аналітична частина 

1. Актуальний стан, основні тенденції та проблеми соціально-

економічного розвитку територіальної громади 

 

1.1. Географічне розташування 
 

Руськополянська територіальна громада (далі - Руськополянська ТГ) утворена 

23 грудня 2018 року внаслідок об’єднання Руськополянської сільської ради та 

Геронимівської сільської ради з адміністративним центром у селі Руська Поляна. У 

2020 році до Руськополянської ОТГ приєдналася Дубіївська сільська рада.  Діюча 

Руськополянська територіальна громада включає населені пункти: с. Руська Поляна, 

с. Геронимівка, с. Дубіївка.  

Площа Руськополянської ТГ становить 246,6 км2. Населення громади налічує 

15 345 осіб.   

Географічне положення територіальної громади: 49°26'13" пн.ш. 31°46'15" 

сх.д., абсолютна висота 152 м. Територія населених пунктів розташована в південно-

західному напрямку від м. Черкас. 

Межує Руськополянська ТГ на півночі з Будищенською територіальною 

громадою, на сході – з містом Черкаси, на півдні – з Степанківською громадою і на 

заході – з Білозірською територіальною громадою. 

В Черкаській області серед 66 ОТГ, Руськополянська громада знаходиться на 

33 місці за площею та на 22 – за кількістю населення. 

          Адміністративний центр громади (село Руська Поляна), знаходиться за 12 км 

від обласного центру. 
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Рис. 1. Руськополянська територіальна громада на мапі України 

 

1.2. Історична довідка населених пунктів Руськополянської 

територіальної громади 

Руська Поляна 

Є кілька версій щодо походження назви села. Але найбільш історично 

обґрунтованою може бути та, що виходить із зв’язки назв: росів – жителів долин 

річок Росі та Росави і полян – племен Середнього Подністров’я. До цієї версії 

схильні відомі краєзнавці Черкащини. 

Перша письмова згадка про село Руська Поляна зустрічається в “Люстрації 

маєтностей Речі Посполитої воєводства Київського, Подільського і Вроцлавського” 

(Варшава, 1877 р.) і датується 1622 роком.У попередній “Люстрації” (1616 р.) 

Руська Поляна відсутня (ст..107-108). Отже осадження села припадає на проміжок 

між 1616 і 1622 роками. 

Перша сільськогосподарська артіль була створена 1923 р., в 1929 р. існувало 

вісім колективних господарств; в 1950 р. колгоспи об“єдналися в один – “Зоря 

комунізму”. 
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З 1982 по 1990 рр. колгосп було реорганізавно в радгосп системи 

“Плодоовочгосп”, потім – утворено КСП, землі якого було розпайовано в 1997 р. У 

тому ж році утворено СТОВ ”Зоря”. 

У 1927 році було засновано Руськополянський меблевий комбінат. У 1956 р. 

цехи меблевиків об’єдналися в артіль “Перше Травня”, яку в 1959 р. реорганізовано 

в державний меблевий комбінат, що з 1994 року став ВАТ ”Руськополянський 

меблевий комбінат”, а з 2012 року –ПрАТ «Руськополянський меблевий комбінат». 

В 1928 р. організовано Руськополянське лісництво. 

В 1890 р. засновано церковно-приходську школу, яка дала початок 

загальноосвітній школі № 2, а в 1908 р. – двохкласну народну школу, нині 

загальноосвітня школа № 1. 

Кваліфіковане медичне обслуговування населення бере початок з 1900 року, 

коли почав працювати один фельдшер і була відкрита аптека. 

В 1936 р. було відкрито клуб і створено колектив фізкультури. В 1952 році 

побудовано приміщення Будинку культури – одне з перших в колишньому СРСР. 

В 1954 р. прокладено перші магістральні водопроводи та побудовано три 

артезіанські свердловини, що дало початок централізованому водопостачанню. 

В 1957 р. на території сільської ради відкрито обласний дитячий санаторій 

“Руська Поляна”. 

З 1965 до 1990 року населений пункт мав статус селища міського типу. 

 

Геронимівка 
Село Геронимівка - знаходиться за 8 км від обласного центру м. Черкаси і за 4 

км від річки Дніпро. 

Назву села Геронимівка пов’язують з ім’ям Черкаського старости князя 

Ієронима Сангушка (1743 – 1812). Спершу це було невеличке поселення неподалік 

села Руська Поляна. Називалось воно Полянка Маленька. З часом поселення перей-

меноване на Геронимівку. Л.Похилевич пише: "Полянка Малая, переименованная в 

прошлом веке Геронимовкой расположеная на поляне, среди леса... жителей в ней 

392. Основана князем Иеронимом Сангушкой во время владения им Черкасским 

староством” /1864р/. 

На 1900 рік у 200 дворах проживало 982 чоловіки, їхнє існування лишалось 

злиденним. За офіційними даними Черкаського повіту кожного року селу не вистачало 

харчів. Така матеріальна скрута і політичне безправ'я спонукали селян до боротьби. В 

1905-1906 рр. вони відмовилися виконувати накази та розпорядження сільської 

адміністрації, почали рубати казенний ліс. І власті ввели в село війська. 

Перед першою світовою війною (1911 р.) в Геронимівці проживало вже 1025 

чоловік. Зростає кількість безземельних і малоземельних селян. З 221 двору у 1912 

році 28 були безземельні, 59 мали менше десятини, 62 - від однієї до двох десятин і 

тільки одне господарство мало більше 10 десятин землі. 
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В грудні 1919 року в селі встановлено радянську владу. Гостро відчувалася 

нестача продовольства, майже вдвічі скоротилася посівна площа, знизилась 

врожайність, різко зменшилось поголів'я худоби. 

На 1925 рік у селі було 320 дворів. У 1925 році споруджено нове приміщення 

школи. Розпочав роботу фельдшерсько-акушерський пункт, працювали 2 млини, 

хлібний та промтоварний магазини. 

На початку 1930 року створений колгосп. За господарством закріпили 409 га 

землі, у тому числі 360 орної. Організація колгоспу проходила в жорстокій боротьбі. 

Зокрема, 18 березня 1930 р. колегія ДПУ УРСР засудила жителя села А.Т. Галегу до 

розстрілу. За свідченням письменниці Докії Гуменної, голод 1932-1933 рр. не обминув 

село Геронимівку. 

У перші дні війни майже всі чоловіки із села пішли на фронт. В полі, на фермі їх 

замінили жінки. Своїм трудовим завзяттям у роки Великої Вітчизняної війни особливо 

відзначилися колгоспниці О.Г. Коваленко, М.Н. Кравченко, Г.Л. Василенко. 

22 серпня 1941 року загарбники окупували село. Ні насильство, ні терор не 

змогли зламати селян. Вони саботували розпорядження гітлерівців. 

Виконуючи завдання радянського командування, в районі села восени 1943 року 

партизани і десантники захопили плацдарм для форсування Дніпра. Смертю хоробрих 

тут полягло 78 воїнів. Всі вони посмертно відзначені урядовими нагородами. А 

лейтенант П.Д. Вернигора і сержант І.С. Хоменко удостоєні звання Героя Радянського 

Союзу. На  честь Героїв Вернигори  П.Д. та Хоменка І.С.  в селі  названо вулиці. 

На фронтах Великої Вітчизняної війни мужньо билися з ворогом воїни з 

с.Геронимівка, 77 з них нагороджено орденами та медалями, 60 - полягли на полі бою. 

В  1953 році на честь загиблих воїнів споруджено пам'ятник. 

Окупанти зруйнували село, знищили худобу, сільськогосподарський інвентар, 

техніку, насіннєві фонди. В перші післявоєнні роки господарство поновило поголів'я 

корів та швидко впорядкувало рільництво. 

38 передовиків було нагороджено орденами і медалями, а голові правління М.Ю. 

Братку та керівникові рільничої бригади П.К. Тацьку присвоєно звання Героя 

Соціалістичної Праці. 

Влітку 1950 року Геронимівська артіль ім. ОДПУ об'єдналася з колгоспами 

сусідніх сіл Дахнівки та Василиці в одне господарство "Радянська Україна". 

На той час діяла своя електростанція, добре були обладнані й механізовані 

майстерні. За успіхи, досягнуті в розвитку сільського господарства, уряд нагородив 

орденами та медалями 42 чоловіки, а голові колгоспу Г.Є. Буркацькій було присвоєно 

почесне звання - Герой Соціалістичної Праці. 

В лютому 1958 року до колгоспу "Радянська Україна" була приєднана артіль 

"Більшовик", що в сусідньому селі Свидівку. 

В 1974 році колгосп "Радянська Україна" закінчив будівництво першого на 

Черкащині тепличного комбінату площею 6 га, тоді ж було розпочато будівництво 

багатоквартирних житлових будинків, дитячого садочка, медпрофілакторію. 
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Зростаючий попит на вітамінну продукцію тепличного комбінату спонукав до 

розширення виробництва. В 1981 році побудовано ще 6 га теплиць. Був створений 

цілий комплекс зі своєю котельнею, автотракторним парком, агро-хімлабораторією, 

службою контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. Зростав добробут 

жителів села, у їх побут увійшов природний газ. 

У 1982 році відбулася реорганізація колгоспу "Радянська Україна" в радгосп. 

Пізніше у 1987 році на основі радгоспу утворена Черкаська дослідна станція 

тваринництва, окремим підрозділом якої стала наукова частина, де працюють  провідні 

спеціалісти цієї галузі. 

В зв’язку з інтенсивним будівництвом житла та розширенням виробництва 

провідних підприємств, розташованих в населеному пункті, у село приїхали працювати 

та проживати молоді сім’ї  з різних областей України. 

У 1995 році побудовано нове триповерхове приміщення Геронимівської 

загальноосвітньої середньої школи з двома спортивними залами, комп’ютерним класом 

та просторим актовим залом. 

В 2003 році проведено розпаювання земель сільськогосподарського 

призначення, видано працівникам ВАТ “Україна” 406 державних актів на право 

власності на землю. 

Працівникам  соціальної сфери в 2005 році передано у приватну власність 60 га 

земель державного резерву для ведення особистого селянського господарства. 

Видано 300 майнових сертифікатів працівникам колишнього Черкаського  

міжгосподарського підприємства по виробництву овочів. 

14  серпня 1999 року в с.Геронимівка батюшкою Анатолієм Голегою  розпочато 

будівництво храму Пресвятої Богородиці, завдяки наполегливій праці батюшки 

Анатолія, богослужіння розпочали проводитись вже  з 2003 року.  

Сьогодні Геронимівка - сучасне село, загальний вигляд якого весь час змінюється. 

Нові вулиці забудовуються просторими будинками. 

Дубіївка 
Село Дубіївка - знаходиться за 20 км від обласного центру м. Черкаси. 

Історія села, його виникнення і подальший розвиток тісно пов’язані з 

Черкаським бором. Про село вперше згадано у описі Черкаського староства за 1622 

рік. У ньому воно найменоване дубіївим хутором. 

Існують дві легенди про походження хутора.  Одна з них стверджує, що назва 

пішла від прізвища господаря хутора Дубія, інша – що хутір знаходився посеред 

дубового гаю, який, будучи неприступною природною фортецею, приймає у свої 

”стіни“ вільних людей з усіх-усюд. Багато джерел пов΄язують з цією порою 

виникнення у Середньому Придніпров΄ї народної стихії, якій судилося 

ідентифікувати   українську націю на скрижалях світової історії.  

 Село стало казенним, тобто, державним.  Густі дубові  ліси були приписані до 

військових поселень Катеринославської і Херсонської губернії, а їхня південно-
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західна частина під назвою ”лісна дача“ (пізніше ”корабельний гай“) була віддана 

для потреб Чорноморського флоту. 

Поза будь-яким сумнівом, вихідці села брали участь  у національно-визвольних 

повстаннях 1648-1654 рр. Причетною була Дубіївка до подій Коліївщини, оскільки, 

за переказами, місцевий сосновий бір став у 1768 році пристанищем для великого 

гайдамацького загону. Експлуатація цінної деревини настільки набула обертів, що у 

1823 році уряд царської Росії змушений був видати спеціальне положення про 

Черкаські ліси і ввести у них господарське регулювання. З цією метою у Дубіївці 

був розквартирований донський козачий полк. Кінні улани взяли під охорону 

відведену для розробки частину лісу, після чого туди не могла потрапити жодна 

жива душа, окрім лісорубів. На території села військовими був збудований казенний 

двір і обнесений високим парканом. 

За свідченнями дослідників, багато військових, особливо солдатів, які 

направлялися у Дубіївку з військових поселень південних губерній, відбувши 25-

річний термін служби, залишалися для постійного проживання. Вони одержували 

від казни до трьох десятин ріллі, обзаводилися сім’ями, вростали в цю землю 

назавжди.  
 У виданні за 1885 рік  Центрального статистичного управління ”Волості і 

найважливіші поселення Європейської Росії“ сповіщалось про Дубіївку, що це 

колишнє державне село, в якому 258 дворів, а жителів 1246  осіб, є церковно-

приходська школа, два постоялі двори, 10 млинів. В порівнянні з 1864 роком 

жителів стало значно менше. Певно, це був сумний наслідок війн, у яких  з волі 

царя-батюшки вимушені були брати участь солдати з Дубіївки, лютих епідемій та 

голоду, що часто повторювався. 

У 1900 році проживало 2789 жителів, серед них 1386 чоловіків і 1403 жінки;і 

було 529 дворів. В селі була церква, єврейський молитовний будинок, 14 млинів, 

кузня, пожежний обоз з чотирма баграми. Поштовий зв'язок здійснювався через 

поштову станцію в с. Руська Поляна. Село входило до складу Білозірської волості 

Черкаської округи. 

Станом на 01.03.1930 р. В селі проживало 4066 жителів. З 1932 році в селі діяло 

одне господарство – колгосп “Червона Армія”.  10 липня 1955 року на загальних 

колгоспних зборах у Дубіївці одноголосно обрано головою правління  В.В.Лепетня, 

який на посаді пропрацював 40 років і зумів згуртувати біля себе дуже багато 

працьовитих та талановитих людей, які своєю сумлінною працею примножували 

колективне багатство. 

Протягом століть Дубіївка в основному самозабезпечувалась продуктами і 

товарами свого натурального виробництва, а це, звичайно, визначало як спосіб 

господарювання в землеробстві та скотарстві, так і розвиток ремесел, багато з яких 

стали традиційними, передаючись в окремих родинах з покоління в покоління. 
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1.3. Ландшафтні особливості рельєфу, характеристика грунтів, 

кліматичні умови 
  Населені пункти Руськополянської ТГ розташовані в межах Придніпровської 

височини між Мошногірським підняттям та Ірдино-Тясмиською низовиною. 

Поверхня має рівнинно-хвилястий характер. Ґрунтовий покрив досить складний і 

строкатий.  

  Клімат помірно континентальний. Зима малосніжна і м’яка, з частими 

відлигами, літо тепле і помірно вологе. 

 Середня річна температура повітря становить 7,7 – 8,2℃ (середня 

температура найхолоднішого місяця січня -5,5 –  -6,0℃, середня температура 

найтеплішого місяця липня +19,0 – +20,3℃). 

Середня річна кількість опадів становить 574 мм. В середньому за рік 

спостерігається 140 – 155 днів з опадами не менше 0,1мм води. 

Природні та матеріальні ресурси мають сприятливий сільськогосподарський 

та лісопереробний потенціал. Найпоширеніша група ґрунтів – чорноземи типові 

вилуговані глибокі слабогумусні, супіщані та малогумусні, легкосуглинкові, які 

займають 442,3 га. Лісовий масив є складовою частиною унікального Черкаського 

соснового боку. Основна порода – це сосна, яка займає 95% лісової площі. В 

адмінмежах Руськополянської ТГ розташовані такі території та обєкти заповідного 

фонду: 

-    загальнодержавного значення: 

1. “Руськополянський” ботанічний заказник – місце зростання вовчеягідника 

пахучого, занесеного до Червоної книги України – 166 га; 

- місцевого значення: 

2. “Руськополянський приболотний” – насадження спілого сосновного лісу віком 

понад 100 років, в грунтовому покриві лікарські рослини – 74 га. 

  

1.4. Структура земельного фонду Руськополянської територіальної 

громади 
В адміністративні межі Руськополянської сільської ради входять землі за 

межами населених пунктів - землі державної власності та землі в межах населених 

пунктів – землі комунальної власності. 

Станом на 01.01.2021 року площа адміністративної території 

Руськополянської сільської ради становить 27 480,4 га або 274,8 км2 (в межах 

населених пунктів ТГ та за межами), а саме: 

- Адмінтериторія Руськополянської сільської ради (до об’єднання) – 12163,60 га. 

- Адмінтериторія Геронимівської сільської ради (до об’єднання)  – 5372,60 га. 

- Адмінтериторія Дубіївської сільської ради (до об’єднання)  – 9944,20 га. 

За площею Руськополянська територіальна громада серед 66 громад Черкаської 

області знаходиться на 33 місці (таблиця 3) 

Станом на 2021 рік межі адміністративно-територіальних одиниць, а саме 

населених пунктів с.Руська Поляна, с.Геронимівка та с.Дубіївка встановлені та 
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зареєстровані в реєстрі Державного земельного кадастру, що відображено на 

Публічній кадастровій карті України.  

Площі населених пунктів (у межах) становлять:  

- с. Руська Поляна – 1113,4010 га; 

- с. Геронимівка – 372,1777 га; 

- с. Дубіївка – 640,7352 га. 

Орієнтовна площа земель житлової та громадської забудови на території 

Руськополянської сільської ради становить 2000 га. 

Орієнтовна площа сільськогосподарських земель на території 

Руськополянської сільської ради становить 7000 га.  

 Земельні частки (паї) розташовані в адмінмежах Руськополянської сільської 

ради, за межами населених пунктів с. Руська Поляна, с. Геронимівка та с.Дубіївка  

перебувають у приватній власності громадян, та передані ними в оренду або ж 

обробляються громадянами самостійно.  

Рішеннями Руськополянської сільської ради, згідно актів приймання-передачі 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення із державної у комунальну 

власність, прийнято земельні ділянки загальною площею 262,5392 га. Це земельні 

ділянки під господарськими будівлями та дворами сільськогосподарських 

товариств, територія колишнього тепличного комбінату, земельні ділянки, які є у 

користуванні  фермерських господарств, декілька земельних ділянок, які рішеннями 

Руськополянської сільської ради вирішено виставити на земельні торги у формі 

аукціонів тощо.  

На території Руськополянської територіальної громади, за межами населених 

пунктів с. Руська Поляна, с.Геронимівка та с.Дубіївка розташовані землі державної 

форми власності з цільовим призначенням «для ведення лісового господарства і 

пов'язаних з ним послуг», які є у користуванні Руськополянського (4950 га), 

Дахнівського (4584 га), Дубіївського (5512 га), Військового (2485 га) лісництв ДП 

«Черкаське лісове господарство». На даних землях обліковуються об’єкти природо-

заповідного фонду. 

У населених пунктах, які входять до складу Руськополянської територіальної 

громади, а саме у с.Руська Поляна, с.Геронимівка та с.Дубіївка, водні об’єкти не 

обліковуються. Через адмінтериторію  Руськополянської територіальної громади 

річки не протікають, озера та ставки не обліковуються. За межами населеного 

пункту с.Руська Поляна, а саме на землях Руськополянського лісництва, наявні 

відкриті заболочені землі, орієнтовні площа яких 237 га (Рисунок 2). 

У межах населеного пункту с. Геронимівка обліковуються два об’єкти 

природо-заповідного фонду, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, сквери 

«Молодіжний» (2 га) та «Троянд» (0,1 га). 

Орієнтовна площа земель державної і комунальної форм власності під 

цвинтарями становить становить 17 га.  
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Містобудівна документація на населені пункти Руськополянської 

територіальної громади розроблена та затверджена в минулому столітті, а саме:  

- с. Руська Поляна – 1973 р.; 

- с. Геронимівка – 1989 р.; 

- с. Дубіївка – 1980 р. 

На деякі території населених пунктів розроблялися детальні плани територій, 

робились зміни до генеральних планів. 

 Реформа децентралізації передбачає передачу багатьох функцій та 

повноважень від органів державної влади органам місцевого самоврядування, а саме 

новоутвореним територіальним громадам.  Задля отримання більших можливостей 

для розвитку громади, залучення інвесторів, більш ефективного та раціонального 

використання земельних ресурсів громади необхідне поновлення містобудівної 

документації населених пунктів, топографічних та картографічних матеріалів.  
 

 

 
 

Рис. 2. Структура земельного фонду Руськополянської ТГ 
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Таблиця 3. Порівняльна характеристика площ ТГ Черкаської області 

 

№ з/п Назва громади Площа, км 2 № з/п Назва громади Площа, км 2 

1 Іркліївська 926,20 42 Сагунівська 205,20 

2 Тальнівська 911,60 43 Леськівська 203,90 

3 Чигиринська 899,70 44 Виноградська 197,90 

4 Шполянська 783,00 45 Балаклеївська 196,10 

5 Жашківська 725,60 46 Білозірська 192,10 

6 Монастрищенська 723,80 47 Буцька 189,40 

7 Чорнобаївська 616,20 48 Баштечківська 185,50 

8 Христинівська 614,50 49 Будищенська 183,50 

9 Кам’янська 490,90 50 Мокрокалигірська 179,80 

10 Паланська 488,30 51 Корсунь-Шевченківська 176,00 

11 Звенигородська 486,20 52 Зорівська 175,90 

12 Драбівська 481,00 53 Червонослобідська 169,10 

13 Маньківська 473,50 54 Тернівська 160,90 

14 Золотоніська 465,50 55 Іваньківська 157,40 

15 Мошнівська 456,70 56 Степанківська 145,90 

16 Катеринопільська 441,90 57 Шевченківська 139,90 

17 Шрамківська 425,10 58 Великохутірська 135,80 

18 Бобрицька 386,30 59 Бужанська 129,90 

19 Лисянська 380,80 60 Ватутінська 111,90 

20 Городищенська 371,90 61 Вознесенська 110,40 

21 Новодмитрівська 359,40 62 Матусівська 98,90 

22 Степанецька 358,70 63 Черкаська 78,20 

23 Водяницька 326,10 64 Уманська 61,30 

24 Ладижинська 322,80 65 Єрківська 50,50 

25 Дмитрушківська 309,30 66 Смілянська 39,60 

26 Ротмістрівська  307,10 

27 Гельмязівська  307,00 

28 Ліплявська  299,90 

29 Вільшанська  281,10 

30 Бабанська  276,90 

31 Селищенська  275,40 

32 Стеблівська  260,30 

33 Руськополянська  274,80 

34 Піщанська  243,60 

35 Канівська  243,30 

36 Михайлівська  228,90 

37 Лип'янська  223,30 

38 Набутівська  216,90 

39 Медведівська  209,20 

40 Березняківська  207,90 

41 Мліївська  205,50 

 

Як бачимо з наведеної таблиці, за площею із 66 міських, селищних, сільських 

громад Черкаської області Руськополянська територіальна громада займає середню 

позицію в рейтингу. 
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1.5. Чисельність населення, демографічна ситуація, ринок праці 

Руськополянської територіальної громади 
Станом на 01.01.2021 року населення громади становило 15 345 осіб, в тому 

числі с. Руська Поляна – 8409 осіб, с. Геронимівка – 3472 осіб, с. Дубіївка – 3464 

осіб. За останні три роки в селах громади спостерігався приріст населення      

(таблиця 4). 

 

Таблиця 4. Населення громади 

№ 

п/п 

Загальна кількість населення Руськополянської ТГ протягом останніх 3-х 

років 

Структура 

внутрішнього 

населення у 

відсоткову 

значенні 

станом на 

01.01.2020р. 
    

кількість 

станом на 

01.01.2020р.осіб 

кількість  

станом на 

01.01.2019р., осіб 

кількість  

станом на 

01.01.2018р., осіб 

1 Руська Поляна 8393 8377 8341 55% 

2 Геронимівка 3492 3507 3303 23% 

3 Дубіївка 3793 3785 3762 22% 

  Всього 15678 15669 15406 100% 

 

 

Рис. 3. Динаміка зміни чисельності населення Руськополянської ТГ 
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с. Руська Поляна 
55%

с. Геронимівка 
23%

с. Дубіївка 
22%

 

Рис. 4. Чисельність населення по населених пунктах Руськополянської ТГ 

(станом на 01.01.2020) 

 

Порівнюючи чисельність населення по населених пунктах, які входять до 

складу Руськополянської громади бачимо, що мешканці села Руська Поляна 

складають 55 % від загальної чисельності населення,  дубіївчани – 22 %, на 

геронимівці  - 23 % (рисунок 4) 

 Структура населення за статтю територіальної громади характеризується 

стабільною перевагою жінок над чоловіками. Станом на 01.01.2020 року кількість 

жінок становить 8654 осіби (55 % від загальної кількості постійного населення), 

чоловіків – 7023 (45%). Показник населення Черкаської області складає: жінки – 

53,6%, чоловіки – 46,4% (рисунок 5) 

 

Рис. 5. Розподіл постійного населення Руськополянської ТГ за статтю (станом 

на 01.01.2020) 
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Таблиця 5. Порівняльна характеристика числьності населення серед ТГ 

Черкаської області 

№ з/п 
Назва громади 

Населення 
№ з/п Назва громади Населення 

1 Черкаська територіальна громада 275665 61 Медведівська територіальна громада 3821 

2 Уманська територіальна громада 83836 62 Зорівська територіальна громада 3754 

3 Смілянська територіальна громада 66976 63 Ліплявська територіальна громада 3589 

4 Золотоніська територіальна громада 35666 64 Бужанська територіальна громада 3534 

5 Монастрищенська територіальна громада 34817 65 Лип'янська територіальна громада 3216 

6 Шполянська територіальна громада 34123 66 Великохутірська територіальна громада 3202 

7 Христинівська територіальна громада 32705 

8 Тальнівська територіальна громада 31874 

9 Жашківська територіальна громада 29399 

10 Звенигородська територіальна громада 27808 

11 Канівська територіальна громада 27038 

12 Городищенська територіальна громада 23210 

13 Ватутінська територіальна громада 21092 

14 Корсунь-Шевченківська територіальна громада 20913 

15 Чорнобаївська територіальна громада 20598 

16 Кам’янська територіальна громада 19781 

17 Чигиринська територіальна громада 19495 

18 Іркліївська територіальна громада 18748 

19 Маньківська територіальна громада 18168 

20 Драбівська територіальна громада 16028 

21 Паланська територіальна громада 15753 

22 Руськополянська територіальна громада 15345 

23 Мошнівська територіальна громада 14769 

24 Червонослобідська територіальна громада 14347 

25 Лисянська територіальна громада 14102 

26 Катеринопільська територіальна громада 13208 

27 Шрамківська територіальна громада 11795 

28 Новодмитрівська територіальна громада 10196 

29 Дмитрушківська територіальна громада 10085 

30 Балаклеївська територіальна громада 9695 

31 Вільшанська територіальна громада 9333 

32 Ротмістрівська територіальна громада 9200 

33 Ладижинська територіальна громада 9102 

34 Білозірська територіальна громада 8746 

35 Гельмязівська територіальна громада 8299 

36 Леськівська територіальна громада 8244 

37 Стеблівська територіальна громада 7382 

38 Степанківська територіальна громада 7238 

39 Степанецька територіальна громада 7016 

40 Піщанська територіальна громада 6835 

41 Бабанська територіальна громада 6595 

42 Селищенська територіальна громада 6547 

43 Набутівська територіальна громада 6332 

44 Михайлівська територіальна громада 5986 

45 Водяницька територіальна громада 5946 

46 Березняківська територіальна громада 5596 

47 Тернівська територіальна громада 5468 

48 Мліївська територіальна громада 5395 

49 Буцька територіальна громада 5253 

50 Сагунівська територіальна громада 5210 

51 Вознесенська територіальна громада 5107 

52 Єрківська територіальна громада 4943 

53 Мокрокалигірська територіальна громада 4942 

54 Будищенська територіальна громада 4871 

55 Шевченківська територіальна громада 4737 

56 Бобрицька територіальна громада 4541 

57 Іваньківська територіальна громада 4410 

58 Баштечківська територіальна громада 4126 

59 Виноградська територіальна громада 4002 

60 Матусівська територіальна громада 3872 
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 Серед територіальних громад Черкаської області Руськополянська ТГ 

займає 22 позицію відносно найбільшої громади по чисельності населення.  

Таблиця 6. Розподіл постійного населення Руськополянської ТГ за окремими 

віковими групами ( станом на 01.01.2020 року) 

 

Вікова структура населення Руськополянської  ТГ 

№ громада 
від 0-6 

років 

від 7-18 

років 

від 19-39 

років 

від 40-59 

років 
60+ Всього: 

1.  
Руська 

Поляна 
565 992 2841 2529 1466 8393 

2.  Геронимівка 165 386 1152 947 842 3492 

3.  Дубіївка 248 319 1285 1012 929 3793 

  Загалом: 978 1697 5278 4488 3237 15678 

  у відсотках 6,23 10,82 33,67 28,63 20,65 100,00 

 

 

 

 
Рис. 6. Вікова структура населення Руськополянської ТГ 

 

З вищенаведених даних, можна зробити висновок, що працездатне населення 

складає 62 %, 21 %  це люди похилого віку та 17 % складають діти. Такий розподіл  

населення за віком на разі перебуває на рівні Черкаської області за відповідними 

віковими групами. 
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Таблиця 7. Динаміка народжуваності, смертності та міграції в 

Руськополянській  ТГ 

 

Динаміка народжуваності, смертності та міграції в ТГ 

№ Громада 2019 2018 2017 

1 

Руська Поляна 8393 8377 8341 

народилось 36 61 76 

померло 110 92 112 

вибули 221 303 179 

прибули 313 387 291 

Приріст +18 +53 +76 

2 

Геронимівка 3492 3507 3303 

народилось 6 16 19 

померло 19 38 28 

вибули 84 105 69 

прибули 138 141 72 

Приріст +41 +14 -6 

3 

Дубіївка 3793 3785 3762 

народилось 16 23 26 

померло 68 58 68 

вибули 74 109 79 

прибули 138 135 147 

Приріст +12 -9 +26 

 Всього населення ТГ 15678 15669 15406 

  Всього приріст ТГ +71 +58 +28 

 

 

Таблиця 8. Динаміка народжуваності та смертності Руськополянської ТГ 

 

№ Руськополянська ТГ 

 
2019 2018 2017 

1 

Народилось 58 100 121 

Померло 197 188 208 

Скорочення -139 -88 -87 
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Рис. 7. Динаміка народжуваності та смертності в Руськополянській ТГ 

 

Аналізуючи дані про природній рух населення, бачимо, що за останні три роки 

на території Руськополянської ТГ смертність майже вдвічі перевищувала 

народжуваність (рисунок 7). 

За статичними даними, тенденція до зниження народжуваності спостерігається 

не лише на території Руськополянської ТГ, а й в інших регіонах України. На це 

можуть впливати різноманітні умови, від соціально-економічних до екологічних. 

Стимулювання народжуваності має проводитись на державному рівні, за рахунок 

впровадження різних законів, для поліпшення соціально-економічної, екологічної, 

політичної ситуацій, зміни в яких, у свою чергу, призведуть до поліпшення 

демографічної ситуації в кожному регіоні окремо та в державі в цілому. 

 

Таблиця 9. Динаміка міграції Руськополянської ТГ 

 

№ Руськополянська ТГ 

 
2019 2018 2017 

1 

вибули 379 517 327 

прибули 589 663 510 

Приріст +210 +146 +183 
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Рис. 8. Динаміка міграція в Руськополянській ТГ 

 

Аналізуючи дані механічного приросту населення, бачимо активне сальдо 

міграції, тобто прибулого населення до територіальної громади значно більше ніж 

вибувшого. Це зумовлено тим, що громада розташована близько до обласного 

центру. Також на позитивний механічний приріст населення громади вплинули події 

на сході України та окупація Криму, адже збільшилась кількість внутрішньо 

переміщених осіб. 

 

Таблиця 10. Рівень безробіття у Руськополянській ТГ 

 

Рівень безробіття у Руськополянській ТГ 

№ громада 

від 

18-

39 

років 

від 

40-

65 

років 

Всього 

працездатного 

населення: 

зареєстрований 

рівень 

безробіття 
Всього: 

У відсотках 

відносно 

працездатного 

населення  чоловіки жінки 

1 
Руська 

Поляна 
1297 1707 3004 38 56 94 

3,13 

2 Геронимівка 469 996 1465 17 23 40 2,73 

3 Дубіївка 647 1015 1662 15 21 36 2,17 

  Загалом: 2413 3718 6131 70 100 170 8,03% 

 

 

https://goo.gl/Ugqgpu
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Рис. 9. Рівень безробіття на території Руськополянської ТГ 

 

За офіційними даними рівень безробіття на території Руськополянської ТГ не 

високий і складає 8,03%. Але за неофіційними даними рівень безробіття дещо 

вищий, адже до показника "зареєстроване безробіття" включається тільки той, хто 

звернувся до Держслужби зайнятості. Також варто зазначити, що зростання 

зареєстрованих безробітних спостерігається саме в зимовий період, що пов'язано з 

сезонними роботами в агросекторі. 

Середній показник рівня безробіття населення у віці 15 – 60 років по 

Черкаській області  складає 8,9%. Показник рівня безробітності в Руськополянській 

ТГ знаходиться в межах регіонального. 

 

Таблиця 11. Порівняльний рівень заробітної плати за 2019 рік 

 

Порівняльний рівень заробітної плати Руськополянської ТГ 

за 2019 рік 

№ п/п Територія 
Розмір заробітної плати, 

грн. 

1 Україна 14264 

2 Черкаська область 12159 

3 Руськополянська ТГ 7250 

   

Ця інформація свідчить про те, що рівень заробітної плати є найнижчим 

відносно доходів населення країни та області. Це пов’язано з тим, що більшість 

підприємств громади виплачує працівникам мінімальну заробітну плату, а також 

неповною зайнятістю населення.  

Це має такі наслідки: 

 збільшення відтоку молоді; 



Стратегія розвитку Руськополянської територіальної громади на 2022-2028 роки 

 

36 

 

 зменшення доходів наших домогосподарств, що може призводити до 

соціальної напруги; 

 збільшення кількості мешканців, що живуть за рахунок соціальних виплат та 

допомог. 

 

 

1.6. Інфраструктура Руськополянської територіальної громади 

 
Загальна протяжність вулиць і доріг населених пунктів Руськополянської 

громади становить 167,52 км, у т. ч. протяжність доріг з твердим покриттям,               

122,87 км 

Всі населені пункти громади з'єднані дорогами з твердим покриттям. По 

території громади проходить автомобільна дорога загального користування 

місцевого значення 0241706 Геронимівка – Руська Поляна – Дубіївка (16 км), яка 

перебуває на балансі ОДА. 

Наявна дорожня інфраструктура перебуває у не дуже доброму стані. Основними 

проблемами доріг на даний час є збільшення руху великовагових транспортних 

засобів, фактична маса яких перевищує встановлені нормативи. 

Послуги з пасажироперевезень в громаді надають 5 підприємств, які 

обслуговують 6 маршрутів. Всі села громади мають автобусне сполучення з 

обласним центром. 

  Зв’язок в громаді забезпечується: 

   ▪ Двома відділеннями Нової Пошти, які забезпечують максимально 

швидку та надійну доставку послуг, цінних паперів та.ін.; 

   ▪ відділенням АТ «Укрпошти», яке забезпечує ефективне листування, 

фінансові послуги, передплату періодичних видань, доставку пенсій та грошових 

виплат;  

                     ▪ ПАТ «Укртелеком», яке забезпечує населення безперервним міським, 

міжміським і міжнародним телефонним зв’язком та іншими необхідними 

телекомунікаційними послугами; 

   ▪ ТОВ «Українські телекомунікційні послуги», яке частково забезпечує 

доступ до Інтернет ресурсів громади; 

▪ McLaut надійний доступ до Інтернет ресурсів громади. 

▪ Мобільний зв’язок представлений такими компаніям, як МТС, 

«Київстар», «Life». 

 Загалом зв’язок в населених пунктах ТГ задовільний, доступ до Інтернет-

ресурсів, мобільного зв’язку та радіозв’язку для населення якісний та доступний. 

Що відповідно підтверджено результатами анкетування серед населення громади.  
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 На території Руськополянської територіальної громади працює 4 комунальних 

підприємства «Поляна», «Господар 2017», «Благоустрій» та «Геронимівка»,  які 

надають послуги з водопостачання, водовідведення,  вивезення ТПВ, 

обслуговування мереж вуличного освітлення, благоустрою населених пунктів 

громади (таблиця 12). 

 

Таблиця 12. Житлово-комунальні підприємства Руськополянської ТГ. 

 

№ 

п/п 

Назва установи  Загальна 

кількість 

працівників 

Загальна 

кількість 

чоловіків 

Загальна 

кількість 

жінок 

1 КГ «Поляна» 17 11 6 

2 КП «Геронимівка» 10 6 4 

3 КП «Господар 2017» 7 4 3 

4 КП «Благоустрій» 2 0 2 

 

 

Водопостачання в населених пунктах громади здійснюється по-різному. В селі 

Геронимівка водопостачання та водовідведення здійснюється КП «Геронимівка», 

шляхом закупівлі відповідних послуг у КП «Черкасиводоканал» Черкаської міської 

ради. 

В селах Руська Поляна та Дубіївка жителі забезпечені тільки централізованим 

водопостачанням від комунальних свердловин. Обслуговування мереж 

забезпечується КГ «Поляна». 

Загальна протяжність водопровідних мереж, які обслуговуються комунальними 

підприємствами громади більше 100 км, з них 75 відсотків в незадовільному стані та 

потребують заміни. Виконавчим комітетом розроблено проект реконструкції 

частини водопроводу в центральній частині села Руська Поляна, проте він є досить 

дороговарстісним і не може бути повністю профінансований з місцевого бюджету. 

Також останні два роки практикується метод співфінансування з жителями громади 

для проведення замін водопроводу в окремих частинах села Руська Поляна. 

Протяжність каналізаційних мереж в с. Геронимівка  складає 12,5 км, з яких в 

аварійному стані перебувають 45 м. Ремонт мереж проводиться силами 

підприємства. 

КП «Господар 2017» здійснює обслуговування на території громади мереж 

вуличного освітлення, забезпечує благоустрій населеного пункту. 

Отже, комунальні підприємства та господарства Руськополянської сільської 

ради (КП «Геронимівка», КП «Благоустрій», КГ «Поляна», КП «Господар 2017») є 
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стратегічно важливими підприємствами для Руськополянської ТГ та створені з 

метою виконання робіт та надання послуг населенню громади. 

На даний час фінансовий стан комунальних підприємств є нестабільним, що 

спричинює значне навантаження на бюджет громади. На сьогодні, комунальні 

підприємства мають ряд проблем: 

- діючі тарифи на послуги зазначених підприємств не повністю забезпечують 

відшкодування витрат на їх надання, а встановлення економічно-обґрунтованих 

тарифів роблять їх непідйомними для споживачів, тобто жителів нашої громади. 

Такий стан справ призводить до неякісного надання послуг комунальними 

підприємствами, унеможливлює придбання необхідної техніки, якісних матеріалів 

та ускладнює роботу комунальних підприємств вцілому; 

- повний фізичний знос мереж водопостачання та водовідведення населених 

пунктів громади, що призводить дощоденних аварій на мережах водопостачання та 

водовідведення, значних втрат води, відповідно збільшення витрат матеріальних та 

фінансових ресурсів підприємств. Це в свою чергу веде до збільшення 

заборгованості підприємств перед іншими організаціями. Мережі водопостачання 

побудовані ще в 70-х роках минулого століття, їх реконструкція потребує значних 

капіталовкладень, але таких фінансових ресурсів в бюджеті громади поки що немає; 

- зростання тарифів на енергоносії, витрат на оплату праці, придбання 

необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, призводить до збиткової діяльності та 

неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями. 

В громаді запроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів. На 

території трьох населенних пунктів комунальним господарством «Поляна» 

встановлено 51 контейнер для збору ПЕТ тари та 40 - для збору стіклотари. 

Додатково на теритрії сіл Руська Поляна та Геронимівка встановлено контейнери 

для збору ПЕТ приватним підприємцем. 

Послуги з вивезення твердих побутових відходів надають комунальні 

підприємства «Геронимівка» (на теритрії села Геронимівка), «Поляна» (на території 

села Руська Поляна) та «Господар 2017» (на території села Дубіївка), а також 

спеціалізовані підприємства м. Черкаси.  

На території громади налічується 6032 приватних домоволодіння та 34 

багатоквартирних житлових будинки, які входять до ОСББ. 

 На території громади функціонує три об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків «Руська Поляна», «Офшор» та «Геронимівка»,  які 

забезпечують спільне володіння, користування, управління та утримання своєї 

власності. 
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Села Руськополянської громади повністю газифіковані та електрофіковані. 

З 2019 року на території громади почала функціонувати Комунальна 

організація «Місцева пожежна охорона» (МПО), яка обслуговує всі населені пункти 

громади. В штаті пожежної охорони є 5 працівників, якими здійснюється  

оперативне реагування на сигнал оповіщення пожежної небезпеки та консультації з 

питань пожежної безпеки та протипожежного захисту об’єктів. Окрім того, пожежна 

команда громади надає допомогу в пожежогасінні на території інших сусідніх 

громад.  

Знаходиться пожежна охорона в новозбудованому приміщенні Центру безпеки 

громадян. Наразі, пожежна частина потребує поліпшення матеріально-технічної 

бази, а саме оновлення спецтранспорту.  

На території сіл громади забезпечено реалізацію основних завдань щодо 

створення умов для надання освітніх послуг. У громаді функціонує 8 закладів 

освіти: 4 заклади дошкільної освіти та 4 заклади загальної середньої освіти. В 

закладах загальної середньої освіти здобувають освіту 1496 учні та в дошкільних 

навчальних закладах – 427 дітей.  

Наповнюваність закладів дошкільної освіти на сьогодні перевищує їхню 

проектну потужність, відповідно створюються чималі черги до вступу в заклад. В 

закладах загальної середньої освіти, навпаки проектна потужність використовується 

не в повній мірі. Така ситуація пояснюється тим, що багато учнів здобувають 

середню освіту в м. Черкаси (таблиця 14). 

Заклади освіти громади 100-відсотково підключені до мережі Інтернет. 

У громаді проводиться робота щодо розвитку інклюзивної освіти. Інклюзивну 

форму навчання забезпечують 2 заклади загальної середньої освіти та 1 дошкільний 

заклад освіти. 

Підвезення дітей до шкіл організовується двома шкільними автобусами та 

рейсовими автобусами. 

Освітня сфера займає більше 50% видатків місцевого бюджету. Більша частина 

коштів витрачається на оплату енергоносіїв та організацію харчування в закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти.  

На разі, в закладах загальної середньої освіти проводяться капітальні ремонти 

приміщень, а саме: відремонтовано спортивні зали Руськополянських ЗЗСО № 1 та 

№ 2, проведено капітальний ремонт харчоблоку та повністю замінено обладнання 

харчоблоку в Руськополянському закладі № 1. Оновлено фасад приміщення філії 

Руськополянського ЗЗСО № 1. Фінансування робіт проводилося за рахунок 

місцевого бюджету та субвенцій з бюджетів вищих рівнів.  

Одним з найбільш проблемних питань є опалення Герониимівського закладу. На 

сьогодні, теплопостачання навчального закладу зійснюється Комунальним 

підприємством теплових мереж Черкаської районної ради, яке є неплатоспроможним 

та перебуває на межі ліквідації. На теплотрасах підприємства часто відбуваються 
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аварії, що призводить до відключення теплопостачання в закладі освіти та 

призупиненні навчального процесу. Аби вирішити дану проблему, було розроблено 

проект будівництва автономної котельні при закладі освіти. Вартість реалізації 

проекту становить більше 3,5 млн. грн., що є значним навантаженням на бюджет 

територіальної громади. 

З метою створення оптимальних умов для покращення енергоефективності 

приміщень закладів освіти, зменшення споживання енергоресурсів, створення 

належних санітарно-гігієнічних умов для перебування здобувачів та надавачів 

освіти, всі заклади освіти громади потребують значних капітальних вкладень на 

переоснащення застарілих систем опалення.  

 

Таблиця 13. Заклади освіти Руськополянської ТГ 

 
Вид закладу Кількість 

учнів 

Проектна 

потужність 

Кількість 

персоналу 

Із них 

педагогіч

ний склад 

Із них 

обслугову

ючий 

персонал 

Руськополянський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

Руськополянської сільської ради. 

610 750 71 45 26 

Руськополянський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 

Руськополянської сільської ради. 

303 450 43 27 16 

Геронимівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступеів  

Руськополянської сільської ради. 

284 450 43 24 19 

Дубіївський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Руськополянської сільської ради 

294 330 53 34 19 

Всього в ЗЗСО 1496 1650 210 130 80 

Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) «Берізка» Руськополянської 

сільської ради 

138 108 37 16 21 

Заклад дошкільної освіти (ясла- 

садок) «Світлячок» 

Руськополянської сільської ради 

93 56 28 12 16 

Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) «Сонечко» с. Геронимівка 

Руськополянської сільської ради 

109 112 30 10 20 

Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) «Дубок» с. Дубіївка 

89 44 22 6 16 

Всього в ЗДО 427 276 117 44 73 

 

У громаді створено та утримується  комунальний заклад «Центр культури та 

дозвілля» до складу якого входять 3 клубних заклади (Геронимівський, Дубіївський, 

Руськополянський будинки культури), 4 бібліотечні установи та музей. У громаді 
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забезпечено доступність позашкільної мистецької освіти, функціонує філіал дитячої 

музичної школи.  

В 2019 році у власність громади повернуто приміщення Геронимівського 

будинку культури, яке значний час перебувало у приватній власності                      

ПрАТ «України». Тривалий проміжок часу приміщення не використовувалося за 

призначенням, було відключено теплопостачання, своєчасно не проводилися поточні 

ремонти. Відтак, сьогодні заклад культури потребує значних капіталовкладень на 

відновлення (таблиця 15). 

 

 

Таблиця 14. Аналіз стану приміщень клубних закладів та бібліотечних установ 

 
№ 

п/п 

Основні показники  Од. 

виміру  

Будинок 

культури та 

бібліотека  

с. Руська 

Поляна 

 

Будинок 

культури та 

бібліотека 

с. Геронимівка 

 

Будинок культури та 

бібліотека с. Дубіївка 

Всього  

 Адреса  с. Руська 

Поляна,              

вул. Шраменка, 

53  

с. Геронимівка, 

вул. Благовісна,  

13 

 

с. Дубіївка  

вул.Б.Хмельницького,  

12 

 

1 Рік побудови  рік 1951 1955 1952 х 

2 Площа приміщення м2  4995 500 883 х 

3 Актовий зал  місць 270 200 300 х 

4 Бібліотека х 1 1 1 2 

5 Читальний зал х 1 1 2 2 

6 МузеЇ х 0 0 1 1 

 

Загальна спрямованість модернізації галузі культури громади полягає у 

приведенні її у відповідність до потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації 

на задоволення культурних запитів жителів, наближення до європейських 

стандартів. 

Розвиток масової фізичної культури та спорту в Руськополянській ТГ 

забезпечується комунальним закладом «Спорт для всіх», в якому працює 9 

інструкторів з фізичної культури.  

В громаді займаються три дорослих футбольні команди «Олімп», «Темп», 

«Колос» та дитяча футбольна команда «Зоря».  

