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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ГОЛОВИ ГРОМАДИ 
 

Зачепилівська об’єднана територіальна громада утворена 13 травня 
2017 року в рамках адміністративно-територіальної реформи. До складу 
громади увійшли колишня Бердянська сільська рада (с. Бердянка, с. Вишневе, 
с. Першотравневе, с. Травневе), Забаринська сільська рада (с. Забарине, 
с. Олександрівка), Леб’язька сільська рада (с. Леб’яже, с. Кочетівка, с. 
Перемога), Миколаївська сільська ради (с. Миколаївка, с. Абазівка), Сомівська 
сільська рада (с. Сомівка, с. Займанка, с. Лиманівка, с. Семенівка). 

Селище Зачепилівка розташоване на річція Берестовій, притоці Орілі, 
за 130 км від м. Харкова. 

Об’єднана територіальна громада знаходиться в екологічно чистій 
частині Харківської області та має великий потенціал для розвитку зеленого 
туризму та виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції. 

Запрошуємо до взаємної співпраці представників малого, середнього та 
великого бізнесу, що готові працювати, вкладати інтелектуальну власність та 
матеріальні активи у розвиток нашої громади. 

У свою чергу гарантую: сприяння реалізації інвестиційних проектів, 
створення потенційним інвесторам умов для їх діяльності, координацію роботи 
виконавчої влади. При реалізації цікавих для нашої громади проектів можливий 
розгляд питань пільгових орендних ставок на земельні ділянки та 
співфінансування інженерних комунікацій задля забезпечення ефективного 
функціонування об’єкту інвестування. 

З повагою,  
Зачепилівський селищний голова Ю.В. Кривенко 
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1. ВСТУП 
 

У 2014 році в Україні розпочався процес децентралізації влади. 
Спроможні об’єднані територіальні громади (далі ОТГ) повинні стати базовим 
елементом ефективної системи влади в Україні.  

13 травня 2017 року Зачепилівська селищна рада відповідно до Закону 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» вирішила 
об’єднатися у Зачепилівську селищну об’єднану територіальну громаду, до якої 
увійшли: Зачепилівська селищна рада, Бердянська сільська рада, Забаринська 
сільська рада, Леб’язька сільська рада, Миколаївська сільська рада та Сомівська 
сільська рада.  

У жовтні 2017 року актив Зачепилівської селищної об’єднаної 
територіальної громади прийняв рішення про розробку Стратегії розвитку 
громади. 

Рішенням XXXI сесії Зачепилівської селищної ради VII скликання 
«Про утворення робочої групи з розробки Стратегії розвитку Зачепилівської 
об’єднаної територіальної громади» №609 від 02.10.2017 року було 
затверджено Положення та склад Робочої групи з розробки Стратегії розвитку 
Зачепилівської об’єднаної територіальної громади на 2019-2027 роки. До 
складу Робочої групи увійшли працівники селищної ради, старости 
старостинських округів, депутати селищної ради, члени виконкому селищної 
ради, приватні підприємці та представники від громадськості. Робота 
проводилася за участю експертів Харківського центру розвитку місцевого 
самоврядування, створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України. 

Стратегія розвитку розроблена відповідно до норм Постанови Кабінету 
Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року» та Стратегії розвитку 
Харківської області на період до 2020 року.  

Мета розробки Стратегії розвитку полягає у вирішенні проблем 
економічного розвитку та підвищенні конкурентоспроможності громади, 
що сприятиме покращенню життя громадян і є завданням селищної ради 
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

Головні висновки з процесу розробки Стратегії розвитку:  
Стратегія є потужним інструментом об’єднання лідерів бізнесу, 

посадовців місцевої влади, пересічних громадян для створення публічно-
приватних партнерств, що має позитивний вплив на місцевий діловий клімат та 
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конкурентне становище громади, а також на вирішення інших питань, 
пов’язаних з рівнем життя всіх громадян. 

Стратегія підкреслила конкурентні переваги території громади на підставі 
існуючих природних, матеріальних, фінансових, економічних, трудових, 
соціальних ресурсів, які при належній організації та об’єднанні зусиль, можна 
використовувати для вирішення нагальних проблем місцевого економічного 
розвитку. Саме тому Стратегія зосереджена на напрямах, які нададуть 
економічному розвитку території найбільші шанси в майбутньому.  

Економічний розвиток передбачає формування сприятливого бізнес-
середовища та створення умов для інвестування на тривалий період, 
що сприятиме економічному зростанню та підвищенню якості життя 
мешканців громади.  