На базі комунального закладу функціонують спортивні секції для всіх вікових 

категорій з тенісу, волейболу, боксу, які відвідує близько 123 осіб. 
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 Всі заняття проходять в спортивних залах закладів освіти громади, що є 

спричиняє незручності як для учасників освітнього процесу так і для відвідувачів 

спортивних секцій. Основною проблемою розвитку спортивної галузі в громаді є 

відсутність вільних приміщень для занять спортом.  

Мережа закладів охорони здоров’я на території Руськополянської ТГ   

представлена 3 амбулаторіями загальної практики сімейної медицини (Дубіївська, 

Геронимівська, Руськополянська). Всі приміщення знаходяться на балансі та 

утриманні у комунальному підприємстві «Господар 2017», але медичний персонал в 

підпорядкуванні КНП «Черкаський районний центр ПМСД Червонослобідської 

сільської ради» (таблиця 16). 

Всі приміщення амбулаторій загальної практики сімейної медицини потребують 

значних капіталовкладень на проведення ремонтних робіт та переоснащення і  

модернізацію обладнання.  

Більшість працівників закладів охорони здоров’я становлять особи 

передпенсійного та пенсійного віку, проте заклади в основному укомплектовані 

повністю. Проблемним залишається питання забезпечення потреб у безкоштовних 

медикаментах для пільгової категорії населення, що потребує значного 

фінансування. 

Одним із пріоритетних напрямків, є наближення та покращення якості 

медичних послуг сільському населенню. 

 

Таблиця 15. Мережа  медичних закладів Руськополянської ТГ 

 
№ 

п/п 

Основні 

показники 

Од. 

вимір

у 

Амбулаторія 

загальної 

практики 

сімейної 

медицини  села 

Руська Поляна 

Амбулаторія 

загальної 

практики сімейної 

медицини села 

Геронимівка 

Амбулаторія 

загальної 

практики 

сімейної 

медицини села 

Дубіївка 

Всього 

 

  

 

Адреса 

 с. Руська Поляна,  

вул. Небесної 

Сотні, буд. 81 

 

с. Геронимавка, 

вул.Чайковського, 

буд. 17а 

 

с. Дубіївка  

вул. Б. Хмельни-

цького, буд. 18 

 

1 Рік побудови  рік 1989 1960 1986 х 

2 Загальна площа 

приміщення  

м2 994,8 142,0 191 х 

3 Загальна кількість 

персоналу (ставки), 

ставки 22,5 5,5 7 35,0 
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з них 

  лікар 

загальної практики 

сімейної медицини 

ставки 3,0 1,5 2 6,5 

  лікар-

педіатр 

ставки 1,0 - - 1,0 

  лікар 

стоматолог 

ставки 2,0 1,0 - 3,0 

  середній  

медичний персонал 

ставки 10,0 3,0 5 18,0 

  молодший 

медичний персонал 

ставки 1,0 - - 1,0 

  лікар 

акушер гінеколог 

ставки 0,5 - - 0,5 

  КУ 

«Обласний центр 

екстреної медичної 

допомоги та 

медицини 

катастроф» 

ставки 4,0 - - 4,0 

  водій ставки 1,0 - - 1,0 

 

Усі медичні заклади потребують модернізації з дотриманням заходів 

енергозбереження та оновлення медичного обладнання. 

Для забезпечення соціального захисту населення та підтримки сімей, дітей та 

молоді створено комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг 

Руськополянської сільської ради», в якому працюють 2 фахівці з соціальної роботи 

та 6 соціальних робітників. На сьогодні заклад забезпечує надання населенню тільки 

базових соціальних послуг, відповідно до ЗУ «Про соціальні послуги», а саме:   

догляд вдома, підтримане проживання, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та 

реінтеграція, екстрене (кризове) втручання, консультування,  соціальний супровід, 

представництво інтересів, посередництво (медіація), соціальна профілактика, 

натуральна допомога, фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення 

опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору, 

догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних, інформування.  

В 2020 році на обслуговуванні в Центрі перебувало 66 одиноких людей 

похилого віку. Також соціальні послуги отримали:  

- 77 осіб постраждалих від збройних конфліктів та тимчасової окупації (з них, 

10 внутрішньо переміщених осіб, 67 сімей учасників АТО); 

- 23 одиноких матерів/батьків; 



Стратегія розвитку Руськополянської територіальної громади на 2022-2028 роки 

 

44 

 

- 25 сімей, де є особи з інвалідністю.    

  При Центрові створено «Кімнату милосердя», де жителі громади, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, можуть отримати необхідну допомогу. 

З 2020 році в громаді запроваджено послугу патронату. А також, з метою 

запобігання булінгу та насилля над дітьми, викрадення та торгівлі людьми, кризових 

сімейних ситуацій створено «Гарячу телефонну лінію».  

Для розширення переліку соціальних послуг та охоплення ними більшої 

кількості населення необхідно в подальшому залучати додаткові фінансові ресурси. 

 

1.7. Економіка Руськополянської територіальної громади 
 

Економічна база Руськополянської ТГ формується за рахунок підприємств, що 

представляють різні види економічної діяльності. Всього на території зареєстровано 

554 суб’єкти господарювання.  

Підприємства Руськополянської ТГ розподілялись наступним чином:  

- великі підприємства – 1 (0,2 %  від загальної кількості);  

- середні підприємства – 3  (0,5 % від загальної кількості);  

- малі підприємства - 504 (91,0 % від загальної кількості);  

- мікропідприємства - 46 (8,3 % від загальної кількості). 

Промисловість громади представлена підприємствами, зорієнтованими на 

деревообробну галузь (виробництво дерев’яних конструкцій і столярних виробів) та 

харчову промисловість (таблиця 17). 

 

Таблиця 16. Перелік промислових підприємств Руськополянської ТГ 

 

№ 

п/п 
Найменування підприємств Продукція, що випускається 

Кількість 

працюючих 

1. Руська Поляна 

1.1. ПрАТ «Руськополянський 

меблевий комбінат» 

Виробництво меблів 98 осіб 

1.2. ТОВ «АІДА» Виробництво деревообробної 

продукції 

3 особи 

1.3. ФОП Борейко  Виробництво продуктів 

харчування 

3 особи 

2. Геронимівка 

2.1. ПП «ПМ-ПЛЮС» Виробництво м’яких меблів 19 осіб 

2.2. ТОВ «ХЛІБНИЙ ДІМ – 

УКРАЇНА» 

Виробництво напівфабрикатів 35 осіб 
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3. Дубіївка   

3.1. ТОВ «Торговий дім «Урал-

Україна» 

Переробка деревини та 

виробництво виробів з деревини 

2 особи 

 

На території Руськополянської ТГ досить добре розвинута мережа побутового 

обслуговування населення. Дана мережа повністю забезпечує потреби мешканців 

громади (таблиця 18). 

 

 

Таблиця 17. Перелік підприємств у сфері торгівлі та надання послуг 

 

№ 

п\п 

Найменування сфер послуг Кількість 

закладів 

Кількість 

працюючих 

1. Руська Поляна  
1.1. Продовольчі та змішані магазини 20 20 осіб  
1.2. Непродовольчі магазини 11 11 осіб 
1.3. Аптечні заклади 4 4 особи 
1.4. Підприємства ресторанного господарства 5 5 осіб 
1.5. Перукарні, салони краси 3 3 особи 
1.6. Ремонт взуття 1 1 особа 
1.7. Ритуальні послуги  2 2 особи 
1.8. Ательє 2 2 особи 
1.9. Пошта 1 7 осіб 
1.10. Нова пошта 1 3 особи 
1.11. Ветеренарна аптека 2 2 особи 
1.12. Ринок 1 12 осіб 

2. Геронимівка  

2.1. Продовольчі та змішані магазини 6 6 осіб 

2.2. Непродовольчі магазини 3 3 особи 

2.3. Аптечні заклади 1 1 особа 

2.4. АЗС 1 3 особи 

2.5. Перукарні, салони краси 2 2 особи 

2.6. Пошта 1 5 осіб 

2.7. Нова пошта 1 2 особи 

3. Дубіївка  

3.1. Продовольчі та змішані магазини 13 13 осіб 

3.2. Непродовольчі магазини 3 3 особи  

3.3. Аптечні заклади 1 1 особа 

3.4. Перукарні, салони краси 1 1 особа 

3.5. Пошта 1 5 осіб 

3.6. Нова пошта 1 2 особи 

3.7. Ритуальні послуги 1 1 особа  
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На території громади найбільш розвиненим було і залишається сільське 

господарство, що є економічною основою розвитку громади. Основними 

напрямками розвитку аграрного комплексу є вирощування зернових і технічних 

культур, виробництва та застосування біологічних препаратів захисту рослин  

(таблиця 19). 

Таблиця 18. Перелік сільськогосподарських підприємств Руськополянської ТГ 

 

№ п/п Найменування підприємств Продукція, що випускається 

1. Руська Поляна 

1.1. СТОВ «Зоря» Вирощування зернових культур, поголів’я 

ВРХ та свиней. 

1.2. СФГ Віктор і Я Вирощування зернових культур 

1.3. ФГ «Лань Борисенко» Вирощування зернових культур 

2. Геронимівка 

2.1. АПРТ «Україна 1» Вирощування сільськогосподарських 

культур 

2.2. ТОВ НВЦ «Черкасибіозахист»  Розведення трихограми і виробництво 

біопрепаратів. 

2.3. ТОВ «Продовольчий альянс» Розведення птиці  

3. Дубіївка 

3.1. СТОВ «ФОБОС» Вирощування зернових культур 

3.2. СТОВ «Дубіївка-Нова» Вирощування зернових культур 

3.3. ФГ «Олант-Агро» Вирощування зернових культур 

3.4. ФГ «Валентина» Вирощування зернових культур 

3.5. ТОВ Торговий дім «Урал - 

Україна» 

Вирощування зернових культур, 

оптоваторгівля насінням 

 

 

1.8. Фінансовий стан та бюджет Руськополянської територіальної 

громади 

Головною метою місцевої влади є створення комфортних умов для 

проживання громадян, надання їм високоякісних та доступних публічних послуг, 

становлення інститутів прямого народовладдя. Досягнення зазначених цілей 

можливе за умови належного рівня економічного розвитку громади, фінансового 

забезпечення і достатніх джерел наповнення місцевого бюджету. Саме фінансовий 

аспект є одним із найсуттєвіших, від якого у великій мірі залежить успішність 

функціонування територіальної громади.   
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Обсяг доходів бюджету Руськополянської сільської територіальної громади на 

2021 рік прогнозується в сумі 114,130 млн. грн., з них: власні доходи загального 

фонду – 66,482 млн. грн., спеціального – 2,7 млн. грн. та міжбюджетні трансферти 

складуть – 44,943 млн. грн. (рисунок 10). 

 

 

 
Рис. 10 Структура бюджету Руськополянської сільської територіальної 

громади 

 

У порівнянні  із надходженнями у 2020 році, обсяг збільшено на 47,7 %. 

Основними джерелами формування бюджету громади є:  

- податок на доходи фізичних осіб – 34,636 млн. грн. (50 %); 

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів та надр – 4,9 млн. 

грн. (7 %); 

- внутрішні податки на товари та послуги (пальне та акцизний податок з 

реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) – 7,9 

млн. грн. (11 %); 
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- податок на майно (податок на нерухоме майно, земельний податок та оренда 

з юридичних та фізичних осіб, єдиний податок) – 18,6 млн. грн. (27 %); 

Екологічний податок – 0,7 млн. грн. (1 %); 

Інші джерела власних надходжень – 2,9 млн. грн. (4 %).   

Слід зазначити, що податок на доходи фізичних осіб є одним із 

бюджетоутворюючих та складає  50 % всіх податкових надходжень до бюджету 

(рисунок 11). 

 

 
 

Рис. 11 Основні джерела власних надходжень до бюджету 

Руськополянської ТГ 

 

Міжбюджетні трансферти будуть складаться з таких дотацій та субвенцій: 

- базова дотація – 7,125 млн.грн.; 

-  дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1, 128 млн. грн.; 

-  освітня субвенція – 36, 122 млн. грн.; 
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-  субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 23, 922 млн. грн.; 

-  інші субвенції з місцевого бюджету – 0,136 млн.грн.,  

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 0,407 млн. грн. 

Втрати бюджету від надання пільг зі сплати податків та зборів в 2021 році 

складуть близько 150,00 тис. грн. 

Доходи бюджету Руськополянської сільської ради розподілено наступним 

чином: (рисунок 12) 

- на державне управління  –14,640 млн. грн.; 

- на утримання закладів дошкільної освіти - 20,349 млн. грн.; 

- на утримання закладів загальної середньої освіти  - 52,553 млн. грн.; 

- на соціальний захист населення та соціальне забезпечення – 2,969 млн. грн.;  

- на культуру та мистецтво – 3,976 млн. грн.; 

- нафізичну культуру та спорт  – 1,320 млн. грн.; 

- на підтримку житлово-комунальних підприємств  – 4,068 млн. грн. 

- на організацію благоустрою населених пунктів – 1,473 млн. грн. 

- на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 

2,507 млн. грн.; 

- на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру – 1,318 млн. грн.; 

- на охорону здоров’я населення – 0,637 млн. грн. 

Після того, як об’єкти спільної власності відійшли у підпорядкування громад, 

виникла необхідність співфінансування на їхнє утримання.  

Відтак, у 2021 році з бюджету сільської територіальної громади планується 

передати субвенції по загальному фонду в обсязі 2, 280 млн. грн., в тому числі:  

- на утримання Центру професійного розвитку педагогічних працівників – 0,278 

млн. грн.; 

 - субвенція на оплату послуг Інклюзивно-ресурсному центру 0,020 млн.грн.;  

- субвенція на надання спеціальної освіти школами естетичного виховання -              

1, 248 млн. грн.;  

 - субвенція Центральній районній лікарні – 0,293 млн. грн.; 

- субвенція КНП «Черкаському районному центру первинної медико-санітарної 

допомоги» - 0,114 млн. грн. 

Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевого бюджету у 2021 році, 

як і в попередні роки, залишалися питання своєчасної виплати заробітної плати у 

бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами 

енергоносії та комунальні послуги, забезпечення виплат соціального спрямування. 
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Рис. 12. Видатки бюджету Руськополянської ТГ 

 

Бюджет розвитку Руськополянської територіальної громади на 2021 рік 

сплановано в розмірі 1,772 млн. грн., який планується використати на капітальні 

ремонти, будівництво, придбання довгострокового обладнання для підприємств, 

установ, організацій комунальної власності. При розподілі вільних залишків, що 

склалися на 01.01.2021 року та перевиконання дохідної частини, бюджет розвитку 

буде збільшено.  

В попередніх роках, основним джерелом наповнення бюджету розвитку були 

кошти, які передавалися із загального фонду бюджету. Така ситуація ніяк не 

стимулює розробляти будь-які перспективні проекти та інвестувати у них, щоб 

згодом отримувати додатковий дохід до місцевого бюджету.  

Отже, важливим завданням для територіальної громади має стати створення 

підходу до бюджету розвитку як до реального фінансового інструменту 

забезпечення розвитку громади. Бюджет розвитку має стати основою для 

забезпечення реалізації стратегії та середньострокового планування громади і саме 

головне – формуватися на основі стратегічного плану розвитку. 
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2. Порівняльні переваги, виклики та ризики перспективного 

розвитку Руськополянської територіальної громади 

РОЗДІЛ ІІ. Сценарії розвитку  Руськополянської територіальної 

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 ТГ обмежена кількість даних для 

відстеження попередньої динаміки соціально-економічних процесів, повноцінне 

формулювання сценаріїв у 2021 році, через рік після створення громади. Таким 

чином, наведені нижче елементи сценарного моделювання відображають, 

насамперед, вплив на громаду зовнішніх факторів. 

Основними сценаріями розвитку є інерційний (песимістичний) та 

модернізаційний (реалістичний). 

Інерційний сценарій розвитку 

Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку регіону формується за 

комплексом 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 не сприяє розвитку. 

Базові припущення інерційного сценарію - національний рівень: 

1. Військовий конфлікт на Сході України посилюється. 

2. Зростаючі видатки на силові структури не підкріплюються відповідним ростом 

доходів. 

3. Нові вибори не стають каталізатором реформ, їх темпи залишаються на тому ж 

рівні. 

4. Децентралізаційні процеси згортаються, бюджетне фінансування розвитку 

переводиться в ручний режим. 

5. Україна отримує лише частину із запланованої міжнародної допомоги у зв’язку 

з неповним та несвоєчасним виконанням вимог країн-донорів. 

6. Зовнішньоторгівельне сальдо України є від’ємним через перевищення імпорту 

над експортом, що негативно впливає на стабільність національної валюти. 

7. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно, 

інтервенціями НБУ на валютному ринку, інфляція залишається 

неконтрольованою. 
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8. Державні інвестиції в розвиток інфраструктури (дороги, колії, транспортна 

інфраструктура) забезпечують лише 10-15% необхідних обсягів.  

9. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення 

інвестицій не зростає, кредитні рейтинги країни не підвищуються. 

10. Доходи населення не перекривають інфляційні втрати. 

11. Підвищується рівень неплатежів населення за житлово-комунальні послуги, що 

призводить до поглиблення кризи в галузі. 

Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень: 

1. Ідентифікація нової спільноти відбувається повільно, впізнаність громади 

низька. 

2. Темпи росту доходів населення громади залишаються низькими, купівельна 

спроможність знижується. 

3. Низька активність громади в залученні позабюджетних коштів з інших джерел. 

4. Інвестиційний клімат у громаді доволі помірний, а інвестиційна привабливість 

громади є низькою, внаслідок низького інвестиційного іміджу громади. 

5. Темпи зростання бюджетної забезпеченості громади не достатні для збільшення 

видатків на соціальну сферу та інфраструктуру для їхнього розширеного 

відтворення. 

6. Екологічна ситуація залишається складною – більшість проблем не 

вирішується. 

7. Інвестиційний клімат у громаді залишається помірним. 

Результат інерційного сценарію: 

Кількість працездатного населення громади, особливо його креативної 

частини, зменшується через посилення трудової міграції та еміграції. Продовжуеться 

відтік молоді з громади. 

Малий і середній бізнес розвивається повільно через зменшення попиту у 

зв'язку із зростанням цін на їхню продукцію (товари, послуги) та тарифів, і 

відсутність належних доходів у громадян, особливо в осіб пенсійного віку та інших 

малозахищених верств населення.  

Нові інвестори не розглядатимуть громаду як перспективну територію ведення 

бізнесу. Незадовільний стан інженерно-транспортної інфраструктури, низьку 

купівельну спроможність мешканців і відтік продуктивної робочої сили. 

Інфраструктура громади залишатиметься без суттєвого покращення, доходів 

бюджету ТГ вистачає лише на локальне покращання благоустрою на території 

головної садиби, що не може суттєво поліпшити загальний стан території громади.  

Залишаються невирішеними екологічні питання. У першу чергу ремонт 

водогонів, що суттєво ускладнює ситуацію й знижує інвестиційну привабливість 

громади. 

Модернізаційний сценарій розвитку 

Модернізаційний (реалістичний) сценарій розвитку будується на 

припущеннях, за яких формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та 
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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 та посилення оборонної спроможності України 

військове протистояння на Сході України припиняється, території Донбасу 

повертаються до складу України. 

2. Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ забезпечуються за рахунок 

випереджаючого росту доходної частини бюджету. 

3. Реформи (судова, медична, податкова, децентралізація та інші) починають 

приносити результати. 

4. Відсутні суттєві валютні коливання. 

5. Інвестиційна привабливість країни покращується, зростають кредитні рейтинги, 

помічено притік капіталу. 

6. Державні інвестиції на формування та подальший розвиток інфраструктури 

дозволяють суттєво покращити стан доріг та вулиць, освітлення населених 

пунктів, технічно переоснащити заклади освіти, охорони здоров'я, культури 

тощо. 

7. Відбувається поступовий вихід бізнесу з «тіні». 

8. Доходи населення зростають, що, разом з продуманою соціальною політикою 

держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок зростання тарифів на 

комунальні послуги. 

9. Ефективно працює ДФРР, інші державні та грантові програми. 

10. Нарощується підтримка з боку Євросоюзу, зростає питома вага бізнесу, яка 

відповідає світовим вимогам до якісних параметрів продукції, що йде на 

експорт. 

11. Поведінка національної валюти по відношенню до світових стає прогнозованою, 

в т.ч.  завдяки вирівнюванню платіжного балансу. 

12. Область активно впроваджуює свої Стратегії розвитку. 

Базові припущення модернізаційного сценарію – місцевий рівень: 

1. У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат – вона стає 

привабливою для інвесторів. 

2. Зростає активність населення і його залученість в процеси розбудови ТГ. 

3. Формуються інвестиційні пропозиції, насамперед, в аграрному секторі, у сфері 

рекреації, промисловості й альтернативної енергетики. 

4. Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку ТГ та 

відповідно реципієнтом Державного бюджету. 

5. Місцева влада ефективно використовує державні субвенції місцевим бюджетам 

на формування інфраструктури та соціально-економічний розвиток територій 

населених пунктів громади. 
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6. Громада активно залучає кошти матеріально-технічної допомоги для розвитку 

території, а також активно включається в міжрегіональне співробіництво. 

7. Ефективно використовуються туристичні та рекреаційні можливості громади. 

Результат модернізаційного сценарію: 

Громада поступово формує свій новий імідж як інвестиційно привабливої 

території. Внаслідок ефективної політики місцевої та регіональної влади громада 

залучає стратегічних інвесторів у пріоритетні галузі економіки.  

Покращується стан інфраструктури населених пунктів, рівень надання 

адміністративних, освітніх, медичних, соціальних, житлово-комунальних, 

культурних, поліпшуються умови проживання громадян. Зменшуються розбіжності 

в розвитку головної садиби й сіл, які входять до складу ТГ. 

Успішно розвивається малий і середній бізнес. Зростає кількість робочих 

місць. Зростає рівень доходів населення, що пожвавлює внутрішній ринок. 

У громаду поступово заходять стратегічні інвестори, зокрема, у галузі з 

високою доданою вартістю.  

Проекти розвитку в рамках реалізації Стратегії розвитку активізують 

економічне життя на сільських територіях, формуючи «якірні точки» економічного 

зростання, зокрема, це розвиток кооперативного руху, створення неаграрних видів 

бізнесу тощо. 

Активна діяльність громади в залученні позабюджетних коштів дозволить 

поступово покращити інженерну та соціальну інфраструктуру, вдосконалити 

об’єкти. Розширення масштабів бізнесу, покращення умов проживання та праці в 

громаді, сприяють притоку населення до ТГ та збільшенню показників 

народжуваності. Зниження рівня захворюваності в середньостроковій перспективі 

створює передумови для зростання тривалості життя та зниженню показників 

смертності в громаді. 
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РОЗДІЛ ІІІ. СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

(за результатами засідання робочої групи від 12 липня 2021 року) 

 

Руськополянська територіальна громада - затишна та  комфортна для 

проживання територія, яка налаштована на досягнення європейських стандартів 

життя. Громада з розвиненою освітньою та медичною сферами, з новим культурно-

дозвіллєвим простором, в якій живуть працьовиті, щасливі, здорові та патріотично 

свідомі мешканці.  

При розробці стратегічного плану розвитку  Руськополянської територіальної 

громади на 2022-2028 рр. значну увагу треба приділяти SWOT-аналізу, тобто 

визначенню сильних та слабких  сторін,  а  також  визначенню можливостей та 

загроз, що впливають на розвиток нашої територіальної громади. З метою отримання 

якісного  аналізу  сильні  й  слабкі  сторони  трактують,  як  внутрішні чинники, а 

можливості та загрози як зовнішні чинники, які містяться в ближньому й дальньому 

оточенні громади. 

SWOT- аналіз дає змогу виявляти ті галузі та види громадської  діяльності, де 

Руськополянська територіальна  громада має значний  потенціал  розвитку,  а також 

сформулювати  конкретні завдання та дії, які необхідно вжити для реалізації цього 

потенціалу. Аналіз також дає змогу виявити основні проблеми та перешкоди, що 

ускладнюють надходження до територіальної громади інвестицій. 

 

3.1. SWOT-аналіз Руськополянської територіальної громади 

 

Таблиця 19. Фактори SWOT Руськополянської громади (за результатами 

засідання робочої групи 12 липня 2021 року) 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Вигідне географічне розташування, 

близькість до обласного центру (12 км). 

2. Наявність трудових ресурсів. 

3. Наявність підприємств аграрної сфери 

4. Підтримка населенням діяльності  місцевої 

влади. 

5. Початок роботи на території громади 

високошвидкісного Інтернету. 

6. Наявність діючого Центру безпеки громадян 

(пожежна частина, поліцейська станція,  

станція швидкої допомоги). 

7. Наявність комунальних підприємств в 

громаді з значною матеріально-технічною 

базою 

1. Значна частка населення старшого за 

працездатний вік, природне скорочення 

населення. 

2. Незадовільний стан дорожнього покриття. 

3. Відсутність іноземних та низькі обсяги 

внутрішніх інвестицій і незначний досвід 

громади по їхньому залученню. 

4. Зношеність об`єктів житлово-

комунального господарства та соціальної 

інфраструктури (Зношеність об’єктів 

систем водопостачання та водовідведення в 

населених пунктах). 

5. Низька якість питної води. 

6. Від’їзд мешканців за межі громади в 

пошуках роботи. 

7. Часткова відсутність містобудівної 
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SWOT/TOWS-аналіз виявляє взаємозв’язки сформульованих факторів через 

матрицю SWOT/TOWS та дозволяє визначити, як саме виявлені комбінації факторів 

впливають на вибір тої чи іншої стратегії, які «точки зростання» формують ті чи інші 

«кластери» комбінацій факторів SWOT, які конкурентні переваги території та 

зовнішні викликатимуть стратегічне значення для Руськополянської громади. Саме 

ці взаємозв‘язки дозволяють сформулювати порівняльні переваги, виклики і 

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

операційних цілей розвитку громади на довгострокову перспективу. Суцільна лінія 

символізує сильний взаємозв‘язок, пунктирна – слабкий.  
 

3.2. SWOT-матриця Руськополянської територіальної громади 

 

SWOT-матриця дозволяє виявити взаємозв‘язки між «внутрішніми» (сильні та слабкі 

сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, які мають стратегічне 

значення для Руськополянської 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. 

документації 

8. Відсутність комплексів соціокультурного 

та спортивного напрямів. 

9. Відсутність банківських відділень. 

10. Низька енергоефективність будівель 

соціального призначення. 

Можливості Загрози 

1. Покращення економічних умов в Україні за 

рахунок продовження реформ та підтримки 

ЄС. 

2. Розширення діяльності в Україні проектів 

міжнародної технічної допомоги, які 

підтримуватимуть територіальні громади. 

3. Державна бюджетна підтримка 

територіальних громад та вдосконалення 

законодавчої бази. 

4. Формування громадянського суспільства, 

зростання активності жителів. 

5. Міжнародне та міжмуніципальне 

співробітництво. 

6. Підвищення цін на с/г продукцію на  

світовому ринку. 

7. Стабілізація цін на енергоносії 

8. Поширення та впровадження сучасних 

технологій енергоефективності 

1. Зростання світових цін на енергоносії. 

2. Нестабільність національної валюти. 

3. Згортання реформ. Зміни в законодавчій 

базі. 

4. Ескалація конфлікту на Сході України. 

5. Зміна політичного курсу в країні. 

6. Збільшення рівня корупції в державі 

7. Демографічна криза в державі. 

8. Відтік молоді та осіб працездатного 

віку/Міграція трудових ресурсів в країні. 

9. Передача повноважень на місцеву владу 

(субсидії, пільгове перевезення, соціальна 

допомога). 

10. Зниження рівня ґрунтових вод, що 

призводить до загострення проблеми 

водопостачання у населених пунктах 

громади. 
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Основними проблемними питаннями у освітній сфері є:  

1. Капітальний ремонт приміщень закладів освіти (школи, садочки); 

2. Упровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження в закладах 

освіти. 

3. Недостатня забезпеченість навчально-виховного процесу сучасними засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій, обладнанням, навчальною літературою. 

4. Низький рівень підтримки обдарованих дітей та молоді. 

5. Підвищення рівня патріотичного виховання молоді 

6. Недостатня кількість класів для навчання дітей з особливими потребами. 

7. Наповненість Руськополянського закладу загальної середньої освіти № 1 

перевищує проектну потужність; 

8. Відсутність стабільного теплопостачання в Геронимівському ЗЗСО; 

9. Недостатнє забезпечення транспортними послугами учнів та педагогічних 

працівників до місць навчання, роботи і дому.  

 

Основними проблемними питаннями у сфері культури є:  

1. Дуже низький рівень фінансування закладів культури.  

2. Відсутність цілеспрямованої роботи з пошуку нових форм та підходів по 

відзначенню державних свят, організації та проведенню обрядових, календарних 

свят, урочистостей зі збереження та популяризації українських народних традицій, 

звичаїв, обрядів, їх унікальності та самобутності. 

3. Необхідність здійснення ремонту у закладах культури. 

4. Неможливість забезпечення належного температурного режиму в приміщенні 

будинку культури в опалювальний період. 

 

У медичні сфері: 

1. Відсутність якісного та сучасного медичного обладнання для належного 

медичного обслуговування, низький рівень обслуговування 

2. недостатня кількість кваліфікованих медичних кадрів,  

3. незадовільний стан приміщень амбулаторії громади 

4. низька забезпеченість автомобілями, обладнанням, оргтехнікою та програмним 

забезпеченням амбулаторій. 

 

Спорт: 

1. недостатнє фінансування фізичної культури та спорту;  

2. недостатня кількість спортивних секцій; 
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3. відсутність приміщень спортивного призначення; 

4. недостатня кількість літніх майданчиків для занять різними видами спорту із 

штучним покриттям та відсутність сучасного спортивного обладнання; 

5. відсутність агітаційної пропаганди здорового способу життя. 

 

Соціальний захист: 

1. Обмежений перелік послуг, що надаються виконкомом незахищеним верствам 

населення.  

2. Недостатній розмір матеріальної допомоги для громадян, які опинилися у 

складних життєвих обставинах; 

3. Недостатній рівень безпеки жителів громади, відсутність відеоспостереження в 

селах громади; 

4. зменшення доходів наших домогосподарств; 

5. збільшення кількості мешканців, що живуть за рахунок соціальних виплат та 

допомог; 

6. збільшення відтоку молоді 

 

 

У комунальній сфері нагальними проблемами є: 

1. Відсутність постійного та якісного водопостачання  

2. Повний знос мереж  водопостачання та водовідведення; 

3.  Застаріле насосне обладнання артезіанських свердловин, обладнання на 

насосних станціях водовідведення, яке вичерпало термін придатності, на сучасне 

енергозберігаюче; 

4. Не повне забезпечення вуличним освітленням сіл територіальної громади; 

5. незадовільний стан доріг загального користування з твердим покриттям та доріг 

комунальної власності з ґрунтовим покриттям; 

6. недостатня кількість тротуарів у селах громади; 

7. Низька екологічна свідомість жителів громади, стихійне вивезення сміття 

8. Відсутність автобусних перевезень між центром громади та с. Дубіївка; 

9. Відсутність банківських відділень в громаді; 

10. Недостатнє матеріально-технічне забезпечення Місцевої пожежної охорони 

 

 Реалізація повноважень громади у сфері управління земельними 

ресурсами пов’язано з такими проблемами: 

1. Незадовільне законодавче забезпечення реформи децентралізації влади й 

відсутності належної інформаційної бази щодо землі, у тому числі нерухомого 

майна, обмеженого використання сучасних інформаційних технологій; 
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2. Відсутність комплексних схем зонування території, її кадастрового поділу, 

встановлення меж населених пунктів та нормативної грошової оцінки земель; 

3. Відсутність містобудівної документації; 
4. Відсутність власників лісосмуг 

 

Основні проблемні питання у фінансовій сфері: 

1. Збільшення відсотку надходження від сплати ПДФО до бюджету 

територіальної громади з 60 % до 65 %; 

2. Забезпечення сплати ПДФО за місцем розміщення виробничих потужностей, а 

не за місцем реєстрації головного офісу; 

3. Надання можливості отримувати інформацію з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно, з метою проведення інвентаризації об’єктів 

нерухомості на території ТГГ та виявлення об’єктів нерухомості, які не 

введені в експлуатацію, але використовуються 

4. Пришвидшення впровадження електронної акцизної марки 

5. Недостатнє державне фінансування корекційно-інклюзивної освіти на 

території громади 

6. Створення економічного клімату для надходження потенційних інвесторів та 

їх стимулювання для спрямування капіталу на територію громади та 

створення нових робочих місць. 
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3.3. Порівняльні переваги, виклики і ризики Руськополянської територіальної 

громади 
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Рис. 13. Порівняльні переваги Руськополянської ТГ. 

- Покращення економічних умов в Україні, продовження реформ, та збереження 

євроінтеграційного курсу сприятимуть посиленню інтересу до держави з боку 

інвесторів, а також – розширенню матеріально-технічної підтримки країни і 

зростанню фінансування, в тому числі на розвиток громад. Зазначені процеси 

можуть  сприяти подальшому розвитку вже існуючих на території громади 

промислових та аграрних підприємств,  появі нових підприємств, створенню 

робочих місць, збільшення дохідної частини бюджету громади, зростанню 

добробуту жителів громади та відповідно підвищення їх довіри до діяльності 

місцевих органів влади. 

- Розширення діяльності в Україні проектів міжнародної технічної допомоги 

дасть можливість підтримувати діяльність Центру надання адміністративних й 

соціальних послуг, Центру безпеки громадян, освітніх закладів громади. 

- Державна бюджетна підтримка територіальних громад та вдосконалення 

законодавчої бази забезпечить розвиток закладів дошкільної освіти   та 

закладів загальної середньої освіти, закладу надання соціальних послуг,  а 

також безпосередньо сприятиме підвищенню результативності роботи 

комунальних підприємств громади. 
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Рис. 14. Виклики Руськополянської ТГ. 

- Покращення економічних умов в Україні дасть змогу вирівняти диспропорції 

у рівні життя громадян, зменшити відтік молоді (адже буде більше 

можливостей для започаткування бізнесу у власному населеному пункті), а 

також покращити стан дорожнього покриття територіальної громади завдяки 

збільшенню фінансових надходжень та залучити інвесторів у громаду. 

- Завдяки державній бюджетній підтримці територіальних громад  та 

вдосконалення законодавчої бази можуть бути частково усунуті такі проблеми 

як: незадовільний стан утримання доріг, невідповідність дорожнього покриття 

сучасним вимогам щодо транспортного навантаження, критичний рівень зносу 

мереж водопостачання та водовідведення. 

- Активність громади у залученні ресурсів проєктів міжнародної технічної 

допомоги, які продовжують діяльність у сфері підтримки громад в Україні, 

можуть сприяти покращенню існуючої спортивної інфраструктури,  рівня 

енергоефективності комунальних закладів та розвитку мережі закладів  

дозвілля для дітей і молоді, масового  культурного відпочинку. 
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Рис. 15. Ризики Руськополянської ТГ. 

- Перекладання на місцеву владу значного обсягу соціальних зобов’язань 

поглиблюватиме проблему нестачі коштів на розвиток території громади, у тому 

числі на покращення стану дорожнього покриття між населеними пунктами громади, 

покращення благоустрою території, стан об’єктів житлово-комунального 

господарства та соціальної інфраструктури та в результаті знижуватиметься рівень 

життя в громаді. 

- Досить відчутна загроза зростання цін на енергоносії, навіть незалежно від 

розміру зростання, так як матиме негативний вплив на широкий спектр діяльності, 

зокрема, перевитрати на опалення мережі бюджетних установ, збільшення тягаря для 

бізнесу, відповідно – підвищення цін та зменшення рентабельності. Зрештою – на 

рівень доходів мешканців громади та їх купівельну спроможність, що приведе до 

від’їзду жителів за межі громади. 

- Зниження рівня ґрунтових вод поглибить проблему якісного забезпечення  

питною водою та загострить проблему з мережами водопостачання та 

водовідведення громади. 

- Продовження війни на сході країни, збільшення рівня корупції в державі 

унеможливлює підвищення рівня іноземних та внутрішніх інвестицій, 

перешкоджатиме покращенню стану доріг, знижує рівень громадської безпеки та 

стимулює природне скорочення населення. 
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IV. «ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ» (СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ) 

 

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

висновках, визначено як базовий динамічний (конкурентний) напрям розвитку, що 

передбачає формування конкурентних переваг громади шляхом мінімізації впливу 

на розвиток слабких сторін за допомогою можливостей, які зараз виникають  у нашій 

громаді. При цьому громада повинна максимально використати свої сильні сторони. 

Сфери зосередження зусиль на розвиток Руськополянської ТГ, які є пріоритетними 

напрямками розвитку громади на 2022-2028 роки. До них відносяться: 

1. Громада високої якості життя та всебічного розвитку особистості. На 

сьогодні об’єкти комунальної власності населених пунктів, які увійшли до складу 

Руськополянської ТГ, знаходяться на балансі комунальної власності. Зважаючи на 

незадовільний матеріально-технічний стан цих об’єктів,  існує нагальна необхідність 

в їх оновленні та модернізації. Переважно проблеми розвитку притаманні об'єктам 

загального призначення (освітні, медичні, соціальні, культурно-побутові, 

транспортна інфраструктура тощо). Тому пріоритетним у визначенні плану дій щодо 

покращення інфраструктури в громаді  на період до 2028 року, в першу чергу,  є 

реалізація заходів, які задовольнять соціально-культурні, житлово-комунальні та 

побутові потреби населення Руськополянської ТГ.  

2. Громада безпечного довкілля. Здоров'я мешканців і комфорт проживання 

напряму залежать від якості довкілля. Враховуючи бачення розвитку 

Руськополянської ТГ, безпечне довкілля є ключовим фактором становлення громади. 

Планується покращити ситуацію за рахунок впровадження сучасних альтернативних 

джерел енергії, та впровадження заходів щодо підвищення екологічної безпеки, та 

зменшення викидів у навколишнє середовище, забезпечення чистоти місцевих лісів 

та ін. 

Для досягнення стратегічного бачення за кожною стратегічного ціллю були 

визначені операційні цілі. Розроблення і досягнення цілей  формує основу для 

управління громадою. Стратегічні цілі повинні давати відповідь на запитання, що 

необхідно зробити, щоб досягти бачення розвитку громади
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Рис.16. Стратегічне   бачення, стратегічні та операційні цілі Руськополянської територіальної громади.
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Операційні цілі деталізовані в завданнях. Завдання дають відповіді на питання, 

яким шляхом громада намагатиметься досягнути цілей свого розвитку. 

 

Таблиця 20. Стратегічні та операційні цілі Руськополянської ТГ 

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 систему безпеки громади  
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4.1. Стратегічна ціль 

 

1. Громада високої якості життя та всебічного розвитку особистості 

У громаді існує ряд проблем, серед яких (погане забезпечення питною водою, 

недостатня забезпеченість комунальною інфраструктурою, потреба в підвищенні 

якості освіти та охорони здоров’я, тощо), певна інфантильність сільського населення 

й низька залученість його в суспільні процеси. Ці проблеми є головною причиною 

міграції населення з сіл у місто, причому першими залишають село молоді люди та 

кваліфіковані працівники.  

Стратегія розвитку Руськополянської громади передбачає реалізацію цілого 

ряду проектів, які можуть вплинути на підвищення якості життя на території 

громади. Особливий акцент таких проектів буде робитися на залучення 

представників громади до суспільних процесів, оскільки це сприятиме розвитку ТГ в 

цілому. В сучасних умовах питання енергоефективності набуває все більшого 

значення. Скорочення витрат на енергію призводить до економії коштів, підвищує 

енономічну безпеку у громаді. Підвищення енергоефективності дозволяє долати 

тиск, який чинить залежність від енергоресурсів вирішувати питання надійності 

енергопостачання.  

На сьогодні ефективне використання енергоресурсів є найбільш важливим і 

економічно доцільним, але в той же час, найменш використовуватиме. 

У зв’язку з обмеженням постачання природного газу, дуже гостро постає 

питання енергозбереження. На цьому підґрунті виникають загрози які мають 

негативний вплив на економіку у громаді. Підвищуються тарифи на комунальні 

послуги, що в тому числі веде до збільшення видатків місцевих бюджетів на 

утримання установ бюджетної та соціальної сфери. 

В цих умовах виникає необхідність проведення заходів у сфері підвищення 

енергоефективності, зокрема створенні необхідних умов для розвитку житлово-

комунальних господарств, встановлення твердопаливних котлів,  що 

використовують енергоефективні технології, модернізації існуючих потужностей та 

впровадженні новітніх технологій із застосуванням альтернативної енергетики, 

запровадженні на законодавчому рівні механізму стимулювання до впровадження 

енергозберігаючих заходів.  

 

Ці та інші можливості були розглянуті членами робочої групи зі стратегічного 

планування та знайшли відображення у 3-х операційних цілях та 8-ми завданнях, 

через які планується досягти стратегічної цілі 1. 

Досягнення стратегічної цілі 1 пропонується через таку структуру 

операційних цілей та завдань. 

 



Стратегія розвитку Руськополянської територіальної громади на 2022-2028 роки 

 

70 

 

Операційна ціль 1.1. Розвинено та осучаснено інфраструктуру території 

громади 

 

Завдання 1.1.1. Покращено інфраструктуру водозабезпечення та 

водовідведення 

 

Належна якість водопостачання та водовідведення – одна з базових умов 

комфортного проживання в громаді. Існуючі комунікації потребують ремонту. 

Також необхідно проаналізувати якість водозабезпечення сіл, які входять в ТГ,  з 

метою визначення доцільності проведення нових ліній водогону а також завершити 

будівництво існуючих проектів.  

Передбачається: 

 оцінити поточний стан справ з водопостачанням населених пунктів громади та 

якості води, яка подається в оселі; 

 оцінити економічну обгрунтованість існуючих тарифів на водопостачання та 

водовідведення; 

 визначити можливості громади й розробити послідовні заходи з поліпшення 

ситуації. 

 залучення коштів з різних джерел для покращення інфраструктури 

водозабезпечення та водовідведення; 

 

Завдання 1.1.2. Покращено рівень транспортної доступності 

 

Особливість Руськополянської ТГ полягає в тому, що транспортне сполучення 

необхідно забезпечувати між населеними пунктами громади та до міста. Більшість 

доріг з твердим покриттям потребують постійного ремонту, з глибокими вибоїнами, 

що ускладнює рух автомобільного транспорту. Крім того, потребує будівництво 

тротуаров та системи роздільної зливної каналізації.  

Передбачає: 

 визначити пріоритетність проведення робіт з покращення стану дорожньо-

транспортної інфраструктури (знаки, розмітки тощо);  

 Ремонт та реконструкція дорожнього покриття (в т. ч. поточний, середній та 

капітальний ремонт територіальних автомобільних доріг);  

 визначити умови будівництва тротуаров, систем роздільної зливної каналізації та 

капітального ремонту доріг місцевого значення; 

 обговорити пріоритети з громадськістю по виконанню; 

 реалізувати заходи з покращення транспортної доступності населених пунктів 

громади. 

 

Завдання 1.1.3. Реконструйовано та проведено капітальний ремонт систем 

вуличного освітлення 

 

Передбачає: 
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 визначення пріоритетних напрямів капітальних ремонтів та реконструкції 

існуючих систем вуличного освітлення а також будівництво вуличного 

освітлення; 

 перехід до використання енергозберігаючих технологій при проведенні 

(відновленні) вуличного освітлення. 

 

Завдання 1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

 

 Застосування енергоефективних технологій у т.ч. – переведення на 

твердопаливні котли;   

 створення оптимальних умовдля покращення енергоефективності закладів 

бюджетної сфери, змешення споживання енергоресурсів, створення належних 

санітарно-гігієнічних умов; 

 переоснащення застарілих систем опалення. 

Економічний успіх не можливий, якщо він не проводитиме політику 

спрямовану на енергозбереження й підвищення енергоефективності в громаді. 

Місцева влада не має можливостей прямого впливу на приватний сектор, але вона 

може здійснювати заходи з енергоефективності в комунальній сфері. Успішна їхня 

реалізація сприятиме зменшенню навантаження на бюджет громади. З цією метою 

планується: 

 визначити шляхи й заходи з енергозбереження та впровадження нових підходів з 

енергоефективності; 

 здійснювати регулярний моніторинг і оновлення. 

 

 

Операційна ціль 1.2. Медичні, освітні, соціальні та культурні послуги є 

якісними 

 

Завдання 1.2.1. Приведено до сучасних вимог, матеріально-технічної бази 

та будівель заклади медичної, освітньої, соціальної та культурної сфер 

Передбачає: 

 оцінку поточного стану будівель закладів медичної, освітньої, соціальної та 

культурної сфер, визначення подальших дій (капітальний та поточний ремонт, 

модернізація, реконструкція) та здійснення заходів з благоустрою територій; 

 придбання обладнання для закладів освітньої, соціальної та культурної сфер; 

 впровадження інформаційних технологій, для ефективного використання нових 

можливостей і технологій. 

 

Завдання 1.2.2. Впроваджено інноваційні технології навчання в закладах освіти 

 

 Передбачає: 

- Впроваджено технологій дистанційної освіти в шкільний навчальний процес  
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- Адаптація та впровадження online, хмарних сервісів в навчальний процес 

 - Запровадження та поширення успішних практик дистанційної освіти в школі 

 - Забезпечення рівного доступу до знань (інклюзивна online-школа в т.ч. титрування 

відео-уроків, сурдопереклад, тифлопереклад)  

- Робототехніка та моделювання в школах 

 - Запровадження інтеграційних, ігрових, тренінгових, інформаційно-комп’ютерних, 

діалогових технологій в навчальний процес  

 - Запровадження електронного документообігу в закладах освіти. 

 

Операційна ціль 1.3. Громада є спортивною, патріотичною та здоровою  

Загальна спрямованість модернізації галузі культури громади полягає у 

приведенні її у відповідність до потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації 

на задоволення культурних запитів жителів громади, наближення до європейських 

стандартів. Основною проблемою розвитку спортивної галузі в громаді є відсутність 

вільних приміщень для заняття спортом. 

 

Завдання 1.3.1. Сформовано здоровий спосіб життя мешканців громади та 

покращено стан матеріально-технічного забезпечення  закладів і установ, які 

сприяють цьому  

 

Передбачає: 

 пропагування здорового способу життя в громаді; 

 забезпечення належних умов для та підтримки розвитку спорту (спортивних 

команд, секцій для всіх вікових категорій з тенісу, волейболу, боксу, а також 

персональної підтримки професійних спортсменів у громаді; 

 надання підтримки творчим колективам громади; 

 сприяння в розвитку спортивних гуртків, секцій тощо та забезпеченні їх 

належним інвентарем на конкурсній основі; 

 оцінку поточного стану існуючих будівель закладів культури та спорту, 

визначення перспектив їхнього подальшого утримання (капітального ремонту, 

модернізації, реконструкції), з урахуванням потреб і можливостей громади; 

 встановлення нових спортивних та дитячих майданчиків; 

 проведення спортивних змагань, в т. ч. з іншими громадами; 

 оновлення матеріально-технічної бази культурних та спортивних закладів 

громади. 

 

Завдання 1.3.2. Підтримано місцеві аматорські колективи, опікування 

спортивними змаганнями в громаді 

 

Передбачає:  

 оцінку існуючих спортивних програм та культурних заходів у громаді, 

визначення можливих джерел їхнього фінансування; 

 формування календаря проведення спортивних та культурних заходів; 
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 організація та проведення в громаді спортивних та культурних заходів, в тому 

числі – за участю представників інших громад. 

 

4.2. Стратегічна ціль 2. Громада безпечного довкілля 

 

Руськополянській громаді притаманні всі ті недоліки, які характерні для 

більшості сільських територій. Існує ряд проблем, серед яких недостатня 

забезпеченість рекреаційною інфраструктурою, засміченості території, надмірне 

споживання ряду ресурсів тощо. Ці проблеми як погіршують комфортність 

проживання в громаді, так і створюють навантаження на місцевий бюджет. Стратегія 

розвитку Руськополянської громади передбачає реалізацію цілого ряду проектів, які 

можуть вплинути на формування безпечного середовища по всій території громади. 

Руськополянській громаді притаманне вигідне географічне розташування в центрі 

Черкаської області. Таке місцеположення забезпечує ТГ можливістю для 

автомобільних та залізничних перевезень. За посилення наявного економічного 

потенціалу, створення середовища для розвитку малого бізнесу й підприємництва 

громада може розраховувати на збільшення доходів мешканців та покращення умов 

їхнього проживання. При цьому важливо використати переваги та можливості й 

сприяти розвитку підприємницьких ініціатив населення як запоруки зменшення 

залежності від одного бізнесу, а також формування інтересу населення до 

підприємницької діяльності в громаді. 

Ці та інші можливості були розглянуті членами робочої групи зі стратегічного 

планування та знайшли відображення у 2-х операційних цілях та 4-х завданнях, 

через які планується досягти стратегічної цілі 2. 

Досягнення стратегічної цілі 2 пропонується через таку структуру 

операційних цілей та завдань. 

Операційна ціль 2.1. Забезпечено поводження з побутовими відходами в 

громаді 

 

Завдання 2.1.1. Впроваджено механізми збору та утилізації твердих 

побутових відходів 

 

Передбачається: 

 розроблення схеми санітарної очистки населених пунктів ТГ; 

 повне охоплення території громади послугами зі збору та вивезення ТПВ; 

 впровадження системи роздільного збирання ТПВ та забезпечення її 

матеріальної підтримки; 

 удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного 

забезпечення сфери поводження з ТПВ; 

 підвищення рівня відповідальності та екологічної культури населення. 
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Завдання 2.1.2. Сформовано екологічну культуру населення 

 

Передбачається: 

 проведення роз’яснювальної роботи серед населення; 

 розробкою схеми санітарної очистки населених пунктів громади; 

 розробка системи покарань, пов’язаних з забрудненням території громади; 

 впровадження системи добровільного контролю екологічного правопорядку в 

громаді на добровільній основі; 

 допомога в проведенні заходів з підвищення екологічної чистоти за рахунок 

коштів державного бюджету або залучених ресурсів. 

 

Операційна ціль 2.2. Безпека населення та території відповідає сучасним 

вимогам  

В умовах сучасних викликів, актуальним питанням є підвищення рівня 

безпеки населення та територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. 

Дана операційна ціль спрямована на підвищення спроможності громади 

попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій, а також 

на впровадження сучасних систем оповіщення та систем безпеки населення. 

Створення безпечних умов для мешканців громади шляхом встановлення камер 

відео- спостереження, оповіщення тощо. 

Комфортна для проживання громада не можлива без високого рівня безпеки 

жителів ТГ. Акцент у такому випадку формується на заходах превентивного, 

попереджувального характеру, які дозволять унеможливити порушення 

правопорядку, скоєння злочинів, зокрема, встановлення системи зовнішнього 

відеоспостереження.  

 

Завдання 2.2.1. Підвищено спроможність у громаді попереджувати, реагувати та 

ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій 

 

Передбачається: 

 

 Оновлення матеріально технічної бази та спецтранспорту Центру безпеки 

громадян; 

 визначити місця та об’єкти, які потребують посиленого захисту та контролю над 

ситуацією, їх пріоритетність, черговість встановлення камер 

відеоспостереження; 

 визначити приміщення для розміщення системи відеоспостереження; 

 визначити перелік необхідного обладнання та програмного забезпечення; 

 

Завдання 2.2.2. Запроваджено сучасну систем оповіщення та систему 

безпеки громади 
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 забезпечити придбання необхідної техніки та підключення обладнання до мереж 

зв’язку та системи безперебійного живлення, серверне обладнання та 

забезпечити зберігання архівів відеозаписів; 

 забезпечення цілодобового патрулювання села; 

 Впровадження системи відеоспостереження; 

 Впровадження системи оповіщення громадян. 
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РОЗДІЛ V. АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПОЛОЖЕНЬ СТРАТЕГІЇ 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ ТГ ГЛОБАЛЬНИМ ЦІЛЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ДО 2030 РОКУ, ДЕРЖАВНІЙ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Аналіз відповідності положень стратегії Руськополянської ТГ Державній стратегії 

регіонального розвитку України та регіональній стратегії розвитку здійснювався 

шляхом порівняння їх оперативних цілей. 

Позначкою «+ +» відмічено повне узгодження глобальних цілей сталого 

розвитку, операційних цілей Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 

2027 роки та Стратегії розвитку Черкаській області на 2021 - 2027роки з 

операційними цілями Стратегії розвитку Руськополянської ТГ до 2028 року, 

позначкою «+» відмічено загальну узгодженість. 

 

Таблиця 21. Відповідність положень Стратегії Руськополянської ТГ 

глобальним цілям сталого розвитку до 2028 року 

 

Глобальні цілі 
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+ + + - + 

 

+ ++ ++ + ++ 
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+ ++ ++ - + 

 

+ ++ ++ + + 

 

++ + + ++ + 

 

+ - - + + 

 

++ + + + + 

 

++ - - ++ + 

 

+ + - + + 

 

++ ++ ++ ++ ++ 

 

+ - - + - 

 

- - - + + 
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- - - - - 

 

+ - - + ++ 

 

+ + + - ++ 

 

+ + + - + 

 

Таблиця 22. Відповідність положень Стратегії Руськополянської ТГ Державній 

стратегії регіонального розвитку України 

 

  

Оперативні цілі 

Державної стратегії 

регіонального 

розвиткуна 2021 - 

2027роки 

Оперативні цілі Стратегії розвитку Руськополянської ТГ 

до 2028 року 
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1.1. Стимулювання 

центрів економічного 

розвитку (агломерації, 

міста) 

+ + - - + 

1.2. Збереження 

навколишнього 

природного середовища та 

стале використання 

природних ресурсів, 

посилення можливостей 

розвитку територій, які 

потребують державної 

- - - - ++ 
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підтримки (макро- та 

мікрорівень) 

1.3. Створення умов для 

реінтеграції тимчасово 

окупованої території 

Автономної Республіки 

Крим та м. Севастополя, 

тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та 

Луганській областях в 

український простір 

+ ++ + + + 

1.4. Розвиток 

інфраструктури та 

цифрова трансформація 

регіонів 

- + ++ - - 

1.5. Формування єдиного 

освітнього, 

інформаційного, 

культурного простору в 

межах всієї території 

України 

+ ++ ++ - - 

1.6. Ефективне 

використання 

економічного потенціалу 

культурної спадщини для 

сталого розвитку громад 

+ - ++ - - 

2.1. Розвиток людського 

капіталу 
+ + ++ - - 

2.2. Сприяння розвитку 

підприємництва, 

підтримка 

інтернаціоналізації бізнесу 

у секторі малого та 

середнього 

підприємництва 

+ + - + - 

2.3. Підвищення 

інвестиційної 

привабливості територій, 

підтримка залучення 

інвестицій 

+ + + + + 

2.4. Сприяння 

впровадженню інновацій 

та зростанню 

технологічного рівня 

регіональної економіки, 

підтримка інноваційних 

підприємств та стартапів 

+ + - - + 
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2.5. Сталий розвиток 

промисловості 
+ + - + + 

3.1. Формування 

ефективного місцевого 

самоврядування та органів 

державної влади на новій 

територіальній основі 

+ + + + + 

3.2. Формування 

горизонтальної та 

вертикальної координації 

державних секторальних 

політик та державної 

регіональної політики 

- - -- - - 

3.3. Побудова системи 

ефективного публічного 

інвестування на всіх 

рівнях врядування 

- - - - - 

3.4. Розбудова потенціалу 

суб’єктів державної 

регіональної політики 

+ + + - - 

3.5. Забезпечення рівних 

прав та можливостей 

жінок і чоловіків, 

запобігання та протидія 

домашньому насильству та 

дискримінації 

- + + - - 

3.6. Розбудова системи 

інформаційно-

аналітичного забезпечення 

та розвиток управлінських 

навичок для прийняття 

рішень, що базуються на 

об’єктивних даних та 

просторовому плануванні 

+ + - + + 
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Таблиця 23. Відповідність положень Стратегії Руськополянської ТГ  Стратегії 

розвитку Черкаської області на 2021 – 2027 роки 

 

Оперативні цілі 

Стратегії розвитку 

Черкаської області 

на 2021 - 2027роки 

Оперативні цілі Стратегії розвитку Руськополянської ТГ 

до 2028 року 
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1.1 Розвиток 

підприємницьких 

ініціатив та бізнес- 

екосистем 

 

- - - - - 

1.2 Інтернаціоналізація 

бізнесу 

 

- - - - - 

1.3 Маркетинг і 

брендинг територій 

 

- - - - - 

1.4 Розвиток 

інноваційного сектору в 

економіці регіону 

 

+ - - - - 

2.1. Висока якість 

управлінських кадрів 

 

- + - - - 

2.2. Якісна система 

освіти 

 

- ++ + - - 

2.3. Ефективна система 

охорони здоров’я - + ++ + - 
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2.4. Посилення 

регіональної 

згуртованості та 

взаємодії 

 

+ ++ ++ + + 

3.1. Екологічна безпека 

та збереження довкілля 

 

- - - ++ + 

3.2. Безпека населення 

та територій 

 

- - - - ++ 

3.3. Розвиток і 

модернізація 

інфраструктури 

 

++ ++ + - - 

3.4. Просторовий 

розвиток та цифрова 

трансформація регіону 

 

- ++ - - - 
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РОЗДІЛ VІ. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ ТГ НА 

2022 – 2024 РОКИ 

 План реалізації Стратегії розвитку Руськополянської територіальної громади 

на період 2022-2024 роки є документом середньострокового планування, який 

побудовано з метою впровадження І трирічного етапу реалізації Стратегії. 

План реалізації Стратегії розроблений за координації робочої групи з розробки 

Стратегії розвитку перспективної Руськополянської ТГ до 2028 року, Черкаського 

офісу з розвитку місцевого самоврядування Програми „U-LEAD з Європою.  

В основу Плану реалізації стратегії (далі – План) покладено проектні ідеї, 

відібрані під час засідання 12 липня 2021 року та доопрацьовані членами Робочої 

групи на основі пропозицій, що надійшли від представників громадськості, установ 

та організацій Руськополянської ТГ.  

 

6.1. Часові рамки і засоби реалізації 
 

План реалізації стратегії складається із 88 технічних завдань на проекти 

місцевого розвитку (далі – ТЗ). 

Реалізація Стратегії передбачається шляхом виконання її завдань за 

етапам: 2022 – 2024 роки 

 

Цілі та завдання Стратегії досягаються й реалізуються через конкретні 

проекти та заходи відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії у 2022– 

2028 роках. 

 Впровадження проектів цього Плану можливе через:  

  Внесення заходів до місцевої програми соціально-економічного розвитку, 

можливо – галузевих регіональних програм;  

 Залучення коштів державних цільових субвенцій;  

 Фінансування за рахунок програми секторальної бюджетної підтримки ЄС 

та надзвичайної кредитної програми ЄІБ;  

 Фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури ТГ та 

субвенції на соціально-економічний розвиток територій;  

 Залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;  

 Залучення коштів регіональної Програми конкурсного відбору проектів 

місцевого розвитку;  

 Залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної 

допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм; 

 Залучення співфінансування від мешканців громади (де це передбачено 

умовами проекту);  

 Фінансування з інших джерел відповідно до діючого законодавств
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6.2. Орієнтовний фінансовий план 

Таблиця 24. Орієнтовний фінансовий план 

Завдання Стратегії Номер і назва проекту Вартість, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1.1.1. Покращено 

інфраструктуру 

водозабезпечення та 

водовідведення 

1.1.1.1. Реконструкція водопроводу по вулицях Шевченко, 

Небесної Сотні с. Руська Поляна Черкаського району, 

Черкаської області 

5766 - - 5766 

1.1.1.2. Реконструкція каналізаційної насосної станції КНС 

№2 с. Геронимівка Черкаського району Черкаської області - 3104 - 3104 

1.1.1.3. Ремонт водопровідних мереж в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області   800 1000 2700 4500 

1.1.1.4. Ремонт водопровідних мереж в с.Геронимівка, 

Черкаського району, Черкаської області 500 750 1750 3000 

1.1.1.5. Реконструкція водопровідних мереж в с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області 300 400 800 1500 

1.1.1.6. Реконструкція водопровідних мереж в с 

Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області 150 200 550 900 

1.1.1.7. Ремонт каналізаційної мережі в с. Геронимівка 

Черкаського району Черкаської області 145 235 420 800 
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1.1.1.8. Комплекс заходів із забезпечення якісною питною 

водою населених пунктів Руськополянської ТГ 200 300 1000 1500 

1.1.1.9. Придбання Асенізатора 
2000 - - 2000 

1.1.1.10. Придбання резервуара для води 
- 1100 - 1100 

ВСЬОГО за завданням 1.1.1.  9861 7089 7220 24170 

1.1.2. Покращено рівень 

транспортної 

доступності 

 

1.1.2.1. Капітальний ремонт вулиці Шевченка в с. Руська Поляна 

Черкаський район Черкаська область 

1800 2200 2479 6479 

1.1.2.2. Капітальний ремонт вулиці Небесної Сотні в с. Руська 

Поляна Черкаський район Черкаська область 

2500 3500 4213 10213 

1.1.2.3. Будівництво проїзної частини вулиці Шраменка та 

вулиці Покровська в с. Руська Поляна Черкаський район 

Черкаська область 

- 6618 - 6618 

1.1.2.4. Будівництво проїзної частини вулиці Майора Петріва в с. 

Руська Поляна Черкаський район Черкаська область 

- - 1794 1794 

1.1.2.5. Будівництво проїзної частини вулиці Піщана в с. Руська 

Поляна Черкаський район Черкаська область 

- - 1704 1704 

1.1.2.6. Будівництво тротуарної доріжки по вул. Богдана 

Хмельницького в с. Дубіївка Черкаського району Черкаської 

- - 1900 1900 
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області 

1.1.2.7. Ремонт дорожнього покриття по вулицях в с. Руська 

Поляна 

200 200 200 600 

1.1.2.8. Ремонт дорожнього покриття по вулицях в с. 

Геринимівка 

100 100 100 300 

1.1.2.9 Ремонт дорожнього покриття по вулицях в с. Дубіївка 100 100 100 300 

1.1.2.10. Капітальний ремонт покриття тротуару із 

улаштуванням ліхтарів по вулиці Шевченка, в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області              

 

1000 

 

1000 

 

- 

 

2000 

1.1.2.11.Капітальний ремонт покриття тротуару у ЗЗСО №2  500 - - 500 

1.1.2.12.Капітальний ремонт дорожнього покриття (центр) 

перехрестя вулиці Шрамента та вулиці Шевченка в с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

 

1000 

 

1000 

 

- 

 

2000 

1.1.2.13.Капітальний ремонт мостіння біля Будинку культури с. 

Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області  

100 - - 100 

1.1.2.14Улаштування в’їзного знаку в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області  

- - 1000 1000 
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1.1.2.15.Капітальний ремонт асфальтної бігової доріжки на 

стадіоні с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської 

області  

- - 500 500 

ВСЬОГО за завданням 1.1.2. 7300 14718 13990 36008 

1.1.3  Реконструйовано 

та проведено 

капітальний ремонт 

систем вуличного 

освітлення 

1.1.3.1. Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-126 

(Л-1, Л-3), ТП-518 (Л-2) та ТП-816 (Л-1) по вул. М. 

Грушевського та віл. Молодіжна в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 

 

194 

 

- 

 

- 

 

194 

1.1.3.2. Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-152 

(Л-1), ТП-554 (Л-3) та ТП-761 (Л-2) по вул. Садова, вул. 

Березнева та вул. Симиренка в с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області 

 

- 

 

- 

 

374 

 

374 

1.1.3.3. Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-353 

(Л-6), ТП-342 (Л-1) та ТП-574 (Л-1) по вул. Дружби та вул. Лісна 

в с. Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області 

 

- 

 

299 

 

- 

 

299 

1.1.3.4. Будівництво мереж вуличного освітлення від ТП-775 по 

вул. Богуна в с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської 

області 

 

80 

 

- 

 

- 

 

80 

1.1.3.5. Будівництво мереж вуличного освітлення спортивного 

майданчика по вул. Богдана Хмельницького в с. Дубіївка, 

Черкаського району, Черкаської області 

 

- 

 

286 

 

- 

 

286 

1.1.3.6. Будівництво мережі вуличного освітлення між 1700 1700 1600 5000 
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населеними пунктами с. Руська Поляна – с. Геронимівка  

1.1.3.7. Будівництво мережі вуличного освітлення між 

населеними пунктами с. Руська Поляна – с. Дубіївка 

1700 1700 1600 5000 

ВСЬОГО за завданням 1.1.3. 3674 3985 3574 11233 

1.1.4. Впроваджено 

заходи з 

енергозбереження 

бюджетних установ 

1.1.4.1. Технічне переоснащення системи опалення ЗДО (ясла-

садок) «Світлячок» по вул. Незалежності, 226 в с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

 

- 

 

930 

 

- 

 

930 

1.1.4.2. Реконструкція системи опалення Руськополянського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова) 

Руськополянської сільської ради, що розташований за адресою 

Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вул. 

Вячеслава Чорновола, 39 

 

- 

 

- 

 

758 

 

758 

1.1.4.3. Реконструкція системи опалення Руськополянського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

Руськополянської сільської ради, що розташований за адресою 

Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вул. 

Небесної Сотні, 4 (одноповерхова будівля) 

 

- 

 

- 

 

413 

 

413 

1.1.4.4. Реконструкція системи опалення Руськополянського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

Руськополянської сільської ради, що розташований за адресою 

Черкаська область, Черкаського району, с. Руська Поляна, вул. 

Небесної Сотні, 4 (двоповерхова будівля) 

 

2678 

 

- 

 

- 

 

2678 
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1.1.4.5. Капітальний ремонт покрівлі приміщення закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» за адресою: вулиця 

Генерал-майора Момота, 6 в с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області 

 

- 

 

- 

 

2209 

 

2209 

1.1.4.6. Капітальний ремонт покрівлі приміщення закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» за адресою: вулиця 

Лесі Українки, 22-а в с. Геронимівка Черкаського району, 

Черкаської області 

 

- 

 

2500 

 

- 

 

2500 

1.1.4.7. Капітальний ремонт покрівлі приміщення Будинку 

культури за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 12 в с. 

Дубіївка Черкаського району, Черкаської області 

 

- 

 

- 

 

 

 

1800 

 

1800 

1.1.4.8. Капітальний ремонт покрівлі приміщення Будинку 

культури за адресою: вулиця Шраменка, 53 в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 

 

1000 

 

1000 

 

- 

 

2000 

1.1.4.9.Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Дубок» за адресою: вулиця 8-го Березня, 11 в с. 

Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області 

 

- 

 

1000 

 

1000 

 

2000 

1.1.4.10.Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Дубок» за адресою: вулиця 8-го Березня, 11 в с. 

Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області 

2000 - - 2000 
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1.1.4.11. Капітальний ремонт опалення в приміщенні Будинку 

культури с. Геронимівка, Черкаська область, Черкаський район  

- 5000 - 5000 

1.1.4.12.Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 (початкова школа інв №101310110150), що 

розташовані за адресою: вулиця Небесної Сотні, 4, с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області  

- - 1500 1500 

1.1.4.13.Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 (початкова школа інв №101310110151), що 

розташовані за адресою: вулиця Небесної Сотні, 4, с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області  

- - 1500 1500 

1.1.4.14.Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 (початкова), що розташовані за адресою: вулиця 

Вячеслава Чорновола, 4, с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області  

- - 1500 1500 

1.1.4.15.Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №2, що розташовані за адресою: вулиця Старшини 

Єпіфанова, 39, с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області  

2000 - - 2000 

1.1.4.16. Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів, що розташовані за адресою: вулиця Вернигоро, 25, с. 

Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області  

2000 2000 3000 7000 

1.1.4.17. Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів, що розташовані за адресою: вулиця Б. Хмельницького, 

- 1000 1000 2000 
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1, с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області  

1.1.4.18.Утеплення будівлі їдальні у Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів, що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 1 в 

с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області 

- - 1500 1500 

1.1.4.19.Утеплення будівлі майстерні у Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів, що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 1 в 

с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області 

1500 - - 1500 

1.1.4.20.Утеплення будівлі бібліотеки у Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів, що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 1 в 

с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області 

- 1500 - 1500 

ВСЬОГО за завданням 1.1.4. 11178 14930 16180 42288 

1.2.1. Приведено до 

сучасних вимог, 

матеріально-технічної 

бази та будівель 

закладів медичної, 

освітньої, соціальної, 

культурної сфер 

1.2.1.1.Ремонт фасаду (фарбування, штукатурка стін) 

приміщення ЗДО «Світлячок» (вул. Незалежності, 226 с. Руська 

Поляна) 

- - 700 700 

1.2.1.2. Реконструкція ЗДО «Світлячок» з добудовою корпусу на 

200 місць по вул. Незалежності, 226 в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 

14000 16000 20000 50000 

1.2.1.3. Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Дубок» за адресою: вулиця 8-го Березня, 11 в с. 

Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області 

 

500 

 

500 

 

500 

 

1500 

1.2.1.4. Капітальний ремонт кабінетів амбулаторії в с. Руська 

Поляна 

1800 1600 1600 5000 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
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1.2.1.5. Покращення матеріально-технічної бази амбулаторій 

громади 

1000 1000 1000 3000 

1.2.1.6. Ремонт фасаду (фарбування, штукатурка стін) 

приміщення ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1, що знаходиться за адресою: 

вул. В. Чорновола, 39 в с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області 

- 1000 - 1000 

1.2.1.7. Розвиток інклюзивної освіти у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах громади 

300 300 300 900 

1.2.1.8. Заміна вікон у школах громади 400 400 400 1200 

1.2.1.9. Забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою 280 260 260 800 

1.2.1.10. Покращення матеріально - технічної бази закладів 

культури 

250 250 250 750 

1.2.1.11. Забезпечення виконання бюджетних програм 160 165 175 500 

1.2.1.12. Будівництво павільйонів на території ЗДО (ясла-садок) 

«Світлячок», що знаходиться за адресою: Черкаська область, 

Черкаський район, с. Руська Поляна, вулиця Незалежності, 226 

435 435 430 1300 

1.2.1.13. Капітальний ремонт фасаду Будинку культури в с. 

Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

2000 - - 2000 
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 1.2.1.14. Покращення матеріально-технічної бази Комунального 

закладу «Центр надання соціальних послуг Руськополянської 

сільської ради» 

600 200 200 1000 

1.2.1.15. Реконструкція з добудовою будинку сільської ради с. 

Руська Поляна по вул. Шевченка, 67 Черкаського р-ну 

Черкаської обл. 

3225 - - 3225 

 

1.2.1.16. Забезпечення Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

обладнанням для видачі паспортних документів (Робоча станція 

для оформлення та видачі документів паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон з електронним носієм або паспорта 

громадянина України у формі картки та для реєстрації/зняття з 

реєстрації місць проживання/перебування осіб (внесення змін до 

ID-карток) з комплектом обладнання) 

900 - - 900 

ВСЬОГО за завданням 1.2.1. 25850 22010 25715 73575 

1.2.2. Впроваджено 

інноваційні технології 

навчання в закладах 

освіти 

1.2.2.1. Впроваджено технологій дистанційної освіти в шкільний 

навчальний процес 

131 134 135 400 

1.2.2.2. Адаптація та впровадження online, хмарних сервісів в 

навчальний процес 

147 159 169 475 

1.2.2.3. Запровадження та поширення успішних практик 

дистанційної освіти в школі 

50 50 50 150 

1.2.2.4. Забезпечення рівного доступу до знань (інклюзивна 

online-школа в т.ч. титрування відео-уроків, сурдопереклад, 

44 45 45 134 
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тифлопереклад)  

1.2.2.5. Робототехніка та моделювання в школах 51 53 56 160 

1.2.2.6. Запровадження інтеграційних, ігрових, тренінгових, 

інформаційно-комп’ютерних, діалогових технологій в 

навчальний процес  

65 67 68 200 

1.2.2.7. Запровадження електронного документообігу в закладах 

освіти 

20 20 10 50 

1.2.2.8. Проведення навчальних семінарів з підвищення 

кваліфікації учмтелів 

82 83 85 250 

ВСЬОГО за завданням 1.2.2. 590 611 618 1819 

1.3.1. Сформовано 

здоровий спосіб життя 

мешканців 

 громади та покращено стан 

матеріально-технічного 

забезпечення  закладів і 

установ, які сприяють 

цьому 

1.3.1.1. Створено фітнес-центру в громаді 250 - - 250 

1.3.1.2. Встановлення дитячих майданчиків у громаді 70 80 90 240 

1.3.1.3. Будівництво басейну на території стадіону с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

 

1500 

 

1500 

 

2000 

 

5000 

ВСЬОГО за завданням 1.3.1. 1820 1580 2090 5490 
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1.3.2. Підтримано місцеві 

аматорські колективи, 

опікування спортивних 

змагань в громаді 

1.3.2.1. Встановлення нових спортивних майданчиків у громаді 500 500 500 1500 

1.3.2.2. Забезпечення спортивних команд, секцій, вуличного 

спорту та професійних спортсменів у громаді 

264 266 270 800 

1.3.2.3. Забезпечення художніх колективів громади 50 60 70 180 

1.3.2.4. Забезпечення творчим колективам громади 50 60 70 180 

ВСЬОГО за завданням 1.3.2. 864 886 910 2660 

2.1.1.Впроваджено 

механізм збору та утилізації 

твердих побутових відходів 

2.1.1.1. Впровадження комплексної системи поводження з 

твердими побутовими відходами 

664 666 670 2000 

2.1.1.2.  Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ 

та їх встановлення на території Руськополянської ТГ 

50 58 67 175 

ВСЬОГО за завданням 2.1.1. 714 724 737 2175 

2.1.2. Сформовано 

екологічну культуру 

населення 

2.1.2.1. Очищення території громади від невідомих, непридатних 

та заборонених до використання хімічних засобів захисту 

рослин (відходів пестицидів) 

50 58 67 175 

ВСЬОГО за завданням 2.1.2. 50 58 67 175 

2.2.1. Підвищено 2.2.1.1. Впровадження системи відеоспостереження 265 266 269 800 
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спроможність у громаді 

попереджувати, реагувати 

та ліквідувати наслідки 

надзвичайних ситуацій 

2.2.1.2. Матеріально-технічне забезпечення центру безпеки 

громадян при ТГ 

 

165 

 

166 

 

169 

 

500 

ВСЬОГО за завданням 2.2.1. 430 432 438 1300 

2.2.2. Запроваджено 

сучасну систему 

оповіщення та систему 

безпеки громадян 

2.2.2.1. Впровадження системи оповіщення громадян 332 333 335 1000 

2.2.2.2. Проведення навчань, щодо поводження в надзвичайних 

ситуацій 

 

64 

 

66 

 

70 

 

200 

ВСЬОГО за завданням 2.2.2. 396 399 405 1200 

ІТОГО 62727 67422 71944 202093 
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6.3. Очікувані результати та показники 

Таблиця 26. . Очікувані результати та показники 

Цілі/операційні 

цілі/завдання/заходи 

Індикатор 

результату 

 

 

Термі

н 

викон

ання 

Відповідальний 

виконавець 

Припущенн

я/ ризики 

 

 

Джерело 

фінансування 

Очікуваний обсяг фінансування, тис. 

грн 

Всього 

 

 

у т. ч. за роками 

2022 

 

2023 2024 

Стратегічна ціль 1. 

Громада високої якості 

життя та всебічного 

розвитку особистості 

Частка 

населення, що за 

результатами 

опитування 

повідомили про: 

задоволення 

змінами в стані 

інфраструктури 

ТГ, % 

2022-

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 Бюджет ТГ, 

Державний 

бюджет, 

Обласний 

бюджет, 

МТД/ 

Залучені кошти 

197243 

 

61137 65809 70297 
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Операційна ціль 1.1.  

Розвинено та осучаснено 

інфраструктуру території 

громади 

Відсоток 

респондентів 

громадського 

опитування, які 

вказали на 

підвищення 

якості житлово-

комунальних 

послуг, % 

2022-

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 Бюджет ТГ, 

Державний 

бюджет, 

Обласний 

бюджет, 

МТД/ 

Залучені кошти 

113699 32013 40722 40964 

Завдання 1.1.1.  

Покращено 

інфраструктуру 

водозабезпечення та 

водовідведення 

Кількість 

мешканців, яким 

забезпечено 

стійке 

водопостачання 

та 

водовідведення, 

осіб 

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 Бюджет ТГ, 

Державний 

бюджет, 

Обласний 

бюджет, 

МТД/ 

Залучені 

кошти 

24170 9861 7089 7220 

Заходи: 

1.1.1.1. Реконструкція водопроводу по 

вулицях Шевченко, Небесної Сотні с. Руська 

Поляна Черкаського району, Черкаської області 

2022 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті  

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені кошти 

5766 5766 - - 

1.1.1.2.Реконструкція каналізаційної насосної 2023 Відповідний відділ Наявність Бюджет ТГ  3104 3104 - - 
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станції КНС №2 с. Геронимівка Черкаського 

району Черкаської області 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1.1.1.3. Ремонт водопровідних мереж в с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області   

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

4500 800 1000 2700 

1.1.1.4. Ремонт водопровідних мереж в 

с.Геронимівка, Черкаського району, Черкаської 

області 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

3000 500 750 1750 

1.1.1.5. Реконструкція водопровідних 

мереж в с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1500 300 400 800 

1.1.1.6. Реконструкція водопровідних 

мереж в с Геронимівка, Черкаського району, 

2022 - Відповідний відділ 

виконавчого 

Наявність 

відповідного 

Бюджет ТГ  900 150 200 550 
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Черкаської області 2024 комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1.1.1.7. Ремонт каналізаційної мережі в с. 

Геронимівка Черкаського району Черкаської 

області 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

800 145 235 420 

1.1.1.8. Комплекс заходів із забезпечення 

якісною питною водою населених пунктів 

Руськополянської ТГ 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1500 200 300 1000 

1.1.1.9. Придбання Асенізатора 2022 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

2000 2000 - - 

1.1.2.10. Придбання резервуара для води 2023 Відповідний відділ 

виконавчого 

Наявність 

відповідного 

Бюджет ТГ  1100 - 1100 - 
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комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

Завдання 1.1.2.  

Покращено рівень 

транспортної доступності 

Частина 

респондентів, 

яка при 

проведенні 

опитування 

вказала на 

покращення  

транспортної 

доступності 

населенних 

пунктів громади 

% 

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 Бюджет ТГ, 

Державний 

бюджет, 

Обласний 

бюджет, 

МТД/ 

Залучені 

кошти 

36008 7300 14718 13990 

Заходи: 

1.1.2.1. Капітальний ремонт вулиці Шевченка в 

с. Руська Поляна Черкаський район Черкаська 

область 

 

 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті  

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені кошти 

 

 

6479 

 

 

1800 

 

 

2200 

 

 

2479 

1.1.2.2. Капітальний ремонт вулиці Небесної 

Сотні в с. Руська Поляна Черкаський район 

2022 - Відповідний відділ 

виконавчого 

Наявність 

відповідного 

Бюджет ТГ  10213 2500 3500 4213 
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Черкаська область 2024 комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1.1.2.3. Будівництво проїзної частини вулиці 

Шраменка та вулиці Покровська в с. Руська 

Поляна Черкаський район Черкаська область 

2023 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

6618 - 6618 - 

1.1.2.4. Будівництво проїзної частини вулиці 

Майора Петріва в с. Руська Поляна Черкаський 

район Черкаська область 

2024 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1794 - - 1794 

1.1.2.5. Будівництво проїзної частини вулиці 

Піщана в с. Руська Поляна Черкаський район 

Черкаська область 

2024 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1704 - - 1704 

1.1.2.6. Будівництво тротуарної доріжки по вул. 

Богдана Хмельницького в с. Дубіївка 

2024 Відповідний відділ 

виконавчого 

Наявність 

відповідного 

Бюджет ТГ  1900 - - 1900 
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Черкаського району Черкаської області комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1.1.2.7. Ремонт дорожнього покриття по вулицях 

в с. Руська Поляна 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

600 200 200 200 

1.1.2.8. Ремонт дорожнього покриття по вулицях 

в с. Геринимівка 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

300 100 100 100 

1.1.2.9 Ремонт дорожнього покриття по вулицях 

в с. Дубіївка 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

300 100 100 100 

1.1.2.10. Капітальний ремонт покриття тротуару 

із улаштуванням ліхтарів по вулиці Шевченка, в 

с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області              

2022 - 

2023 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

2000 1000 1000 - 
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сільської ради бюджеті кошти 

1.1.2.11. Капітальний ремонт покриття тротуару 

у ЗЗСО №2  

2022 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

500 500 - - 

1.1.2.12. Капітальний ремонт дорожнього 

покриття (центр) перехрестя вулиці Шрамента 

та вулиці Шевченка в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 

2022 - 

2023 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

2000 1000 1000 - 

1.1.2.13. Капітальний ремонт мостіння біля 

Будинку культури с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області  

2022 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

100 100 - - 

1.1.2.14. Улаштування в’їзного знаку в с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області  

2024 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

Бюджет ТГ  

Державний 

1000 - - 1000 
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Руськополянської 

сільської ради 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1.1.2.15. Капітальний ремонт асфальтної бігової 

доріжки на стадіоні с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області  

2024 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

500 - - 500 

Завдання 1.1.3.  

Реконструйовано та 

проведено капітальний 

ремонт системи вуличного 

освітлення  

Частка території 

населених 

пунктів ТГ, що 

обладнано 

діючим 

освітленням, % 

Частка 

респондентів, 

яка при 

проведенні 

опитування 

вказала на 

покращення 

стану 

благоустрою 

громади, % 

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 Бюджет ТГ, 

Державний 

бюджет, 

Обласний 

бюджет, 

МТД/ 

Залучені 

кошти 

11233 3674 3985 3574 
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Заходи: 

1.1.3.1. Реконструкція мереж вуличного 

освітлення від ТП-126 (Л-1, Л-3), ТП-518 (Л-2) 

та ТП-816 (Л-1) по вул. М. Грушевського та віл. 

Молодіжна в с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області 

2022 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті  

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені кошти 

194 194 - - 

1.1.3.2. Реконструкція мереж вуличного 

освітлення від ТП-152 (Л-1), ТП-554 (Л-3) та 

ТП-761 (Л-2) по вул. Садова, вул. Березнева та 

вул. Симиренка в с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області 

2024 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

374 - - 374 

1.1.3.3. Реконструкція мереж вуличного 

освітлення від ТП-353 (Л-6), ТП-342 (Л-1) та 

ТП-574 (Л-1) по вул. Дружби та вул. Лісна в с. 

Геронимівка, Черкаського району, Черкаської 

області 

2023 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

299 - 299 - 

1.1.3.4. Будівництво мереж вуличного 

освітлення від ТП-775 по вул. Богуна в с. 

Дубіївка, Черкаського району, Черкаської 

області 

2022 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

80 80 - - 

1.1.3.5. Будівництво мереж вуличного 

освітлення спортивного майданчика по вул. 

Богдана Хмельницького в с. Дубіївка, 

2023 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

Бюджет ТГ  

Державний 

286 - 286 - 
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Черкаського району, Черкаської області Руськополянської 

сільської ради 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1.1.3.6. Будівництво мережі вуличного 

освітлення між населеними пунктами с. Руська 

Поляна – с. Геронимівка  

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

5000 1700 1700 1600 

1.1.3.7. Будівництво мережі вуличного 

освітлення між населеними пунктами с. Руська 

Поляна – с. Дубіївка 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

5000 1700 1700 1600 

Завдання 1.1.4.  

Впроваджено заходи з 

енергозбереження 

бюджетних установ  

Відсоток 

респондентів, 

які при 

проведенні 

опитування 

відмітили 

покращення 

заходів з 

енергозбережен

ня бюджетних 

установ, % 

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 Бюджет ТГ, 

Державний 

бюджет, 

Обласний 

бюджет, 

МТД/ 

Залучені 

кошти 

42288 11178 14930 16180 
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Заходи:  

1.1.4.1. Технічне переоснащення системи 

опалення ЗДО (ясла-садок) «Світлячок» по вул. 

Незалежності, 226 в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 

2023 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті  

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені кошти 

930 - 930 - 

1.1.4.2. Реконструкція системи опалення 

Руськополянського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова) 

Руськополянської сільської ради, що 

розташований за адресою Черкаська область, 

Черкаський район, с. Руська Поляна, вул. 

Вячеслава Чорновола, 39 

2024 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

758 - - 759 

1.1.4.3. Реконструкція системи опалення 

Руськополянського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 Руськополянської 

сільської ради, що розташований за адресою 

Черкаська область, Черкаський район, с. Руська 

Поляна, вул. Небесної Сотні, 4 (одноповерхова 

будівля) 

2024 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

413 - - 413 

1.1.4.4. Реконструкція системи опалення 

Руськополянського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 Руськополянської 

сільської ради, що розташований за адресою 

Черкаська область, Черкаського району, с. 

Руська Поляна, вул. Небесної Сотні, 4 

(двоповерхова будівля) 

2022 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

2678 2678 - - 
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1.1.4.5. Капітальний ремонт покрівлі 

приміщення закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) «Берізка» за адресою: вулиця Генерал-

майора Момота, 6 в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 

2024 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

2209 - - 2209 

1.1.4.6. Капітальний ремонт покрівлі 

приміщення закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) «Сонечко» за адресою: вулиця Лесі 

Українки, 22-а в с. Геронимівка Черкаського 

району, Черкаської області 

2023 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

2500 - 2500 - 

1.1.4.7. Капітальний ремонт покрівлі 

приміщення Будинку культури за адресою: 

вулиця Богдана Хмельницького, 12 в с. Дубіївка 

Черкаського району, Черкаської області 

2024 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1800 - - 1800 

1.1.4.8. Капітальний ремонт покрівлі 

приміщення Будинку культури за адресою: 

вулиця Шраменка, 53 в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 

2022 – 

2023 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

2000 1000 1000 - 

1.1.4.9.Капітальний ремонт покрівлі закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» за 

адресою: вулиця 8-го Березня, 11 в с. Дубіївка, 

2023 – 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

Бюджет ТГ  

Державний 

2000 - 1000 1000 
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Черкаського району, Черкаської області Руськополянської 

сільської ради 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1.1.4.10.Капітальний ремонт фасаду закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» за 

адресою: вулиця 8-го Березня, 11 в с. Дубіївка, 

Черкаського району, Черкаської області 

2022 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

2000 2000 - - 

1.1.4.11. Капітальний ремонт опалення в 

приміщенні Будинку культури с. Геронимівка, 

Черкаська область, Черкаський район  

2023 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

5000 - 5000 - 

1.1.4.12.Утеплення закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова школа інв 

№101310110150), що розташовані за адресою: 

вулиця Небесної Сотні, 4, с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області  

2024 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1500 - - 1500 

1.1.4.13.Утеплення закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова школа інв 

№101310110151), що розташовані за адресою: 

вулиця Небесної Сотні, 4, с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області  

2024 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

1500 - - 1500 
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бюджеті кошти 

1.1.4.14.Утеплення закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова), що 

розташовані за адресою: вулиця Вячеслава 

Чорновола, 4, с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області  

2024 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1500 - - 1500 

1.1.4.15.Утеплення закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №2, що розташовані за 

адресою: вулиця Старшини Єпіфанова, 39, с. 

Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської 

області  

2022 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

2000 2000 - - 

1.1.4.16. Утеплення закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів, що розташовані за адресою: 

вулиця Вернигоро, 25, с. Геронимівка, 

Черкаського району, Черкаської області  

2022 – 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

7000 2000 2000 3000 

1.1.4.17. Утеплення закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів, що розташовані за адресою: 

вулиця Б. Хмельницького, 1, с. Дубіївка, 

Черкаського району, Черкаської області  

2023 – 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

2000 - 1000 1000 

1.1.4.18.Утеплення будівлі їдальні у Дубіївській 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: 

2024 Відповідний відділ Наявність Бюджет ТГ  1500 - - 1500 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
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вул. Б. Хмельницького, 1 в с. Дубіївка, 

Черкаського району, Черкаської області 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1.1.4.19.Утеплення будівлі майстерні у 

Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ ступенів, що знаходиться 

за адресою: вул. Б. Хмельницького, 1 в с. 

Дубіївка, Черкаського району, Черкаської 

області 

2022 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1500 1500 - - 

1.1.4.20.Утеплення будівлі бібліотеки у 

Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ ступенів, що знаходиться 

за адресою: вул. Б. Хмельницького, 1 в с. 

Дубіївка, Черкаського району, Черкаської 

області 

2023 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1500 - 1500 - 

Операційна ціль 1.2.  

Медичні, освітні, соціальні 

та культурні послуги є 

якісними 

Відсоток 

респондентів 

громадського 

опитування, які 

вказали на 

підвищення 

якості 

медичних, 

освітніх, 

соціальних та 

культурних 

2022-

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 Бюджет ТГ, 

Державний 

бюджет, 

Обласний 

бюджет, 

МТД/ 

Залучені кошти 

75394 26440 22621 26333 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
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послуг, % 

Завдання 1.2.1.  

Приведено до сучасних 

вимог, матеріально-

технічної бази та будівель 

закладів медичної, 

освітньої, соціальної, 

культурної сфери 

Відсоток 

респондентів, 

які при 

проведенні 

опитування 

відмітили 

покращення 

якості надання 

медичних, 

освітніх, 

соціальних, 

культурних 

послуг, % 

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 Бюджет ТГ, 

Державний 

бюджет, 

Обласний 

бюджет, 

МТД/ 

Залучені 

кошти 

73575 25850 22010 25715 

Заходи: 

1.2.1.1.Ремонт фасаду (фарбування, штукатурка 

стін) приміщення ЗДО «Світлячок» (вул. 

Незалежності, 226 с. Руська Поляна) 

2024 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті  

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені кошти 

700 - - 700 

1.2.1.2. Реконструкція ЗДО «Світлячок» з 

добудовою корпусу на 200 місць по вул. 

Незалежності, 226 в с. Руська Поляна, 

2022 – 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

50000 14000 16000 20000 
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Черкаського району, Черкаської області сільської ради місцевому 

бюджеті 

Залучені 

кошти 

1.2.1.3. Капітальний ремонт фасаду закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» за 

адресою: вулиця 8-го Березня, 11 в с. Дубіївка, 

Черкаського району, Черкаської області 

2022 – 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1500 500 500 500 

1.2.1.4. Капітальний ремонт кабінетів 

амбулаторії в с. Руська Поляна 

2022 – 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

5000 1800 1600 1600 

1.2.1.5. Покращення матеріально-технічної бази 

амбулаторій громади 

2022 – 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

3000 1000 1000 1000 

1.2.1.6. Ремонт фасаду (фарбування, штукатурка 

стін) приміщення ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1, що 

знаходиться за адресою: вул. В. Чорновола, 39 в 

с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області 

2023 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1000 - 1000 - 
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1.2.1.7. Розвиток інклюзивної освіти у 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладах громади 

2022 – 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

900 300 300 300 

1.2.1.8. Заміна вікон у школах громади 2022 – 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1200 400 400 400 

1.2.1.9. Забезпечення закладів освіти 

комп’ютерною технікою 

2022 – 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

800 280 260 260 

1.2.1.10. Покращення матеріально - технічної 

бази закладів культури 

2022 – 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

750 250 250 250 

1.2.1.11. Забезпечення виконання бюджетних 

програм 

2022 – 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

Бюджет ТГ  

 

500 160 165 175 
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Руськополянської 

сільської ради 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

1.2.1.12. Будівництво павільйонів на території 

ЗДО (ясла-садок) «Світлячок», що знаходиться 

за адресою: Черкаська область, Черкаський 

район, с. Руська Поляна, вулиця Незалежності, 

226 

2022 – 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

1300 435 435 430 

1.2.1.13. Капітальний ремонт фасаду Будинку 

культури в с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області 

2022 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

2000 2000 - - 

1.2.1.14. Покращення матеріально-

технічної бази Комунального закладу 

«Центр надання соціальних послуг 

Руськополянської сільської ради» 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

800 600 100 100 
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1.2.1.15. Реконструкція з добудовою 

будинку сільської ради с. Руська Поляна 

по вул. Шевченка, 67 Черкаського р-ну 

Черкаської обл. 

2022 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

3225 3225 - - 

1.2.1.16. Забезпечення Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради 

обладнанням для видачі паспортних 

документів (Робоча станція для 

оформлення та видачі документів 

паспорта громадянина України для виїзду 

за кордон з електронним носієм або 

паспорта громадянина України у формі 

картки та для реєстрації/зняття з 

реєстрації місць проживання/перебування 

осіб (внесення змін до ID-карток) з 

комплектом обладнання) 

2022 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

900 900 - - 

Завдання 1.2.2.  

Впроваджено інноваційні 

технології навчання в 

закладах освіти  

Відсоток 

респондентів, 

які при 

проведенні 

опитування 

відмітили 

покращення 

якості надання в 

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 Бюджет ТГ, 

Державний 

бюджет, 

Обласний 

бюджет, 

МТД/ 

1819 590 611 618 
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послуг в 

освітній сфері, 

% 

Залучені 

кошти 

Заходи: 

1.2.2.1. Впроваджено технологій дистанційної 

освіти в шкільний навчальний процес 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті  

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені кошти 

400 131 134 135 

1.2.2.2. Адаптація та впровадження online, 

хмарних сервісів в навчальний процес 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

475 147 159 169 

1.2.2.3. Запровадження та поширення успішних 

практик дистанційної освіти в школі 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

150 50 50 50 

1.2.2.4. Забезпечення рівного доступу до знань 

(інклюзивна online-школа в т.ч. титрування 

відео-уроків, сурдопереклад, тифлопереклад)  

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

134 44 45 45 
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1.2.2.5. Робототехніка та моделювання в школах 2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

160 51 53 56 

1.2.2.6. Запровадження інтеграційних, ігрових, 

тренінгових, інформаційно-комп’ютерних, 

діалогових технологій в навчальний процес  

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

200 65 67 68 

1.2.2.7. Запровадження електронного 

документообігу в закладах освіти 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

50 20 20 10 

1.2.2.8. Проведення навчальних семінарів з 

підвищення кваліфікації учмтелів 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

250 82 83 85 

Операційна ціль 1.3.  

Громада є спортивною, 

Частка 

респондентів, 

яка при 

2022-

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

 Бюджет ТГ, 

Державний 

8150 2684 2466 3000 
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патріотичною та здоровою проведенні 

опитування 

вказала на 

покращення 

якості надання 

послуг у 

відповідних 

сферах 

Руськополянської 

сільської ради 

бюджет, 

Обласний 

бюджет, 

МТД/ 

Залучені кошти 

Завдання 1.3.1.  