Питання залучення інвестицій для розвитку місцевих підприємств, 
розвитку інфраструктури та забезпечення гідної якості життя взаємопов’язані, 
тому успішна робота над ними можлива лише за умови сприйняття їх як 
цілісної системи. Поліпшення в одному з питань сприятиме поліпшенню в 
інших.  

Розробка Стратегії розвитку – це не одноразова подія, з певним початком 
і кінцем, навпаки, це ефективний інструмент менеджменту. Саме завдяки 
створенню належного системного моніторингу та коригування, а також 
управлінню впровадженням стратегічного розвитку досягається високий рівень 
відповідальності за реалізацію Стратегії та її адаптацію до змінних зовнішніх та 
внутрішніх чинників. 
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2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ  
 

Підготовка Стратегії розвитку відбувалася відповідно до методології, 
запропонованої Проектом Європейського Союзу «Підтримка політики 
регіонального розвитку в Україні» та Програми Ради Європи «Децентралізація і 
територіальна консолідація в Україні». Методологія розглядає сталий розвиток 
і соціальну інтеграцію як основні принципи місцевого розвитку (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Принципи місцевого розвитку 

 
Залучення широкого кола громадян до створення Стратегії розвитку 

ОТГ дозволяє ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем 
громади, забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та владою. При 
цьому однією з основних складових процесу планування є обов’язкова участь у 
ньому усіх активних та зацікавлених представників громади. Розроблена таким 
чином стратегія відображає інтереси усіх громадян та передбачає покращення 
стандартів життя, зміцнення місцевої демократії, виховання суспільно-активних 
громадян – патріотів своєї громади.  

Протягом жовтня-грудня 2017 та січня-серпня 2018 року відбулося 
чотири засідання Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Зачепилівської 
селищної ОТГ на 2019-2027 роки. На цих засіданнях проводились: 
систематизація даних, опитування мешканців громади та представників бізнесу, 
оцінка можливостей розвитку, формулювання стратегічного бачення, SWOT-
аналізу, визначення стратегічних та операційних цілей Стратегії.  

− покращення обізнаності щодо обмежених природних ресурсів 
та небезпеки для середовища проживання; 
− поліпшення середовища проживання, важливі природні 
ресурси зберігаються для майбутніх поколінь 

Відповідальне управління навколишнім середовищем та 
раціональним використанням природних ресурсів 

− забезпечення різних 
потреб усіх громадян через 
сприяння особистому 
благополуччю та 
соціальній інтеграції; 
− забезпечення рівних 
шансів для всіх 

Здорова і справедлива 
громади 

− створення сильної, 
динамічної і сталої 
економіки, яка забезпечує 
процвітання; 
− створення  рівних 
економічних можливостей 
для всіх 

 

Стала економіка 

− постійне вдосконалення 
ефективного управління 
із залученням творчості та 
енергії громадян 

Практика належного 
управління 

Принципи місцевого розвитку 



7 
 

Засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому усі 
бажаючі мали можливість брати участь в розробці Стратегії розвитку.  

Після проведення громадського обговорення доопрацьована Стратегія 
розвитку подана на розгляд сесії селищної ради для затвердження.  

Методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів 
досліджень, надання консультаційних послуг з питань стратегічного 
планування забезпечував радник з питань регіонального розвитку Харківського 
центру розвитку місцевого самоврядування, створеного за підтримки Програми              
«U-LEAD з Європою» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України, Володимир Родченко. 
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3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАЧЕПИЛІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

 
3.1. Характеристика громади 
 
3.1.1. Структурні компоненти потенціалу громади 
Зачепилівська об’єднана територіальна громада утворена в травні 

2017 року в наслідок об’єднання однієї селищної та п’яти сільських рад згідно 
рішення XXVI сесії Зачепилівської селищної ради VII скликання №415 від 
13.05.2017 року «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад».  

До складу громади увійшли: 
Зачепилівська селищна рада, Бердянська 
сільська рада, Забаринська сільська рада, 
Леб’язька сільська рада, Миколаївська 
сільська рада, Сомівська сільська рада. 

Зачепилівська об’єднана 
територіальна громада розташована на 
південному заході Харківської області. 
Адміністративним центром громади є 
селище міського типу Зачепилівка, яке 
розташоване на відстані 130 км від м. 
Харків. 

У громаді знаходиться 18 населених пунктів, утворено 
5 старостинських округів (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Старостинські округи Зачепилівської ОТГ 
 

Старостинські округи Зачепилівської ОТГ 

Бердянський старостинський округ №1 
(с. Бердянка, с. Вишневе, 

с. Першотравневе, с. Травневе) 

Забаринський старостинський округ №2 
(с. Забарине, с. Олександрівка) 

Леб’язький старостинський округ №3 
(с. Леб’яже, с. Кочетівка, с. Перемога) 

Миколаївський старостинський округ №4 
(с. Миколаївка, с. Абазівка) 

Сомівський старостинський округ №5 
(с. Сомівка, с. Займанка, с. Лиманівка, 

с. Семенівка) 
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 29 жовтня 2017 року відбулися перші місцеві вибори, за результатами 
яких головою об’єднаної територіальної громади обрано Юрія Вікторовича 
Кривенка та депутатський корпус Зачепилівської ОТГ у складі 26 депутатів. 
Партійна належність: БПП «Солідарність» – 12 осіб, Безпартійних – 8 осіб, 
«Відродження» – 2 особи, «Українське об’єднання патріотів «УКРОП» – 2 
особи, ПП «Народний фронт» – 1особа та ВО «Батьківщина» – 1 особа. 

Склад виконкому – 16 чоловік. 
Територія Зачепилівської об’єднаної територіальної громади складає 

411,76 км2 (табл. 1). 
 

Табл. 1. Порівняння громади, району, області 
Назва територіальної 

одиниці Площа, км2 Населення, осіб Густота населення, 
осіб/км2 

Громада 411,76 9 923 24,1 
Район 793,6 15 251 19,2 
Область 31415,0 2 695 578 85,8 
 

Існує закономірність між фінансовою спроможністю, розміром території 
та чисельністю населення громади. Пояснюється це тим, що великі громади 
мають більший потенціал та можливості для належного утримання об’єктів 
інфраструктури, функціонування закладів та установ комунальної власності. 
Органи місцевого самоврядування також можуть забезпечити надання якісних 
публічних та комунальних послуг. На рис. 3 приведена порівняльна 
характеристика Зачепилівської обєднаної територіальної громади та інших 
громад Харківської області. 

Рис. 3. Порівняльна характеристика Зачепилівської ОТГ та інших громад 
Харківської області 
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Значна частина населення Зачепилівської ОТГ (29%) розглядає громаду 
як здебільшого комфортне місце для життя, хоча мешканці зазначають певні 
обмеження для зростання (рис. 4), які можна подолати за умови впровадження 
розвиткових проектів для громади. 
 

 

 
 
 
 

Рис 4. Загальна характеристика громади за результатами опитування 
її мешканців, % 

 
Зачепилівську об’єднану територіальну громаду утворено у 2017 році 

шляхом об’єднання однієї селищної та п’яти сільських рад з центром 
у смт Зачепилівка. Громада за кількістю населення відноситься до групи 
середніх громад в Україні. Громада межує з трьома областями та займає 52% 
території Зачепилівського району. Мешканці Зачепилівської ОТГ складають 
більше 65% населення району та вважають громаду комфортним місцем для 
проживання.  

 
3.1.2. Природні ресурси 

 
Зачепилівський район не відзначається наявністю великої кількості та 

різноманітністю корисних копалин. Практичне значення має розробка корисних 
копалин, що виступають будівельними матеріалами – піску і глини, 
які розробляються відкритим (кар’єрним) способом. 

Ґрунтовий покрив Зачепилівського району є доволі різноманітним. 
Це пов’язано з різними умовами рельєфу, зволоженням, ґрунтовими породами, 
а також особливостями розвитку природної рослинності. В цілому ґрунтові 
ресурси громади дають можливість забезпечувати високі урожаї 
сільськогосподарських культур. 

29 

8 

17 6 

25 

6 
9 

Тут комфортно жити мені 

Я хочу, щоб тут жили мої 
діти 

Я просто змушений тут жити 

Тут є де і як себе реалізувати 

Тут не має перспектив для 
розвитку 
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Серед ґрунтів переважають чорноземи звичайні середньо гумусні, 
в заплавах – лучно-чорноземні, солонцюваті, лучно-солонцюваті ґрунти. 

Структуру земельного фонду Зачепилівської ОТГ наведено на рис. 5. 