Сформовано здоровий 

спосіб життя мешканців 

громади та покращено стан 

матеріально-технічного 

забезпечення закладів і 

установ, які сприяють 

цьому 

Питома вага 

мешканців, яка 

скористалась 

послугами 

закладів спорту, 

% 

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 Бюджет ТГ, 

Державний 

бюджет, 

Обласний 

бюджет, 

МТД/ 

Залучені 

кошти 

5490 1820 1580 2090 

Заходи: 

1.3.1.1. Створено фітнес-центру в громаді 

2022 Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Відповідний 

відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополян

ської 

сільської 

ради 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені кошти 

250 250 - - 
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1.3.1.2. Встановлення дитячих майданчиків у 

громаді 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Відповідний 

відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополян

ської 

сільської 

ради 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

240 70 80 90 

1.3.1.3. Будівництво басейну на території 

стадіону с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

5000 1500 1500 2000 

Завдання 1.3.2.  

Підтримано місцеві 

аматорські колективи, 

опікування спортивних 

змагань в громаді 

Кількість 

проведених 

спортивних 

заходів у 

громаді, 

одиниць 

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 Бюджет ТГ, 

Державний 

бюджет, 

Обласний 

бюджет, 

МТД/ 

2660 864 886 910 
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Залучені 

кошти 

Заходи:  

1.3.2.1. Встановлення нових спортивних 

майданчиків у громаді 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті  

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені кошти 

1500 500 500 500 

1.3.2.2. Забезпечення спортивних команд, секцій, 

вуличного спорту та професійних спортсменів у 

громаді 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

800 264 266 270 

1.3.2.3. Забезпечення художніх колективів 

громади 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті  

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені кошти 

180 50 60 70 

1.3.2.4. Забезпечення творчим колективам 

громади 

2022 - 

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті  

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені кошти 

180 50 60 70 
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Стратегічна ціль 2. 

Громада безпечного 

довкілля 

Частка 

населення, що за  

результатами 

опитування 

повідомили про: 

задоволення  

змінами в стані 

довкілля ТГ, %; 

2022-

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 Бюджет ТГ, 

Державний 

бюджет, 

Обласний 

бюджет, 

МТД/ 

Залучені кошти 

4850 1590 1613 1647 

Операційна ціль 2.1.  

Забезпечено поводження з 

побутовими відходами в 

громаді 

Відсоток 

респондентів 

громадського 

опитування, які 

вказали на 

підвищення 

якості житлово – 

комунальних 

послуг, % 

2022-

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 Бюджет ТГ, 

Державний 

бюджет, 

Обласний 

бюджет, 

МТД/ 

Залучені кошти 

2350 764 782 804 

Завдання 2.1.1.  

Впроваджено механізми 

збору та утилізації твердих 

побутових відходів 

Частка 

населення ТГ, 

охоплена 

повністю з 

централізованог

о збирання ТПВ, 

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 Бюджет ТГ, 

Державний 

бюджет, 

Обласний 

бюджет, 

2175 714 724 737 
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% МТД/ 

Залучені 

кошти 

Заходи:  

2.1.1.1. Впровадження комплексної системи 

поводження з твердими побутовими відходами 

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Відповідний 

відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополян

ської 

сільської 

ради 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені кошти 

2000 664 666 670 

2.1.1.2.  Придбання контейнерів для роздільного 

збирання ТПВ та їх встановлення на території 

Руськополянської ТГ 

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Відповідний 

відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополян

ської 

сільської 

ради 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

175 50 58 67 

  Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

    

Завдання 2.1.2.  

Сформовано екологічну 

Частка 

респондентів, 

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

 Бюджет ТГ, 

Державний 

175 50 58 67 
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культуру населення яка при 

проведенні 

опитування 

вказала на 

покращення 

екологічної 

культури 

населених 

пунктів 

громади, % 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

бюджет, 

Обласний 

бюджет, 

МТД/ 

Залучені 

кошти 

Заходи:  

2.1.2.1. Очищення території громади від 

невідомих, непридатних та заборонених до 

використання хімічних засобів захисту рослин 

(відходів пестицидів) 

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті  

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені кошти 

175 50 58 67 

Операційна ціль 2.2.  

Безпека населення на 

території відповідає 

сучасним вимогам 

 

Відсоток 

респондентів, 

які при 

проведенні 

опитування 

відмітили 

покращення 

2022-

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 Бюджет ТГ, 

Державний 

бюджет, 

Обласний 

бюджет, 

2500 826 831 843 
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стану безпеки у 

громаді, % 

МТД/ 

Залучені кошти 

Завдання 2.2.1.  

Підвищено спроможність у 

громаді попереджувати, 

реагувати та ліквідувати 

наслідки надзвичайних 

ситуацій 

Відсоток 

охоплення 

території 

постійним 

відеоспостереж

енням, % 

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 Бюджет ТГ, 

Державний 

бюджет, 

Обласний 

бюджет, 

МТД/ 

Залучені 

кошти 

1300 430 432 438 

Заходи: 

2.2.1.1. Впровадження системи 

відеоспостереження 

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті  

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені кошти 

800 265 266 269 

2.2.1.2. Матеріально-технічне забезпечення 

центру безпеки громадян при ТГ 

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

500 165 166 169 

Завдання 2.2.2.  

Запроваджено сучасну 

Відсоток 

охоплення 

території 

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

 Бюджет ТГ, 

Державний 

1200 396 399 405 
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РОЗДІЛ VII. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ ТГ НА 

2022 – 2024 РОКИ 

Таблиця 26. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ ТГ НА 2022 – 2024 

РОКИ 

систему оповіщення та 

систему безпеки громадян 

постійним 

оповіщенням з 

надзвичайних 

ситуацій, % 

Руськополянської 

сільської ради 

бюджет, 

Обласний 

бюджет, 

МТД/ 

Залучені 

кошти 

Заходи: 

2.2.2.1. Впровадження системи оповіщення 

громадян 

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті  

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені кошти 

1000 332 333 335 

2.2.2.2. Проведення навчань, щодо поводження в 

надзвичайних ситуацій 

2022 -

2024 

Відповідний відділ 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Наявність 

відповідного 

обсягу 

ресурсів у 

місцевому 

бюджеті 

Бюджет ТГ  

Державний 

бюджет  

Залучені 

кошти 

200 64 66 70 



Стратегія розвитку Руськополянської територіальної громади на 2022-2028 роки 

 

128 

 

Ін
д

и
к

а
т
о
р

и
 

Д
еза

г
р

ег
а
ц

ія
 

Вихідні дані 

Цільові та фактичні значення 

Д
ж

ер
ел

о
 

ін
ф

о
р

м
а
ц

ії 

Відповідальний 

виконавець 

(структурний 

підрозділ) або 

посадова особа (за 

посадою) 

Комента

рі та 

поясненн

я 
2022 2023 2024 

рік значе

ння 

План Факт План Факт План Факт 

Стратегічна ціль 1. Громада високої якості життя та всебічного розвитку особистості 

Індикатор 1 

Частка 

населення, що за  

результатами 

опитування 

повідомили про: 

задоволення  

змінами в стані 

інфраструктури 

ТГ, %; 

 

 

Чол. 

 

Жінки 

2021 0 

 

0 

 

0 

45 

 

55 

 

65 

 67 

 

70 

 

75 

 79 

 

79 

 

79 

 Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Виконком сільської 

ради 

 

Операційна ціль 1.1. Розвинено та осучаснено інфраструктуру території громади 

Індикатор 1 

Частка 

населення, що за 

результатами 

опитування 

повідомили що 

 

 

Чол. 

 

2021 0 

 

0 

 

15 

 

18 

 

 37 

 

48 

 

 53 

 

53 

 

 Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

 



Стратегія розвитку Руськополянської територіальної громади на 2022-2028 роки 

 

129 

 

задоволена 

якістю послуг з 

водопостачання 

та 

водовідведення, 

% 

Жінки 0 25 50 53 комунального 

господарства  

Індикатор 2 

Збільшення 

частки послуг з 

водопостачання 

та 

водовідведення в 

загальному обсязі 

економічної 

активності 

населення 

громади, % до 

загального обсягу 

 

 

2021 0 15  25  30  Економічна 

статистика 

Виконком сільської 

ради 

 

Завдання 1.1.1.   Покращено інфраструктуру водозабезпечення та водовідведення 

Рівень охоплення 

домогосподарств 

послугами 

водопостачання 

та 

водовідведення, 

% 

 

 

 

Чол. 

 

Жінки 

2021 0 9 

 

9 

 

9 

 18 

 

18 

 

18 

 27 

 

27 

 

27 

 Статистика/у

правлінський 

облік відділу 

житлово – 

комунальног

о 

господарства 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства  
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Заходи: 

1.1.1.1.   Реконструкція водопроводу по вулицях Шевченко, Небесної Сотні с. Руська Поляна Черкаського району, Черкаської області 

Рівень 

охоплення 

домогосподарст

в послугами 

водопостачання, 

% 

 2021 Ні       Статистика/у

правлінський 

облік відділу 

житлово – 

комунальног

о 

господарства 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства  

Виконанн

я робіт в 

2022 році 

1.1.1.2.  Реконструкція каналізаційної насосної станції КНС №2 с. Геронимівка Черкаського району Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні 100      Акт 

виконання 

робіт 

 Виконанн

я робіт 

передбач

ено у 

2022 – 

2023 

роках  

1.1.1.3. Ремонт водопровідних мереж в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області   

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

Виконанн

я робіт 

передбач

ено у 

2022 – 

2024 
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комунального 

господарства 

роках 

1.1.1.4.  Ремонт водопровідних мереж в с.Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

Виконанн

я робіт 

передбач

ено у 

2022 – 

2024 

роках 

1.1.1.5.  Реконструкція водопровідних мереж в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

Виконанн

я робіт 

передбач

ено у 

2022 – 

2024 

роках 

1.1.1.6.  Реконструкція водопровідних мереж в с Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

Виконанн

я робіт 

передбач
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земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

ено у 

2022 – 

2024 

роках 

1.1.1.7.  Ремонти каналізаційної мережі в с. Геронимівка Черкаського району Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

Виконанн

я робіт 

передбач

ено у 

2022 – 

2024 

роках 

1.1.1.8.  Комплекс заходів із забезпечення якісною питною водою населених пунктів Руськополянської ТГ 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 

 

 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

Виконанн

я робіт 

передбач

ено у 

2022 – 

2024 

роках 

1.1.1.9.  Придбання Асенізатора 
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Факт придбання 

асенізатора: 

Так/ні 

 2021 Ні Так      Документи 

купівлі - 

продажу 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.1.10.  Придбання резервуара для води 

Факт придбання  

резервуара для 

води : Так/ні 

 2021 Ні Так      Документи 

купівлі - 

продажу 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

Завдання 1.1.2.  Покращено рівень транспортної доступності 

Частка 

респондентів, 

яка при 

проведенні 

опитування 

вказала на 

покращення 

транспортної 

 

 

Чол. 

 

Жінки 

2021 0 

 

0 

 

0 

14 

 

17 

 

23 

 28 

 

30 

 

33 

 40 

 

40 

 

40 

 Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Виконком сільської 

ради 
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доступності 

населених 

пунктів 

громади, % 

 Заходи: 

 1.1.2.1.   Капітальний ремонт вулиці Шевченка в с. Руська Поляна Черкаський район Черкаська область   

Факт виконання 

робіт Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.2.2.  Капітальний ремонт вулиці Небесної Сотні в с. Руська Поляна Черкаський район Черкаська область 

Факт виконання 

робіт Так/ні 

 2021 Ні          

1.1.2.3.  Будівництво проїзної частини вулиці Шраменка та вулиці Покровська в с. Руська Поляна Черкаський район Черкаська область 

Факт виконання 

робіт Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-
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комунального 

господарства 

1.1.2.4.  Будівництво проїзної частини вулиці Майора Петріва в с. Руська Поляна Черкаський район Черкаська область 

Факт виконання 

робіт Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.2.5.  Будівництво проїзної частини вулиці Піщана в с. Руська Поляна Черкаський район Черкаська область 

Факт виконання 

робіт Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.2.6.  Будівництво тротуарної доріжки по вул. Богдана Хмельницького в с. Дубіївка Черкаського району Черкаської області 

Факт виконання 

робіт Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 
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комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

1.1.2.7.  Ремонт дорожнього покриття по вулицях в с. Руська Поляна    

Факт виконання 

робіт Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.2.8.  Ремонт дорожнього покриття по вулицях в с. Геринимівка 

Факт виконання 

робіт Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.2.9.  Ремонт дорожнього покриття по вулицях в с. Дубіївка 

Факт виконання  2021 Ні       Акт 

виконання 

Відділ 

містобудування, 
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робіт Так/ні робіт архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

1.1.2.10.  Капітальний ремонт покриття тротуару із улаштуванням ліхтарів по вулиці Шевченка, в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської 

області                

Факт виконання 

робіт Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.2.11.Капітальний ремонт покриття тротуару у ЗЗСО №2 

Факт виконання 

робіт Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.2.12.   Капітальний ремонт дорожнього покриття (центр) перехрестя вулиці Шрамента та вулиці Шевченка в с. Руська Поляна, Черкаського 
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району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.2.13.   Капітальний ремонт мостіння біля Будинку культури с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.2.14.   Улаштування в’їзного знаку в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 
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господарства 

1.1.2.15.   Капітальний ремонт асфальтної бігової доріжки на стадіоні с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

Завдання 1.1.3.   Реконструйовано та проведено капітальний ремонт систем вуличного освітлення 

Частка 

населення, що 

за результатами 

опитування 

повідомили про 

задоволення 

існуючим 

рівнем 

благоустрою в 

громаді, % 

 

 

Чол. 

 

Жінок 

2021 Ні 

 

Ні 

 

Ні 

25 

 

20 

 

30 

 30 

 

25 

 

35 

 35 

 

35 

 

35 

 Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Виконком сільської 

ради 

 

Заходи: 

1.1.3.1.    Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-126 (Л-1, Л-3), ТП-518 (Л-2) та ТП-816 (Л-1) по вул. М. Грушевського та віл. Молодіжна 

в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 
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Факт виконання 

робіт Так/ні 

 2021 Ні 24  48  60  Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.3.2.   Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-152 (Л-1), ТП-554 (Л-3) та ТП-761 (Л-2) по вул. Садова, вул. Березнева та вул. Симиренка 

в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт Так/ні 

 2021 Ні 15  20  30  Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.3.3. Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-353 (Л-6), ТП-342 (Л-1) та ТП-574 (Л-1) по вул. Дружби та вул. Лісна в с. Геронимівка, 

Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт Так/ні 

 2021 Ні 10  15  20  Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 
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господарства 

1.1.3.4.   Будівництво мереж вуличного освітлення від ТП-775 по вул. Богуна в с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.3.5. Будівництво мереж вуличного освітлення спортивного майданчика по вул. Богдана Хмельницького в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області 

Відсоток 

виконання 

робіт, % 

 2021 Ні 24  48  51  Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.3.6. Будівництво мережі вуличного освітлення між населеними пунктами с. Руська Поляна – с. Геронимівка 

Відсоток 

виконання 

робіт, % 

 2021 Ні 25  40  55  Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 
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земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

1.1.3.7. Будівництво мережі вуличного освітлення між населеними пунктами с. Руська Поляна – с. Дубіївка 

Відсоток 

виконання 

робіт, % 

 2021 Ні 35  45  60  Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

Завдання 1.1.4.    Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних установ 

Частка 

респондентів, 

які при 

проведенні 

опитування 

відмітили 

покращення 

заходів з 

енергозбережен

ня, % 

 

 

Чол. 

 

Жінок 

2021 Ні 

 

Ні 

 

Ні 

40 

 

35 

 

40 

 45 

 

40 

 

50 

 55 

 

55 

 

55 

 Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Виконком сільської 

ради 
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Заходи: 

1.1.4.1.     Технічне переоснащення системи опалення ЗДО (ясла-садок) «Світлячок» по вул. Незалежності, 226 в с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні Так      Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.4.2.    Реконструкція системи опалення Руськополянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова) Руськополянської 

сільської ради, що розташований за адресою Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вул. Вячеслава Чорновола, 39 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.4.3.  Реконструкція системи опалення Руськополянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Руськополянської сільської ради, 

що розташований за адресою Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вул. Небесної Сотні, 4 (одноповерхова будівля) 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні Так      Акт 

виконання 

Відділ 

містобудування, 
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робіт архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

1.1.4.4.    Реконструкція системи опалення Руськополянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Руськополянської сільської ради, 

що розташований за адресою Черкаська область, Черкаського району, с. Руська Поляна, вул. Небесної Сотні, 4 (двоповерхова будівля) 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні 25  30  35  Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.4.5.  Капітальний ремонт покрівлі приміщення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» за адресою: вулиця Генерал-майора Момота, 6 в 

с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні 15  25  40  Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 
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1.1.4.6.  Капітальний ремонт покрівлі приміщення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» за адресою: вулиця Лесі Українки, 22-а в с. 

Геронимівка Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.4.7.  Капітальний ремонт покрівлі приміщення Будинку культури за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 12 в с. Дубіївка Черкаського 

району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.4.8.  Капітальний ремонт покрівлі приміщення Будинку культури за адресою: вулиця Шраменка, 53 в с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні Так      Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 
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земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

1.1.4.9.  Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» за адресою: вулиця 8-го Березня, 11 в с. Дубіївка, Черкаського 

району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.4.10.  Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» за адресою: вулиця 8-го Березня, 11 в с. Дубіївка, Черкаського 

району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні Так      Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 
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1.1.4.11.  Капітальний ремонт опалення в приміщенні Будинку культури с. Геронимівка, Черкаська область, Черкаський район 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.4.12.  Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова школа інв №101310110150), що розташовані за адресою: вулиця 

Небесної Сотні, 4, с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.4.13.  Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова школа інв №101310110151), що розташовані за адресою: вулиця 

Небесної Сотні, 4, с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 
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власності житлово-

комунального 

господарства 

1.1.4.14.  Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова), що розташовані за адресою: вулиця Вячеслава Чорновола, 4, с. 

Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.4.15.  Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2, що розташовані за адресою: вулиця Старшини Єпіфанова, 39, с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.4.16.  Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, що розташовані за адресою: вулиця Вернигоро, 25, с. Геронимівка, Черкаського 

району, Черкаської області 
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Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.4.17.  Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, що розташовані за адресою: вулиця Б. Хмельницького, 1, с. Дубіївка, 

Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.4.18.  Утеплення будівлі їдальні у Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 1 в с. Дубіївка, Черкаського 

району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
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господарства 

1.1.4.19.  Утеплення будівлі майстерні у Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 1 в с. Дубіївка, 

Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.1.4.20.  Утеплення будівлі бібліотеки у Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 1 в с. Дубіївка, 

Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

Операційна ціль 1.2.  Медичні, освітні, соціальні та культурні послуги є якісними 

Частка 

респондентів, 

 2021 Ні 25  30  40  Звіт за 

результатами 

Виконком сільської 

ради 

 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
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яка при 

проведенні 

опитування 

вказала на 

покращення 

якості надання 

послуг у 

відповідних 

сферах, % 

 

Чол. 

 

Жінки 

 

Ні 

 

Ні 

 

15 

 

10 

 

30 

 

30 

 

40 

 

40 

опитування, 

анкети 

 Завдання 1.2.1.    Приведено до сучасних вимог, матеріально-технічної бази та будівель закладів медичної, освітньої, соціальної, культурної сфер 

Частка 

респондентів, 

яка при 

проведенні 

опитування 

відмітили 

покращення 

якості надання 

послуг в 

освітній сфері, 

медичній, 

соціальній та 

культурній, % 

 

 

 

Чол. 

 

Жінки 

2021 Ні 

 

Ні 

 

Ні 

25 

 

15 

 

10 

 30 

 

30 

 

30 

 40 

 

40 

 

40 

 Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Виконком сільської 

ради 

 

 Заходи: 

 1.2.1.1. Ремонт фасаду (фарбування, штукатурка стін) приміщення ЗДО «Світлячок» (вул. Незалежності, 226 с. Руська Поляна) 
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Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.2.1.2.   Реконструкція ЗДО «Світлячок» з добудовою корпусу на 200 місць по вул. Незалежності, 226 в с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.2.1.3.   Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» за адресою: вулиця 8-го Березня, 11 в с. Дубіївка, Черкаського 

району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 
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господарства 

1.2.1.4.   Капітальний ремонт кабінетів амбулаторії в с. Руська Поляна 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.2.1.5.   Покращення матеріально-технічної бази амбулаторій громади 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.2.1.6.   Ремонт фасаду (фарбування, штукатурка стін) приміщення ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1, що знаходиться за адресою: вул. В. Чорновола, 39 в с. 

Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

 



Стратегія розвитку Руськополянської територіальної громади на 2022-2028 роки 

 

154 

 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

1.2.1.7.   Розвиток інклюзивної освіти у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах громади 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Звіт 

виконкому 

Відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді, спорту 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 

1.2.1.8.   Заміна вікон у школах громади 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.2.1.9.   Забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою 

Факт придбання  2021 Ні 10  20  25  Документи 

купівлі-

Відділ освіти, 

культури, туризму, 
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обладнання, од продажу молоді, спорту 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

1.2.1.10.   Покращення матеріально - технічної бази закладів культури 

Факт придбання 

обладнання, од 

 2021 Ні       Документи 

купівлі-

продажу 

Відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді, спорту 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 

1.2.1.11.   Забезпечення виконання бюджетних програм 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Виконком сільської 

ради 

 

1.2.1.12.   Будівництво павільйонів на території ЗДО (ясла-садок) «Світлячок», що знаходиться за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. 

Руська Поляна, вулиця Незалежності, 226 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-
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комунального 

господарства 

1.2.1.13.   Капітальний ремонт фасаду Будинку культури в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконання 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.2.1.14.  Покращення матеріально-технічної бази Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Руськополянської сільської ради» 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Документи 

купівлі-

продажу 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

1.2.1.15.  Реконструкція з добудовою будинку сільської ради с. Руська Поляна по вул. Шевченка, 67 Черкаського р-ну Черкаської обл. 

Факт виконання  2021 Ні       Акт 

виконання 

Відділ 

містобудування, 
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робіт: Так/ні робіт архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

1.2.1.16.  Забезпечення Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Руськополянської сільської ради обладнанням для видачі 

паспортних документів (Робоча станція для оформлення та видачі документів паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним 

носієм або паспорта громадянина України у формі картки та для реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання/перебування осіб (внесення змін 

до ID-карток) з комплектом обладнання) 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Документи 

купівлі-

продажу 

 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

Завдання 1.2.2. Впроваджено інноваційні технології навчання в закладах освіти 

Частка 

респондентів, 

які при 

проведенні 

опитування 

відмітили 

покращення 

 

 

Чол. 

 

2021 Ні 

 

Ні 

 

3 

 

5 

 

 5 

 

4 

 

 10 

 

10 

 

 Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Виконком сільської 

ради 

 



Стратегія розвитку Руськополянської територіальної громади на 2022-2028 роки 

 

158 

 

інноваційної 

технології 

навчання в 

закладах освіти, 

% 

Жінок 

 

Ні 10 10 10 

Заходи: 

1.2.2.1.  Впроваджено технологій дистанційної освіти в шкільний навчальний процес 

Факт надання 

послуг, Так/ні 

 2021 Ні 3  5  10  Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді, спорту 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 

1.2.2.2.    Адаптація та впровадження online, хмарних сервісів в навчальний процес 

Факт надання 

послуг, Так/ні 

 2021 Ні       Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді, спорту 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 

1.2.2.3.    Запровадження та поширення успішних практик дистанційної освіти в школі 
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Факт надання 

послуг, Так/ні 

 2021 Ні       Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді, спорту 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 

1.2.2.4.    Забезпечення рівного доступу до знань (інклюзивна online-школа в т.ч. титрування відео-уроків, сурдопереклад, тифлопереклад) 

Факт надання 

послуг, Так/ні 

 2021 Ні       Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді, спорту 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 

1.2.2.5.    Робототехніка та моделювання в школах 

Факт надання 

послуг, Так/ні 

 2021 Ні       Звіт 

виконкому 

Відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді, спорту 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 

1.2.2.6.    Запровадження інтеграційних, ігрових, тренінгових, інформаційно-комп’ютерних, діалогових технологій в навчальний процес 



Стратегія розвитку Руськополянської територіальної громади на 2022-2028 роки 

 

160 

 

Факт придбання 

обладнання, од 

 2021 Ні       Документи 

купівлі - 

продажу 

Відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді, спорту 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 

1.2.2.7.    Запровадження електронного документообігу в закладах освіти 

Факт надання 

послуг, Так/ні 

 2021 Ні       Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді, спорту 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 

1.2.2.8.    Проведення навчальних семінарів з підвищення кваліфікації учителів 

Кількість 

проведених 

заходів з 

підвищення 

кваліфікації, од. 

 2021 Ні         Виконанн

я робіт 

передбач

ено у 

2022 – 

2024 

роках 

Операційна ціль 1.3.  Громада є спортивною, патріотичною та здоровою 



Стратегія розвитку Руськополянської територіальної громади на 2022-2028 роки 

 

161 

 

Індикатор 1 

Частка 

респондентів, 

яка при 

проведенні 

опитування 

вказала на 

покращення 

якості у 

відповідних 

сферах, % 

 

 

Чол. 

 

Жінки 

2021 0 

 

0 

 

0 

10 

 

10 

 

10 

 20 

 

20 

 

20 

 30 

 

30 

 

30 

 Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді, спорту 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 

Індикатор 2 

Частка 

населення, яке 

повідомило, що 

за останні 12 

місяців 

користувалось 

відповідними 

послугами, % 

 

 

2021 0 30  40  50  Економічна 

статистика 

Виконком сільської 

ради 

 

Завдання 1.3.1.     Сформовано здоровий спосіб життя мешканців громади та покращено стан матеріально-технічного забезпечення  закладів і 

установ, які сприяють цьому 

Питома вага 

мешканців 

громади, яка 

скористалась 

 

 

2021 78 53  59  60  Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Виконком сільської 

ради 

Виконанн

я робіт 

передбач

ено у 
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послугами , % 

 

2022 – 

2024 

роках 

Заходи: 

1.3.1.1. Створено фітнес-центру в громаді 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні 55  60  75  Акт 

виконаних 

робіт 

Відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді, спорту 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Виконанн

я робіт 

передбач

ено у 

2022 – 

2024 

роках 

1.3.1.2. Встановлення дитячих майданчиків у громаді 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконаних 

робіт 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

Виконанн

я робіт 

передбач

ено у 

2022 – 

2024 

роках 

1.3.1.3. Будівництво басейну на території стадіону с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні       Акт 

виконаних 

Відділ освіти, 

культури, туризму, 
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робіт молоді, спорту 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Завдання 1.3.2.  Підтримано місцеві аматорські колективи, опікування спортивних змагань в громаді 

Факт придбання 

спортивного 

обладнання, од. 

 

 

 

2021 78 53  59    Документи 

купівлі - 

продажу 

Виконком сільської 

ради 

 

Заходи: 

1.3.2.1. Встановлення нових спортивних майданчиків у громаді 

Факт виконання 

робіт: Так/ні 

 2021 Ні 10  15  25  Акт 

виконаних 

робіт 

Відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді, спорту 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

 

1.3.2.2. Забезпечення спортивних команд, секцій, вуличного спорту та професійних спортсменів у громаді 

Факт надання 

послуг, % 

 2021 Ні       Звіт за 

результатами 

опитування, 

Відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді, спорту 

виконавчого 
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анкети комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

1.3.2.3. Забезпечення художніх колективів громади 

Факт надання 

послуг, % 

 2021 Ні       Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Виконком сільської 

ради 

 

1.3.2.4. Забезпечення творчим колективам громади 

Факт надання 

послуг, % 

 2021 Ні       Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Виконком сільської 

ради 

 

Стратегічна ціль 1.  Громада безпечного довкілля 

Індикатор 1 

Частка 

населення, що за  

результатами 

опитування 

повідомили про: 

задоволення  

якості житлово – 

комунальних 

 

 

Чол. 

 

Жінки 

2021 0 

 

0 

 

0 

20 

 

15 

 

10 

 15 

 

30 

 

25 

 25 

 

25 

 

25 

 Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Виконком сільської 

ради 
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послуг, %; 

Операційна ціль 2.1.  Забезпечено поводження з побутовими відходами в громаді 

Індикатор 1 

Частка 

респондентів, 

яка при 

проведенні 

опитування 

вказала на 

покращення 

благоустрою 

громади, % 

 

 

Чол. 

 

Жінки 

2021 0 

 

0 

 

0 

10 

 

10 

 

10 

 20 

 

20 

 

20 

 25 

 

25 

 

25 

 Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Виконком сільської 

ради 

 

Індикатор 2 

Збільшення 

частки послуг по 

благоустрою 

громади, % до 

загального обсягу 

 

 

2021 0 3  4  10  Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Виконком сільської 

ради 

 

Завдання 2.1.1.  Впроваджено механізм збору та утилізації твердих побутових відходів 

Рівень 

охоплення 

домогосподарст

в послугами 

ТПВ, % 

 2021 20 15  25  40  Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

 



Стратегія розвитку Руськополянської територіальної громади на 2022-2028 роки 

 

166 

 

 власності житлово-

комунального 

господарства 

Заходи: 

2.1.1.1. Впровадження комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами 

Відсоток 

виконання робі: 

Так/ні 

 2021 Ні       Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

2.1.1.2.  Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ та їх встановлення на території Руськополянської ТГ 

Факт придбання 

контейнерів: 

Так/ні 

 2021 Ні       Документи 

купівлі - 

продажу 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

Завдання 2.1.2.   Сформовано екологічну культуру населення 
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Частка 

респондентів, 

яка при 

проведенні 

опитування 

вказала на 

покращення 

благоустрою 

громади, % 

 2021 78 53  59    Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Виконком сільської 

ради 

 

Заходи: 

2.1.2.1.  Очищення території громади від невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів 

пестицидів) 

Відсоток 

виконання 

робіт: Так/ні 

         Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин 

комунальної 

власності житлово-

комунального 

господарства 

 

Операційна ціль 2.2.  Безпека населення на території відповідає сучасним вимогам 

Індикатор 1 

Частка 

респондентів які 

при проведенні 

 

 

Чол. 

2021 Ні 

 

Ні 

50 

 

45 

 60 

 

55 

   Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Виконком сільської 

ради 
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опитування 

відмітили 

покращення 

стану безпеки у 

громаді, % 

 

Жінки 

 

Ні 

 

55 

 

65 

Індикатор 2 

Чисельність 

потерпілих за 

останні 12 

місяців від 

фізичного 

насильства 

(умисні вбивства 

та замахи, 

згвалтування та 

замахи, тяжкі 

тілесні 

ушкодження), 

осіб та у % до 

попереднього 

 

 

 

2021 100 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 80 

 

 

 

 

   Статистика 

правоохорон

них органів 

Виконком сільської 

ради 

 

Завдання 2.2.1.   Підвищено спроможність у громаді попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій 

Рівень 

охоплення 

території 

громади 

постійним 

відеоспостереж

 2021 54 57  59    Звітність 

виконкому 

Виконком сільської 

ради 
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енням, % 

 

Заходи: 

2.2.1.1. Впровадження системи відеоспостереження 

Відсоток 

виконання 

робіт, % 

 2021 Ні 43  50  57  Акт 

виконаних 

робіт 

Виконком сільської 

ради 

Виконанн

я робіт 

передбач

ено у 

2022 – 

2024 

роках 

2.2.1.2. Матеріально-технічне забезпечення центру безпеки громадян при ТГ 

Факт придбання 

обладнання, од.  

 2021 Ні 10  15  19  Документи 

купівлі - 

продажу 

Виконком сільської 

ради 

 

Завдання 2.2.2.   Запроваджено сучасну систему оповіщення та систему безпеки громадян 

Рівень 

охоплення 

території 

постійним 

оповіщенням 

системи безпеки 

громадян, % 

 2021 68 71  75    Звіт за 

результатами 

опитування, 

анкети 

Виконком сільської 

ради 
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Заходи: 

2.2.2.1. Впровадження системи оповіщення громадян 

Відсоток 

виконання 

робіт, % 

 2021 Ні       Акт 

виконаних 

робіт 

Виконком сільської 

ради 

Виконанн

я робіт 

передбач

ено у 

2022 – 

2024 

роках 

2.2.2.2. Проведення навчань, щодо поводження в надзвичайних ситуацій 

Кількість 

проведених 

заходів з 

підвищення 

кваліфікації, од. 

 2021 Ні 3  3  3  Звіт 

виконкому 

Виконком сільської 

ради 

Виконанн

я робіт 

передбач

ено у 

2022 – 

2024 

роках 
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VIII. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО 

РОЗВИТКУ 
8.1. Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 1.1. Розвинено 

та осучаснено інфраструктуру території громади 
 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

1. Реконструкція водопроводу по вулиця Шевченко, 

Небесної Сотні с. Руська Поляна Черкаського району, 

Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.1. Покращено інфраструктуру водозабезпечення та 

водовідведення 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Основною метою та завданням даного проекту є: 

- забезпечення нормальних житлово-побутових умов для 

населення з надання централізованого водопостачання та 

створення надійної системи подачі води для   

- забезпечення безперебійного водопостачання мешканців 

села Руська Поляна, установ та підприємств питною водою; 

-  покращення санітарно-епідеміологічного стану в селі 

Руська Поляна; 

 - життєзабезпечення населення та поліпшення якості 

наданих житлово-комунальних послуг; 

 - підвищення ефективності, надійності функціонування та 

стабільної роботи комунального водо-каналізаційного 

підприємства; 

 - зниженням нераціональних витрат комунального 

підприємства 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Серйозною проблемою в сфері постійного водопостачання 

громади є незадовільний стан водопровідної мережі. На 

даний час водопровід внаслідок пошкодження та зношення 

труб знаходиться в незадовільному стані, наявне витікання 
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води з водопроводу. Існуюча водопровідна мережа - 

водопровід із азбестоцементних труб прокладений по 

вулицях Шевченка, Небесної Сотні с. Руська Поляна, який 

втратив свою несучу спроможність. Проектом 

передбачається реконструкція існуючого водопроводу із 

азбестоцементних труб на поліетиленові труби. 

Проектування і будівництво водопроводу  виконується на 

існуючій трасі. Протяжність заміни водопроводу складає 2,4 

км. 

Основними проблемами, що спричинили необхідність 

реалізації проекту є: 

 критичний стан водогону; 

 великі втрати води через постійні аварії; 

 великі витрати коштів на ліквідації поривів; 

 збільшення обсягів централізованого постачання 

питної води мешканцям. 

Реконструкція водопроводу  забезпечить 1350 абонентів 

якісною питною водою. 

 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Кількісні показники: 

Економія коштів при щорічних видатках на утримання доріг 

та благоустрій населеного пункту.  

Якісні показники: 

Реконструкція водопроводу по вулицях Шевченка, Небесної 

Сотні с. Руська Поляна забезпечить безперебійне 

водопостачання мешканців, покращить санітарно-

епідеміологічний стан, поліпшить якість надання житлово-

комунальних послуг. Збільшить довіру громадян до органів 

влади через покращення ними властивим їм функцій. 

Інновація 

Сутність інновації: вирішення проблем для забезпечення 

населення якісними житлово-комунальними послугами.  При 

реконструкції  об’єкту будуть використані новітні екологічні 

будівельні матеріали. 

Характер інновації – організаційний. 

Сфера практичного застосування інновації у місцевому 

самоврядуванні. 

Залучення громадськості до вирішення проблем, які є в 

громаді стане систематичним підходом. 

Реалізація даного проекту сприятиме розвитку громадського 
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суспільства через створення передумов для подальшого 

покращення життя громади та забезпечить населення 

якісною питною водою. 

 

8. Основні заходи проекту 

 

Основні заходи проекту. 

В 2018 році було розроблено проектну документацію з 

Реконструкції водопроводу по вулицях Шевченка, Небесної 

Сотні с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської 

області. Робочий проект виконав ПП «Агропромбуд ПР». 14 

грудня 2018 року  ТОВ "Перша будівельна експертиза" було 

виготовлено Експертний звіт. Загальна вартість у поточних 

цінах станом на 14.12.2018 складає 5765,795 тис. грн. 

Проектом передбачено реконструкція існуючого 

водопроводу із азбестоцементних труб на поліетиленові 

труби. Усунення витоків на аварійних ділянках 

водопровідної мережі, заміна арматури застарілих типів на 

сучасну, яка має сертифікати відповідності, використання 

труб із полімерних матеріалів, що збільшує термін служби 

мереж, знижує гідравлічний опір та втрата потужності. 

 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

5766 - - 5766 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

  

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

2. Реконструкція каналізаційної насосної станції КНС №2 

с. Геронимівка Черкаського району Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.1. Покращено інфраструктуру водозабезпечення та 

водовідведення 

3. Мета та завдання Мета: метою забезпечення безперебійної і надійної роботи 

вказаної насосної станції, а також значно заощадити кошти 
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проекту  

 

на експлуатацію об’єкту водовідведення. 

Завдання: Основними завданнями впровадження проекту є: 

 ■ Підвищення продуктивності КНС; 

 ■ Збільшити показник напору насосного обладнання;    

 ■ Використання сучасного насосного обладнання 

дозволить зменшити витрати електроенергії на їх 

перекачування. 

 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3472 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Проект спрямований на вирішення проблеми безперебійного 

та безаварійного водовідведення в с. Геронимівка, а також 

знизити витрати електроенергії на організацію процесу 

водовідведення, що обслуговує КНС 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Очікувані результати після впровадження проекту: 

- Забезпечення безперебійної роботи каналізаційних мереж; 

- Покращення якості послуг з централізованого 

водовідведення; 

- Запобігання екологічної катастрофи. 

Інновація - Для реконструкції каналізаційної насосної станції 

прийнято сучасне надійне та енергоефективне обладнання, 

що дозволить заощадити при подальшій експлуатації об’єкта. 

8. Основні заходи 

проекту 

 

1. Проведення тендерних процедур та укладання 

договорів з переможцем. 

2. Реконструкція каналізаційної насосної станції №2 с. 

Геронимівка. 

3. Введення об`єкта в експлуатацію.  

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки. 
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10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- 3104 - 3104 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

 

- 

  

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

3. Ремонт водопровідних мереж в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області   

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.1. Покращено інфраструктуру водозабезпечення та 

водовідведення 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Основною метою та завданням даного проекту є: 

- забезпечення нормальних житлово-побутових умов для 

населення з надання централізованого водопостачання та 

створення надійної системи подачі води для   

- забезпечення безперебійного водопостачання мешканців 

села Руська Поляна, установ та підприємств питною водою; 

-  покращення санітарно-епідеміологічного стану в селі 

Руська Поляна; 

 - життєзабезпечення населення та поліпшення якості наданих 

житлово-комунальних послуг; 

 - підвищення ефективності, надійності функціонування та 

стабільної роботи комунального водо-каналізаційного 

підприємства; 

 - зниженням нераціональних витрат комунального 

підприємства 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

8409 
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проект  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Серйозною проблемою в сфері постійного водопостачання 

громади є незадовільний стан водопровідної мережі. На 

даний час водопровід внаслідок пошкодження та зношення 

труб знаходиться в незадовільному стані, наявне витікання 

води з водопроводу. Існуюча водопровідна мережа – 

прокладена із азбестоцементних труб. Проектом 

передбачається ремонт існуючого водопроводу із 

азбестоцементних труб на поліетиленові труби.  

Основними проблемами, що спричинили необхідність 

реалізації проекту є: 

 критичний стан водогону; 

 великі втрати води через постійні аварії; 

 великі витрати коштів на ліквідації поривів; 

 збільшення обсягів централізованого постачання 

питної води мешканцям. 

 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Кількісні показники: 

Економія коштів при щорічних видатках на утримання доріг 

та благоустрій населеного пункту.  

Якісні показники: 

Ремонт водопроводу в с. Руська Поляна забезпечить 

безперебійне водопостачання мешканців, покращить 

санітарно-епідеміологічний стан, поліпшить якість надання 

житлово-комунальних послуг. Збільшить довіру громадян до 

органів влади через покращення ними властивим їм функцій. 

Інновація 

Сутність інновації: вирішення проблем для забезпечення 

населення якісними житлово-комунальними послугами.  При 

ремонт  об’єкту будуть використані новітні екологічні 

будівельні матеріали. 

Характер інновації – організаційний. 

Сфера практичного застосування інновації у місцевому 

самоврядуванні. 

Залучення громадськості до вирішення проблем, які є в 

громаді стане систематичним підходом. 

Реалізація даного проекту сприятиме розвитку громадського 

суспільства через створення передумов для подальшого 

покращення життя громади та забезпечить населення якісною 

питною водою. 
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8. Основні заходи 

проекту 

 

Основні заходи проекту. 

Проектом передбачено ремонт існуючих водопроводів із 

азбестоцементних труб на поліетиленові труби. Усунення 

витоків на аварійних ділянках водопровідної мережі, заміна 

арматури застарілих типів на сучасну, яка має сертифікати 

відповідності, використання труб із полімерних матеріалів, 

що збільшує термін служби мереж, знижує гідравлічний опір 

та втрата потужності. 

Проведення тендерних процедур та укладання договорів з 

переможцем. 

Ремонт існуючих водопроводів с. Руська Поляна. 

Введення об`єкта в експлуатацію. 

 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки. 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

800 1000 2700 4500 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

4. Ремонт водопровідних мереж в с. Геронимівка, 

Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.1. Покращено інфраструктуру водозабезпечення та 

водовідведення 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Основною метою та завданням даного проекту є: 

- забезпечення нормальних житлово-побутових умов для 

населення з надання централізованого водопостачання та 

створення надійної системи подачі води для   
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- забезпечення безперебійного водопостачання мешканців 

села Геронимівка, установ та підприємств питною водою; 

-  покращення санітарно-епідеміологічного стану в селі 

Геронимівка; 

 - життєзабезпечення населення та поліпшення якості наданих 

житлово-комунальних послуг; 

 - підвищення ефективності, надійності функціонування та 

стабільної роботи комунального водо-каналізаційного 

підприємства; 

 - зниженням нераціональних витрат комунального 

підприємства 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3472 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Серйозною проблемою в сфері постійного водопостачання 

громади є незадовільний стан водопровідної мережі. На 

даний час водопровід внаслідок пошкодження та зношення 

труб знаходиться в незадовільному стані, наявне витікання 

води з водопроводу. Існуюча водопровідна мережа – 

прокладена із азбестоцементних труб. Проектом 

передбачається ремонт існуючого водопроводу із 

азбестоцементних труб на поліетиленові труби.  

Основними проблемами, що спричинили необхідність 

реалізації проекту є: 

 критичний стан водогону; 

 великі втрати води через постійні аварії; 

 великі витрати коштів на ліквідації поривів; 

 збільшення обсягів централізованого постачання 

питної води мешканцям. 

 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

Кількісні показники: 

Економія коштів при щорічних видатках на утримання доріг 

та благоустрій населеного пункту.  

Якісні показники: 
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інновації проекту  Ремонт водопроводу в с. Геронимівка забезпечить 

безперебійне водопостачання мешканців, покращить 

санітарно-епідеміологічний стан, поліпшить якість надання 

житлово-комунальних послуг. Збільшить довіру громадян до 

органів влади через покращення ними властивим їм функцій. 

Інновація 

Сутність інновації: вирішення проблем для забезпечення 

населення якісними житлово-комунальними послугами.  При 

ремонті об’єкту будуть використані новітні екологічні 

будівельні матеріали. 

Характер інновації – організаційний. 

Сфера практичного застосування інновації у місцевому 

самоврядуванні. 

Залучення громадськості до вирішення проблем, які є в 

громаді стане систематичним підходом. 

Реалізація даного проекту сприятиме розвитку громадського 

суспільства через створення передумов для подальшого 

покращення життя громади та забезпечить населення якісною 

питною водою. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

 

Основні заходи проекту. 

Проектом передбачено ремонт існуючих водопроводів із 

азбестоцементних труб на поліетиленові труби. Усунення 

витоків на аварійних ділянках водопровідної мережі, заміна 

арматури застарілих типів на сучасну, яка має сертифікати 

відповідності, використання труб із полімерних матеріалів, 

що збільшує термін служби мереж, знижує гідравлічний опір 

та втрата потужності. 

Проведення тендерних процедур та укладання договорів з 

переможцем. 

Ремонт існуючих водопроводів с. Геронимівка. 

Введення об`єкта в експлуатацію. 

 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

500 750 1750 3000 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 
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12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

5. Реконструкція водопровідних мереж в с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.1. Покращено інфраструктуру водозабезпечення та 

водовідведення 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Основною метою та завданням даного проекту є: 

- забезпечення нормальних житлово-побутових умов для 

населення з надання централізованого водопостачання та 

створення надійної системи подачі води для   

- забезпечення безперебійного водопостачання мешканців 

села Руська Поляна, установ та підприємств питною водою; 

-  покращення санітарно-епідеміологічного стану в селі 

Руська Поляна; 

 - життєзабезпечення населення та поліпшення якості наданих 

житлово-комунальних послуг; 

 - підвищення ефективності, надійності функціонування та 

стабільної роботи комунального водо-каналізаційного 

підприємства; 

 - зниженням нераціональних витрат комунального 

підприємства 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Серйозною проблемою в сфері постійного водопостачання 

громади є незадовільний стан водопровідної мережі. На 

даний час водопровід внаслідок пошкодження та зношення 

труб знаходиться в незадовільному стані, наявне витікання 
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води з водопроводу. Існуюча водопровідна мережа – 

прокладена із азбестоцементних труб. Проектом 

передбачається реконструкція існуючого водопроводу із 

азбестоцементних труб на поліетиленові труби.  

Основними проблемами, що спричинили необхідність 

реалізації проекту є: 

 критичний стан водогону; 

 великі втрати води через постійні аварії; 

 великі витрати коштів на ліквідації поривів; 

 збільшення обсягів централізованого постачання 

питної води мешканцям. 

 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Кількісні показники: 

Економія коштів при щорічних видатках на утримання доріг 

та благоустрій населеного пункту.  

Якісні показники: 

Реконструкція водопроводу в с. Руська Поляна забезпечить 

безперебійне водопостачання мешканців, покращить 

санітарно-епідеміологічний стан, поліпшить якість надання 

житлово-комунальних послуг. Збільшить довіру громадян до 

органів влади через покращення ними властивим їм функцій. 

Інновація 

Сутність інновації: вирішення проблем для забезпечення 

населення якісними житлово-комунальними послугами.  При 

реконструкції  об’єкту будуть використані новітні екологічні 

будівельні матеріали. 

Характер інновації – організаційний. 

Сфера практичного застосування інновації у місцевому 

самоврядуванні. 

Залучення громадськості до вирішення проблем, які є в 

громаді стане систематичним підходом. 

Реалізація даного проекту сприятиме розвитку громадського 

суспільства через створення передумов для подальшого 

покращення життя громади та забезпечить населення якісною 

питною водою. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

 

Основні заходи проекту. 

Проектом передбачено реконструкція існуючих водопроводів 

із азбестоцементних труб на поліетиленові труби. Усунення 

витоків на аварійних ділянках водопровідної мережі, заміна 

арматури застарілих типів на сучасну, яка має сертифікати 
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відповідності, використання труб із полімерних матеріалів, 

що збільшує термін служби мереж, знижує гідравлічний опір 

та втрата потужності. 

Проведення тендерних процедур та укладання договорів з 

переможцем. 

Реконструкція існуючих водопроводів с. Руська Поляна. 

Введення об`єкта в експлуатацію. 

 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

300 400 800 1500 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

6. Реконструкція водопровідних мереж в с Геронимівка, 

Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.1. Покращено інфраструктуру водозабезпечення та 

водовідведення 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Основною метою та завданням даного проекту є: 

- забезпечення нормальних житлово-побутових умов для 

населення з надання централізованого водопостачання та 

створення надійної системи подачі води для   

- забезпечення безперебійного водопостачання мешканців 

села Геронимівка, установ та підприємств питною водою; 

-  покращення санітарно-епідеміологічного стану в селі 

Геронимівка; 

 - життєзабезпечення населення та поліпшення якості наданих 
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житлово-комунальних послуг; 

 - підвищення ефективності, надійності функціонування та 

стабільної роботи комунального водо-каналізаційного 

підприємства; 

 - зниженням нераціональних витрат комунального 

підприємства 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3472 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Серйозною проблемою в сфері постійного водопостачання 

громади є незадовільний стан водопровідної мережі. На 

даний час водопровід внаслідок пошкодження та зношення 

труб знаходиться в незадовільному стані, наявне витікання 

води з водопроводу. Існуюча водопровідна мережа – 

прокладена із азбестоцементних труб. Проектом 

передбачається реконструкція існуючого водопроводу із 

азбестоцементних труб на поліетиленові труби.  

Основними проблемами, що спричинили необхідність 

реалізації проекту є: 

 критичний стан водогону; 

 великі втрати води через постійні аварії; 

 великі витрати коштів на ліквідації поривів; 

 збільшення обсягів централізованого постачання 

питної води мешканцям. 

 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Кількісні показники: 

Економія коштів при щорічних видатках на утримання доріг 

та благоустрій населеного пункту.  

Якісні показники: 

Реконструкція водопроводу в с. Геронимівка забезпечить 

безперебійне водопостачання мешканців, покращить 

санітарно-епідеміологічний стан, поліпшить якість надання 

житлово-комунальних послуг. Збільшить довіру громадян до 

органів влади через покращення ними властивим їм функцій. 

Інновація 
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Сутність інновації: вирішення проблем для забезпечення 

населення якісними житлово-комунальними послугами.  При 

реконструкції  об’єкту будуть використані новітні екологічні 

будівельні матеріали. 

Характер інновації – організаційний. 

Сфера практичного застосування інновації у місцевому 

самоврядуванні. 

Залучення громадськості до вирішення проблем, які є в 

громаді стане систематичним підходом. 

Реалізація даного проекту сприятиме розвитку громадського 

суспільства через створення передумов для подальшого 

покращення життя громади та забезпечить населення якісною 

питною водою. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

 

Основні заходи проекту. 

Проектом передбачено реконструкція існуючих водопроводів 

із азбестоцементних труб на поліетиленові труби. Усунення 

витоків на аварійних ділянках водопровідної мережі, заміна 

арматури застарілих типів на сучасну, яка має сертифікати 

відповідності, використання труб із полімерних матеріалів, 

що збільшує термін служби мереж, знижує гідравлічний опір 

та втрата потужності. 

Проведення тендерних процедур та укладання договорів з 

переможцем. 

Реконструкція існуючих водопроводів с. Геронимівка. 

Введення об`єкта в експлуатацію. 

 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

150 200 550 900 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

 

- 
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1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

7. Ремонт каналізаційної мережі в с. Геронимівка 

Черкаського району Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.1. Покращено інфраструктуру водозабезпечення та 

водовідведення 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета: метою забезпечення безперебійної і надійної роботи 

вказаної насосної станції, а також значно заощадити кошти 

на експлуатацію об’єкту водовідведення. 

Завдання: Основними завданнями впровадження проекту є: 

 ■ Підвищення продуктивності КНС; 

 ■ Збільшити показник напору насосного обладнання;    

 ■ Використання сучасного насосного обладнання 

дозволить зменшити витрати електроенергії на їх 

перекачування. 

 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3472 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Проект спрямований на вирішення проблеми безперебійного 

та безаварійного водовідведення в с. Геронимівка, а також 

знизити витрати електроенергії на організацію процесу 

водовідведення, що обслуговує КНС 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Очікувані результати після впровадження проекту: 

- Забезпечення безперебійної роботи каналізаційних мереж; 

- Покращення якості послуг з централізованого 

водовідведення; 

- Запобігання екологічної катастрофи. 

Інновація - Для реконструкції каналізаційної насосної станції 

прийнято сучасне надійне та енергоефективне обладнання, 

що дозволить заощадити при подальшій експлуатації мережі. 
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8. Основні заходи 

проекту 

 

4. Проведення тендерних процедур та укладання 

договорів з переможцем. 

5. Ремонт каналізаційної мережі в с. Геронимівка. 

6. Введення об`єкта в експлуатацію.  

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

145 235 420 800 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

8. Комплекс заходів із забезпечення якісною питною водою 

населених пунктів Руськополянської ТГ 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.1. Покращено інфраструктуру водозабезпечення та 

водовідведення 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Покращено інфраструктуру водозабезпечення населених 

пунктів для доступу різних груп населення до надійних 

водних джерел. Поліпшення якості питної води в громаді, 

зменшення втрат води в системі водопостачання. 

Підвищення стабільності водопостачання споживачів в 

зв’язку зі зменшенням кількості відключень подачі води для 

проведення ремонтних робіт. Економія електроенергії, яка 

використовується для подачі води, та економія води за 

рахунок зменшення втрат. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ. 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

15345 
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проект  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Відсутність якісного, безперебійного централізованого 

водопостачання населення та соціальної сфери. Це пов’язано 

з високою зношеністю існуючої системи водопостачання, 

наявністю аварійних ділянок мереж. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Заміна існуючих мереж водопостачання довжиною більше 

100 км на поліетиленові. 

Покращення умов водопостачання споживачів.  

Зменшення втрат води. Усунення вторинного забруднення 

води у водоводі. Економія електроенергії та водних ресурсів, 

а також зменшення ймовірності виникнення аварій.  

Інновації проекту – використання поліетиленових труб, 

гарантований термін експлуатації яких становить 50 років. 

8. Основні заходи 

проекту 

 

1.Проведення тендерних процедур.  

2.Укладання договору з переможцем тендерної процедури 

закупівлі. 

3.Ремонтні роботи. 

4.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

200 300 1000 1500 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

9. Придбання Асенізатора 

2. Номер і назва завдання 1.1.1. Покращено інфраструктуру водозабезпечення та 
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з відповідної стратегії 

розвитку громади 

водовідведення 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є підвищення якості надання комунальних 

послуг мешканцям, шляхом придбання Асенізатора, за 

умови оптимізації фінансових та трудових витрат 

комунального господарства. 

Завдання проекту: забезпечення ефективного 

функціонування комунальної сфери, збільшення фінансових 

надходжень до місцевого бюджету, створення сприятливих 

умов для життя мешканців. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

За тривалий час експлуатації систем водовідведення 

виявлено ряд недоліків,  зношеність спецтехніки, 

використання застарілої техніки не дозволяє оперативно та 

якісно вирішувати проблеми, що виникають на території 

громади.  

Техніка спеціального призначення дозволяє здійснювати 

обслуговування потреб населення громади за оптимально 

короткі проміжки часу з найменшими витратами. У 

комунальних підприємствах громади технічні засоби 

спеціального призначення не списуються, а постійно 

ремонтуються. Неоправдані витрати праці, витрати на 

запчастини, спонукають до вирішення проблеми шляхом 

закупівлі нового транспортного засобу.  Проектом 

передбачена закупівля Асенізатора.   

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Підвищення якості надання комунальних послуг мешканцям 

громади. 

Зменшення витрат на простої та запчастини, необхідні для 

ремонту транспорту. 

Зростання інтенсивності та збільшення об’ємів робіт у 

комунальному секторі, що дозволить збільшити обсяг 
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прибутку. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

 

Пошук пропозицій по закупівлі транспортної одиниці. 

Проведення тендеру. 

Укладання угоди на закупівлю. 

Передача придбаного транспорту на баланс комунального 

підприємства «Поляна». 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

2000 - - 2000 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

10. Придбання резервуара для води 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.1. Покращено інфраструктуру водозабезпечення та 

водовідведення 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є підвищення якості надання комунальних 

послуг мешканцям, шляхом придбання додаткової одиниці 

спецтехніки, за умови оптимізації фінансових та трудових 

витрат комунального господарства. 

Завдання проекту: 

Оптимізація технологічного процесу по обслуговуванню 

систем водовідведення, водопостачання. 

Забезпечення ефективного функціонування комунальної 



Стратегія розвитку Руськополянської територіальної громади на 2022-2028 роки 

 

190 

 

сфери. 

Збільшення фінансових надходжень до місцевого бюджету. 

Покращення санітарного стану території громади. 

Створення сприятливих умов для життя мешканців. 

Зменшення втрат та витрат питної води. 

Зниження загрози для екологічного середовища. 

Підвищення привабливості міста для здійснення 

господарської діяльності. 

 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Забезпечення населення громади якісною питною водою є 

пріоритетним та лежить в основі реалізації права на гідні 

умови життя. Мережі водопостачання побудовані ще в 70-х 

роках минулого століття. Позитивним моментом є 

стабільність роботи комунальних господарств які 

забезпечують централізованим водопостачанням мешканців 

громади. Дотримання спецтехніки у постійному робочому 

стані вимагає значних фінансових вкладень та проведення 

ремонтних робіт. Застаріле технічне оснащення вимагає 

додаткових витрат праці, наприклад, при виконанні 

елементарних робіт з ліквідації течії.  У комунальних 

підприємствах громади технічні засоби спеціального 

призначення не списуються, а постійно ремонтуються а 

резервуар для води взагалі відсутній. Неоправдані витрати 

праці, витрати на запчастини, спонукають до вирішення 

проблеми шляхом закупівлі «Резервуара для питної води» 

для мешканців громади.  

   Отже, до основних проблем належать: відсутність 

Резервуара для питної води» для мешканців громади 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

Метою проекту є підвищення якості надання комунальних 

послуг мешканцям, шляхом придбання додаткової одиниці 
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інновації проекту  спецтехніки. 

Завдання проекту: 

Оптимізація технологічного процесу по обслуговуванню 

систем водовідведення, водопостачання. 

Забезпечення ефективного функціонування комунальної 

сфери. 

Збільшення фінансових надходжень до місцевого бюджету. 

Покращення санітарного стану території громади. 

Створення сприятливих умов для життя мешканців. 

Зниження загрози для екологічного середовища. 

 

Підвищення привабливості міста для здійснення 

господарської діяльності. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

 

Пошук пропозицій по закупівлі транспортної одиниці. 

Проведення тендеру. 

Укладання угоди на закупівлю. 

Передача придбаного транспорту на баланс комунального 

підприємства «Поляна». 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- 1100 - 1100 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

11. Капітальний ремонт вулиці Шевченка в с. Руська 

Поляна Черкаський район Черкаська область 
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розвитку 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.2. Покращено рівень транспортної доступності 

 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Основною метою проекту є вирішення проблеми 

капітального ремонту вулиці Шевченка в с. Руська Поляна, 

покращення дорожньої-транспортної інфраструктури та 

благоустрою села,  підвищення добробуту населення та 

покращити довіру людей до місцевої громади, яка повинна 

забезпечити соціальні стандарти та якість життя в усіх 

сферах. 

Даний проект забезпечить підвищення якості 

дорожнього покриття на проектованій ділянці вулиці 

Шевченка в с. Руська Поляна. та створить належні умови для 

під’їзду мешканців що поліпшують доступність жителів до 

об’єктів та установ, у яких надаються адміністративні, 

соціальні та інші послуги; та загалом підвищить логістичну 

спроможність дорожньо-транспортної системи села. 

Завдання проекту розділено на 2 етапи: 

 1 етап – передбачає здійснити капітальний ремонт 

вулиці Шевченка в с. Руська Поляна Черкаський район, 

Черкаська область; 

 2 етап – оптимізувати роботу з ремонту та утримання 

доріг громади. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Заходи проекту реалізуються на території села Руська Поляна 

Черкаської області. 

Площа в межах населеного пункту становить 246,6 км2. 

Кількість населення станом на 01.01.2021р. становить 15345 

осіб. 

Дорога по вулиці Шевченка в. с. Руська Поляна на 
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сьогоднішній день є важливим об’єктом оскільки забезпечує 

доступ мешканців цього села та села Геронимівка і Дубіївка. 

Мережа автомобільних доріг громади є невід’ємною  

частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує  

роботу галузей промисловості і сільського господарства, 

соціальний розвиток. Найбільш гострим питанням 

вважається невідповідність існуючої транспортної мережі та 

загальної інфраструктури системи дорожньо-вуличних 

елементів в селі, потребам всебічного розвитку сучасного 

сільського утворення.  Адже більшість доріг у свій час 

прокладалися за тогочасних технічних умов. Все це 

обумовлює необхідність у переплануванні й 

переформатуванні існуючої транспортної мережі та загальної 

інфраструктури доріг в селі. Стан розвитку дорожнього 

господарства громади свідчить про певні труднощі зумовлені 

недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт 

порівняно з потребами. Поліпшення інвестиційної 

привабливості території. 

Для покращення експлуатаційних якостей та забезпечення 

безпеки руху, автомобільна  дорога потребує  виконання 

капітального ремонту по вулиці  Шевченка с. Руська Поляна. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Кількісні показники: 

Економія коштів при. щорічних видатках на утримання  

доріг та благоустрій населеного пункту. 

Якісні показники: 

-Підвищення якості дорожньо-транспортного покриття 

в с. Руська Поляна; 

-Забезпечення населення комфортним під’їздом до 

центра, основних соціальних об’єктів села в тому числі 

адміністративних та інші послуги 

2.6. Інновація 

Сутність інновації: вирішення проблем з негативним станом 

доріг в селі завдяки проектній діяльності. 

Інноваційна спрямованість полягає у активізації громади, 

керівництва в напрямку залучення коштів в соціальну сферу 

через розробку та реалізацію соціальних інфраструктурних 
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проектів. 

           Характер інновації – організаційний. 

Сфера практичного застосування інновації у місцевому 

самоврядуванні.  

Залучення громадськості до вирішення проблем, які є в 

громаді стане систематичним підходом.  

Основні характеристики (цінність, прогнозований позитивний 

ефект).  

В результаті реалізації проекту очікується отримати 

позитивний ефект: відбудеться зростання довіри громади до 

владних інституцій, будуть створені якісні умови проїзду 

жителів. 

 

8. Основні заходи 

проекту 

 

Основні заходи проекту  

Основними заходами проекту є: 

- Активізувати діяльність в напрямку вирішення 

проблеми пов’язаних із незадовільним станом 

дороги в селі Руська Поляна по вулиці Шевченка; 

- Здійснити капітальний ремонт вулиці Шевченка 

с. Руська Поляна Черкаський район, Черкаська 

область. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1800 2200 2479 6479 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

- 

 

1. Назва програми і 12. Капітальний ремонт вулиці Небесної Сотні в с. 
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проекту місцевого 

розвитку 

Руська Поляна Черкаський район Черкаська область 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.2. Покращено рівень транспортної доступності 

 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Основною метою проекту є вирішення проблеми 

капітального ремонту вулиці Небесної Сотні в с. Руська 

Поляна, покращення дорожньої-транспортної інфраструктури 

та благоустрою села,  підвищення добробуту населення та 

покращити довіру людей до місцевої громади, яка повинна 

забезпечити соціальні стандарти та якість життя в усіх 

сферах. 

Даний проект забезпечить підвищення якості 

дорожнього покриття на проектованій ділянці вулиці 

Небесної Сотні в с. Руська Поляна. та створить належні умови 

для під’їзду мешканців що поліпшують доступність жителів 

до об’єктів та установ, у яких надаються адміністративні, 

соціальні та інші послуги; та загалом підвищить логістичну 

спроможність дорожньо-транспортної системи села. 

Завдання проекту розділено на 2 етапи: 

 1 етап – передбачає здійснити капітальний ремонт 

вулиці Небесної Сотні в с. Руська Поляна Черкаський район, 

Черкаська область; 

 2 етап – оптимізувати роботу з ремонту та утримання 

доріг громади. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано 

проект. 

Заходи проекту реалізуються на території села Руська Поляна 

Черкаської області. 

 Площа в межах населеного пункту становить 246,6 
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км2. Кількість населення станом на 01.01.2021р. становить 

15345 осіб. 

 Дорога по вулиці Небесної Сотні в. с. Руська Поляна 

на сьогоднішній день є важливим об’єктом оскільки 

забезпечує доступ мешканців цього села та села Геронимівка і 

Дубіївка. Мережа автомобільних доріг громади є 

невід’ємною  частиною єдиної транспортної системи, що 

забезпечує  роботу галузей промисловості і сільського 

господарства, соціальний розвиток. Найбільш гострим 

питанням вважається невідповідність існуючої транспортної 

мережі та загальної інфраструктури системи дорожньо-

вуличних елементів в селі, потребам всебічного розвитку 

сучасного сільського утворення.  Адже більшість доріг у свій 

час прокладалися за тогочасних технічних умов. Все це 

обумовлює необхідність у переплануванні й 

переформатуванні існуючої транспортної мережі та загальної 

інфраструктури доріг в селі. Стан розвитку дорожнього 

господарства громади свідчить про певні труднощі зумовлені 

недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт 

порівняно з потребами. Поліпшення інвестиційної 

привабливості території. 

Для покращення експлуатаційних якостей та забезпечення 

безпеки руху, автомобільна  дорога потребує  виконання 

капітального ремонту по вулиці  Небесної Сотні с. Руська 

Поляна. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Кількісні та якісні показники результативності 

проекту. 

Кількісні показники: 

Економія коштів при. щорічних видатках на утримання  

доріг та благоустрій населеного пункту. 

Якісні показники: 

-Підвищення якості дорожньо-транспортного покриття 

в с. Руська Поляна; 

-Забезпечення населення комфортним під’їздом до 

центра, основних соціальних об’єктів села в тому числі 

адміністративних та інші послуги 



Стратегія розвитку Руськополянської територіальної громади на 2022-2028 роки 

 

197 

 

Інновація       

Сутність інновації: вирішення проблем з негативним станом 

доріг в селі завдяки проектній діяльності. 

Інноваційна спрямованість полягає у активізації громади, 

керівництва в напрямку залучення коштів в соціальну сферу 

через розробку та реалізацію соціальних інфраструктурних 

проектів. 

           Характер інновації – організаційний. 

Сфера практичного застосування інновації у місцевому 

самоврядуванні.  

Залучення громадськості до вирішення проблем, які є в 

громаді стане систематичним підходом.  

Основні характеристики (цінність, прогнозований позитивний 

ефект).  

В результаті реалізації проекту очікується отримати 

позитивний ефект: відбудеться зростання довіри громади до 

владних інституцій, будуть створені якісні умови проїзду 

жителів. 

8. Основні заходи 

проекту 

 

Основні заходи проекту  

Основними заходами проекту є: 

- Активізувати діяльність в напрямку вирішення проблеми 

пов’язаних із незадовільним станом дороги в селі Руська 

Поляна по вулиці Небесної Сотні; 

- Здійснити капітальний ремонт вулиці Небесноїл Сотні с. 

Руська Поляна Черкаський район, Черкаська область. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

2500 3500 4213 10213 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація  
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щодо проекту (за 

потреби) 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

13. Будівництво проїзної частини вулиці Шраменка та 

вулиці Покровська в с. Руська Поляна Черкаський 

район Черкаська область 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.2. Покращено рівень транспортної доступності 

 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Основною метою проекту є вирішення проблеми 

будівництво проїзної частини вулиці Шраменка та вулиці 

Покровська в с. Руська Поляна, покращення дорожньої-

транспортної інфраструктури та благоустрою села,  

підвищення добробуту населення та покращити довіру людей 

до місцевої громади, яка повинна забезпечити соціальні 

стандарти та якість життя в усіх сферах. 

Даний проект забезпечить підвищення якості 

дорожнього покриття на проектованій ділянці вулиці 

Шраменка та вулиці Покровська в с. Руська Поляна. та 

створить належні умови для під’їзду мешканців що 

поліпшують доступність жителів до об’єктів та установ, у 

яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги; та 

загалом підвищить логістичну спроможність дорожньо-

транспортної системи села. 

Завдання проекту розділено на 2 етапи: 

1 етап – передбачає здійснити будівництво проїзної частини 

вулиці Шраменка та вулиці Покровська в с. Руська Поляна 

Черкаський район, Черкаська область; 

2 етап – оптимізувати роботу з ремонту та утримання доріг 

громади. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 
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6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано 

проект. 

Заходи проекту реалізуються на території села Руська Поляна 

Черкаської області. 

 Площа в межах населеного пункту становить 246,6 

км2. Кількість населення станом на 01.01.2021р. становить 

15345 осіб. 

 Мережа автомобільних доріг громади є невід’ємною  

частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує  

роботу галузей промисловості і сільського господарства, 

соціальний розвиток. Найбільш гострим питанням 

вважається невідповідність існуючої транспортної мережі та 

загальної інфраструктури системи дорожньо-вуличних 

елементів в селі, потребам всебічного розвитку сучасного 

сільського утворення.  Адже більшість доріг у свій час 

прокладалися за тогочасних технічних умов. Все це 

обумовлює необхідність у переплануванні й 

переформатуванні існуючої транспортної мережі та загальної 

інфраструктури доріг в селі. Стан розвитку дорожнього 

господарства громади свідчить про певні труднощі зумовлені 

недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт 

порівняно з потребами. Поліпшення інвестиційної 

привабливості території. 

Для покращення експлуатаційних якостей та забезпечення 

безпеки руху, автомобільна  дорога потребує  виконання 

будівництва проїзної частини вулиці Шраменка та вулиці 

Покровська в с. Руська Поляна. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Кількісні показники: 

Економія коштів при. щорічних видатках на утримання  

доріг та благоустрій населеного пункту. 

Якісні показники: 

-Підвищення якості дорожньо-транспортного покриття 

в с. Руська Поляна; 

. Інновація 

Сутність інновації: вирішення проблем з негативним станом 
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доріг в селі завдяки проектній діяльності. 

Інноваційна спрямованість полягає у активізації громади, 

керівництва в напрямку залучення коштів в соціальну сферу 

через розробку та реалізацію соціальних інфраструктурних 

проектів. 

           Характер інновації – організаційний. 

Сфера практичного застосування інновації у місцевому 

самоврядуванні.  

Залучення громадськості до вирішення проблем, які є в 

громаді стане систематичним підходом.  

Основні характеристики (цінність, прогнозований позитивний 

ефект).  

В результаті реалізації проекту очікується отримати 

позитивний ефект: відбудеться зростання довіри громади до 

владних інституцій, будуть створені якісні умови проїзду 

жителів. 

8. Основні заходи 

проекту 

 

Основними заходами проекту є: 

- Активізувати діяльність в напрямку вирішення проблеми 

пов’язаних із незадовільним станом дороги в селі Руська 

Поляна по вулиці Шраменка та вулиці Покровська; 

- Здійснити будівництво проїзної частини вулиці Шраменка 

та вулиці Покровська в с. Руська Поляна Черкаський район, 

Черкаська область.  

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- 6618 - 6618 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

 

- 
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1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

14. Будівництво проїзної частини вулиці Майора Петріва 

в с. Руська Поляна Черкаський район Черкаська область 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.2. Покращено рівень транспортної доступності 

 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Основною метою проекту є вирішення проблеми 

будівництво проїзної частини вулиці Майора Петріва в с. 

Руська Поляна, покращення дорожньої-транспортної 

інфраструктури та благоустрою села,  підвищення добробуту 

населення та покращити довіру людей до місцевої громади, 

яка повинна забезпечити соціальні стандарти та якість життя 

в усіх сферах. 

Даний проект забезпечить підвищення якості 

дорожнього покриття на проектованій ділянці вулиці Майора 

Петріва в с. Руська Поляна. та створить належні умови для 

під’їзду мешканців що поліпшують доступність жителів до 

об’єктів та установ, у яких надаються адміністративні, 

соціальні та інші послуги; та загалом підвищить логістичну 

спроможність дорожньо-транспортної системи села. 

Завдання проекту розділено на 2 етапи: 

1 етап – передбачає здійснити будівництво проїзної частини 

вулиці Майора Петріва в с. Руська Поляна Черкаський район, 

Черкаська область; 

2 етап – оптимізувати роботу з ремонту та утримання доріг 

громади. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано 

проект. 

Заходи проекту реалізуються на території села Руська Поляна 

Черкаської області. 
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 Площа в межах населеного пункту становить 246,6 

км2. Кількість населення станом на 01.01.2021р. становить 

15345 осіб. 

 Мережа автомобільних доріг громади є невід’ємною  

частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує  

роботу галузей промисловості і сільського господарства, 

соціальний розвиток. Найбільш гострим питанням 

вважається невідповідність існуючої транспортної мережі та 

загальної інфраструктури системи дорожньо-вуличних 

елементів в селі, потребам всебічного розвитку сучасного 

сільського утворення.  Адже більшість доріг у свій час 

прокладалися за тогочасних технічних умов. Все це 

обумовлює необхідність у переплануванні й 

переформатуванні існуючої транспортної мережі та загальної 

інфраструктури доріг в селі. Стан розвитку дорожнього 

господарства громади свідчить про певні труднощі зумовлені 

недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт 

порівняно з потребами. Поліпшення інвестиційної 

привабливості території. 

Для покращення експлуатаційних якостей та забезпечення 

безпеки руху, автомобільна  дорога потребує  виконання 

будівництва проїзної частини вулиці Майора Петрів в с. 

Руська Поляна. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Кількісні показники: 

Економія коштів при. щорічних видатках на утримання  

доріг та благоустрій населеного пункту. 

Якісні показники: 

-Підвищення якості дорожньо-транспортного покриття 

в с. Руська Поляна; 

. Інновація 

Сутність інновації: вирішення проблем з негативним станом 

доріг в селі завдяки проектній діяльності. 

Інноваційна спрямованість полягає у активізації громади, 

керівництва в напрямку залучення коштів в соціальну сферу 

через розробку та реалізацію соціальних інфраструктурних 

проектів. 
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           Характер інновації – організаційний. 

Сфера практичного застосування інновації у місцевому 

самоврядуванні.  

Залучення громадськості до вирішення проблем, які є в 

громаді стане систематичним підходом.  

Основні характеристики (цінність, прогнозований позитивний 

ефект).  

В результаті реалізації проекту очікується отримати 

позитивний ефект: відбудеться зростання довіри громади до 

владних інституцій, будуть створені якісні умови проїзду 

жителів. 

8. Основні заходи 

проекту 

 

Основними заходами проекту є: 

- Активізувати діяльність в напрямку вирішення проблеми 

пов’язаних із незадовільним станом дороги в селі Руська 

Поляна по Майора Петріва; 

- Здійснити будівництво проїзної частини вулиці Майора 

Петріва в с. Руська Поляна Черкаський район, Черкаська 

область.  

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- - 1794 1794 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

15. Будівництво проїзної частини вулиці Піщана в с. 

Руська Поляна Черкаський район Черкаська область 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

1.1.2. Покращено рівень транспортної доступності 
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розвитку громади  

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Основною метою проекту є вирішення проблеми 

будівництво проїзної частини вулиці Піщана в с. Руська 

Поляна, покращення дорожньої-транспортної інфраструктури 

та благоустрою села,  підвищення добробуту населення та 

покращити довіру людей до місцевої громади, яка повинна 

забезпечити соціальні стандарти та якість життя в усіх 

сферах. 

Даний проект забезпечить підвищення якості 

дорожнього покриття на проектованій ділянці вулиці Піщана 

в с. Руська Поляна. та створить належні умови для під’їзду 

мешканців що поліпшують доступність жителів до об’єктів та 

установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші 

послуги; та загалом підвищить логістичну спроможність 

дорожньо-транспортної системи села. 

Завдання проекту розділено на 2 етапи: 

1 етап – передбачає здійснити будівництво проїзної частини 

вулиці Піщана в с. Руська Поляна Черкаський район, 

Черкаська область; 

2 етап – оптимізувати роботу з ремонту та утримання доріг 

громади. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано 

проект. 

Заходи проекту реалізуються на території села Руська Поляна 

Черкаської області. 

 Площа в межах населеного пункту становить 246,6 

км2. Кількість населення станом на 01.01.2021р. становить 

15345 осіб. 

 Мережа автомобільних доріг громади є невід’ємною  

частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує  
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роботу галузей промисловості і сільського господарства, 

соціальний розвиток. Найбільш гострим питанням 

вважається невідповідність існуючої транспортної мережі та 

загальної інфраструктури системи дорожньо-вуличних 

елементів в селі, потребам всебічного розвитку сучасного 

сільського утворення.  Адже більшість доріг у свій час 

прокладалися за тогочасних технічних умов. Все це 

обумовлює необхідність у переплануванні й 

переформатуванні існуючої транспортної мережі та загальної 

інфраструктури доріг в селі. Стан розвитку дорожнього 

господарства громади свідчить про певні труднощі зумовлені 

недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт 

порівняно з потребами. Поліпшення інвестиційної 

привабливості території. 

Для покращення експлуатаційних якостей та забезпечення 

безпеки руху, автомобільна  дорога потребує  виконання 

будівництва проїзної частини вулиці Піщана в с. Руська 

Поляна. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Кількісні показники: 

Економія коштів при. щорічних видатках на утримання  

доріг та благоустрій населеного пункту. 

Якісні показники: 

-Підвищення якості дорожньо-транспортного покриття 

в с. Руська Поляна; 

. Інновація 

Сутність інновації: вирішення проблем з негативним станом 

доріг в селі завдяки проектній діяльності. 

Інноваційна спрямованість полягає у активізації громади, 

керівництва в напрямку залучення коштів в соціальну сферу 

через розробку та реалізацію соціальних інфраструктурних 

проектів. 

           Характер інновації – організаційний. 

Сфера практичного застосування інновації у місцевому 

самоврядуванні.  

Залучення громадськості до вирішення проблем, які є в 
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громаді стане систематичним підходом.  

Основні характеристики (цінність, прогнозований позитивний 

ефект).  

В результаті реалізації проекту очікується отримати 

позитивний ефект: відбудеться зростання довіри громади до 

владних інституцій, будуть створені якісні умови проїзду 

жителів. 

8. Основні заходи 

проекту 

 

Основними заходами проекту є: 

- Активізувати діяльність в напрямку вирішення проблеми 

пов’язаних із незадовільним станом дороги в селі Руська 

Поляна по вул Піщана; 

- Здійснити будівництво проїзної частини вулиці Піщана в с. 

Руська Поляна Черкаський район, Черкаська область.  

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- - 1704 1704 

11. Джерела 

фінансування проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація 

щодо проекту (за 

потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

16. Будівництво тротуарної доріжки по вул. Богдана 

Хмельницького в с. Дубіївка Черкаського району 

Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.2. Покращено рівень транспортної доступності 

 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є створення та розвиток дорожньої 

інфраструктури с. Дубіївка. 

Завдання: забезпечення ефективного, збалансованого та 

безпечного формування громадського простору; поліпшення 
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якості життя громади; поліпшення екологічної ситуації в 

громаді; безпека дорожнього руху; покращення іміджу 

громади; популяризації безпечного способу життя. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3464 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Проблемою, яка спонукала для створення проекту є те, що 

дорожня інфраструктура потребує відповідних змін, стан 

відповідних об’єктів в с. Дубіївка не відповідає вимогам 

сучасності та не сприяє безпечному пересуванню мешканція. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Створено умови для безпечного руху на даній ділянці, в тому 

числі школярів та інш.; 

продовжено розбудову тротуарної доріжки в с. Дубіївка; 

створено умови для екологічно чистого, доступного, 

комфортного, зручного і безпечного простору для всіх його 

користувачів; 

покращено здоров’я мешканців завдяки активному способу 

пересування; 

впроваджено заходи з безпеки руху по тротуарній доріжці. 

8. Основні заходи проекту 

 

Підготовчі роботи. 

Будівництво тротуарної доріжки. 

Облаштування тротуарної доріжки. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- - 1900 1900 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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- 

  

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

17. Ремонт дорожнього покриття по вулицях в с. Руська 

Поляна 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.2. Покращено рівень транспортної доступності 

 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Основною метою проекту є вирішення проблеми 

капітального ремонту по вулицях в с. Руська Поляна, 

покращення дорожньої-транспортної інфраструктури та 

благоустрою села,  підвищення добробуту населення та 

покращити довіру людей до місцевої громади, яка повинна 

забезпечити соціальні стандарти та якість життя в усіх сферах. 

Даний проект забезпечить підвищення якості 

дорожнього покриття в с. Руська Поляна. та створить належні 

умови для під’їзду мешканців що поліпшують доступність 

жителів до об’єктів та установ, у яких надаються 

адміністративні, соціальні та інші послуги; та загалом 

підвищить логістичну спроможність дорожньо-транспортної 

системи села. 

Завдання проекту розділено на 2 етапи: 

 1 етап – передбачає здійснити капітальні ремонти по 

вулицях в с. Руська Поляна Черкаський район, Черкаська 

область; 

 2 етап – оптимізувати роботу з ремонту та утримання 

доріг громади. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано 

проект. 
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спрямований проект  Заходи проекту реалізуються на території села Руська Поляна 

Черкаської області. 

 Площа в межах населеного пункту становить 246,6 

км2. Кількість населення станом на 01.01.2021р. становить 

15345 осіб. 

 Дороги по вулицях в. с. Руська Поляна на 

сьогоднішній день є важливим об’єктом оскільки забезпечує 

доступ мешканців цього села та села Геронимівка і Дубіївка. 

Мережа автомобільних доріг громади є невід’ємною  частиною 

єдиної транспортної системи, що забезпечує  роботу галузей 

промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток. 

Найбільш гострим питанням вважається невідповідність 

існуючої транспортної мережі та загальної інфраструктури 

системи дорожньо-вуличних елементів в селі, потребам 

всебічного розвитку сучасного сільського утворення.  Адже 

більшість доріг у свій час прокладалися за тогочасних 

технічних умов. Все це обумовлює необхідність у 

переплануванні й переформатуванні існуючої транспортної 

мережі та загальної інфраструктури доріг в селі. Стан розвитку 

дорожнього господарства громади свідчить про певні труднощі 

зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних 

робіт порівняно з потребами. Поліпшення інвестиційної 

привабливості території. 

Для покращення експлуатаційних якостей та забезпечення 

безпеки руху, автомобільна  дорога потребує  виконання 

капітальних ремонтів по вулицях  в с. Руська Поляна. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Кількісні та якісні показники результативності 

проекту. 

Кількісні показники: 

Економія коштів при. щорічних видатках на утримання  

доріг та благоустрій населеного пункту. 

Якісні показники: 

-Підвищення якості дорожньо-транспортного покриття в 

с. Руська Поляна; 

-Забезпечення населення комфортним під’їздом до 

центра, основних соціальних об’єктів села в тому числі 
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адміністративних та інші послуги 

Інновація       

Сутність інновації: вирішення проблем з негативним станом 

доріг в селі завдяки проектній діяльності. 

Інноваційна спрямованість полягає у активізації громади, 

керівництва в напрямку залучення коштів в соціальну сферу 

через розробку та реалізацію соціальних інфраструктурних 

проектів. 

           Характер інновації – організаційний. 

Сфера практичного застосування інновації у місцевому 

самоврядуванні.  

Залучення громадськості до вирішення проблем, які є в 

громаді стане систематичним підходом.  

Основні характеристики (цінність, прогнозований позитивний 

ефект).  

В результаті реалізації проекту очікується отримати 

позитивний ефект: відбудеться зростання довіри громади до 

владних інституцій, будуть створені якісні умови проїзду 

жителів. 

8. Основні заходи проекту 

 

Основні заходи проекту  

Основними заходами проекту є: 

- Активізувати діяльність в напрямку вирішення проблеми 

пов’язаних із незадовільним станом дороги в селі Руська 

Поляна; 

- Здійснити капітальні ремонти по вулицях в с. Руська Поляна 

Черкаський район, Черкаська область. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

200 200 200 600 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 
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12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

18. Ремонт дорожнього по вулицях в с. Геринимівка 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.2. Покращено рівень транспортної доступності 

 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Основною метою проекту є вирішення проблеми 

капітального ремонту по вулицях в с. Геронимівка, 

покращення дорожньої-транспортної інфраструктури та 

благоустрою села,  підвищення добробуту населення та 

покращити довіру людей до місцевої громади, яка повинна 

забезпечити соціальні стандарти та якість життя в усіх сферах. 

Даний проект забезпечить підвищення якості 

дорожнього покриття в с. Геронимівка, та створить належні 

умови для під’їзду мешканців що поліпшують доступність 

жителів до об’єктів та установ, у яких надаються 

адміністративні, соціальні та інші послуги; та загалом 

підвищить логістичну спроможність дорожньо-транспортної 

системи села. 

Завдання проекту розділено на 2 етапи: 

 1 етап – передбачає здійснити капітальні ремонти по 

вулицях в с. Геронимівка, Черкаський район, Черкаська 

область; 

 2 етап – оптимізувати роботу з ремонту та утримання 

доріг громади. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3472 

6. Опис проблеми, на Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано 
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вирішення якої 

спрямований проект  

проект. 

Заходи проекту реалізуються на території села Геронимівка 

Черкаської області. 

 Площа в межах населеного пункту становить 246,6 

км2. Кількість населення станом на 01.01.2021р. становить 

15345 осіб. 

 Дороги по вулицях в. с. Геронимівка на сьогоднішній 

день є важливим об’єктом оскільки забезпечує доступ 

мешканців цього села та села Геронимівка і Дубіївка. Мережа 

автомобільних доріг громади є невід’ємною  частиною єдиної 

транспортної системи, що забезпечує  роботу галузей 

промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток. 

Найбільш гострим питанням вважається невідповідність 

існуючої транспортної мережі та загальної інфраструктури 

системи дорожньо-вуличних елементів в селі, потребам 

всебічного розвитку сучасного сільського утворення.  Адже 

більшість доріг у свій час прокладалися за тогочасних 

технічних умов. Все це обумовлює необхідність у 

переплануванні й переформатуванні існуючої транспортної 

мережі та загальної інфраструктури доріг в селі. Стан розвитку 

дорожнього господарства громади свідчить про певні труднощі 

зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних 

робіт порівняно з потребами. Поліпшення інвестиційної 

привабливості території. 

Для покращення експлуатаційних якостей та забезпечення 

безпеки руху, автомобільна  дорога потребує  виконання 

капітальних ремонтів по вулицях  в с. Геронимівка. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Кількісні та якісні показники результативності 

проекту. 

Кількісні показники: 

Економія коштів при. щорічних видатках на утримання  

доріг та благоустрій населеного пункту. 

Якісні показники: 

-Підвищення якості дорожньо-транспортного покриття в 

с. Геронимівка; 

-Забезпечення населення комфортним під’їздом до 
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центра, основних соціальних об’єктів села в тому числі 

адміністративних та інші послуги 

Інновація       

Сутність інновації: вирішення проблем з негативним станом 

доріг в селі завдяки проектній діяльності. 

Інноваційна спрямованість полягає у активізації громади, 

керівництва в напрямку залучення коштів в соціальну сферу 

через розробку та реалізацію соціальних інфраструктурних 

проектів. 

           Характер інновації – організаційний. 

Сфера практичного застосування інновації у місцевому 

самоврядуванні.  

Залучення громадськості до вирішення проблем, які є в 

громаді стане систематичним підходом.  

Основні характеристики (цінність, прогнозований позитивний 

ефект).  

В результаті реалізації проекту очікується отримати 

позитивний ефект: відбудеться зростання довіри громади до 

владних інституцій, будуть створені якісні умови проїзду 

жителів. 

8. Основні заходи проекту 

 

Основні заходи проекту  

Основними заходами проекту є: 

- Активізувати діяльність в напрямку вирішення проблеми 

пов’язаних із незадовільним станом дороги в селі 

Геронимівка; 

- Здійснити капітальні ремонти по вулицях в с. Геронимівка, 

Черкаський район, Черкаська область. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

100 100 100 300 

11. Джерела фінансування Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 
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проекту  

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

19. Ремонт дорожнього покриття по вулицях в с. Дубіївка 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.2. Покращено рівень транспортної доступності 

 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Основною метою проекту є вирішення проблеми 

капітального ремонту по вулицях в с. Дубіївка, покращення 

дорожньої-транспортної інфраструктури та благоустрою села,  

підвищення добробуту населення та покращити довіру людей 

до місцевої громади, яка повинна забезпечити соціальні 

стандарти та якість життя в усіх сферах. 

Даний проект забезпечить підвищення якості 

дорожнього покриття в с. Геронимівка, та створить належні 

умови для під’їзду мешканців що поліпшують доступність 

жителів до об’єктів та установ, у яких надаються 

адміністративні, соціальні та інші послуги; та загалом 

підвищить логістичну спроможність дорожньо-транспортної 

системи села. 

Завдання проекту розділено на 2 етапи: 

 1 етап – передбачає здійснити капітальні ремонти по 

вулицях в с. Дубіївка, Черкаський район, Черкаська область; 

 2 етап – оптимізувати роботу з ремонту та утримання 

доріг громади. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3464 

6. Опис проблеми, на Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано 
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вирішення якої 

спрямований проект  

проект. 

Заходи проекту реалізуються на території села Дубіївка 

Черкаської області. 

 Площа в межах населеного пункту становить 246,6 

км2. Кількість населення станом на 01.01.2021р. становить 

15345 осіб. 

 Дороги по вулицях в. с. Дубіївка на сьогоднішній день 

є важливим об’єктом оскільки забезпечує доступ мешканців 

цього села та села Геронимівка і Дубіївка. Мережа 

автомобільних доріг громади є невід’ємною  частиною єдиної 

транспортної системи, що забезпечує  роботу галузей 

промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток. 

Найбільш гострим питанням вважається невідповідність 

існуючої транспортної мережі та загальної інфраструктури 

системи дорожньо-вуличних елементів в селі, потребам 

всебічного розвитку сучасного сільського утворення.  Адже 

більшість доріг у свій час прокладалися за тогочасних 

технічних умов. Все це обумовлює необхідність у 

переплануванні й переформатуванні існуючої транспортної 

мережі та загальної інфраструктури доріг в селі. Стан розвитку 

дорожнього господарства громади свідчить про певні труднощі 

зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних 

робіт порівняно з потребами. Поліпшення інвестиційної 

привабливості території. 

Для покращення експлуатаційних якостей та забезпечення 

безпеки руху, автомобільна  дорога потребує  виконання 

капітальних ремонтів по вулицях  в с. Геронимівка. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Кількісні та якісні показники результативності 

проекту. 

Кількісні показники: 

Економія коштів при. щорічних видатках на утримання  

доріг та благоустрій населеного пункту. 

Якісні показники: 

-Підвищення якості дорожньо-транспортного покриття в 

с. Дубіївка; 

-Забезпечення населення комфортним під’їздом до 
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центра, основних соціальних об’єктів села в тому числі 

адміністративних та інші послуги 

Інновація       

Сутність інновації: вирішення проблем з негативним станом 

доріг в селі завдяки проектній діяльності. 

Інноваційна спрямованість полягає у активізації громади, 

керівництва в напрямку залучення коштів в соціальну сферу 

через розробку та реалізацію соціальних інфраструктурних 

проектів. 

           Характер інновації – організаційний. 

Сфера практичного застосування інновації у місцевому 

самоврядуванні.  

Залучення громадськості до вирішення проблем, які є в 

громаді стане систематичним підходом.  

Основні характеристики (цінність, прогнозований позитивний 

ефект).  

В результаті реалізації проекту очікується отримати 

позитивний ефект: відбудеться зростання довіри громади до 

владних інституцій, будуть створені якісні умови проїзду 

жителів. 

8. Основні заходи проекту 

 

Основні заходи проекту  

Основними заходами проекту є: 

- Активізувати діяльність в напрямку вирішення проблеми 

пов’язаних із незадовільним станом дороги в селі Дубіївка; 

- Здійснити капітальні ремонти по вулицях в с. Дубіївка, 

Черкаський район, Черкаська область. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

100 100 100 300 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 
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12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

20. Капітальний ремонт покриття тротуару із 

улаштуванням ліхтарів по вулиці Шевченка, в с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.2. Покращено рівень транспортної доступності 

 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є капітальний ремонт покриття тротуару із 

улаштуванням ліхтарів по вулиці Шевченка, в с. Руська 

Поляна згідно вимог сучасного. 

Завданнями проекту є: 

 виконання робіт по ремонту тротуару із улаштуванням 

ліхтарів; 

 покращення умов пересування жителів громади та руху 

транспортних засобів; 

 зменшення травматизму населення у зв'язку з поганим 

станом тротуару. 

 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Вулиця Шевченка в с. Руська Поляна - центральна вулиця. Так 

як тротуар частково відсутній діти, учні та жителі прилеглих 

вулиць здійснюють свій рух по автомобільній дорозі, що є 

дуже небезпечно. 

Даним проектом передбачається влаштування нового 

дорожнього одягу з улаштуванням ліхтарів. 

Реалізація проекту дасть змогу забезпечити належний та 
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безперешкодний рух для усіх прохожих а також підвищить 

рівень благоустрою громади. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Очікувані кількісні та якісні результати: 

 облаштування пішохідного простору з улаштуванням 

ліхтарів; 

 збільшення терміну експлуатації тротуару і приведення 

його у відповідність до нормативних вимог; 

 створення безпечних та комфортних умов для всіх 

категорій учасників руху; 

 підвищення рівня благоустрою громади. 

  

Інноваційна сталість проекту грунтується на встановлення 

нового дорожнього одягу, що збільшить термін експлуатації і 

приведення його у відповідність до нормативних вимог. 

8. Основні заходи проекту 

 

Перелік заходів проекту: 
-Проектом передбачено капітальний ремонт покриття тротуару 

із улаштуванням ліхтарів по вулиці Шевченка, в с. Руська 

Поляна. 

 -Проведення тендерних процедур та укладання договорів з 

переможцем. 

 -Введення об`єкта в експлуатацію. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1000 1000 - 2000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

21. Капітальний ремонт покриття тротуару у ЗЗСО №2  
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2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.2. Покращено рівень транспортної доступності 

 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

- забезпечення безпеки руху учнів та педагогів; 

- підвищення якості, технічного та санітарного стану твердого 

покриття тротуарів  у ЗЗСО №2; 

-  забезпечення покращення рівня благоустрою; 

-  поліпшення санітарного та естетичного стану школи; 

-  ефективне використання  бюджетних коштів, спрямоване на 

перспективний розвиток громади. 

Капітальний ремонт покриття тротуару у ЗЗСО №2 покращить 

естетичний стан школи, зробить його більш привабливим та 

безпечним. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Покриття тротуарів перебуває в незадовільному стані, 

тротуари зруйновані, присутні ділянки з вибоїнами до 

білощебеневої основи, що створює певні незручності, як 

учням, учителям та інш.  

Проблема, на вирішення якої спрямований проект полягає 

також у: 

 забезпеченні безпеки руху пішоходів; 

 створенні, модернізації інфраструктури; 

 проведенні  капітального ремонту об’єктів 

інфраструктури, що належать до комунальної форми 

власності;  

 капітальному ремонті тротуарів (комунальної 

власності), що поліпшують доступність на території закладу 

загальної середньої освіти; 

 створення сприятливих умов для покращення 
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життєдіяльності учнів та учителів. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Виконання проекту дасть змогу отримати оновлене покриття 

тротуарів, крім того створить  умови для: 

 безпеки руху пішоходів школярам; 

 забезпечить покращення рівня благоустрою ЗЗСО, 

сприятиме його соціальній привабливості; 

 зміцнить технічний стан об’єктів соціальної сфери 

комунальної власності; 

 дасть змогу реконструювати та використати наявні 

потужності; 

 ефективне використання бюджетних коштів. 