 
Рис. 5. Структура земельного фонду Зачепилівської ОТГ 

 
Водні об’єкти Зачепилівської ОТГ представлені річками, озерами, 

болотами, ставками та частиною каналу Дніпро-Донбас. 
На території громади протікають три річки: Оріль, Берестова, Вошива. 

Всі річки відносяться до малих рік і належать до басейну ріки Дніпро. 
Поповнюються річки, в основному, за рахунок опадів, у незначній мірі – 
підземних вод. 

Характерним режимом рік даної місцевості є яскраво виражена весняна 
повінь, відносно стійка літня межень з невеликим підйомом води в осінньо-
зимовий період. Улітку річки міліють. 

Серед озер найбільшими є Лиман, Кругле, Гниле (знаходяться поблизу 
села Займанки). Всі озера розташовані в заплавах річок. 

Значну площу займають болота, які приурочені до терас рік і відносяться 
до типу низинних. Живлення їх відбувається за рахунок підземних вод, а також, 
значною мірою, за рахунок талих вод та атмосферних опадів. 

У південній частині громади на межі з Дніпропетровською областю 
проходить канал Дніпро-Донбас. 

Також у громаді є ставки, які розміщені в балках, в них розводиться 
промислова риба – короп, карась, товстолобик. 

Природні ресурси Зачепилівської ОТГ включають у себе різні види 
корисних копалин (пісок, глина), значну кількість родючих ґрунтів (60% земель 
громади – сільськогосподарського призначення) для розвитку аграрної сфери. 
Водні ресурси громади представлені малими річками, озерами та ставками, 
які використовуються для розвитку промислового рибного господарства.  
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3.1.3. Транспорт та комунікації 
 

У Зачепилівській об’єднаній територіальній громаді функціонують такі 
види транспорту: 

− автомобільний; 
− залізничний; 
− трубопровідний. 

 
Територію району перетинає 
Придніпровська залізниця, що з’єднує 
великі промислові міста України – Харків 
та Дніпропетровськ. Довжина залізниці 

в межах громади становить 24 км, на цій ділянці розташовані дві станції – 
Зачепилівка та Леб’яже, відкриті у 1927 році, а також три роз’їзди (зупиночні 
платформи).  

Добре розвинута мережа автомобільних доріг, усі населені пункти 
Зачепилівської ОТГ з’єднані з центром об’єднаної громади шляхами з твердим 
покриттям. 

 

 
Рис. 6. Карта автомобільних доріг Зачепилівської ОТГ 

 
Загальна протяжність мережі комунальних доріг складає 98,2 км, з них 

доріг з твердим покриттям – 82,8 км, ґрунтових доріг – 6,2 км, доріг зі 
шлаковим покриттям – 9,2 км. 

Територією громади проходить автошлях E105 (європейський автошлях, 
що бере свій початок в норвезькому Кіркенесі і проходить через всю Україну). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_E105
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81
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Перевага територіального розташування полягає в тому, що 
Зачепилівська ОТГ знаходиться на межі Харківської, Дніпропетровської та 
Полтавської областей, що дає можливості налагодження торгівельних відносин 
та додаткових можливостей для збуту переробленої сільськогосподарської 
продукції.  

Однак загальний стан доріг на території громади є незадовільним, що 
підтверджують результати опитування мешканців Зачепилівської ОТГ (рис. 7). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. 
Оцінка 
стану 

доріг Зачепилівської ОТГ мешканцями громади, % 
 
На сьогоднішній день для задоволення потреб населення об’єднаної 

громади в пасажирських перевезеннях сформована мережа автобусних 
маршрутів з розміщеним у центрі смт Зачепилівка автобусним вокзалом. 
Система доріг усередині ОТГ є достатньо збалансованою і такою, що може 
забезпечити доступність усіх територій та населених пунктів (табл. 2, табл. 3). 
Проте велика кількість доріг потребує як поточних, так і капітальних ремонтів. 
 