Інновація 

Реалізація проекту дозволить виконати державні гарантії в 

частині надання рівного доступу до якісних  соціальних 

послуг на території ЗЗСО №2, покращити спектр комунально-

побутових умов життя  школярам, застосувати прогресивні 

технології з метою економного використання бюджетних 

коштів у перспективі. Ефективне використання  бюджетних 

коштів, спрямоване на перспективний розвиток освіти та 

економію бюджетних коштів при утриманні та обслуговуванні 

об’єкту у перспективі. Значно покращити  інфраструктуру. 

8. Основні заходи проекту 

 

Перелік заходів проекту: 
-Проектом передбачено капітальний ремонт покриття тротуару 

у ЗЗСО №2, в с. Руська Поляна. 

 -Проведення тендерних процедур та укладання договорів з 

переможцем. 

 -Введення об`єкта в експлуатацію. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

500 - - 500 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 
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1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

22. Капітальний ремонт дорожнього покриття (центр) 

перехрестя вулиці Шраменка та вулиці Шевченка в с. 

Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.2. Покращено рівень транспортної доступності 

 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Основною метою проекту є вирішення проблеми 

капітального ремонту дорожнього покриття (центр) перехрестя 

вулиці Шевченка та вулиці Шевченка в с. Руська Поляна, 

покращення дорожньої-транспортної інфраструктури та 

благоустрою села,  підвищення добробуту населення та 

покращити довіру людей до місцевої громади, яка повинна 

забезпечити соціальні стандарти та якість життя в усіх сферах. 

Даний проект забезпечить підвищення якості 

дорожнього покриття (центр) перехрестя вулиці Шевченка та 

вулиці Шевченка в с. Руська Поляна. та створить належні 

умови для під’їзду мешканців що поліпшують доступність 

жителів до об’єктів та установ, у яких надаються 

адміністративні, соціальні та інші послуги; та загалом 

підвищить логістичну спроможність дорожньо-транспортної 

системи села. 

Завдання проекту розділено на 2 етапи: 

 1 етап – передбачає здійснити капітальний ремонт 

дорожнього покриття (центр) перехрестя вулиці Шраменка та 

вулиці Шевченка в с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області; 

 2 етап – оптимізувати роботу з ремонту та утримання 

доріг громади. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на Заходи проекту реалізуються на території села Руська Поляна 
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вирішення якої 

спрямований проект  

Черкаської області. 

Площа в межах населеного пункту становить 246,6 км2. 

Кількість населення станом на 01.01.2021р. становить 15345 

осіб. 

(Центр) перехрестя вулиці Шраменка та вулиці Шевченка в с. 

Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області на 

сьогоднішній день є важливим об’єктом оскільки забезпечує 

доступ мешканців цього села та села Геронимівка і Дубіївка. 

Мережа автомобільних доріг громади є невід’ємною  

частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує  роботу 

галузей промисловості і сільського господарства, соціальний 

розвиток. Найбільш гострим питанням вважається 

невідповідність існуючої транспортної мережі та загальної 

інфраструктури системи дорожньо-вуличних елементів в селі, 

потребам всебічного розвитку сучасного сільського 

утворення.  Адже більшість доріг у свій час прокладалися за 

тогочасних технічних умов. Все це обумовлює необхідність у 

переплануванні й переформатуванні існуючої транспортної 

мережі та загальної інфраструктури доріг в селі. Стан 

розвитку дорожнього господарства громади свідчить про певні 

труднощі зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-

ремонтних робіт порівняно з потребами. Поліпшення 

інвестиційної привабливості території. 

Для покращення експлуатаційних якостей та забезпечення 

безпеки руху, автомобільна  дорога потребує  виконання 

капітального ремонту дорожнього покриття (центр) перехрестя 

вулиці Шраменка та вулиці Шевченка в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Кількісні показники: 

Економія коштів при. щорічних видатках на утримання  

доріг та благоустрій населеного пункту. 

Якісні показники: 

-Підвищення якості дорожньо-транспортного покриття в 

с. Руська Поляна; 

-Забезпечення населення комфортним під’їздом до 

центра, основних соціальних об’єктів села в тому числі 
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адміністративних та інші послуги 

2.6. Інновація 

Сутність інновації: вирішення проблем з негативним станом 

доріг в селі завдяки проектній діяльності. 

Інноваційна спрямованість полягає у активізації громади, 

керівництва в напрямку залучення коштів в соціальну сферу 

через розробку та реалізацію соціальних інфраструктурних 

проектів. 

           Характер інновації – організаційний. 

Сфера практичного застосування інновації у місцевому 

самоврядуванні.  

Залучення громадськості до вирішення проблем, які є в 

громаді стане систематичним підходом.  

Основні характеристики (цінність, прогнозований позитивний 

ефект).  

В результаті реалізації проекту очікується отримати 

позитивний ефект: відбудеться зростання довіри громади до 

владних інституцій, будуть створені якісні умови проїзду 

жителів. 

 

8. Основні заходи проекту 

 

Основні заходи проекту  

Основними заходами проекту є: 

- Активізувати діяльність в напрямку вирішення проблеми 

пов’язаних із незадовільним станом перехрестя вулиці 

Шраменка та вулиці Шевченка в с. Руська Поляна; 

- Здійснити Капітальний ремонт дорожнього покриття 

(центр) перехрестя вулиці Шраменка та вулиці Шевченка в 

с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1000 1000 - 2000 
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11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

23. Капітальний ремонт мостіння біля Будинку культури 

с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.2. Покращено рівень транспортної доступності 

 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою та завданням проекту є створення капітального 

ремонту мостіння біля Будинку культури с. Руська Поляна 

для покращення екологічної ситуації в громаді та підвищення 

соціального і побутового рівня життя мешканців. Завдяки 

реалізації цього проекту впорядкується існуюча стихійна 

парковка. І не останньою із цілей є покращення зовнішнього 

виду у громаді.  

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Кожен власник автомобіля, що мешкає у громаді потерпають 

від нестачі місць для автомобілей біля будинку культури с. 

Руська Поляна у центрі села да знаходяться магазини, аптеки 

та ін. Машину немає де залишити і гостям, що приїздять у 

громаду. Згідно ДБН мостіння навколо будинку культури, де 

проводяться часті заходи та св’ята повинне бути забезпечене 

(100%), тимчасове зберігання автомобілів жителів громади та 

відвідувачів. Проблема яку можна вирішити реалізацією 

даного проекта -це забезпечення мастіння навколо будинку 

культури с. Руська Поляна. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

Кількісні показники: 
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реалізації проекту, 

інновації проекту  

Економія коштів на утримання  доріг та благоустрій 

населеного пункту. 

Якісні показники: 

-Підвищення якості дорожньо-транспортного покриття в 

с. Руська Поляна; 

-Забезпечення населення комфортним паркуванням у 

центрі, основних соціальних об’єктів села в тому числі 

адміністративних та інші послуги 

2.6. Інновація 

Сутність інновації: вирішення проблем з паркуванням в селі 

завдяки проектній діяльності. 

Інноваційна спрямованість полягає у активізації громади, 

керівництва в напрямку залучення коштів в соціальну сферу 

через розробку та реалізацію соціальних інфраструктурних 

проектів. 

           Характер інновації – організаційний. 

Сфера практичного застосування інновації у місцевому 

самоврядуванні.  

Залучення громадськості до вирішення проблем, які є в 

громаді стане систематичним підходом.  

Основні характеристики (цінність, прогнозований позитивний 

ефект).  

В результаті реалізації проекту очікується отримати 

позитивний ефект: відбудеться зростання довіри громади до 

владних інституцій, будуть створені якісні умови проїзду 

жителів. 

 

8. Основні заходи проекту 

 

Перелік заходів проекту: 

-Проектом передбачено Капітальний ремонт мостіння біля 

Будинку культури с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області  

-Проведення тендерних процедур та укладання договорів з 

переможцем. 
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 -Введення об`єкта в експлуатацію. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

100 - - 100 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

24. Улаштування в`їзного знаку в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.2. Покращено рівень транспортної доступності 

 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета: Покращення інфраструктури публічного простору 

громади, шляхом створення креативного елементу при в’їзді 

у село Руська Поляна. 

Завдання: Улаштування в`їзного знаку в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

В’їзний знак – це перш за все візитна картка будь-якого 

великого і малого населеного пункту: міста, селища, села. 

Грамотно і естетично виконаний, він несе не просто назву, а 

повну образну та емоційну інформацію про особливість 

населенного пункту та спонукає відвідувачів дізнатися про 

його історію, культуру, інфраструктуру. 
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7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реалізація даного проекту створена з метою забезпечення 

мешканців Руськополянської ТГ та гостей з історією та 

специфікою господарської діяльності відвідуваного ними 

населеного пункту. 

8. Основні заходи проекту 

 

1. Створення макету; 

2. Виготовлення знаку; 

 3. Підготовка місця до встановленння; 

 4. Монтаж; 

 5. Висвітлення у ЗМІ 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- - 1000 1000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

25. Капітальний ремонт асфальтної бігової доріжки на 

стадіоні с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.2. Покращено рівень транспортної доступності 

 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є покращання умов для навчально-

тренувального процесу спортсменів-легкоатлетів, проведення 

офіційних змагань, турнірів, зустрічей з легкої 

атлетики,естетичний вигляд споруди Руськополянського 

стадіону.  

Завдання – збільшення кількості громадян, які займаються 

легкою атлетикою, оздоровчим бігом, руховою активністю. 
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4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Бігова доріжка знаходяться на території Руськополянського 

стадіону, що розташований в центрі села Руська Поляна. 

Враховуючи той факт, що бігова доріжка використала свій 

експлуатаційний ресурс, набула непривабливого вигляду, 

потрібно негайно здійснити заміну покриття бігової доріжки.  

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Даним проектом передбачається асфальтної бігової доріжки 

на стадіоні с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської 

області основи та заміна покриття бігової доріжки. 

Результатом проекту прогнозується збільшення кількості 

осіб, які займаються легкою атлетикою, оздоровчим бігом, 

руховою активністю, що у свою чергу покращить рівень 

загального здоров’я населення. Даний проект суттєво 

покращить умови для проведення навчально-тренувального 

процесу спортсменів-легкоатлетів, проведення офіційних 

змагань, турнірів, зустрічей з легкої атлетики, естетичний 

вигляд споруди Руськополянського стадіону. 

8. Основні заходи проекту 

 

 проведення відкритих державних торгів з закупівлі 

надання послуг по будівельних роботах; 

 демонтаж існуючих секторів; 

 ремонт секторів для стрибків у довжину, висоту; 

 проведення капітального ремонту бігової доріжки з 

розміткою; 

 інші загальнобудівельні роботи. 

 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- - 500 500 

11. Джерела фінансування Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 
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проекту  

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

26. Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-

126 (Л-1, Л-3), ТП-518 (Л-2) та ТП-816 (Л-1) по вул. М. 

Грушевського та віл. Молодіжна в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.3. Реконструйовано та проведено капітальний ремонт 

систем вуличного освітлення  

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета   - забезпечення безпеки жителів громади, досягнення 

комфортних та якісних умов проживання та безпечного руху 

транспорту  у вечірній та нічний час доби шляхом 

встановлення мережі вуличного освітлення, зменшення 

витрат за рахунок зниження обсягів споживання електричної 

енергії при забезпечені належного освітлення сіл шляхом 

впровадження сучасних енергозберігаючих технологій.  

Завдання – реконструкція нових об’єктів зовнішнього 

освітлення на території населеного пункту, організація 

ефективного управління у сфері виробництва і надання 

послуг з обслуговування, утримання та ремонту мереж 

зовнішнього освітлення. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Освітлення вулиць залишається багаторічною мрією жителів 

громади. Тому що нічні ліхтарі – це безпека транспортного 

руху, профілактика хуліганства, комфорт для кожного, хто 

змушений долати маршрут у вечірній та нічний час. 

Відсутність освітлення також завдає матеріальних та 

моральних збитків. Велика кількість вулиць населених 

пунктів знаходяться в стані повної відсутності освітлення, 
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або з освітленням, яке потребує великих енергозатрат. Дана 

проблема дуже відчувається з настанням холодів, коли день 

стає коротким, і повертатися додому дорослим з роботи, а 

дітям – зі школи доводиться вже у повній темряві. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Вирішення найболючішої проблеми – освітлення вулиць в 

нічний час, зменшення соціальної напруги, покращення  

рівня комфортності середовища та естетичного вигляду 

вулиць населених пунктів, відновлення мереж  освітлення, а 

саме відновлення ліхтарної лінії, встановлення нових 

ліхтарів з енергозберігаючими лампочками 

8. Основні заходи проекту 

 

1.Проведення тендерних процедур.  

2.Укладання договору з переможцем тендерного конкурсу. 

3.Ремонтно-монтажні  роботи. 

4.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

194 - - 194 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

27. Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-

152 (Л-1), ТП-554 (Л-3) та ТП-761 (Л-2) по вул. Садова, 

вул. Березнева та вул. Симиренка в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.3. Реконструйовано та проведено капітальний ремонт 

систем вуличного освітлення  

3. Мета та завдання 

проекту  

Мета   - забезпечення безпеки жителів громади, досягнення 

комфортних та якісних умов проживання та безпечного руху 
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 транспорту  у вечірній та нічний час доби шляхом 

встановлення мережі вуличного освітлення, зменшення 

витрат за рахунок зниження обсягів споживання електричної 

енергії при забезпечені належного освітлення сіл шляхом 

впровадження сучасних енергозберігаючих технологій.  

Завдання – реконструкція нових об’єктів зовнішнього 

освітлення на території населеного пункту, організація 

ефективного управління у сфері виробництва і надання 

послуг з обслуговування, утримання та ремонту мереж 

зовнішнього освітлення. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Освітлення вулиць залишається багаторічною мрією жителів 

громади. Тому що нічні ліхтарі – це безпека транспортного 

руху, профілактика хуліганства, комфорт для кожного, хто 

змушений долати маршрут у вечірній та нічний час. 

Відсутність освітлення також завдає матеріальних та 

моральних збитків. Велика кількість вулиць населених 

пунктів знаходяться в стані повної відсутності освітлення, 

або з освітленням, яке потребує великих енергозатрат. Дана 

проблема дуже відчувається з настанням холодів, коли день 

стає коротким, і повертатися додому дорослим з роботи, а 

дітям – зі школи доводиться вже у повній темряві. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Вирішення найболючішої проблеми – освітлення вулиць в 

нічний час, зменшення соціальної напруги, покращення  

рівня комфортності середовища та естетичного вигляду 

вулиць населених пунктів, відновлення мереж  освітлення, а 

саме відновлення ліхтарної лінії, встановлення нових 

ліхтарів з енергозберігаючими лампочками 

8. Основні заходи проекту 

 

1.Проведення тендерних процедур.  

2.Укладання договору з переможцем тендерного конкурсу. 

3.Ремонтно-монтажні  роботи. 
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4.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- - 374 374 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

28. Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-

353 (Л-6), ТП-342 (Л-1) та ТП-574 (Л-1) по вул. Дружби та 

вул. Лісна в с. Геронимівка, Черкаського району, 

Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.3. Реконструйовано та проведено капітальний ремонт 

систем вуличного освітлення  

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета   - забезпечення безпеки жителів громади, досягнення 

комфортних та якісних умов проживання та безпечного руху 

транспорту  у вечірній та нічний час доби шляхом 

встановлення мережі вуличного освітлення, зменшення 

витрат за рахунок зниження обсягів споживання електричної 

енергії при забезпечені належного освітлення сіл шляхом 

впровадження сучасних енергозберігаючих технологій.  

Завдання – реконструкція нових об’єктів зовнішнього 

освітлення на території населеного пункту, організація 

ефективного управління у сфері виробництва і надання 

послуг з обслуговування, утримання та ремонту мереж 

зовнішнього освітлення. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

8409 
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проект  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Освітлення вулиць залишається багаторічною мрією жителів 

громади. Тому що нічні ліхтарі – це безпека транспортного 

руху, профілактика хуліганства, комфорт для кожного, хто 

змушений долати маршрут у вечірній та нічний час. 

Відсутність освітлення також завдає матеріальних та 

моральних збитків. Велика кількість вулиць населених 

пунктів знаходяться в стані повної відсутності освітлення, 

або з освітленням, яке потребує великих енергозатрат. Дана 

проблема дуже відчувається з настанням холодів, коли день 

стає коротким, і повертатися додому дорослим з роботи, а 

дітям – зі школи доводиться вже у повній темряві. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Вирішення найболючішої проблеми – освітлення вулиць в 

нічний час, зменшення соціальної напруги, покращення  

рівня комфортності середовища та естетичного вигляду 

вулиць населених пунктів, відновлення мереж  освітлення, а 

саме відновлення ліхтарної лінії, встановлення нових 

ліхтарів з енергозберігаючими лампочками 

8. Основні заходи проекту 

 

1.Проведення тендерних процедур.  

2.Укладання договору з переможцем тендерного конкурсу. 

3.Ремонтно-монтажні  роботи. 

4.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- 299 - 299 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

29. Будівництво мереж вуличного освітлення від ТП-775 

по вул. Богуна в с. Дубіївка, Черкаського району, 
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розвитку Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.3. Реконструйовано та проведено капітальний ремонт 

систем вуличного освітлення  

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета   - забезпечення безпеки жителів громади, досягнення 

комфортних та якісних умов проживання та безпечного руху 

транспорту  у вечірній та нічний час доби шляхом 

встановлення мережі вуличного освітлення, зменшення 

витрат за рахунок зниження обсягів споживання електричної 

енергії при забезпечені належного освітлення сіл шляхом 

впровадження сучасних енергозберігаючих технологій.  

Завдання – реконструкція нових об’єктів зовнішнього 

освітлення на території населеного пункту, організація 

ефективного управління у сфері виробництва і надання 

послуг з обслуговування, утримання та ремонту мереж 

зовнішнього освітлення. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3464 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Освітлення вулиць залишається багаторічною мрією жителів 

громади. Тому що нічні ліхтарі – це безпека транспортного 

руху, профілактика хуліганства, комфорт для кожного, хто 

змушений долати маршрут у вечірній та нічний час. 

Відсутність освітлення також завдає матеріальних та 

моральних збитків. Велика кількість вулиць населених 

пунктів знаходяться в стані повної відсутності освітлення, 

або з освітленням, яке потребує великих енергозатрат. Дана 

проблема дуже відчувається з настанням холодів, коли день 

стає коротким, і повертатися додому дорослим з роботи, а 

дітям – зі школи доводиться вже у повній темряві. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Вирішення найболючішої проблеми – освітлення вулиць в 

нічний час, зменшення соціальної напруги, покращення  

рівня комфортності середовища та естетичного вигляду 

вулиць населених пунктів, відновлення мереж  освітлення, а 

саме відновлення ліхтарної лінії, встановлення нових 
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ліхтарів з енергозберігаючими лампочками 

8. Основні заходи проекту 

 

1.Проведення тендерних процедур.  

2.Укладання договору з переможцем тендерного конкурсу. 

3.Ремонтно-монтажні  роботи. 

4.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

80 - - 80 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

30. Будівництво мереж вуличного освітлення 

спортивного майданчика по вул. Богдана 

Хмельницького в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.3. Реконструйовано та проведено капітальний ремонт 

систем вуличного освітлення  

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета   - забезпечення безпеки жителів громади, досягнення 

комфортних та якісних умов проживання та безпечного руху 

транспорту  у вечірній та нічний час доби шляхом 

встановлення мережі вуличного освітлення, зменшення 

витрат за рахунок зниження обсягів споживання електричної 

енергії при забезпечені належного освітлення сіл шляхом 

впровадження сучасних енергозберігаючих технологій.  

Завдання – реконструкція нових об’єктів зовнішнього 

освітлення на території населеного пункту, організація 

ефективного управління у сфері виробництва і надання 

послуг з обслуговування, утримання та ремонту мереж 
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зовнішнього освітлення. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3464 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Освітлення вулиць залишається багаторічною мрією жителів 

громади. Тому що нічні ліхтарі – це безпека транспортного 

руху, профілактика хуліганства, комфорт для кожного, хто 

змушений долати маршрут у вечірній та нічний час. 

Відсутність освітлення також завдає матеріальних та 

моральних збитків. Велика кількість вулиць населених 

пунктів знаходяться в стані повної відсутності освітлення, 

або з освітленням, яке потребує великих енергозатрат. Дана 

проблема дуже відчувається з настанням холодів, коли день 

стає коротким, і повертатися додому дорослим з роботи, а 

дітям – зі школи доводиться вже у повній темряві. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Вирішення найболючішої проблеми – освітлення вулиць в 

нічний час, зменшення соціальної напруги, покращення  

рівня комфортності середовища та естетичного вигляду 

вулиць населених пунктів, відновлення мереж  освітлення, а 

саме відновлення ліхтарної лінії, встановлення нових 

ліхтарів з енергозберігаючими лампочками 

8. Основні заходи проекту 

 

1.Проведення тендерних процедур.  

2.Укладання договору з переможцем тендерного конкурсу. 

3.Ремонтно-монтажні  роботи. 

4.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- 286 - 286 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 
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12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

31. Будівництво мережі вуличного освітлення між 

населеними пунктами с. Руська Поляна – с. Геронимівка 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.3. Реконструйовано та проведено капітальний ремонт 

систем вуличного освітлення  

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета   - забезпечення безпеки жителів громади, досягнення 

комфортних та якісних умов проживання та безпечного руху 

транспорту  у вечірній та нічний час доби шляхом 

встановлення мережі вуличного освітлення, зменшення 

витрат за рахунок зниження обсягів споживання електричної 

енергії при забезпечені належного освітлення сіл шляхом 

впровадження сучасних енергозберігаючих технологій.  

Завдання – реконструкція нових об’єктів зовнішнього 

освітлення на території населеного пункту, організація 

ефективного управління у сфері виробництва і надання 

послуг з обслуговування, утримання та ремонту мереж 

зовнішнього освітлення. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

11881 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Освітлення вулиць залишається багаторічною мрією жителів 

громади. Тому що нічні ліхтарі – це безпека транспортного 

руху, профілактика хуліганства, комфорт для кожного, хто 

змушений долати маршрут у вечірній та нічний час. 

Відсутність освітлення також завдає матеріальних та 

моральних збитків. Велика кількість вулиць населених 

пунктів знаходяться в стані повної відсутності освітлення, 

або з освітленням, яке потребує великих енергозатрат. Дана 

проблема дуже відчувається з настанням холодів, коли день 

стає коротким, і повертатися додому дорослим з роботи, а 
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дітям – зі школи доводиться вже у повній темряві. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Вирішення найболючішої проблеми – освітлення вулиць в 

нічний час, зменшення соціальної напруги, покращення  

рівня комфортності середовища та естетичного вигляду 

вулиць населених пунктів, відновлення мереж  освітлення, а 

саме відновлення ліхтарної лінії, встановлення нових 

ліхтарів з енергозберігаючими лампочками 

8. Основні заходи проекту 

 

1.Проведення тендерних процедур.  

2.Укладання договору з переможцем тендерного конкурсу. 

3.Ремонтно-монтажні  роботи. 

4.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1700 1700 1600 5000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

32. Будівництво мережі вуличного освітлення між 

населеними пунктами с. Руська Поляна – с. Дубіївка 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.3. Реконструйовано та проведено капітальний ремонт 

систем вуличного освітлення  

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета   - забезпечення безпеки жителів громади, досягнення 

комфортних та якісних умов проживання та безпечного руху 

транспорту  у вечірній та нічний час доби шляхом 

встановлення мережі вуличного освітлення, зменшення 

витрат за рахунок зниження обсягів споживання 

електричної енергії при забезпечені належного освітлення 
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сіл шляхом впровадження сучасних енергозберігаючих 

технологій.  

Завдання – реконструкція нових об’єктів зовнішнього 

освітлення на території населеного пункту, організація 

ефективного управління у сфері виробництва і надання 

послуг з обслуговування, утримання та ремонту мереж 

зовнішнього освітлення. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

11873 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Освітлення вулиць залишається багаторічною мрією 

жителів громади. Тому що нічні ліхтарі – це безпека 

транспортного руху, профілактика хуліганства, комфорт для 

кожного, хто змушений долати маршрут у вечірній та 

нічний час. Відсутність освітлення також завдає 

матеріальних та моральних збитків. Велика кількість вулиць 

населених пунктів знаходяться в стані повної відсутності 

освітлення, або з освітленням, яке потребує великих 

енергозатрат. Дана проблема дуже відчувається з настанням 

холодів, коли день стає коротким, і повертатися додому 

дорослим з роботи, а дітям – зі школи доводиться вже у 

повній темряві. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Вирішення найболючішої проблеми – освітлення вулиць в 

нічний час, зменшення соціальної напруги, покращення  

рівня комфортності середовища та естетичного вигляду 

вулиць населених пунктів, відновлення мереж  освітлення, а 

саме відновлення ліхтарної лінії, встановлення нових 

ліхтарів з енергозберігаючими лампочками 

8. Основні заходи проекту 

 

1.Проведення тендерних процедур.  

2.Укладання договору з переможцем тендерного конкурсу. 

3.Ремонтно-монтажні  роботи. 

4.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 2022 – 2024 роки 



Стратегія розвитку Руськополянської територіальної громади на 2022-2028 роки 

 

240 

 

проекту  

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1700 1700 1600 5000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

33. Технічне переоснащення системи опалення ЗДО 

(ясла-садок) «Світлячок» по вул. Незалежності, 226 в с. 

Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є підвищення ефективності використання 

енергоносіїв, скорочення витрат енергетичних носіїв. 

Створення сприятливих, комфортних умов для проведення 

навчально-виховного процесу; забезпечення можливостей 

для рівного доступу дітей до здобуття дошкільної 

підготовки; втілення проекту дасть змогу дотримуватись 

санітарних норм та правил у приміщенні, що зменшить 

рівень захворюваності серед дітей та робітників.  

Завдання проекту: Технічне переоснащення системи 

опалення ЗДО (ясла-садок) «Світлячок» по вул. 

Незалежності, 226 в с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

Будівля ЗДО  (яслі-садок) «Світлячок» знаходиться за 

адресою: Черкаська область, Черкаський район, село Руська 
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спрямований проект  Поляна, вулиця Незалежності,  буд. 226. 

Будівля закладу дошкільної освіти – одноповерхова, 

збудована у 1958 році, коли питання скорочення витрат на її 

утримання та опалення не були дуже гострими. За період 

експлуатації капітальний ремонт системи опалення не 

проводився. В будівлі розміщені виховні кімнати, спальні, 

їдальня, коридори, туалети. Проектна потужність дитячого 

садка – 56 дітей. 

На підставі обстеження технічного стану будівлі було 

зроблено висновки та надано пропозиції щодо 

впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, 

(переоснащення системи опалення ЗДО «Світлячок»). 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Технічне переоснащення системи опалення ЗДО (ясла-

садок) «Світлячок» по вул. Незалежності, 226 в с. Руська 

Поляна. Зменшення витрат споживання паливно-

енергетичних ресурсів навчальним закладом.  

- створення сприятливих умов для проведення навчально-

виховного процесу; 

- дотримання санітарних норм у приміщенні; 

- уникнення надзвичайних аварійних ситуацій під час 

навчально-виховного процесу; 

 - зменшення захворюваності у дітей та працівників; 

- покращення естетичного вигляду приміщення; 

тепло збереження. 

8. Основні заходи проекту 

 

Даним  проектом  передбачається виконання робіт, технічне 

переоснащення системи опалення. 

1. Поширення інформації щодо розроблення та реалізації 

проекту. 

2. Укладання договору з підрядною організацією на 

проведення ремонтних робіт. 

3. Внутрішні роботи. 

4. Інші роботи. 

5. Технічний та авторський нагляд. 

6. Введення об’єкту в експлуатацію. 

7. Інформування ЗМІ про результатиреалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 
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10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- 930 - 930 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

34. Реконструкція системи опалення Руськополянського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

(початкова) Руськополянської сільської ради, що 

розташований за адресою Черкаська область, 

Черкаський район, с. Руська Поляна, вул. Вячеслава 

Чорновола, 39 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є підвищення якості надання освітніх послуг 

та покращення санітарно-гігієнічних умов перебування учнів 

та педагогів у навчальному закладі, підвищення ефективності 

використання енергоносіїв, скорочення витрат енергетичних 

носіїв. Створення сприятливих, комфортних умов для 

проведення навчального процесу; забезпечення можливостей 

для рівного доступу дітей до здобуття загальної середньої 

освіти; втілення проекту дасть змогу дотримуватись 

санітарних норм та правил у приміщенні, що зменшить 

рівень захворюваності серед учнів та педагогів, 

популяризація культури енергозбереження серед громади. 

Завдання проекту: проведення реконструкції системи 

опалення з використанням енергозберігаючих технологій. 

Завданням проекту є виконання будівельно-монтажних 

робіт, що приведе до зменшення витрат споживання 

паливно-енергетичних ресурсів навчальним закладом. 

Запланований  комплекс технічних заходів спрямований  на 

відновлення та  приведення теплотехнічних характеристик 

будівлі у відповідність  із сучасними вимогами, нормами і 
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стандартами, (Реконструкція системи опалення 

Руськополянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 (початкова) Руськополянської сільської ради). 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Будівля Руськополянського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова) Руськополянської 

сільської ради – одноповерхова, збудована у 1914 році, коли 

питання скорочення витрат на її утримання та опалення не 

були дуже гострими. На підставі обстеження технічного 

стану будівлі було зроблено висновки та надано пропозиції 

щодо впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, 

(Реконструкція системи опалення). 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реконструкція системи опалення Руськополянського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова) 

Руськополянської сільської ради. Зменшення витрат 

споживання паливно-енергетичних ресурсів навчальним 

закладом.   

8. Основні заходи проекту 

 

Даним  проектом  передбачається виконання робіт, 

реконструкція системи опалення. 

1. Поширення інформації щодо розроблення та реалізації 

проекту. 

2. Укладання договору з підрядною організацією на 

проведення ремонтних робіт. 

3. Внутрішні роботи. 

4. Інші роботи. 

5. Технічний та авторський нагляд. 

6. Введення об’єкту в експлуатацію. 

Інформування ЗМІ про результатиреалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- - 758 758 
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11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

35. Реконструкція системи опалення Руськополянського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

Руськополянської сільської ради, що розташований за 

адресою Черкаська область, Черкаський район, с. 

Руська Поляна, вул. Небесної Сотні, 4 (одноповерхова 

будівля) 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є підвищення якості надання освітніх послуг 

та покращення санітарно-гігієнічних умов перебування учнів 

та педагогів у навчальному закладі, підвищення ефективності 

використання енергоносіїв, скорочення витрат енергетичних 

носіїв. Створення сприятливих, комфортних умов для 

проведення навчального процесу; забезпечення можливостей 

для рівного доступу дітей до здобуття загальної середньої 

освіти; втілення проекту дасть змогу дотримуватись 

санітарних норм та правил у приміщенні, що зменшить 

рівень захворюваності серед учнів та педагогів, 

популяризація культури енергозбереження серед громади. 

Завдання проекту: проведення реконструкції системи 

опалення з використанням енергозберігаючих технологій. 

Завданням проекту є виконання будівельно-монтажних 

робіт, що приведе до зменшення витрат споживання 

паливно-енергетичних ресурсів навчальним закладом. 

Запланований  комплекс технічних заходів спрямований  на 

відновлення та  приведення теплотехнічних характеристик 

будівлі у відповідність  із сучасними вимогами, нормами і 

стандартами, (Реконструкція системи опалення 

Руськополянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 Руськополянської сільської ради 
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(одноповерхова будівля)). 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Будівля Руськополянського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 Руськополянської сільської ради 

(одноповерхова будівля) збудована у 1914 році, коли 

питання скорочення витрат на її утримання та опалення не 

були дуже гострими. На підставі обстеження технічного 

стану будівлі було зроблено висновки та надано пропозиції 

щодо впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, 

(Реконструкція системи опалення). 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реконструкція системи опалення Руськополянського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

Руськополянської сільської ради, що розташований за 

адресою Черкаська область, Черкаський район, с. Руська 

Поляна, вул. Небесної Сотні, 4 (одноповерхова будівля). 

Зменшення витрат споживання паливно-енергетичних 

ресурсів навчальним закладом.   

8. Основні заходи проекту 

 

Даним  проектом  передбачається виконання робіт, 

реконструкція системи опалення. 

Поширення інформації щодо розроблення та реалізації 

проекту. 

Укладання договору з підрядною організацією на 

проведення ремонтних робіт. 

Внутрішні роботи. 

Інші роботи. 

Технічний та авторський нагляд. 

Введення об’єкту в експлуатацію. 

Інформування ЗМІ про результатиреалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- - 413 413 
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11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

36. Реконструкція системи опалення Руськополянського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

Руськополянської сільської ради, що розташований за 

адресою Черкаська область, Черкаського району, с. 

Руська Поляна, вул. Небесної Сотні, 4 (двоповерхова 

будівля) 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є підвищення якості надання освітніх послуг 

та покращення санітарно-гігієнічних умов перебування учнів 

та педагогів у навчальному закладі, підвищення ефективності 

використання енергоносіїв, скорочення витрат енергетичних 

носіїв. Створення сприятливих, комфортних умов для 

проведення навчального процесу; забезпечення можливостей 

для рівного доступу дітей до здобуття загальної середньої 

освіти; втілення проекту дасть змогу дотримуватись 

санітарних норм та правил у приміщенні, що зменшить 

рівень захворюваності серед учнів та педагогів, 

популяризація культури енергозбереження серед громади. 

Завдання проекту: проведення реконструкції системи 

опалення з використанням енергозберігаючих технологій. 

Завданням проекту є виконання будівельно-монтажних 

робіт, що приведе до зменшення витрат споживання 

паливно-енергетичних ресурсів навчальним закладом. 

Запланований  комплекс технічних заходів спрямований  на 

відновлення та  приведення теплотехнічних характеристик 

будівлі у відповідність  із сучасними вимогами, нормами і 

стандартами, (Реконструкція системи опалення 

Руськополянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 Руськополянської сільської ради (двоповерхова 
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будівля)). 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Будівля Руськополянського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 Руськополянської сільської ради 

(двоповерхова будівля) збудована у 1914 році, коли питання 

скорочення витрат на її утримання та опалення не були дуже 

гострими. На підставі обстеження технічного стану будівлі 

було зроблено висновки та надано пропозиції щодо 

впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, 

(Реконструкція системи опалення). 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Реконструкція системи опалення Руськополянського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

Руськополянської сільської ради, що розташований за 

адресою Черкаська область, Черкаський район, с. Руська 

Поляна, вул. Небесної Сотні, 4 (двоповерхова будівля). 

Зменшення витрат споживання паливно-енергетичних 

ресурсів навчальним закладом.   

8. Основні заходи проекту 

 

Даним  проектом  передбачається виконання робіт, 

реконструкція системи опалення. 

Поширення інформації щодо розроблення та реалізації 

проекту. 

Укладання договору з підрядною організацією на 

проведення ремонтних робіт. 

Внутрішні роботи. 

Інші роботи. 

Технічний та авторський нагляд. 

Введення об’єкту в експлуатацію. 

Інформування ЗМІ про результатиреалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

2678 - - 2678 
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11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

37. Капітальний ремонт покрівлі приміщення закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» за адресою: 

вулиця Генерал-майора Момота, 6 в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є підвищення ефективності використання 

енергоносіїв, скорочення витрат енергетичних носіїв. 

Створення сприятливих, комфортних умов для проведення 

навчально-виховного процесу; забезпечення можливостей 

для рівного доступу дітей до здобуття дошкільної 

підготовки; втілення проекту дасть змогу дотримуватись 

санітарних норм та правил у приміщенні, що зменшить 

рівень захворюваності серед дітей та робітників.  

Завдання проекту: Капітальний ремонт покрівлі приміщення 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» за 

адресою: вулиця Генерал-майора Момота, 6 в с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Будівля закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка»» 

знаходиться за адресою: вулиця Генерал-майора Момота, 6 

в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області. 

Будівля закладу дошкільної освіти – двохповерхова, 

збудована у 1950 році, коли питання скорочення витрат на її 

утримання не були дуже гострими. За період експлуатації 
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капітальний ремонт покрівлі не проводився. В будівлі 

розміщені виховні кімнати, спальні, їдальня, коридори, 

туалети. Проектна потужність дитячого садка – 108 дітей. 

На підставі обстеження технічного стану будівлі було 

зроблено висновки та надано пропозиції щодо 

впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, 

(Капітальний ремонт покрівлі). 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Капітальний ремонт покрівлі приміщення закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» за адресою: вулиця 

Генерал-майора Момота, 6 в с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області. Зменшення витрат споживання 

паливно-енергетичних ресурсів навчальним закладом.  

- створення сприятливих умов для проведення навчально-

виховного процесу; 

- дотримання санітарних норм у приміщенні; 

- уникнення надзвичайних аварійних ситуацій під час 

навчально-виховного процесу; 

 - зменшення захворюваності у дітей та працівників; 

- покращення естетичного вигляду приміщення; 

тепло збереження. 

8. Основні заходи проекту 

 

Даним  проектом  передбачається виконання робіт, 

(капітальний ремонт покрівлі). 

Поширення інформації щодо розроблення та реалізації 

проекту. 

Укладання договору з підрядною організацією на 

проведення ремонтних робіт. 

Внутрішні роботи. 

Інші роботи. 

Технічний та авторський нагляд. 

Введення об’єкту в експлуатацію. 

Інформування ЗМІ про результатиреалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- - 2209 2209 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 
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12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

38. Капітальний ремонт покрівлі приміщення закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» за адресою: 

вулиця Лесі Українки, 22-а в с. Геронимівка 

Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є підвищення ефективності використання 

енергоносіїв, скорочення витрат енергетичних носіїв. 

Створення сприятливих, комфортних умов для проведення 

навчально-виховного процесу; забезпечення можливостей 

для рівного доступу дітей до здобуття дошкільної 

підготовки; втілення проекту дасть змогу дотримуватись 

санітарних норм та правил у приміщенні, що зменшить 

рівень захворюваності серед дітей та робітників.  

Завдання проекту: Капітальний ремонт покрівлі приміщення 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» за 

адресою: вулиця Лесі Українки, 22-а в с. Геронимівка 

Черкаського району, Черкаської області. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3472 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Будівля закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко»» 

знаходиться за адресою: вулиця Лесі Українки, 22-а в с. 

Геронимівка Черкаського району, Черкаської області. 

Будівля закладу дошкільної освіти – двохповерхова, 

збудована у 1980 році, коли питання скорочення витрат на її 

утримання не були дуже гострими. За період експлуатації 

капітальний ремонт покрівлі не проводився. В будівлі 

розміщені виховні кімнати, спальні, їдальня, коридори, 



Стратегія розвитку Руськополянської територіальної громади на 2022-2028 роки 

 

251 

 

туалети. Проектна потужність дитячого садка – 112 дітей. 

На підставі обстеження технічного стану будівлі було 

зроблено висновки та надано пропозиції щодо 

впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, 

(Капітальний ремонт покрівлі). 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Капітальний ремонт покрівлі приміщення закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» за адресою: 

вулиця Лесі Українки, 22-а в с. Геронимівка Черкаського 

району, Черкаської області. Зменшення витрат споживання 

паливно-енергетичних ресурсів навчальним закладом.  

- створення сприятливих умов для проведення навчально-

виховного процесу; 

- дотримання санітарних норм у приміщенні; 

- уникнення надзвичайних аварійних ситуацій під час 

навчально-виховного процесу; 

 - зменшення захворюваності у дітей та працівників; 

- покращення естетичного вигляду приміщення; 

тепло збереження. 

8. Основні заходи проекту 

 

Даним  проектом  передбачається виконання робіт, 

(капітальний ремонт покрівлі). 

Поширення інформації щодо розроблення та реалізації 

проекту. 

Укладання договору з підрядною організацією на 

проведення ремонтних робіт. 

Внутрішні роботи. 

Інші роботи. 

Технічний та авторський нагляд. 

Введення об’єкту в експлуатацію. 

Інформування ЗМІ про результатиреалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- 2500 - 2500 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо  
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проекту (за потреби) - 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

39. Капітальний ремонт покрівлі приміщення Будинку 

культури за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 

12 в с. Дубіївка Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета - створити комфортні умови для перебування в 

приміщенні будинку культури. 

Завдання – Капітальний ремонт покрівлі приміщення 

Будинку культури за адресою: вулиця Богдана 

Хмельницького, 12 в с. Дубіївка Черкаського району, 

Черкаської області 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3464 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Для покращення роботи та забезпечення безпеки 

відвідувачів є гостра необхідність у капітальному ремонті 

будинку культури с. Дубіївка, який є однією із складових 

системи дозвілля молоді та культурного відпочинку 

населення. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Ремонт даху значно покращиться якість надання культурно-

мистецьких послуг мешканцям громади, підвищиться рівень 

культурно-мистецьких заходів. Зросте кількість відвідувачів 

клубного закладу. Значно покращиться температурний 

режим в приміщенні. Покращиться рівень 

енергозбереження. 

8. Основні заходи проекту 

 

1. Капітальний ремонт покрівлі приміщення Будинку 

культури за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 12 в 

с. Дубіївка Черкаського району, Черкаської області; 

2.Проведення тендерних процедур.  
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3.Укладання договору з переможцем тендерної процедури 

закупівлі. 

4.Ремонтні роботи. 

5.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- - 1800 1800 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

40. Капітальний ремонт покрівлі приміщення Будинку 

культури за адресою: вулиця Шраменка, 53 в с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета - створити комфортні умови для перебування в 

приміщенні будинку культури. 

Завдання – Капітальний ремонт покрівлі приміщення 

Будинку культури за адресою: вулиця Шраменка, 53 в с. 

Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

Для покращення роботи та забезпечення безпеки 

відвідувачів є гостра необхідність у капітальному ремонті 

будинку культури с. Руська Поляна, який є однією із 
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спрямований проект  складових системи дозвілля молоді та культурного 

відпочинку населення. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Ремонт даху значно покращиться якість надання культурно-

мистецьких послуг мешканцям громади, підвищиться рівень 

культурно-мистецьких заходів. Зросте кількість відвідувачів 

клубного закладу. Значно покращиться температурний 

режим в приміщенні. Покращиться рівень 

енергозбереження. 

8. Основні заходи проекту 

 

1. Капітальний ремонт покрівлі приміщення Будинку 

культури за адресою: вулиця Шраменка, 53 в с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області; 

2.Проведення тендерних процедур.  

3.Укладання договору з переможцем тендерної процедури 

закупівлі. 

4.Ремонтні роботи. 

5.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1000 1000 - 2000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

41. Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної 

освіти (ясла-садок) «Дубок» за адресою: вулиця 8-го 

Березня, 11 в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 
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3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є підвищення ефективності використання 

енергоносіїв, скорочення витрат енергетичних носіїв. 

Створення сприятливих, комфортних умов для проведення 

навчально-виховного процесу; забезпечення можливостей 

для рівного доступу дітей до здобуття дошкільної 

підготовки; втілення проекту дасть змогу дотримуватись 

санітарних норм та правил у приміщенні, що зменшить 

рівень захворюваності серед дітей та робітників.  

Завдання проекту: Капітальний ремонт покрівлі закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» за адресою: вулиця 

8-го Березня, 11 в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3464 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Будівля закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» 

знаходиться за адресою: вулиця 8-го Березня, 11 в с. 

Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області. Будівля 

закладу дошкільної освіти – одноповерхова, збудована у 

1957 році, коли питання скорочення витрат на її утримання 

не були дуже гострими. За період експлуатації капітальний 

ремонт покрівлі не проводився. В будівлі розміщені виховні 

кімнати, спальні, їдальня, коридори, туалети. Проектна 

потужність дитячого садка – 44 дітей. 

На підставі обстеження технічного стану будівлі було 

зроблено висновки та надано пропозиції щодо 

впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, 

(капітальний ремонт покрівлі). 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Капітальний ремонт покрівлі приміщення закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» за адресою: вулиця 

8-го Березня, 11 в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області. Зменшення витрат споживання паливно-

енергетичних ресурсів навчальним закладом.  

- створення сприятливих умов для проведення навчально-

виховного процесу; 
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- дотримання санітарних норм у приміщенні; 

- уникнення надзвичайних аварійних ситуацій під час 

навчально-виховного процесу; 

 - зменшення захворюваності у дітей та працівників; 

- покращення естетичного вигляду приміщення; 

тепло збереження. 

8. Основні заходи проекту 

 

Даним  проектом  передбачається виконання робіт, 

(капітальний ремонт покрівлі приміщення закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок»). 

8. Поширення інформації щодо розроблення та реалізації 

проекту. 

9. Укладання договору з підрядною організацією на 

проведення ремонтних робіт. 

10. Внутрішні роботи. 

11. Інші роботи. 

12. Технічний та авторський нагляд. 

13. Введення об’єкту в експлуатацію. 

14. Інформування ЗМІ про результатиреалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- 1000 1000 2000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

42. Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної 

освіти (ясла-садок) «Дубок» за адресою: вулиця 8-го 

Березня, 11 в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

3. Мета та завдання Метою проекту є підвищення ефективності використання 
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проекту  

 

енергоносіїв, скорочення витрат енергетичних носіїв. 

Створення сприятливих, комфортних умов для проведення 

навчально-виховного процесу; забезпечення можливостей 

для рівного доступу дітей до здобуття дошкільної 

підготовки; втілення проекту дасть змогу дотримуватись 

санітарних норм та правил у приміщенні, що зменшить 

рівень захворюваності серед дітей та робітників.  

Завдання проекту: Капітальний ремонт фасаду закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» за адресою: вулиця 

8-го Березня, 11 в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3464 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Будівля закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» 

знаходиться за адресою: вулиця 8-го Березня, 11 в с. 

Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області. Будівля 

закладу дошкільної освіти – одноповерхова, збудована у 

1957 році, коли питання скорочення витрат на її утримання 

не були дуже гострими. За період експлуатації капітальний 

ремонт фасаду не проводився. В будівлі розміщені виховні 

кімнати, спальні, їдальня, коридори, туалети. Проектна 

потужність дитячого садка – 44 дітей. 

На підставі обстеження технічного стану будівлі було 

зроблено висновки та надано пропозиції щодо 

впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, 

(капітальний ремонт фасаду). 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Дубок» за адресою: вулиця 8-го Березня, 11 в 

с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області. 

Зменшення витрат споживання паливно-енергетичних 

ресурсів навчальним закладом.  

- створення сприятливих умов для проведення навчально-

виховного процесу; 

- дотримання санітарних норм у приміщенні; 



Стратегія розвитку Руськополянської територіальної громади на 2022-2028 роки 

 

258 

 

- уникнення надзвичайних аварійних ситуацій під час 

навчально-виховного процесу; 

 - зменшення захворюваності у дітей та працівників; 

- покращення естетичного вигляду приміщення; 

тепло збереження. 

8. Основні заходи проекту 

 

Даним  проектом  передбачається виконання робіт, 

(капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Дубок»). 

Поширення інформації щодо розроблення та реалізації 

проекту. 

Укладання договору з підрядною організацією на 

проведення ремонтних робіт. 

Внутрішні роботи. 

  Інші роботи. 

Технічний та авторський нагляд. 