Табл. 2. Транспортна доступність Зачепилівської ОТГ 

Пункт призначення Відстань, км 
Час у дорозі 

Автомобіль Міський транспорт 
Харків  130 2 год 30 хв 3 год 15хв 
Дніпро 105 1 год 51 хв 2 год 7 хв 
Полтава 91 1 год 31 хв 1 год 54 хв 
Київ 430 5год 14 хв 10 год 6хв 
Аеропорт Харків 148,1 2 год 47 хв 3 год 39 хв 
Аеропорт Бориспіль 507 6 год 21хв 11 год 15 хв 
Аеропорт Жуляни 539 6 год 23 хв 11 год 14 хв 
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Табл. 3. Відстань від центру громади до старостинських округів, км 

Найменування населеного пункту 
Відстань 

до адміністративного 
центру громади, км 

Зачепилівська селищна рада Центр громади 
Бердянський старостинський округ №1 25,4 
Забаринський старостинський округ №2 14,9 
Леб’язький старостинський округ №3 10,9 
Миколаївський старостинський округ №4 5,7 
Сомівський старостинський округ №5 9,0 

 
У північній частині території району проходить магістральний газопровід 

«Союз». 
На території Зачепилівської об’єднаної територіальної громади надають 

послуги наступні інтернет-провайдери: ПАТ «Укртелеком», Інтертелеком, Istec, 
Є покриття для користування швидкісним мобільним 3G-інтернетом: Vodafon, 
Kyivstar, Lifecell. Проте вони зосереджені в основному у центрі громади – 
смт Зачепилівка. У старостинських округах існує проблема низької якості 
інтернет-зв’язку або повної його відсутності, що негативно впливає на надання 
адміністративних послуг старостами, формування внутрішніх та зовнішніх 
зв’язків, медичне обслуговування населення, дозвілля та саморозвиток 
мешканців старостинський округів. 

На території Зачепилівської ОТГ розміщена та функціонує районна газета 
«Горизонти Зачепилівщини», тираж якої у 2017 році склав 1700 примірників. 
Засновником друкованого засобу масової інформації є Зачепилівська районна 
рада. На шпальтах видання висвітлюються соціальні, культурні, політичні 
події, які відбуваються як у громаді, районі, області так і в країні в цілому. 

Зачепилівська ОТГ має доступ до залізничних перевезень та достатньо 
розвинену мережу автодоріг, які забезпечують сполучення між громадою та 
населеними пунктами району, Харківської області та інших регіонів України. 
Проте, загальний стан доріг є незадовільним та потребує поточного та 
капітального ремонту.  

Центр громади забезпечений різноманітними засобами комунікацій 
(інтернет, стільниковий та мобільний зв’язок), друкованими ЗМІ. Однак, 
старостинські округи обмежені в доступі до інтернету, що знижує якість 
адміністративних послуг та стримує загальний розвиток комунікацій у 
сільській місцевості. 
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3.1.4. Передумови розвитку громади 
 

За свідченнями археологів люди мешкали на території сучасного 
Зачепилівського району ще за часів неоліту та енеоліту. Поселення цієї епохи 
виявлені поблизу сіл Займанка, Новоселівка, Малий Орчик, Сомівка, 
Скалонівка. Знайдено також поселення більш пізніх культур – лісостепової, 
сарматської, черняхівської, салтівської, роменської; а на берегах річок Орілі та 
Орчика виявлено поселення часів Київської Русі 

Ще у Літописі руському згадується річка Угол, або Єрель – це ріка Оріль, 
яка є природною межею Зачепилівського району Харківської та 
Дніпропетровської областей. Саме до її берегів доходили межі Київської Русі, 
а далі починалася половецька земля. 

Після монголо-татарської навали, яка знесла на своєму шляху половецькі 
орди, територія сучасної Зачепилівщини стає частиною так званого «Дикого 
поля». Ці величезні простори тривалий час залишалися безлюдними, 
зберігаючи з давнини згадку дикого та необжитого краю. Можливих поселенців 
відлякувала ще й небезпека з боку татарського Криму – нащадки монголо-
татарської Золотої Орди. З XV-XVII ст. «Дике поле» стало своєрідним 
плацдармом, звідки татари здійснювали розбійницькі напади, порушуючи 
кордони сучасних українських і російських земель. Часто використовували 
неосяжні степи для випасання табунів коней. 

Тільки з XVII ст. на цій території починають з’являтися перші поселення, 
з яких розпочалося залюднення краю. Особливо процес посилився після 
Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Пізніше, 
у першій половині XVIII ст., тут з’явилися поселенці з Росії з-поміж ратних 
людей (однодворців), яких розселили по Українській укріпленій лінії. 

XVIII ст. стало періодом масового заселення території сучасного 
Зачепилівського району. 

 

 

 
 

Археологічні розкопки на території селища Зачепилівка 
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Селище міського типу Зачепилівка 

Селище міського типу Зачепилівка знаходиться на лівому березі річки 
Берестова. 