Введення об’єкту в експлуатацію. 

Інформування ЗМІ про результатиреалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

2000 - - 2000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

43. Капітальний ремонт опалення в приміщенні Будинку 

культури с. Геронимівка, Черкаська область, 

Черкаський район 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

3. Мета та завдання 

проекту  

Мета - створити комфортні умови для перебування в 

приміщенні будинку культури. 

Завдання – Капітальний ремонт опалення в приміщенні 
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 Будинку культури с. Геронимівка, Черкаська область, 

Черкаський район 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3472 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Для покращення роботи та забезпечення безпеки 

відвідувачів є гостра необхідність у капітальному ремонті 

опалення в приміщенні будинку культури с. Геронимівка, 

який є однією із складових системи дозвілля молоді та 

культурного відпочинку населення. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Ремонт системи опалення у будинку культури с. 

Геронимівка значно покращиться якість надання культурно-

мистецьких послуг мешканцям громади, підвищиться рівень 

культурно-мистецьких заходів. Зросте кількість відвідувачів 

клубного закладу. Значно покращиться температурний 

режим в приміщенні. Покращиться рівень 

енергозбереження. 

8. Основні заходи проекту 

 

1. Капітальний ремонт опалення в приміщенні Будинку 

культури с. Геронимівка, Черкаська область, Черкаський 

район; 

2.Проведення тендерних процедур.  

3.Укладання договору з переможцем тендерної процедури 

закупівлі. 

4.Ремонтні роботи. 

5.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- 5000 - 5000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 
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12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

44. Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 (початкова школа інв №101310110150), що 

розташовані за адресою: вулиця Небесної Сотні, 4, с. 

Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є підвищення якості надання освітніх послуг 

та покращення санітарно-гігієнічних умов перебування учнів 

та педагогів у навчальному закладі, підвищення ефективності 

використання енергоносіїв, скорочення витрат енергетичних 

носіїв. Створення сприятливих, комфортних умов для 

проведення навчального процесу; забезпечення можливостей 

для рівного доступу дітей до здобуття загальної середньої 

освіти; втілення проекту дасть змогу дотримуватись 

санітарних норм та правил у приміщенні, що зменшить 

рівень захворюваності серед учнів та педагогів, 

популяризація культури енергозбереження серед громади. 

Завдання проекту: проведення Утеплення закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова школа інв 

№101310110150), що розташовані за адресою: вулиця 

Небесної Сотні, 4, с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області з використанням енергозберігаючих 

технологій. 

Завданням проекту є виконання будівельно-монтажних 

робіт, що приведе до зменшення витрат споживання 

паливно-енергетичних ресурсів навчальним закладом. 

Запланований  комплекс технічних заходів спрямований  на 

відновлення та  приведення теплотехнічних характеристик 

будівлі у відповідність  із сучасними вимогами, нормами і 

стандартами, утеплення закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів №1 (початкова школа інв №101310110150), що 

розташовані за адресою: вулиця Небесної Сотні, 4, с. Руська 
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Поляна, Черкаського району, Черкаської області. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Будівля Руськополянського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова школа інв 

№101310110150) Руськополянської сільської ради 

(одноповерхова будівля) збудована у 1914 році, коли 

питання скорочення витрат на її утримання не були дуже 

гострими. На підставі обстеження технічного стану будівлі 

було зроблено висновки та надано пропозиції щодо 

впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, 

(Утеплення). 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1 (початкова школа інв №101310110150), що розташовані 

за адресою: вулиця Небесної Сотні, 4, с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області.  

Зменшення витрат споживання паливно-енергетичних 

ресурсів навчальним закладом.   

8. Основні заходи проекту 

 

Даним  проектом  передбачається виконання робіт, 

Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1 (початкова школа інв №101310110150). 

1. Поширення інформації щодо розроблення та реалізації 

проекту. 

2. Укладання договору з підрядною організацією на 

проведення ремонтних робіт. 

3. Внутрішні роботи. 

4. Інші роботи. 

5. Технічний та авторський нагляд. 

6. Введення об’єкту в експлуатацію. 

Інформування ЗМІ про результатиреалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 2022 2023 2024 Разом 
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проекту, тис. грн. - - 1500 1500 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

45. Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 (початкова школа інв №101310110151), що 

розташовані за адресою: вулиця Небесної Сотні, 4, с. 

Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є підвищення якості надання освітніх послуг 

та покращення санітарно-гігієнічних умов перебування учнів 

та педагогів у навчальному закладі, підвищення ефективності 

використання енергоносіїв, скорочення витрат енергетичних 

носіїв. Створення сприятливих, комфортних умов для 

проведення навчального процесу; забезпечення можливостей 

для рівного доступу дітей до здобуття загальної середньої 

освіти; втілення проекту дасть змогу дотримуватись 

санітарних норм та правил у приміщенні, що зменшить 

рівень захворюваності серед учнів та педагогів, 

популяризація культури енергозбереження серед громади. 

Завдання проекту: проведення Утеплення закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова школа інв 

№101310110151), що розташовані за адресою: вулиця 

Небесної Сотні, 4, с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області з використанням енергозберігаючих 

технологій. 

Завданням проекту є виконання будівельно-монтажних 

робіт, що приведе до зменшення витрат споживання 

паливно-енергетичних ресурсів навчальним закладом. 

Запланований  комплекс технічних заходів спрямований  на 

відновлення та  приведення теплотехнічних характеристик 

будівлі у відповідність  із сучасними вимогами, нормами і 
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стандартами, утеплення закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів №1 (початкова школа інв №101310110151), що 

розташовані за адресою: вулиця Небесної Сотні, 4, с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Будівля Руськополянського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова школа інв 

№101310110151) Руськополянської сільської ради 

(одноповерхова будівля) збудована у 1914 році, коли 

питання скорочення витрат на її утримання не були дуже 

гострими. На підставі обстеження технічного стану будівлі 

було зроблено висновки та надано пропозиції щодо 

впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, 

(Утеплення). 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1 (початкова школа інв №101310110151), що розташовані 

за адресою: вулиця Небесної Сотні, 4, с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області.  

Зменшення витрат споживання паливно-енергетичних 

ресурсів навчальним закладом.   

8. Основні заходи проекту 

 

Даним  проектом  передбачається виконання робіт, 

Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1 (початкова школа інв №101310110151. 

Поширення інформації щодо розроблення та реалізації 

проекту. 

Проведення тендерних процедур та укладання договорів з 

переможцем. 

  Внутрішні роботи. 

  Інші роботи. 

  Технічний та авторський нагляд. 

  Введення об’єкту в експлуатацію. 

 Інформування ЗМІ про результати реалізації проекту. 
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9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- - 1500 1500 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

46. Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 (початкова), що розташовані за адресою: 

вулиця Вячеслава Чорновола, 4, с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є підвищення якості надання освітніх послуг 

та покращення санітарно-гігієнічних умов перебування учнів 

та педагогів у навчальному закладі, підвищення ефективності 

використання енергоносіїв, скорочення витрат енергетичних 

носіїв. Створення сприятливих, комфортних умов для 

проведення навчального процесу; забезпечення можливостей 

для рівного доступу дітей до здобуття загальної середньої 

освіти; втілення проекту дасть змогу дотримуватись 

санітарних норм та правил у приміщенні, що зменшить 

рівень захворюваності серед учнів та педагогів, 

популяризація культури енергозбереження серед громади. 

Завдання проекту: Утеплення закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова), що розташовані за 

адресою: вулиця Вячеслава Чорновола, 4, с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області з використанням 

енергозберігаючих технологій. 

Завданням проекту є виконання будівельно-монтажних 

робіт, що приведе до зменшення витрат споживання 

паливно-енергетичних ресурсів навчальним закладом. 
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Запланований  комплекс технічних заходів спрямований  на 

відновлення та  приведення теплотехнічних характеристик 

будівлі у відповідність  із сучасними вимогами, нормами і 

стандартами, утеплення закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів №1 (початкова), що розташовані за адресою: 

вулиця Вячеслава Чорновола, 4, с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Будівля Руськополянського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова) Руськополянської 

сільської ради (одноповерхова будівля) збудована у 1914 

році, коли питання скорочення витрат на її утримання не 

були дуже гострими. На підставі обстеження технічного 

стану будівлі було зроблено висновки та надано пропозиції 

щодо впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, 

(Утеплення). 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1 (початкова), що розташовані за адресою: вулиця 

Вячеслава Чорновола, 4, с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області. 

Зменшення витрат споживання паливно-енергетичних 

ресурсів навчальним закладом.   

8. Основні заходи проекту 

 

Даним  проектом  передбачається виконання робіт, 

Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1 (початкова), що розташовані за адресою: вулиця 

Вячеслава Чорновола, 4. 

Поширення інформації щодо розроблення та реалізації 

проекту. 

Проведення тендерних процедур та укладання договорів з 

переможцем. 

  Внутрішні роботи. 

  Інші роботи. 

  Технічний та авторський нагляд. 
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  Введення об’єкту в експлуатацію. 

 Інформування ЗМІ про результати реалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- - 1500 1500 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

47. Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №2, що розташовані за адресою: вулиця 

Старшини Єпіфанова, 39, с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є підвищення якості надання освітніх послуг 

та покращення санітарно-гігієнічних умов перебування учнів 

та педагогів у навчальному закладі, підвищення ефективності 

використання енергоносіїв, скорочення витрат енергетичних 

носіїв. Створення сприятливих, комфортних умов для 

проведення навчального процесу; забезпечення можливостей 

для рівного доступу дітей до здобуття загальної середньої 

освіти; втілення проекту дасть змогу дотримуватись 

санітарних норм та правил у приміщенні, що зменшить 

рівень захворюваності серед учнів та педагогів, 

популяризація культури енергозбереження серед громади. 

Завдання проекту: Утеплення закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №2, що розташовані за адресою: 

Старшини Єпіфанова, 39, с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області з використанням 

енергозберігаючих технологій. 
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Завданням проекту є виконання будівельно-монтажних 

робіт, що приведе до зменшення витрат споживання 

паливно-енергетичних ресурсів навчальним закладом. 

Запланований  комплекс технічних заходів спрямований  на 

відновлення та  приведення теплотехнічних характеристик 

будівлі у відповідність  із сучасними вимогами, нормами і 

стандартами, утеплення закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів №2, що розташовані за адресою: вулиця 

Старшини Єпіфанова, 39, с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Будівля Руськополянського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №2  Руськополянської сільської ради 

(одноповерхова будівля) збудована у 1914 році, коли 

питання скорочення витрат на її утримання не були дуже 

гострими. На підставі обстеження технічного стану будівлі 

було зроблено висновки та надано пропозиції щодо 

впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, 

(Утеплення). 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№2, що розташована за адресою: Старшини Єпіфанова, 39, 

с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області. 

Зменшення витрат споживання паливно-енергетичних 

ресурсів навчальним закладом.   

8. Основні заходи проекту 

 

Даним  проектом  передбачається виконання робіт, 

Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№2. 

Поширення інформації щодо розроблення та реалізації 

проекту. 

Проведення тендерних процедур та укладання договорів з 

переможцем. 

  Внутрішні роботи. 

  Інші роботи. 
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  Технічний та авторський нагляд. 

  Введення об’єкту в експлуатацію. 

 Інформування ЗМІ про результати реалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

2000 - - 2000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

48. Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів, що розташовані за адресою: вулиця Вернигори, 

25, с. Геронимівка, Черкаського району, Черкаської 

області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є підвищення якості надання освітніх послуг 

та покращення санітарно-гігієнічних умов перебування учнів 

та педагогів у навчальному закладі, підвищення ефективності 

використання енергоносіїв, скорочення витрат енергетичних 

носіїв. Створення сприятливих, комфортних умов для 

проведення навчального процесу; забезпечення можливостей 

для рівного доступу дітей до здобуття загальної середньої 

освіти; втілення проекту дасть змогу дотримуватись 

санітарних норм та правил у приміщенні, що зменшить 

рівень захворюваності серед учнів та педагогів, 

популяризація культури енергозбереження серед громади. 

Завдання проекту: Утеплення закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів, що розташовані за адресою: вулиця 

Вернигори, 25, с. Геронимівка, Черкаського району, 

Черкаської області з використанням енергозберігаючих 
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технологій. 

Завданням проекту є виконання будівельно-монтажних 

робіт, що приведе до зменшення витрат споживання 

паливно-енергетичних ресурсів навчальним закладом. 

Запланований  комплекс технічних заходів спрямований  на 

відновлення та  приведення теплотехнічних характеристик 

будівлі у відповідність  із сучасними вимогами, нормами і 

стандартами, Утеплення закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів, що розташовані за адресою: вулиця 

Вернигори, 25, с. Геронимівка, Черкаського району, 

Черкаської області 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3472 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Будівля Геронимівського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів, що розташовані за адресою: вулиця 

Вернигори, 25, с. Геронимівка, Руськополянської сільської 

ради (трьохповерхова будівля) збудована у 1995 році, коли 

питання скорочення витрат на її утримання не були дуже 

гострими. На підставі обстеження технічного стану будівлі 

було зроблено висновки та надано пропозиції щодо 

впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, 

(Утеплення). 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 

що розташовані за адресою: вулиця Вернигори, 25, с. 

Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області. 

Зменшення витрат споживання паливно-енергетичних 

ресурсів навчальним закладом.   

8. Основні заходи проекту 

 

Даним  проектом  передбачається виконання робіт, 

Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 

що розташовані за адресою: вулиця Вернигори, 25, с. 

Геронимівка.  

Поширення інформації щодо розроблення та реалізації 

проекту. 

Проведення тендерних процедур та укладання договорів з 
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переможцем. 

  Внутрішні роботи. 

  Інші роботи. 

  Технічний та авторський нагляд. 

  Введення об’єкту в експлуатацію. 

 Інформування ЗМІ про результати реалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

2000 2000 3000 7000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

  

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

49. Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів, що розташовані за адресою: вулиця Б. 

Хмельницького, 1, с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є підвищення якості надання освітніх послуг 

та покращення санітарно-гігієнічних умов перебування учнів 

та педагогів у навчальному закладі, підвищення ефективності 

використання енергоносіїв, скорочення витрат енергетичних 

носіїв. Створення сприятливих, комфортних умов для 

проведення навчального процесу; забезпечення можливостей 

для рівного доступу дітей до здобуття загальної середньої 

освіти; втілення проекту дасть змогу дотримуватись 

санітарних норм та правил у приміщенні, що зменшить 

рівень захворюваності серед учнів та педагогів, 

популяризація культури енергозбереження серед громади. 

Завдання проекту: Утеплення закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів, що розташовані за адресою: вулиця Б. 
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Хмельницького, 1, с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області з використанням енергозберігаючих 

технологій. 

Завданням проекту є виконання будівельно-монтажних 

робіт, що приведе до зменшення витрат споживання 

паливно-енергетичних ресурсів навчальним закладом. 

Запланований  комплекс технічних заходів спрямований  на 

відновлення та  приведення теплотехнічних характеристик 

будівлі у відповідність  із сучасними вимогами, нормами і 

стандартами, Утеплення закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів, що розташовані за адресою: вулиця Б. 

Хмельницького, 1, с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3464 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Будівля Дубіївського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів, що розташовані за адресою: вулиця Вернигори, 25, 

с. Геронимівка, Руськополянської сільської ради 

(одноповерхова будівля) збудована у 1910 році, коли 

питання скорочення витрат на її утримання не були дуже 

гострими. На підставі обстеження технічного стану будівлі 

було зроблено висновки та надано пропозиції щодо 

впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, 

(Утеплення). 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 

що розташовані за адресою: вулиця Б. Хмельницького, 1, с. 

Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області. 

Зменшення витрат споживання паливно-енергетичних 

ресурсів навчальним закладом.   

8. Основні заходи проекту 

 

Даним  проектом  передбачається виконання робіт, 

Утеплення закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 

що розташовані за адресою: вулиця Б. Хмельницького, 1, с. 

Дубіївка.  

Поширення інформації щодо розроблення та реалізації 
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проекту. 

Проведення тендерних процедур та укладання договорів з 

переможцем. 

  Внутрішні роботи. 

  Інші роботи. 

  Технічний та авторський нагляд. 

  Введення об’єкту в експлуатацію. 

 Інформування ЗМІ про результати реалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- 2000 2000 4000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

50. Утеплення будівлі їдальні у Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів, що знаходиться за адресою: вул. Б. 

Хмельницького, 1 в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є підвищення якості надання освітніх послуг 

та покращення санітарно-гігієнічних умов перебування учнів 

та педагогів у навчальному закладі, підвищення ефективності 

використання енергоносіїв, скорочення витрат енергетичних 

носіїв. Створення сприятливих, комфортних умов для 

проведення навчального процесу; забезпечення можливостей 

для рівного доступу дітей до здобуття загальної середньої 

освіти; втілення проекту дасть змогу дотримуватись 

санітарних норм та правил у приміщенні, що зменшить 

рівень захворюваності серед учнів та педагогів, 

популяризація культури енергозбереження серед громади. 
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Завдання проекту: Утеплення будівлі їдальні у Дубіївській 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: вул. Б. 

Хмельницького, 1 в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області з використанням енергозберігаючих 

технологій. 

Завданням проекту є виконання будівельно-монтажних 

робіт, що приведе до зменшення витрат споживання 

паливно-енергетичних ресурсів навчальним закладом. 

Запланований  комплекс технічних заходів спрямований  на 

відновлення та  приведення теплотехнічних характеристик 

будівлі у відповідність  із сучасними вимогами, нормами і 

стандартами, утеплення будівлі їдальні у Дубіївській ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: вул. Б. 

Хмельницького, 1 в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3464 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Будівля їдальні у Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ ступенів, що 

знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 1 в с. 

Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області 

(одноповерхова будівля) збудована у 1910 році, коли 

питання скорочення витрат на її утримання не були дуже 

гострими. На підставі обстеження технічного стану будівлі 

було зроблено висновки та надано пропозиції щодо 

впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, 

(Утеплення). 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Утеплення будівлі їдальні у Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ ступенів, 

що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 1 в с. 

Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області. 

Зменшення витрат споживання паливно-енергетичних 

ресурсів навчальним закладом.   

8. Основні заходи проекту 

 

Даним  проектом  передбачається виконання робіт, 

утеплення будівлі їдальні у Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ ступенів, 

що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 1 в с. 
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Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області. 

Поширення інформації щодо розроблення та реалізації 

проекту. 

Проведення тендерних процедур та укладання договорів з 

переможцем. 

  Внутрішні роботи. 

  Інші роботи. 

  Технічний та авторський нагляд. 

  Введення об’єкту в експлуатацію. 

 Інформування ЗМІ про результати реалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- - 1500 1500 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

51. Утеплення будівлі майстерні у Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів, що знаходиться за адресою: вул. Б. 

Хмельницького, 1 в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є підвищення якості надання освітніх послуг 

та покращення санітарно-гігієнічних умов перебування учнів 

та педагогів у навчальному закладі, підвищення ефективності 

використання енергоносіїв, скорочення витрат енергетичних 

носіїв. Створення сприятливих, комфортних умов для 

проведення навчального процесу; забезпечення можливостей 

для рівного доступу дітей до здобуття загальної середньої 

освіти; втілення проекту дасть змогу дотримуватись 

санітарних норм та правил у приміщенні, що зменшить рівень 

захворюваності серед учнів та педагогів, популяризація 
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культури енергозбереження серед громади. 

Завдання проекту: Утеплення будівлі майстерні у 

Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: 

вул. Б. Хмельницького, 1 в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області з використанням енергозберігаючих 

технологій. 

Завданням проекту є виконання будівельно-монтажних 

робіт, що приведе до зменшення витрат споживання 

паливно-енергетичних ресурсів навчальним закладом. 

Запланований  комплекс технічних заходів спрямований  на 

відновлення та  приведення теплотехнічних характеристик 

будівлі у відповідність  із сучасними вимогами, нормами і 

стандартами, утеплення будівлі майстерні у Дубіївській 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: вул. Б. 

Хмельницького, 1 в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3464 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Будівля будівлі майстерні у Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ ступенів, 

що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 1 в с. 

Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області 

(одноповерхова будівля) збудована у 1910 році, коли 

питання скорочення витрат на її утримання не були дуже 

гострими. На підставі обстеження технічного стану будівлі 

було зроблено висновки та надано пропозиції щодо 

впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, 

(Утеплення). 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Утеплення будівлі майстерні у Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів, що знаходиться за адресою: вул. Б. 

Хмельницького, 1 в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області . 

Зменшення витрат споживання паливно-енергетичних 

ресурсів навчальним закладом.   
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8. Основні заходи проекту 

 

Даним  проектом  передбачається виконання робіт, 

утеплення будівлі майстерні у Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів, що знаходиться за адресою: вул. Б. 

Хмельницького, 1 в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області . 

Поширення інформації щодо розроблення та реалізації 

проекту. 

Проведення тендерних процедур та укладання договорів з 

переможцем. 

  Внутрішні роботи. 

  Інші роботи. 

  Технічний та авторський нагляд. 

  Введення об’єкту в експлуатацію. 

 Інформування ЗМІ про результати реалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1500 - - 1500 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

52. Утеплення будівлі бібліотеки у Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів, що знаходиться за адресою: вул. Б. 

Хмельницького, 1 в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.1.4. Впроваджено заходи з енергозбереження бюджетних 

установ 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є підвищення якості надання освітніх послуг 

та покращення санітарно-гігієнічних умов перебування учнів 

та педагогів у навчальному закладі, підвищення ефективності 

використання енергоносіїв, скорочення витрат енергетичних 

носіїв. Створення сприятливих, комфортних умов для 

проведення навчального процесу; забезпечення можливостей 
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для рівного доступу дітей до здобуття загальної середньої 

освіти; втілення проекту дасть змогу дотримуватись 

санітарних норм та правил у приміщенні, що зменшить рівень 

захворюваності серед учнів та педагогів, популяризація 

культури енергозбереження серед громади. 

Завдання проекту: утеплення будівлі бібліотеки у 

Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: 

вул. Б. Хмельницького, 1 в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області з використанням енергозберігаючих 

технологій. 

Завданням проекту є виконання будівельно-монтажних 

робіт, що приведе до зменшення витрат споживання 

паливно-енергетичних ресурсів навчальним закладом. 

Запланований  комплекс технічних заходів спрямований  на 

відновлення та  приведення теплотехнічних характеристик 

будівлі у відповідність  із сучасними вимогами, нормами і 

стандартами, утеплення будівлі бібліотеки у Дубіївській 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: вул. Б. 

Хмельницького, 1 в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3464 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Будівля  бібліотеки у Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ ступенів, що 

знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 1 в с. 

Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області 

(одноповерхова будівля) збудована у 1910 році, коли 

питання скорочення витрат на її утримання не були дуже 

гострими. На підставі обстеження технічного стану будівлі 

було зроблено висновки та надано пропозиції щодо 

впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, 

(Утеплення). 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

Утеплення будівлі бібліотеки у Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів, що знаходиться за адресою: вул. Б. 

Хмельницького, 1 в с. Дубіївка, Черкаського району, 
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https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
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інновації проекту  Черкаської області. 

Зменшення витрат споживання паливно-енергетичних 

ресурсів навчальним закладом.   

8. Основні заходи проекту 

 

Даним  проектом  передбачається виконання робіт, 

утеплення будівлі бібліотеки у Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів, що знаходиться за адресою: вул. Б. 

Хмельницького, 1 в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області. 

Поширення інформації щодо розроблення та реалізації 

проекту. 

Проведення тендерних процедур та укладання договорів з 

переможцем. 

  Внутрішні роботи. 

  Інші роботи. 

  Технічний та авторський нагляд. 

  Введення об’єкту в експлуатацію. 

 Інформування ЗМІ про результати реалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- 1500 - 1500 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

 

8.2. Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 1.2. 

Медичні, освітні, соціальні та культурні послуги є якісними 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

53. Ремонт фасаду (фарбування, штукатурка стін) 

приміщення ЗДО «Світлячок» (вул. Незалежності, 226 с. 

Руська Поляна) 

2. Номер і назва завдання 1.2.1. Приведено до сучасних вимог, матеріально-технічної 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/26995879
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з відповідної стратегії 

розвитку громади 

бази та будівель закладів медичної, освітньої, соціальної, 

культурної сфер 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Відповідно до Закону України за ст.18 ” Про дошкільну 

освіту “ основними завданнями органів управління – є 

створення належних умов для здобуття дітьми освіти.  

Реалізація даного проекту саме й спрямована на виконання 

зазначеного завдання. 

Мета проекту: 

1. Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов 

виховного процесу в ЗДО «Світлячок» (вул. Незалежності, 

226 с. Руська Поляна). 

2.  Забезпечення належних технічних експлуатаційних 

якостей  будівлі дитячого садка. 

3. Запровадження новітніх енергозберігаючих технологій з 

метою економії бюджетних коштів. 

Завдання проекту: 

Будівельні та ремонтні роботи дитячого садка 

Підготовка звіту про реалізацію проекту. Звіт про реалізацію 

проекту буде розглянуто на сесії сільської ради. 

Інфомування громадськості про результати реалізації 

проекту.  

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 Реалізуючи принцип оздоровчої спрямованості,  

адміністрація закладу  подбала про забезпечення здоров’я 

зберігаючого середовища, тобто середовища в якому дитині 

приємно і безпечно перебувати, що стимулює її розвиток, 

забезпечує комфортні умови і є оптимальним для її 

зростання. Адміністрація закладу та батьки постійно дбають  

про покращення матеріально-технічної бази та благоустрою 

території.  Це все – лише частинка того, що зроблено для 

дітей даного дошкільного закладу. Перш за все будівля ЗДО 
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«Світлячок» матиме оновлений красивий сучасний фасад і 

буде прикрасою нашої громади. В приміщенні стане тепліше 

і затишніше, що даватиме економію бюджетних коштів, які 

можна буде направити на інші потреби розвитку 

матеріально-технічної бази навчального закладу. 

Впровадження даного проекту надасть можливість створити 

ще комфортніші умови для всебічного гармонійного 

фізичного, морального, духовного розвитку наших дітей. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Ремонт фасаду (фарбування, штукатурка стін) приміщення 

ЗДО «Світлячок» (вул. Незалежності, 226 с. Руська Поляна). 

При розробці механізму реалізації комплексної інвестиційної 

політики щодо реалізації проектів енергозбереження 

необхідно досягти рівноваги між економічною ефективністю, 

соціальною результативністю та мати певну науково-

методичну основу. 

      Реалізація даного проекту, шляхом впровадження 

енергоефективних та енергозберігаючих заходів, а також 

перехід на використання альтернативних джерел енергії 

дозволить суттєво знизити витрати бюджету та забезпечити 

теплом і належними умовами дітей нашої громади. 

 

8. Основні заходи проекту 

 

1. Ремонт фасаду (фарбування, штукатурка стін) приміщення 

ЗДО «Світлячок» по вул. Незалежності, 226 с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області; 

2.Проведення тендерних процедур.  

3.Укладання договору з переможцем тендерної процедури 

закупівлі. 

4.Ремонтні роботи. 

5.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- - 700 700 

11. Джерела фінансування Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 
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проекту  

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

54. Реконструкція ЗДО «Світлячок» з добудовою корпусу 

на 200 місць по вул. Незалежності, 226 в с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.1. Приведено до сучасних вимог, матеріально-технічної 

бази та будівель закладів медичної, освітньої, соціальної, 

культурної сфер 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою даного проекту є проведення робіт з будівництва 

дошкільного навчального закладу  універсального типу на 

200, забезпечення оптимальних умов для розміщення 

дитячого осередку. 

Добудова дитячого садка дасть змогу збільшити обсяг дітей 

до 200 місць. 

Проект реалізується для створення сучасного дошкільно-

навчального закладу, що відповідає діючим вимогам і 

стандартам, в якому буде можливість проводити навчально-

виховний процес на належному рівні. 

 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Основна проблема полягає в недостатності  коштів для  І 

черги реконструкції дитячого навчального закладу 

«Світлячок» з добудовою корпусу на 200 місць , введення в 

експлуатацію та вирішення  соціальної проблеми громади. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

Очікуваним результатом проекту є вирішення проблеми 

забезпечення дітей с. Руська Поляна дошкільною освітою, 

створення додаткових робочих місць, зменшення соціальної 
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інновації проекту  напруги в населеному пункті. 

8. Основні заходи проекту 

 

1. Реконструкція ЗДО «Світлячок» з добудовою корпусу на 

200 місць по вул. Незалежності, 226 в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області; 

2.Проведення тендерних процедур.  

3.Укладання договору з переможцем тендерної процедури 

закупівлі. 

4.Ремонтні роботи. 

5.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

14000 16000 20000 50000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

55. Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної 

освіти (ясла-садок) «Дубок» за адресою: вулиця 8-го 

Березня, 11 в с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.1. Приведено до сучасних вимог, матеріально-технічної 

бази та будівель закладів медичної, освітньої, соціальної, 

культурної сфер 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Відповідно до Закону України за ст.18 ” Про дошкільну 

освіту “ основними завданнями органів управління – є 

створення належних умов для здобуття дітьми освіти.  

Реалізація даного проекту саме й спрямована на виконання 

зазначеного завдання. 

Мета проекту: 

1. Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов 
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виховного процесу в закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Дубок» за адресою: вулиця 8-го Березня, 11 в с. Дубіївка. 

2.  Забезпечення належних технічних експлуатаційних 

якостей  будівлі дитячого садка. 

3. Запровадження новітніх енергозберігаючих технологій з 

метою економії бюджетних коштів. 

Завдання проекту: 

Будівельні та ремонтні роботи дитячого садка 

Підготовка звіту про реалізацію проекту. Звіт про реалізацію 

проекту буде розглянуто на сесії сільської ради. 

Інфомування громадськості про результати реалізації 

проекту. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

3464 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 Реалізуючи принцип оздоровчої спрямованості,  

адміністрація закладу  подбала про забезпечення здоров’я 

зберігаючого середовища, тобто середовища в якому дитині 

приємно і безпечно перебувати, що стимулює її розвиток, 

забезпечує комфортні умови і є оптимальним для її 

зростання. Адміністрація закладу та батьки постійно дбають  

про покращення матеріально-технічної бази та благоустрою 

території.  Це все – лише частинка того, що зроблено для 

дітей даного дошкільного закладу. Перш за все будівля ЗДО 

«Дубок» матиме оновлений красивий сучасний фасад і буде 

прикрасою нашої громади. В приміщенні стане тепліше і 

затишніше, що даватиме економію бюджетних коштів, які 

можна буде направити на інші потреби розвитку 

матеріально-технічної бази навчального закладу. 

Впровадження даного проекту надасть можливість створити 

ще комфортніші умови для всебічного гармонійного 

фізичного, морального, духовного розвитку наших дітей. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) «Дубок» за адресою: вулиця 8-го Березня, 11 в с. 
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реалізації проекту, 

інновації проекту  

Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області. При 

розробці механізму реалізації комплексної інвестиційної 

політики щодо реалізації проектів енергозбереження 

необхідно досягти рівноваги між економічною ефективністю, 

соціальною результативністю та мати певну науково-

методичну основу. 

      Реалізація даного проекту, шляхом впровадження 

енергоефективних та енергозберігаючих заходів, а також 

перехід на використання альтернативних джерел енергії 

дозволить суттєво знизити витрати бюджету та забезпечити 

теплом і належними умовами дітей нашої громади. 

 

8. Основні заходи проекту 

 

1. Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Дубок» за адресою: вулиця 8-го Березня, 11 в 

с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області; 

2.Проведення тендерних процедур.  

3.Укладання договору з переможцем тендерної процедури 

закупівлі. 

4.Ремонтні роботи. 

5.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

500 500 500 1500 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

56. Капітальний ремонт кабінетів амбулаторії в с. Руська 

Поляна 

2. Номер і назва завдання 1.2.1. Приведено до сучасних вимог, матеріально-технічної 
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з відповідної стратегії 

розвитку громади 

бази та будівель закладів медичної, освітньої, соціальної, 

культурної сфер 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є створення належних умов для організації 

та здійснення медичного обслуговування населення в 

амбулаторії, забезпечення надання якісних медичних послуг, 

належних санітарних умов для персоналу відділення, 

комфортного прийому пацієнтів та утримання будівлі в 

належному стані. 

Основними завданнями проекту є: проведення капітального 

ремонту кабінетів амбулаторії в с. Руська Поляна. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Населення Руськополянської ТГ  потребує якісної медичної 

допомоги, але незадовільний санітарно-технічний стан 

приміщення амбулаторії не дозволяє створити належні 

умови для обслуговування хворих. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Підвищення рівня ефективності, якості та доступності 

надання медичної допомоги населенню. 

 Підвищення соціальних стандартів життя громадян. 

8. Основні заходи проекту 

 

Проведення тендерних процедур та укладання договорів з 

переможцем торгів. 

Капітальний ремонт поліклінічного відділення. 

Інформування громадськості щодо реалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1800 1600 1600 5000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 
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12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

57. Покращення матеріально-технічної бази амбулаторій 

громади 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.1. Приведено до сучасних вимог, матеріально-технічної 

бази та будівель закладів медичної, освітньої, соціальної, 

культурної сфер 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є підвищення рівня медичного 

обслуговування населення, покращення якості та 

доступності послуг з надання висококваліфікованої 

медичної допомоги, придбання новітнього сучасного 

медичного обладнання. 

Основними завданнями проекту є: покращення матеріально-

технічної бази амбулаторій громади для своєчасної та 

якісної медичної допомоги пацієнтам відповідно до 

європейських стандартів. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги 

пацієнтам згідно з сучасними вимогами в умовах 

амбулаторії є надзвичайно важливим. Технічний стан 

наявного обладнання не дозволяє в повній мірі охопити 

населення, яке звертається за даними послугами. Проектом 

передбачається придбання новітнього сучасного медичного 

обладнання. 

На даний час застаріле обладнання потребує заміни на 

обладнання з новітніми технологіями. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

Підвищення рівня ефективності, якості та доступності 

надання медичної допомоги населенню. 
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інновації проекту Покращення матеріально-технічної бази 

8. Основні заходи проекту 

 

Проведення тендерних процедур та укладання договорів з 

переможцем торгів. 

Постачання обладнання. 

Інформування громадськості щодо реалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

1000 1000 1000 3000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

58. Ремонт фасаду (фарбування, штукатурка стін) 

приміщення ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1, що знаходиться за 

адресою: вул. В. Чорновола, 39 в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.1. Приведено до сучасних вимог, матеріально-технічної 

бази та будівель закладів медичної, освітньої, соціальної, 

культурної сфер 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета: забезпечення належних умов навчально-виховного 

процесу дітей шкільного віку шляхом ремонту фасаду 

(фарбування, штукатурка стін) приміщення ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №1, що знаходиться за адресою: вул. В. Чорновола, 

39 в с. Руська Поляна. 

Завдання: 

підвищення комфорту для учнів та персоналу навчального 

закладу; 

покращення стандартів безпеки у навчальному закладі; 

запобігання подальшому руйнуванню будівлі. 
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4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Будівля Руськополянського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 Руськополянської сільської ради 

(двохповерхова будівля) збудована у 1914 році, коли 

питання скорочення витрат на її утримання не були дуже 

гострими. На підставі обстеження технічного стану будівлі 

було надано пропозиції щодо ремонту фасаду (фарбування, 

штукатурка стін) приміщення ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1, що 

знаходиться за адресою: вул. В. Чорновола, 39 в с. Руська 

Поляна. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Покращаться умови навчання. 

 Покращення умов роботи персоналу школи. 

Створення належних умов  для навчання дітей  

8. Основні заходи проекту 

 

1. Ремонт фасаду (фарбування, штукатурка стін) приміщення 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1, що знаходиться за адресою: вул. В. 

Чорновола, 39 в с. Руська Поляна.; 

2.Проведення тендерних процедур.  

3.Укладання договору з переможцем тендерної процедури 

закупівлі. 

4.Ремонтні роботи. 

5.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

- 1000 - 1000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 



Стратегія розвитку Руськополянської територіальної громади на 2022-2028 роки 

 

289 

 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

59. Розвиток інклюзивної освіти у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах громади 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.1. Приведено до сучасних вимог, матеріально-технічної 

бази та будівель закладів медичної, освітньої, соціальної, 

культурної сфер 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою інклюзивного навчання  

є реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на 

освіту за місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція у 

суспільство, залучення сім’ї до участі у навчально-виховному 

процесі. 

Основними завданнями інклюзивного навчання є: 

· здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти 

відповідного рівня у середовищі здорових однолітків 

відповідно до Державного стандарту загальної середньої 

освіти; 

· забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх 

здібностей; 

· створення освітньо-реабілітаційного середовища для 

задоволення освітніх потреб учнів з особливостями 

психофізичного розвитку; 

· створення позитивного мікроклімату у загальноосвітньому 

навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування 

активного міжособистісного спілкування дітей з особливими 

освітніми потребами з іншими учнями; 

· забезпечення диференційованого психолого-педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами; 

· надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують 

дітей з особливими освітніми потребами, залучення батьків 

до розроблення індивідуальних планів та програм навчання. 
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4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

 Забезпечення безперешкодного доступу до території 

закладу, архітектурна доступності шкільних приміщень. 

зокрема, для дітей з вадами опорно-рухового апарату, в тому 

числі для дітей, які пересуваються на візку. Збудовано пандус 

біля входу до школи, облаштовані туалетні кімнати, 

встановлені поручні на сходах до їдальнї. У навчальних 

кабінетах передбачено додатковий простір для пересування 

дітей-візочників та спеціальні парти; 

- поступово школа забезпечується необхідними навчально-

методичними посібниками, наочно-дидактичними та 

технічними засобами навчання; 

- співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг 

відповідно до різних освітніх потреб дітей; 

- створено позитивний клімат у шкільному середовищі. 

8. Основні заходи проекту 

 

 підвищення якості освітніх послуг школи; 

 забезпечення рівного доступу всіх учнів до здобуття 

шкільної освіти; 

 забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх 

учасників навчально-виховного процесу; 

 запровадження у школі інноваційних підходів, форм, 

методів і засобів навчання; 

 досягнення якісно нового рівня загальноосвітньої 

підготовки на основі творчого застосування сучасних 

педагогічних технологій, науково-методичних 
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досягнень, використання досвіду народної педагогіки, 

врахування регіонального компоненту освіти; 

 створення системи профілактики й збереження здоров'я 

дітей, їх соціальний захист. 

Головним заходом, є сформована мотивація до 

отримання знань, необхідних для продовження освіти й 

успішної соціалізації в майбутньому. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

300 300 300 900 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

60. Заміна вікон у школах громади 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.1. Приведено до сучасних вимог, матеріально-технічної 

бази та будівель закладів медичної, освітньої, соціальної, 

культурної сфер 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета-створити комфортних умови для перебування учнів та 

педагогів в приміщеннях закладу загальної середньої освіти . 

Завдання – Заміна вікон у школах громади на 

енергозберігаючі металопластикові віконні блоки.  

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

15345 
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проект  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Для покращення роботи та забезпечення безпеки учнів та 

персоналу закладах загальної середньої освіти 

Руськополянської громади. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Заміна вікон у закладах загальної середньої освіти 

Руськополянської громади.  

Зменшення витрат споживання паливно-енергетичних 

ресурсів навчальним закладом.   

8. Основні заходи проекту 

 

Даним  проектом  передбачається виконання робіт, Заміна 

вікон у закладах загальної середньої освіти 

Руськополянської громади. 

Поширення інформації щодо розроблення та реалізації 

проекту. 

Проведення тендерних процедур.  

Укладання договору з підрядною організацією на 

проведення ремонтних робіт. 

Заміна вікон. 

Інші роботи. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

400 400 400 1200 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

61. Забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.1. Приведено до сучасних вимог, матеріально-технічної 

бази та будівель закладів медичної, освітньої, соціальної, 

культурної сфер 
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3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета : 

 Покращення рівня якості освіти дітей, розвиток 

пізнавальної мотивації здобувачів освіти, участь у 

конкурсах, олімпіадах, конференціях, турнірах, формування 

необхідних компетенцій випускників закладів. 

Завдання: 

 Придбання сучасної комп'ютерної техніки сприятиме 

вдосконаленню та модернізації освітнього процесу в закладі. 

І це дозволить дітям стати більш цілеспрямованими та 

адаптованими до життя в цифровому суспільстві; буде 

одним із інструментів мотивації, для того щоб розширити 

спектр діяльності на уроці, розвивати комп'ютерну 

креативність, показати практичне використання та зв'язок з 

предметами, які вивчаються в закладі. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Обмеженість комп'ютерної бази, яку має заклад, 

невідповідність сучасним вимогам не дозволяє повною 

мірою надавати якісні послуги в галузі освітніх технологій. 

Обладнання застаріле, не відповідає вимогам технічних 

характеристик щодо встановлення сучасних комп'ютерних 

програм. Стрімкий розвиток комп'ютерних технологій часто 

веде до того, що існуюча  комп'ютерна техніка, все одно 

потрібує оновленню й модерації для навчальних цілей. Тому 

для комп'ютерів та оргтехніки встановлені досить короткі 

терміни корисної дії - від 3 до 5 років. 

Комп'ютерна техніка, яка є в наявності в нашому закладі, 

знаходиться у використанні другий десяток років. 

Неодноразово перебувала в ремонті й постійно виходить із 

ладу. Це не дає можливості учням і вчителя оволодівати 

знаннями й навичками на належному рівні. Тому виникає 

необхідність у поновленні бази комп’ютерів та принтерів 

закладу. 

Інформаційні технології зараз значно розширюють 

можливості використання комп'ютера й дозволяють 
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найбільш повно й успішно реалізувати розвиток учнів і 

вчителів. 

Сучасний навчальний процес залежить від доступності 

інформаційних технічних засобів, які необхідні в роботі з 

програмами, а також використовується як допоміжний 

інструмент створення різноманітних шкільних предметів. 

Комп'ютерний клас - це “серце і мозок” інформаційно-

освітнього середовища закладу. Це місце, де знаходяться 

найсучасніша техніка, куди вчитель та учні приходять за 

порадою, де можна познайомитися з найновішими, 

найефективнішим рішеннями в галузі освітніх ІТ технологій. 

В умовах загальної інформатизації закладів освіти, 

комп'ютеризації, які є необхідною умовою виконання 

державного освітнього стандарту, шкільний комп'ютерний 

клас повинен відповідати вимогам сьогодення. 

Матеріально-технічна база діючого комп'ютерного класу не 

в повному обсязі відповідає вимогам сучасного програмного 

забезпечення. Більшість обладнання непридатне до 

використання, не підлягає ремонту, що не дозволяє 

повноцінно викладати інформатику, у повній мірі 

впроваджувати ІКТ-технології в освітньому процесі, 

залучати учнів до науково-дослідницької діяльності, 

використовувати сучасні форми внутрішньої методичної 

роботи, оволодівати педагогами інноваційними формами і 

методами навчання й виховання, проводити тренінги та 

курси по підвищенню комп'ютерної та інформаційної 

грамотності, тому потребує термінового оновлення . 

Покращення освітнього процесу ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Руськополянської громади - шляхом облаштування 

сучасного комп'ютерного класу з необхідним програмним 

забезпеченням. Це дозволить розширити та оновити форми і 

методи викладання інформатики та інших предметів, 

зробити уроки більш цікавими, яскравими, підвищить рівень 

зацікавленості учнів у навчальному процесі, дасть 

можливість дітям сільської місцевості здобувати більш 

якісну освіту через вільний доступ до мережі інтернет. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

Придбання сучасної комп'ютерної техніки дасть змогу 

створити необхідні умови для здобуття якісної освіти, 

сприятиме розширенню навичок дистанційної роботи. 
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інновації проекту  

8. Основні заходи проекту 

 

Проведення тендерних процедур.  

Укладання договору з переможцем тендерної процедури 

закупівлі. 

Забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

280 260 260 800 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

62. Покращення матеріально - технічної бази закладів 

культури 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.1. Приведено до сучасних вимог, матеріально-технічної 

бази та будівель закладів медичної, освітньої, соціальної, 

культурної сфер 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета проекту полягає у забезпеченні поліпшення умов і 

підвищення якості надання культурних послуг громадянам 

шляхом оснащення їх сучасним обладнанням.                                                                

Завдання: створення належних умов для розвитку культури, 

забезпечення творчого розвитку особистості, підвищення 

культурного рівня та естетичного виховання громадян, 

ефективне підвищення культурно-масової роботи, 

організація дозвілля. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

15345 
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проект  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

У громаді створено та утримується КЗ «Центр культури та 

дозвілля» до складу якого входять 3 клубних заклади. Через 

фінансово-економічну нестабільність, нерівномірність 

бюджетних витрат культурні потреби жителів забезпечені 

недостатньо. Заклади культури потребують оновлення 

матеріально - технічної бази на підвищення якості надання 

культурних послуг громадянам шляхом оновлення 

матеріально - технічної бази. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

 Задоволення потреб населення у послугах сфери 

культури. 

 Приведення матеріально-технічної бази закладів 

культури до сучасних потреб. 

 Створення комфортних умов під час навчально-

виховного процесу. 

 Підвищення рівня культури громадян. 

 Оптимізація мережі культурних закладів області з 

урахуванням демографічних, економічних і соціальних 

перспектив. 

 Підвищення привабливості відвідування клубних 

закладів. 

 Покращення культурного життя. 

 Створення умов для виховання у молоді громадянської 

самосвідомості, правильного уявлення про культуру, побут, 

звичаї, обряди, традиції українського народу. 

8. Основні заходи проекту 

 

Покращення матеріально - технічної бази закладів культури 

Проведення тендерних процедур на придбання матеріально - 

технічної бази для закладів культури .  

Укладання договору з переможцем тендерної процедури 

закупівлі. 

Покращення матеріально - технічної бази закладів культури. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

250 250 250 750 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 
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12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

63. Забезпечення виконання бюджетних програм. 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.1. Приведено до сучасних вимог, матеріально-технічної 

бази та будівель закладів медичної, освітньої, соціальної, 

культурної сфер 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метод управління бюджетними коштами для досягнення 

конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із 

застосуванням оцінки ефективності використання 

бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу 

(пакети оновлення  компонентів засобами онлайн-сервісу 

комп`ютерної програми. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Комплекс узгоджених заходів, що спрямовані на вирішення 

комплексу бюджетних проблем. Як правило, виконання 

бюджетних програм виражається в підвищенні якості роботи 

бюджетної сфери. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Забезпечення постачанням нових версій повязаних зі зміною 

законодавстваабо зміною функціональних можливостей 

засобами онлайн-сервісу з інформаційного 

загальнодоступного ресурсу в мережі Internet-сайт. 

8. Основні заходи проекту 

 

Забезпечення виконання бюджетних програм та іх постійне 

та надійне функціонування. 

Укладання договору з підрядною організацією. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 
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10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

160 165 175 500 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

64. Будівництво павільйонів на території ЗДО (ясла-

садок) «Світлячок», що знаходиться за адресою: 

Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, 

вулиця Незалежності, 226 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.1. Приведено до сучасних вимог, матеріально-технічної 

бази та будівель закладів медичної, освітньої, соціальної, 

культурної сфер 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета. : Створення необхідних умов для зміцнення та 

загартування дитячого організму. 

Завдання: Запорука здоров’я наших дітей. З'явиться 

можливість покращити організацію пізнавальної, ігрової, 

пошуково-дослідницької, фізкультурно-оздоровчої 

діяльності дошкільників на свіжому повітрі. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

На території дошкільного навчального закладу «Світлячок» 

с. Руська Поляна застарілі дитячі павільйони на ігрових 

майданчиках, невідповідність яких передбачена Санітарним 

регламентом для дошкільних навчальних закладів. Проектом 

передбачається встановлення дитячих павільйонів для 

забезпечення щоденних прогулянок, організації ігрової та 

рухової діяльності дітей за будь-яких погодних умов. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

При реалізації проекту малеча яка відвідує садочок будуть 

мати можливість для користування, так як на території 
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реалізації проекту, 

інновації проекту  

дитячого садка є ігровий майданчик загального 

користування для усієї малечі. 

8. Основні заходи проекту 

 

Будівництво павільйонів на території ЗДО (ясла-садок) 

«Світлячок», що знаходиться за адресою: Черкаська область, 

Черкаський район, с. Руська Поляна, вулиця Незалежності, 

226. 

Виготовлення ПКД. 

Проведення тендерних процедур.  

Укладання договору з переможцем тендерної процедури 

закупівлі. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

435 435 430 1300 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

65. Капітальний ремонт фасаду Будинку культури в с. 

Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.1. Приведено до сучасних вимог, матеріально-технічної 

бази та будівель закладів медичної, освітньої, соціальної, 

культурної сфер 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета - створити комфортні умови для перебування в 

приміщенні будинку культури. 

Завдання – Капітальний ремонт фасаду Будинку культури в 

с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 
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5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

8409 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Для покращення роботи та забезпечення безпеки 

відвідувачів є гостра необхідність капітальний ремонт 

фасаду Будинку культури в с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області, який є однією із складових 

системи дозвілля молоді та культурного відпочинку 

населення. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Ремонт фасаду значно покращиться якість надання 

культурно-мистецьких послуг мешканцям громади, 

підвищиться рівень культурно-мистецьких заходів. Зросте 

кількість відвідувачів клубного закладу. Значно 

покращиться температурний режим в приміщенні. 

Покращиться рівень енергозбереження. 

8. Основні заходи проекту 

 

1. Капітальний ремонт фасаду Будинку культури в с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області; 

2.Проведення тендерних процедур.  

3.Укладання договору з переможцем тендерної процедури 

закупівлі. 

4.Ремонтні роботи. 

5.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

2000 - - 2000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

 



Стратегія розвитку Руськополянської територіальної громади на 2022-2028 роки 

 

301 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

66. Покращення матеріально-технічної бази 

Комунального закладу «Центр надання соціальних 

послуг Руськополянської сільської ради» 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.1. Приведено до сучасних вимог, матеріально-технічної 

бази та будівель закладів медичної, освітньої, соціальної, 

культурної сфер 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою є поліпшення соціального, побутового, 

обслуговування соціально вразливих верств населення 

громади шляхом розширення кількості, підвищення якості 

соціальних послуг та придбання службового автотранспорту 

для працівниців соціальних послуг, спрямованих на 

покращення рівня життя людей похилого віку, осіб з 

інвалідністю, громадян, які потрапили в кризові ситуації, 

сприяння у задоволенні соціальних потреб осіб/сімей/дітей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, 

попередження ризиків виникнення складних життєвих 

обставин у сім’ях з дітьми.  

Основними завданнями є: - сприяння підвищенню рівня 

життя вразливих та соціально-незахищених верств 

населення шляхом їх соціальної підтримки, а саме 

впровадження та надання вчасних, індивідуальних та 

доступних соціальних послуг; - забезпечення інформування 

населення про види соціальних послуг і допомог, які 

надаються комунальним закладом «Центр надання 

соціальних послуг» Руськополянської сільської ради - 

забезпечення доступності соціальних послуг у громаді; - 

надання своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, 

психологічної , фізичної, психолого-педагогічної, медичної 

допомоги, організації реабілітаційного процесу відповідно 

до особливостей психофізичного розвитку дитини з 

інвалідністю або особи з інвалідністю; - забезпечення 

розвитку ефективної системи форм альтернативного 

догляду і виховання дітей, які залишилися без піклування 

батьків; - попередження домашнього й ґендерно- 

зумовленого насильства, запобігання та протидія торгівлі 

людьми. 3. Проблеми, на розв’язання яких спрямований 

комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг» 

Руськополянської сільської ради. Руськополянська 
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територіальна громада включає 3 населених п. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Для забезпечення соціального захисту населення та 

підтримки сімей, дітей та молоді створено комунальний 

заклад «Центр надання соціальних послуг Руськополянської 

сільської ради», в якому працюють 2 фахівці з соціальної 

роботи та 6 соціальних робітників. На сьогодні заклад 

забезпечує надання населенню тільки базових соціальних 

послуг, відповідно до ЗУ «Про соціальні послуги», а саме:   

догляд вдома, підтримане проживання, соціальна адаптація, 

соціальна інтеграція та реінтеграція, екстрене (кризове) 

втручання, консультування,  соціальний супровід, 

представництво інтересів, посередництво (медіація), 

соціальна профілактика, натуральна допомога, фізичний 

супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-

рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, 

порушення зору, догляд та виховання дітей в умовах, 

наближених до сімейних, інформування.  

В 2020 році на обслуговуванні в Центрі перебувало 66 

одиноких людей похилого віку. Також соціальні послуги 

отримали:  

- 77 осіб постраждалих від збройних конфліктів та 

тимчасової окупації (з них, 10 внутрішньо 

переміщених осіб, 67 сімей учасників АТО); 

- 23 одиноких матерів/батьків; 

- 25 сімей, де є особи з інвалідністю.    

  При Центрові створено «Кімнату милосердя», де 

жителі громади, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, можуть отримати необхідну допомогу. 

З 2020 році в громаді запроваджено послугу патронату. 

А також, з метою запобігання булінгу та насилля над дітьми, 

викрадення та торгівлі людьми, кризових сімейних ситуацій 

створено «Гарячу телефонну лінію».  

Для розширення переліку соціальних послуг та охоплення 
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ними більшої кількості населення необхідно в подальшому 

залучати додаткові фінансові ресурси та придбання 

службового автомобіля. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

 Покращено матеріально-технічну бази Комунального 

закладу «Центр надання соціальних послуг 

Руськополянської сільської ради» та придбано 

службовий автомобіль. 

8. Основні заходи проекту 

 

Фінансова підтримка з місцевого бюджету та залучення 

інших джерел фінансування для вирішення даної проблеми. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

600 200 200 1000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

67. Реконструкція з добудовою будинку сільської ради с. 

Руська Поляна по вул. Шевченка, 67 Черкаського району 

Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.1. Приведено до сучасних вимог, матеріально-технічної 

бази та будівель закладів медичної, освітньої, соціальної, 

культурної сфер 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета та завдання одним із пріоритетних є: розширення 

функцій Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

15345 
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проект  

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Руськополянська територіальна громада є молодою, 

амбітною громадою, яка постійно працює над покращенням 

життя мешканців громади. В 2019 році за підтримки 

програми «U-lead з Європою» у виконавчому комітеті 

Руськополянської сільської ради створено Центр надання 

адміністративних послуг, який сьогодні надає 190 

адміністративних послуг. Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради постійно працює над 

розширенням спектру надання адмінпослуг, впровадженням 

електронних послуг (е-малятко, реєстрація речових прав на 

нерухоме майно через Єдиний державний веб-портал 

електронних послуг). Тобто, розширення функцій Центру 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради є одним із пріоритетних 

завдань виконавчого комітету. Близько 80 % власних доходів 

бюджету Руськополянської територіальної громади 

спрямовується на покриття основних видатків закладів 

соціальної сфери громади. У виконанні видаткової частини 

першочергово стоїть  питання своєчасної виплати заробітної 

плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті 

бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, 

забезпечення інших виплат соціального спрямування. Також 

значна частина коштів спрямовується на поліпшення 

матеріально-технічної бази закладів освіти (всі приміщення 

закладів освіти потребують капітальних ремонтів), які 

перейшли в підпорядкування громади в незадовільному 

матеріальному стані. Тому на Реконструкцію з добудовою 

будинку сільської ради с. Руська Поляна по вул. Шевченка, 

67 Черкаського району Черкаської області за кошти 

місцевого бюджету наразі не має фінансової можливості. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Децентралізація адміністративних послуг, підвищення їх 

якості, наближення адміністративних послуг до громадян, а 

також подальша розбудова мережі центрів надання 

адміністративних послуг визначені пріоритетними 

напрямами реформування системи надання адміністративних 

послуг в Україні. Тому ця проблема є досить актуальною та 

доцільною, спрямованою на підвищення рівня і якості 

обслуговування населення Руськополянської громади. 
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8. Основні заходи проекту 

 

1.Проведення тендерних процедур.  

2.Укладання договору з переможцем тендерної процедури 

закупівлі. 

3.Ремонтні роботи. 

4.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

3225 - - 3225 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

68. Забезпечення Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

обладнанням для видачі паспортних документів (Робоча 

станція для оформлення та видачі документів паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон з електронним 

носієм або паспорта громадянина України у формі картки та 

для реєстрації/зняття з реєстрації місць 

проживання/перебування осіб (внесення змін до ID-карток) з 

комплектом обладнання) 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.1. Приведено до сучасних вимог, матеріально-технічної 

бази та будівель закладів медичної, освітньої, соціальної, 

культурної сфер 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета та завданням доного проекту є придбання робочої 

станції для оформлення та видачі документів паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон з електронним 

носієм або паспорта громадянина України у формі картки та 

для реєстрації/зняття з реєстрації місць 

проживання/перебування осіб (внесення змін до ID-карток) з 

комплектом обладнання 
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4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

У Центрі надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради відсутнє 

обладнання для видачі паспортних документів.  

Найближчий Сервісний центр МВС знаходиться за адресою: 

вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси, Черкаська область, 18023 

Аналіз ситуації з отриманням паспортів у вигляді ID-

карток у громаді  показав наявність великого попиту серед 

жителів Руськополянської територіальної громади 

(отримання паспорта вперше особами 14, 16-річного віку, 

заміни паспорта тощо). Проте відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради  не має можливості надавати 

адміністративну послугу «Оформлення і видача паспорта 

громадянина України з безконтактним електронним носієм», 

адже нема  необхідного обладнання. Тому жителям громади, 

для отримання паспорту у вигляді ID-картки, необхідно 

звертатися до Черкаський РВ УДМС України в Черкаській 

області, відповідно клієнт затрачає набагато більше часу для 

отримання послуги. 

         Тому ця проблема є досить актуальною та доцільною, 

спрямованою на підвищення рівня і якості обслуговування 

населення громади.  

Запровадження такої актуальної послуги в громаді 

дозволить задовольнити потреби жителів у якісному та 

швидкому отриманні документів нового європейського 

зразка (внутрішніх паспортах та документах для виїзду за 

кордон), а також створить унікальну можливість для 

поповнення сільського бюджету за рахунок відрахувань, що у 

свою чергу дасть змогу спрямувати отримані кошти на 

вирішення невідкладних питань розвитку сільської громади. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

Придбано сучасне обладнання для Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету 
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реалізації проекту, 

інновації проекту  

Руськополянської сільської ради для видачі паспортів   

у вигляді ID-карток, покращено обслуговування відвідувачів 

Центру. 

8. Основні заходи проекту 

 

1.Проведення тендерних процедур.  

2.Укладання договору з переможцем тендерної процедури 

закупівлі. 

3. Придбання робочої станції для оформлення та видачі 

документів паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон з електронним носієм або паспорта громадянина 

України у формі картки та для реєстрації/зняття з реєстрації 

місць проживання/перебування осіб (внесення змін до ID-

карток) з комплектом обладнання4.Інформування 

громадськості щодо реалізації проекту. 

4.Інформування громадськості щодо реалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

900 - - 900 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

69. Впроваджено технологій дистанційної освіти в 

шкільний навчальний процес 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.2. Впроваджено інноваційні технології навчання в 

закладах освіти 

3. Мета та завдання 

проекту  

Підвищення творчого та інтелектуального потенціалу 

людини, що одержує дистанційну освіту, за рахунок 
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 самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних 

інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння 

самостійно приймати відповідальні рішення 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Дистанційна освіта — це форма навчання, рівноцінна з 

очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, 

в основному, за технологіями дистанційного навчання. 

Технології дистанційного навчання складаються з 

педагогічних та інформаційних технологій дистанційного 

навчання 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Дистанційна освіта не поступається якості очної форми 

навчання, оскільки для підготовки дидактичних засобів 

залучається найкращий професорсько-викладацький склад і 

використовуються найсучасніші навчально-методичні 

матеріали; передбачається введення спеціалізованого 

контролю якості дистанційної освіти на відповідність її 

освітнім стандартам 

8. Основні заходи проекту 

 

Впроваджено технологій дистанційної освіти в шкільний 

навчальний процес 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

131 

 

134 135 400 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 
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1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

70. Адаптація та впровадження online, хмарних сервісів в 

навчальний процес 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.2. Впроваджено інноваційні технології навчання в 

закладах освіти 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Спрямування діяльності педагога до віртуалізації, 

використання хмарних сервісів та створення умов для 

формування мобільного учня дає підстави стверджувати, що 

учасники освітнього процесу отримають вільний доступ до 

різноманітних даних незалежно від матеріального 

становища, національності, місця проживання і стану 

здоров'я 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Стрімкий розвиток інформаційних технологій в усьому світі 

і, зокрема в Україні, веде до усвідомлення зручностей і 

переваг їх використання. Сучасний перехід України до 

інформаційного суспільства, коли сьогодні до Інтернету 

може підключись практично будь-яка людина і безліч 

пристроїв обумовлює можливість переходу до так званих 

«Хмарних послуг». Останнім часом впровадження хмарних 

технологій стрімко зростає, завдяки хмарним технологіям 

освіта стає ще доступніше, адже, вчитися можна скрізь: у 

приміщенні та на відкритій місцевості. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Використання хмаро орієнтованого навчального середовища 

відносять підвищення активізації навчальної діяльності 

учнів та мотивація до навчання; спостерігається економія 

навчального часу ― акцент переміщується на 

відпрацювання навичок, розвитку логічного мислення, 

пам'яті; є можливість взаємодії з освітніми сервісами, що в 

цілому підвищують ефективність навчального процесу. 

8. Основні заходи проекту Адаптація та впровадження online, хмарних сервісів в 
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 навчальний процес 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

147 159 169 475 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

71. Запровадження та поширення успішних практик 

дистанційної освіти в школі 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.2. Впроваджено інноваційні технології навчання в 

закладах освіти 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Майбутнє – за змішаним навчанням, яке дуже легко 

перемикати в різні режими: збільшувати чи зменшувати 

офлайн- або онлайн- компоненти, обирати різні 

організаційні моделі та стратегії відповідно до можливостей, 

потреб і викликів. Вчителям потрібна як емоційна 

підтримка, так і забезпечення інтернетом та технікою. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Перехід на дистанційне навчання, зумовлений пандемією, 

став неочікуваним та доволі серйозним випробуванням для 

всіх учасників освітнього процесу – освітян, вчителів, учнів 

та їхніх батьків. 

Після тимчасової розгубленості всім довелось прийняти цей 
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виклик та швидко адаптуватись до нових реалій, але питання 

розвитку дистанційної освіти набуло неабиякої актуальності. 

І хоча дистанційне навчання не є заміною очного та ніколи не 

планувалось на довгострокову перспективу, воно може стати 

ефективним інструментом не тільки під час карантину. 

 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

 Навчання та підготовка учніт і вчителів, яка має 

здійснюватися відповідно до потреб і за індивідуальними 

навчальними траєкторіями. 

8. Основні заходи проекту 

 

Запровадження та поширення успішних практик 

дистанційної освіти в школі 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

50 50 50 150 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

72. Забезпечення рівного доступу до знань (інклюзивна 

online-школа в т.ч. титрування відео-уроків, 

сурдопереклад, тифлопереклад) 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.2. Впроваджено інноваційні технології навчання в 

закладах освіти 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з 

особливими освітніми потребами на освіту за місцем 

проживання, їх соціалізація та інтеграція у суспільство, 

залучення сім’ї до участі у навчально-виховному процесі. 

Основними завданнями інклюзивного навчання є: 
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· здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти 

відповідного рівня у середовищі здорових однолітків 

відповідно до Державного стандарту загальної середньої 

освіти; 

· забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх 

здібностей; 

· створення освітньо-реабілітаційного середовища для 

задоволення освітніх потреб учнів з особливостями 

психофізичного розвитку; 

· створення позитивного мікроклімату у загальноосвітньому 

навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування 

активного міжособистісного спілкування дітей з особливими 

освітніми потребами з іншими учнями; 

· забезпечення диференційованого психолого-педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами; 

· надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують 

дітей з особливими освітніми потребами, залучення батьків 

до розроблення індивідуальних планів та програм навчання. 

 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Проектом передбачено вирішення проблем дітей з 

особливостями розвитку, які перебуватимуть у масових 

навчальних закладах 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Забезпечення безперешкодного доступу до території 

закладу, архітектурна доступності шкільних приміщень. 

зокрема, для дітей з вадами опорно-рухового апарату, в тому 

числі для дітей, які пересуваються на візку. Збудовано 

пандус біля входу до школи, облаштовані туалетні кімнати, 

встановлені поручні. У навчальних кабінетах передбачено 

додатковий простір для пересування дітей-візочників та 
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спеціальні парти 

8. Основні заходи проекту 

 

Забезпечення рівного доступу до знань (інклюзивна online-

школа в т.ч. титрування відео-уроків, сурдопереклад, 

тифлопереклад) 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

44 45 45 134 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

73. Робототехніка та моделювання в школах 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.2. Впроваджено інноваційні технології навчання в 

закладах освіти 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета: створення умов для вивчення основ алгоритмізації та 

програмування з використанням наборів Lego WeDo 2.0 і 

Lego Mindstorms EV3 (NXT), розвитку науково-технічного та 

творчого потенціалу особистості дитини шляхом організації 

її діяльності в процесі інтеграції початкового інженерно-

технічного конструювання та основ робототехніки, 

організації дозвілля учнів у позаурочний час: навчання з 

захопленням. 

  

Основні завдання: 
 сприяти формуванню у вихованців початкових знань з 

програмування, фізики, математики; умінь проектування 

моделей роботів та їх збирання, побудови та програмної 

реалізації алгоритмів;  

 навичок роботи в середовищі операційної системи та 

графічної мови програмування; 

 розвивати образне, технічне мислення і вміння 
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висловити свій задум, вміння вибудовувати гіпотезу і 

порівняти її з отриманим результатом; 

 розвивати вміння працювати за інструкціями з 

конструювання моделей; 

 розвивати вміння творчо підходити до вирішення 

завдання та застосовувати знання з різних шкільних 

предметів; 

 розвивати вміння викладати думки в чіткій логічній 

послідовності, відстоювати свою точку зору, аналізувати 

ситуацію і самостійно знаходити відповіді на питання 

шляхом логічних міркувань; створити умови для 

самореалізації, соціальної адаптації учнів. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Про те, що робототехніка має бути в школі у якості 

шкільного предмету ні в кого вже не викликає сумнівів. 

Впроваджувати робототехніку в якості регулярних уроків. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Обґрунтувати актуальність і важливість впровадження 

освітньої робототехніки в школах;  

 визначити стан навчання робототехніки в школах. 

окреслити шляхи впровадження освітньої робототехніки в 

школах та шляхи підготовки майбутніх учителів 

робототехніки. 

8. Основні заходи проекту 

 

Робототехніка та моделювання в школах 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

51 53 56 160 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет. 
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12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

74. Запровадження інтеграційних, ігрових, тренінгових, 

інформаційно-комп’ютерних, діалогових технологій в 

навчальний процес 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.2. Впроваджено інноваційні технології навчання в 

закладах освіти 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета роботи полягає в дослідженні ефективності 

використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

процесі формування професійної підготовки учнів 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Найбільшою проблемою традиційного навчання є низька 

динаміка, та часткова відсутність елементів інтерактивності 

та наочності. Сьогодні інформаційні технології стали 

невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою 

визначають подальший економічний та суспільний розвиток 

людства. У цих умовах революційних змін вимагає й 

система навчання. Звідси можна сказати, що актуальність 

даного питання має місце у сучасному освітньому 

середовищі, адже нині якісне викладання дисциплін не може 

здійснюватися без використання засобів і можливостей, які 

надають комп’ютерні технології та Інтернет. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Запровадження інтеграційних, ігрових, тренінгових, 

інформаційно-комп’ютерних, діалогових технологій в 

навчальний процес. 

8. Основні заходи проекту 

 

Запровадження інтеграційних, ігрових, тренінгових, 

інформаційно-комп’ютерних, діалогових технологій в 
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навчальний процес. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

65 67 68 200 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

75. Запровадження електронного документообігу в 

закладах освіти 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.2. Впроваджено інноваційні технології навчання в 

закладах освіти 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є викладання навчальної дисципліни 

Електронний документообіг навчального закладу є: 

формування набуття теоретичних знань та практичних 

навичок побудови інформаційної моделі та організаційної 

структури документопотоків, побудови інформаційних 

зв’язків як основи впровадження системи електронного 

документообігу в діяльність навчального закладу. 

Завдання:  

Зменшення затрат часу на пошук інформації; 

Гарантія збереження документа; 

Скорочення термінів затвердження та погодження 

документів; 

Підтримка повного життєвого циклу інформації; 

Перехід на безпаперовий метод діяльності;  

Створення єдиного інформаційного простору для зберігання 

і роботи з усіма видами документів у Міністерстві освіти та 
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науки України.  

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Створення найкращої системи забезпечення електронного 

документообігу в закладах освіти, суттєвими проблемами 

цієї ситуації є, по-перше, велика кількість різних видів 

документів (як зовнішніх, так і внутрішніх), що ускладнює 

роботу системи, а по-друге, надзвичайно швидкий розвиток 

інформаційних технологій, які зі свого боку, призводять до 

втрати актуальності минулих досліджень зі стрімким 

розвитком технічного прогресу. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

На сучасному етапі важливість інформатизації, електронного 

документообігу, важко переоцінити. Впровадження 

електронного документообігу в освітній сфері покликано 

вдосконалити якість управління, а саме зменшити часові 

витрати на пошук інформації, скоротити рівень 

бюрократизації під час затвердження та погодження 

документів, відійти від паперового тощо. 

8. Основні заходи проекту 

 

Запровадження електронного документообігу в закладах 

освіти 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

20 20 10 50 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 76. Проведення навчальних семінарів з підвищення 
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проекту місцевого 

розвитку 

кваліфікації учителів 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.2.2. Впроваджено інноваційні технології навчання в 

закладах освіти 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Засади професійного розвитку науково-педагогічних 

працівників визначено ст. 59 Закону України «Про 

освіту», ст. 60 Закону України «Про вищу освіту», ст. 24 

Закону України «Про фахову передвищу освіту».  

Метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників є їх професійний розвиток 

відповідно до державної політики у галузі освіти та 

забезпечення якості освіти. 

Відповідно п. 3 Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників для 

забезпечення підвищення кваліфікації необхідно виконати 

завдання з: 

 удосконалення раніше набутих та/або набуття нових 

компетентностей у межах професійної діяльності або 

галузі знань з урахуванням вимог відповідного 

професійного стандарту (у разі його наявності); 

 набуття особою досвіду виконання додаткових завдань 

та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, 

та/або займаної посади; 

 формування та розвитку цифрової, управлінської, 

комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої 

компетентностей тощо. 

 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Безперервний прогрес науки останнім часом засвідчує, що 

все нові та нові відкриття, технології та прогресивні ідеї. 

Нові вимоги до системи освіти, до побудови особисто 

орієнтованого навчання та освітнього середовища 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n861
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n861
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n938
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#n311
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#n311
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n18
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впливають на педагогічну підготовку вчителя. Підвищення 

кваліфікації вчителів спрямоване на розвиток семи 

компетентностей, а саме: професійно-педагогічної, 

соціально-громадянської, загальнокультурної, психологічно-

фасилітивної, мовно-комунікативної, підприємницької 

та інформаційно-цифрової. Таке всеохоплення 

компетентностей свідчить про те, що сучасні 

курси спрямовані не лише на вдосконалення професійної 

майстерності педагога, а й на покращення умінь та навичок з 

тих галузей знань, які є дотичними до діяльності будь-якого 

вчителя. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Вибір форми підвищення кваліфікації вчителя має велике 

значення для легкого та ефективного засвоєння нової, 

необхідної для розвитку професійних здібностей інформації. 

Сьогодні слухачі курсів надають перевагу активним формам 

навчання, а саме: інтерактивним лекціям, майстер-класам, 

тренінгам, вебінарам тощо. Це пов’язано з тим, що під час їх 

проведення вчителі мають можливість на практиці 

відпрацювати уміння та навички, які згодом зможуть 

застосувати під час роботи з учасниками освітнього процесу. 

8. Основні заходи проекту 

 

Проведення навчальних семінарів з підвищення кваліфікації 

учителів 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

82 83 85 250 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

8.3. Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 1.3. 

Громада є спортивною, патріотичною та здоровою 
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1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

77. Створено фітнес-центру в громаді 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.3.1. Сформовано здоровий спосіб життя мешканців 

 громади та покращено стан матеріально-технічного 

забезпечення  закладів і установ, які сприяють цьому 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою проекту є: задоволення потреб населення у зміцненні 

здоров’я, фізичному й духовному розвитку; організація 

спортивного дозвілля для різних вікових груп населення;  

Завдання: збільшити кількість доступних об’єктів для 

проведення спортивно-оздоровчої роботи, підвищити 

спортивну культуру для формування здорової громади. 

Актуальність даної теми обгрунтовується тим, що попит на 

послуги оздоровчих спортивних центрів у громаді перевищує 

пропозицію. Кількість бажаючих долучитися до здорового 

способу життя. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Розвиток масової фізичної культури та спорту в 

Руськополянській ТГ забезпечується комунальним закладом 

«Спорт для всіх», в якому працює 9 інструкторів з фізичної 

культури.  На базі комунального закладу функціонують 

спортивні секції для всіх вікових категорій з тенісу, 

волейболу, боксу. 

Проте всі заняття проходять в спортивних залах закладів 

освіти громади, що  спричиняє незручності як для учасників 

освітнього процесу так і для відвідувачів спортивних секцій. 

Основною проблемою розвитку спортивної галузі в громаді 

є відсутність альтернативних приміщень для занять 

спортом, як для жінок так і чоловіків. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

В рамках реалізації проекту очікується створення у громаді 

фітнес центр, який стане місцем для заняття спортом, 
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реалізації проекту, 

інновації проекту  

відпочинку та спілкування молоді, старших за віком, 

чоловіків і жінок, усіх тих, хто хоче підтримувати своє 

фізичне та психічне здоров’я. Центр має поєднати у собі 

функції інформаційного, розважального центру та 

спортивного осередку громади, шляхом організації не тільки 

спортивних занять, а й організації групових занять, 

консультацій  з різними віковими групами жінок та 

чоловіків, залучивши фахових спеціалістів різного 

напрямку. 

8. Основні заходи проекту 

 

Розробка робочого проекту, проведення тендерних процедур 

та укладання договорів, створити фітнес-центр у громаді, 

інформування громадськості щодо реалізації проекту. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

250 - - 250 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

78. Встановлення дитячих майданчиків у громаді 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.3.1. Сформовано здоровий спосіб життя мешканців 

 громади та покращено стан матеріально-технічного 

забезпечення  закладів і установ, які сприяють цьому 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета проекту - створення соціального середовища для 

розвитку дітей, створення простору для активностей. 

Встановлення дитячих майданчиків з вуличним спортивно-

ігровими обладнаннями, залучити жителів мікрорайону до 

благоустрою території. 

Завдання проекту: 

 обладнання дитячих ігрових майданчиків; 
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 популяризація здорового способу життя серед дітей; 

 залучення жителів до благоустрою території. 

 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Однією з головних соціальнозначущіх завдань на 

сьогоднішній день є створення соціальних та 

інфраструктурних умов для поліпшення якості життя сімей, 

підвищення рівня народжуваності; формування почуття 

захищеності, впевненості і стабільності в українському 

суспільстві. 

Проектом передбачено: закупівля, установка дитячих 

вуличних ігрових обладнань, оформлення, упорядкування 

майданчиків і прилеглої території, обслуговування та 

утримання всього комплексу, а так само проведення 

позакласних і виховних заходів. 

Цільова група проекту - діти дошкільного і молодшого 

шкільного віку, школярі, їх батьки – жителі 

Руськополянської громади.  

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Взаємодія сільської ради та громади: спільне встановлення 

майданчиків, облаштування зелених зон і підтримка чистоти 

та благоустрою майданчиків. Проведеня заходів з 

популяризації та створення такої собі сільської зони 

розвитку для малечі. 

8. Основні заходи проекту 

 

1. Встановлення дитячих майданчиків у громаді; 

2.Проведення тендерних процедур.  

3.Укладання договорів з переможцями тендерної процедури 

закупівлі. 

4.Ремонтні роботи. 

5.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 2022 2023 2024 Разом 
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проекту, тис. грн. 70 80 90 240 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

79. Будівництво басейну на території стадіону с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.3.1. Сформовано здоровий спосіб життя мешканців 

 громади та покращено стан матеріально-технічного 

забезпечення  закладів і установ, які сприяють цьому 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Метою та завданням проекту є будівництво басейну на 

території стадіону с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Плавання – один із небагатьох видів спорту, що гармонійно 

розвиває всі групи м'язів, а також ідеально підходить для 

відновлення спортсменів після важких тренувань та змагань. 

Запропоноване будівництво басейну відповідатиме сучасним 

вимогам та нормам фізичного виховання, а також сприятиме 

реалізації завдань державної стратегії з розвитку фізичної 

культури та спорту. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Будівництво басейну на території стадіону с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області покликаний 

задовольнити потреби населення у закладах фізичної 

культури та спорту, обладнаних за сучасними нормами та 

вимогами.  
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8. Основні заходи проекту 

 

 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації 

2.Будівництво басейну на території стадіону с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської області; 

3.Проведення тендерних процедур.  

4.Укладання договорів з переможцями тендерної процедури 

закупівлі. 

5.Проведення будівельних робіт. 

6.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

 

1500 

 

1500 

 

2000 

 

5000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

  

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

80. Встановлення нових спортивних майданчиків у 

громаді 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.3.2. Підтримано місцеві аматорські колективи, опікування 

спортивних змагань в громаді 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета – забезпечення оптимальних умов навчально-виховного 

процесу для школярів громади шляхом Встановлення нових 

спортивних майданчиків,та розвиток спортивної 

інфраструктури  Руськополянської ТГ. 

Завдання:  

1. Будівництво та облаштування майданчика, придбання 

спортивного інвентаря. 
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2. Використання спортивного майданчика у навчально-

виховному процесі  

3. Залучення жителів громади до фізичної культури і спорту, 

розвиток спортивного життя через організацію спортивних 

змагань і турнірів. 

 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Зазначена мета та завдання є найбільш доцільними щодо 

вирішення існуючої проблеми. Пріоритетним для будь-якої 

школи є розвиток фізичного виховання і культури учнів, 

зміцнення їх здоров'я. Недостатність спортивної бази 

передбачає створення спортивних майданчиків у громаді, 

задля належного використання для потреб дитячо-юнацького 

спорту та пропаганди здорового способу життя. Наявні 

спортивні майданчики є перегруженими. 

 У ході вирішення проблеми в край необхіні для громади 

встановлення спортивних майданчиків Тому встановлення 

спортивних майданчиків у громаді під відкритим небом є 

найбільш доцільним способом вирішення наявної проблеми, 

дозволяючи мінімальними витратами забезпечити 

максимальний ефект.  

 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Встановлення нових спортивних майданчиків у громаді, для 

зщадоволення потреб мешканців громади. 

8. Основні заходи проекту 

 

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації; 

2. Встановлення нових спортивних майданчиків у громаді; 

3.Проведення тендерних процедур.  

4.Укладання договорів з переможцями тендерної процедури 
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закупівлі. 

5.Проведення будівельно-монтажних робіт. 

6.Інформування громадськості щодо реалізації проекту 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

500 500 500 1500 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

81. Забезпечення спортивних команд, секцій, вуличного 

спорту та професійних спортсменів у громаді 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.3.2. Підтримано місцеві аматорські колективи, опікування 

спортивних змагань в громаді 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Створення доступного для різновікових груп вуличного 

спорту, враховуючи потреби людей з інвалідністю. 

Залучення населення до оздоровлення. Зацікавити дітей та 

молодь заняттям спортом. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Забезпечення спортивних команд, секцій, вуличного спорту 

відмінно підійдуть для всіх вікових груп. Основним 

фактором ризику захворювань є малорухливий спосіб життя 

і низький рівень фізичного здоров'я населення. Заняття на 
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повітрі дуже корисні. Також вони дають можливість 

заводити нові знайомства з людьми, які люблять спорт. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Зміцнення здоров'я, скорочення смертності від серцево-

судинних захворювань. Скорочення вживання алкоголю, 

тютюну та наркотиків серед молоді. Доступ заняттями 

спорту всіх вікових груп. Організація дозвілля дітей у 

вільний від навчання час.  

8. Основні заходи проекту 

 

Забезпечення спортивних команд, секцій, вуличного спорту 

та професійних спортсменів у громаді 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

264 266 270 800 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

82. Забезпечення художніх колективів громади 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.3.2. Підтримано місцеві аматорські колективи, опікування 

спортивних змагань в громаді 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Підтримка творчої молоді, художніх колективів сприяння 

творчій реалізації та зростання професійної майстерності 

талантів є пріоритетним завданням у плані збереження та 

примноження культурного потенціалу в Руськополянській 

громаді. Підтримка творчої молоді, художніх колективів в 

закладах культури вкрай необхідне для подальшої творчої 

реалізації учасників художньої самодіяльності .  

4. Територія, на яку Руськополянська ТГ 
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проект матиме вплив 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Важко переоцінити роль художньої самодіяльності в процесі 

будь – якого закладу культури. Саме мистецькі заходи 

акумулюють, очищають, утверджують і возвеличують 

духовність окремої людини. Кожний бажаючий може взяти 

участь у творчій діяльності колективу. Для проведення 

святкових заходів в громаді, учасникам художньої 

самодіяльності, аматорам сцени, костюми, зачасту 

доводиться брати самостійно шити або на прокат, тому є 

необхідність у їх підтримці, для того, щоб заходи проходили 

на належному рівні і були ще кращими, яскравішими і 

приваблювали більшу кількість учасників та глядачів 

художньої самодіяльності для творчої реалізації талантів.  

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Покращення бази культурного надбання КЗ "Центр культури 

та дозвілля" шляхом матеріальної та фінансової підтримки 

для проведення масових заходів на високому рівні. 

8. Основні заходи проекту 

 

Забезпечення художніх колективів громади 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

50 60 70 180 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

83. Забезпечення творчим колективам громади 
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розвитку 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

1.3.2. Підтримано місцеві аматорські колективи, опікування 

спортивних змагань в громаді 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Підтримка творчої молоді, художніх колективів сприяння 

творчій реалізації та зростання професійної майстерності 

талантів є пріоритетним завданням у плані збереження та 

примноження культурного потенціалу в Руськополянській 

громаді. Підтримка творчої молоді, художніх колективів в 

закладах культури вкрай необхідне для подальшої творчої 

реалізації учасників художньої самодіяльності . 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Важко переоцінити роль художньої самодіяльності в процесі 

будь – якого закладу культури. Саме мистецькі заходи 

акумулюють, очищають, утверджують і возвеличують 

духовність окремої людини. Кожний бажаючий може взяти 

участь у творчій діяльності колективу. Для проведення 

святкових заходів в громаді, учасникам художньої 

самодіяльності, аматорам сцени, костюми, зачасту 

доводиться брати самостійно шити або на прокат, тому є 

необхідність у їх підтримці, для того, щоб заходи проходили 

на належному рівні і були ще кращими, яскравішими і 

приваблювали більшу кількість учасників та глядачів 

художньої самодіяльності для творчої реалізації талантів. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Покращення бази культурного надбання КЗ "Центр культури 

та дозвілля" шляхом матеріальної та фінансової підтримки 

для проведення масових заходів на високому рівні. 

8. Основні заходи проекту 

 

Забезпечення творчим колективам громади 

9. Період реалізації 2022 – 2024 роки 
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проекту  

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

50 60 70 180 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

8.4. Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 2.1. 

Забезпечено поводження з побутовими відходами в громаді 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

84. Впровадження комплексної системи поводження з 

твердими побутовими відходами 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

2.1.1.Впроваджено механізм збору та утилізації твердих 

побутових відходів 

3.Мета та завдання 

проекту  

 

Мета проекту - запровадження у громаді системи роздільного 

збирання, сортування, транспортування ТПВ. 

Завданням проекту є: 

по перше – зменшити шкідливий вплив на навколишнє 

середовище та здоров’я людей через широке залучення 

населення та об’єднань громадян до цієї роботи; 

по друге – вилучити корисні компоненти з ТПВ, що дасть 

можливість отримати значний економічний ефект, не тільки 

за рахунок доходу від їх реалізації, але й за рахунок економії 

на витрати перевезення первинної сировини, попередження 

забруднення навколишнього середовища та створення умов 

для отримання з ТПВ інших корисних матеріалів. 

Заходи проекту направлені на проведення агітаційної роботи 

щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному 

відношенні поводження з ТПВ та впровадження системи 

роздільного збирання ТПВ, яка здійснюєься етапами. Метою 
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етапу інформування - є ознайомлення громадськості з 

негативним впливом ТПВ на довкілля та перевагами 

роздільного збирання ТПВ. Етап переконання передбачає 

формування в аудиторії власної позитивної думки про 

необхідність свідомої участі в роздільному збиранні ТПВ. 

 

Завдання проекту: 

 перехід від разових заходів до комплексної системи 

збору, вивезення сміття; 

 впровадження елементів, механізмів щодо системи 

збору, вивезення та утилізації сміття, а саме запровадження 

механізму сортування та утилізації відходів. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Забруднення навколишнього природного середовища, 

порушення екологічного балансу внаслідок безсистемного 

засмічення довкілля є основною проблемою нашого проекту. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Впроваджено комплексну систему поводження з твердими 

побутовими відходами 

8. Основні заходи проекту 

 
  Збір вихідних даних для проектування; 

визначення актуальності запропонованого проекту, 

готовності громади приймати активну участь у реалізації 

проекту, власним прикладом пропагувати переваги 

роздільного збирання ТПВ; 

 інформування  населення  через  місцеві  видання про 

невідкладну потребу запровадження в громаді роздільного 

збирання з ТПВ; 

закупівля євроконтейнерів для роздільного збору ТПВ; 

висвітлення результатів виконання заходів проекту з 

місцевих ЗМІ; 
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проведення громадських слухань щодо доцільності 

продовження та розвитку проекту  роздільного збирання 

ТПВ.   

 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

664 666 670 2000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

85. Придбання контейнерів для роздільного збирання 

ТПВ та їх встановлення на території Руськополянської 

ТГ 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

2.1.1.Впроваджено механізм збору та утилізації твердих 

побутових відходів 

3.Мета та завдання 

проекту  

 

Проектом ставимо перед собою мету та завдання – 

придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ 

Формування у жителів дбайливого ставлення до 

навколишнього середовища та раціонального поводження з 

твердими побутовими відходами, поступове усвідомлення 

населенням того, що сортувати сміття – це просто. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої Тверді побутові відходи (ТПВ) утворюються в процесі 

життєдіяльності людини і накопичуються в житлових 
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спрямований проект  приміщеннях, закладах соціальної сфери і не мають 

подальшого використання за місцем їх утворення. Це – 

харчові відходи, предмети домашнього вжитку, сміття, опале 

листя, папір, скло, пластмаса, полімери тощо. Проаналізуємо 

час розкладу сміття в ґрунті: 

·  папір – 3 місяці 

·  консервна банка – від 10 до 100 років 

·  пластик – від 100 до 1 000 років 

·  скло – 4 000 років 

Все більше з’являється відомостей про негативний вплив 

сміттєзвалищ на підземні води, а також на стан навколишніх 

річок. 

Але ж із відходів можна вилучати певні матеріали – метал, 

скло, папір, гуму, пластмасу тощо з метою їх повторного 

використання. Процес вилучення з відходів цінних 

компонентів з метою подальшого використання їх як 

сировини для іншого виробництва видається економічно 

доцільним і екологічно обґрунтованим. 

 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ та їх 

встановлення на території Руськополянської ТГ 

8. Основні заходи проекту 

 

Проведення тендерних процедур.  

Укладання договорів з переможцями тендерної процедури 

закупівлі 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

50 58 67 175 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо - 
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проекту (за потреби) 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

86. Очищення території громади від невідомих, 

непридатних та заборонених до використання хімічних 

засобів захисту рослин (відходів пестицидів) 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

2.1.2. Сформовано екологічну культуру населення 

3.Мета та завдання 

проекту  

 

Мета та завдання проекту полягає у знешкодженні 

невідомих та заборонених для використання хімічних 

засобів захисту рослин (відходів пестицидів) 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Реалізація проекту передбачає проведення робіт з видалення 

та знешкодження відходів пестицидів, що включають 

проведення їх перевезення, екологічно безпечного 

знешкодження, оброблення (дезінфекції) складів для 

зберігання відходів пестицидів та агрохімікатів і тари від 

них. 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

 

Покращення екологічної ситуації в громаді 

8. Основні заходи проекту 

 

Повне очищення території громади від невідомих, 

непридатних та заборонених до використання хімічних 

засобів захисту рослин (відходів пестицидів). 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

50 58 67 175 
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11. Джерела фінансування 

проекту  

Кошти власників відходів пестицидів 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

8.5. Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 2.2. Безпека 

населення на території відповідає сучасним вимогам 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

87. Впровадження системи відеоспостереження 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

2.2.1. Підвищено спроможність у громаді попереджувати, 

реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета: створення безпечних умов для мешканців громади. 

Завдання: забезпечення населених пунктів Руськополянської 

громади необхідною інфраструктурою з метою зменшення 

кількості правопорушень та попередження скоєння злочинів.  

 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Наразі існує потреба у вирішенні питання зменшення 

кількості правопорушень у місцях масового скупчення 

людей. 

Проблемою є недостатність систем відеоспостереження за 

дотриманням правопорядку у громадських місцях.  

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

зменшено кількість правопорушень;  

попереджено скоєння злочинів. 

зменшено збитки населення від скоєння злочинів та 

правопорушень 

8. Основні заходи проекту ·придбання та встановлення камер відеоспостереження;  

· встановлення обмежувачів руху; 
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  · облаштування автостоянок; 

 · закупка супутнього обладнання;  

· інші заходи.  

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

265 266 269 800 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

88. Матеріально-технічне забезпечення центру безпеки 

громадян при ТГ 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

2.2.1. Підвищено спроможність у громаді попереджувати, 

реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Підвищення рівня безпеки громадян Руськополянської ТГ 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Одним з важливих напрямків є питання підвищення 

матеріально-технічного забезпечення центру безпеки 

громадян при ТГ. Центр безпеки громадян комплексно та 

найбільш ефективно підходить до вирішення даної проблеми 

в об’єднаних територіальних громадах. Центр включає:  

місцевий пожежно-рятувальний підрозділ;  кабінет 

поліцейського; 
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7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Покращення матеріально-технічного забезпечення центру 

безпеки громадян при ТГ. 

8. Основні заходи проекту 

 

Підтримка центру безпеки громадян при ТГ шляхом 

покращення матеріально-технічного забезпечення. 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

 

165 

 

166 

 

169 

 

500 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

89. Впровадження системи оповіщення громадян 

2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

2.2.2. Запроваджено сучасну систему оповіщення та систему 

безпеки громадян 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Мета проекту - створення автоматизованої системи 

оповіщення та відеоспостереження на території Марківської 

ТГ для підвищення рівня громадської безпеки та 

громадського порядку, забезпечення належного моніторингу 

ситуації на об’єктах благоустрою та комунальної сфери, 

посилення безпеки дорожнього руху, запобігання 

злочинності шляхом встановлення камер 

відеоспостереження в громадських місцях. 

Головне завдання проекту –впровадження автоматизованої 

системи безпеки найбільш відвідуваних місць на основі 

сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, 
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контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Відсутність сучасного технічного оснащення та програмного 

забезпечення для Відсутність сучасного технічного 

оповіщення та програмного забезпечення для ефективного 

виконання завдань щодо управління ліквідацією 

надзвичайних ситуацій 

 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Підвищено рівень готовності до своєчасного виявлення 

загроз та оперативного реагування на ліквідацію наслідків 

надзвичайних ситуацій (подій). Збільшено рівень безпеки 

населенн. Збережено навколишнє середовище шляхом 

оперативного реагування на надзвичайні ситуації.  

8. Основні заходи проекту 

 

· розробка проектно-кошторисної документації та отримання 

експертного звіту; · проведення тендерної процедури через 

електронну систему ProZorro;  

· укладення договору з підрядником на виконання робіт;  

· придбання інвентаря, телекомунікаційних систем, засобів 

зв‘язку та комп‘ютерної техніки.  

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

332 333 335 1000 

11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 

 

1. Назва програми і 

проекту місцевого 

розвитку 

90. Проведення навчань, щодо поводження в 

надзвичайних ситуацій 
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2. Номер і назва завдання 

з відповідної стратегії 

розвитку громади 

2.2.2. Запроваджено сучасну систему оповіщення та систему 

безпеки громадян 

3. Мета та завдання 

проекту  

 

Підготовка працівників до дій у надзвичайних ситуаціях; 

Проведення навчань, щодо поводження в надзвичайних 

ситуацій 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Руськополянська ТГ 

5. Кількість населення, на 

яке поширюватиметься 

проект  

15345 

6. Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проект  

Одним із головних завдань, що визначає Кодекс цивільного 

захисту України - є навчання при загрозі та виникненні 

надзвичайних ситуацій. Навчання у сфері цивільного 

захисту визначається, як сукупність організаційних і 

навчальнометодичних заходів щодо підвищення 

теоретичних і практичних знань для населення, набуття й 

закріплення практичних навичок, необхідних для 

збереження життя та здоров’я людей в умовах надзвичайної 

ситуації й під час виконання невідкладних робіт у зоні 

надзвичайної ситуації 

7. Очікувані кількісні та 

якісні результати від 

реалізації проекту, 

інновації проекту  

Безпека людини, її життя і здоров’я визнані Конституцією 

України найвищими соціальними цінностями. Кожний 

громадянин України має конституційне право на безпечне 

для життя і здоров’я довкілля. 

Убезпечення та захист населення, об’єктів економіки від 

негативних наслідків надзвичайних ситуацій.  

8. Основні заходи проекту 

 

Проведення навчань, щодо поводження в надзвичайних 

ситуацій 

9. Період реалізації 

проекту  

2022 – 2024 роки 

10. Обсяг фінансування 

проекту, тис. грн. 

2022 2023 2024 Разом 

64 66 70 200 
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11. Джерела фінансування 

проекту  

Місцевий бюджет. 

12. Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 

 

- 
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Додаток 15. 

В якій послідовності (пронумеруйте за Вашим пріоритетом - перше, друге, 

третє і т.д. до 9) Ви б розмістили нижче представлені завдання, які необхідно 

здійснити для розвитку громади: 

1. Ремонт доріг у громаді 

 

2. Зменшення рівня безробіття 

 

3. Покращення водопостачання 

 

4. Благоустрій населених пунктів громади 

 

5. Покращення водовідведення 

 

6. Сприяння розвитку промислових підприємств 

 

7. Покращення освітлення населених пунктів громади 

 

8. Розвиток сфери дозвілля та спорту 

 

9. Підтримка кооперативного руху 
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