Є припущення, за яким заснування Зачепилівки припадає на кінець XVII 
– початок XVIII ст., коли вихідці з Полтавського полку осіли хуторами на 
берегах річок Орчик, Берестова та Оріль. 

Відомий дослідник Полтавської губернії Л.В. Падалка вважає, 
що Зачепилівка виникла шляхом запорозької колонізації. Запорозький козак на 
прізвисько Зачепило, якому набридло безпритульне холостяцьке життя, разом 
із своїми товаришами, залишивши Січ, закони якої були досить-таки суворими 
щодо перебування там жінок, поселилися в цій місцевості та заснували 
слободу, яка пізніше отримала назву від імені-прізвиська ватажка тих перших 
поселенців. 

Існують й інші пояснення назви населеного пункту. 
За давнім переказом, якийсь селянин Гнат із сусіднього села Попівки 

(нині Красноградського району) прийшов із родиною на вільні землі та й 
«зачепився» (оселився) на цій території. 

За іншими припущення, слобода 
Зачепилівка була заснована вихідцями 
із села Зачепилівка на Полтавщині (тепер 
Новосанжарського району Полтавської 
області), які в пошуках кращого життя 
переселилися на береги невеличкої 
степової річки. А в пам’ять про свою 
колишню домівку нове поселення також назвали Зачепилівкою. 

Поблизу Зачепилівки у 2013 році 
Германо-Слов’янською експедицією ХНУ 
імені В.Н. Каразіна знайдено поховання, які 
датуються ІІ-ІІІ ст. н. е. Були знайдені 
гончарна та ліпна кераміка, залізний ніж, 
а також пряжка від паска. 

 
Село Миколаївка 

Через село протікає річка Вошива, через що й попередня назва села – 
Вошиве. За однією із версій, назвою цією маємо завдячувати чумакам, які 
зупинялися перепочити в затінку верб. За іншою версією, і село, і річка 
отримали цю назву тому, що, прибуваючи на це місце, запорозькі козаки або 
переселенці-втікачі з Правобережної України з полегшенням зітхали і казали: 
«Слава Богу, ушилися (тобто втекли) від лиха!». Так, очевидно, й виникла назва 
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річки – Ушива, згодом перекладена російською, як Вшива, а потім уже 
українською мовою вона зазвучала як Вошива.  

Село Миколаївка – одне з найстаріших 
сіл, що має понад 300-річну історію. 
Заснування поселення (слободи) відноситься 
до другої половини ХVІІ століття 
як результат запорізької колонізації чи 
переселення козаків Полтавського полку. 

Існує припущення, що назва села була 
замінена на Миколаївку після закінчення 

будівництва Свято-Миколаївського храму, який простояв у селі 130 років і був 
зйнований. 

На початку ХХ століття у селі були дві парові млини, три вітряки, кузня, 
а в земському училищі навчалося 100 дітей, переважно із заможних родин. 
У січні 1918 року в селі була встановлена радянська влада. На той час 
Миколаївка складалася з окремих хуторів: Кочерги, Просянки, Головківка, 
Завгороди, Крисова та Куряча. 

Найвищого економічного та соціального розвитку Миколаївка досягла 
в 70-80 роки ХХ ст., коли у селі було утворено єдиний колгосп «Прапор 
комунізму». До складу Миколаївської сільської ради увійшло сусіднє село 
Абазівка. Таким чином, колгосп мав у своєму користуванні 5 тисяч 592 га 
сільськогосподарських угідь. 

 
 

Село Олександрівка 

Село Олександрівка – площа населеного пункту 253,3 га. Зараз це один 
населений пункт, а 60-70 років тому тут було кілька сіл: Олександрівка, 
Гранківка, Драгоманівка, Редьківка, 
Софіївка, на території яких за 
даними 1859 року проживало 763 
мешканці. В селі Олександрівка була 
церква. У Гранкіно існував великий 
поміщицький маєток з садом пана 
Конраді. Саме тут вихователем 
панського сина був М.І. 
Чайковський, до якого й приїздив 
відомий композитор П.І. Чайковський (1879 р.,  
1882 р., 1884 р., 1890 р.,1893 р.). 

Приміщення колишнього 
Миколаївського ревкому, пізніше – 
до 60-х рр. - сільської ради. Фото 

1951 р. 

Пам’ятник П.І. Чайковському 
у с. Олександрівка 
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Життя в цій місцевості більш ніж сто років тому описував 
П.І. Чайковський так: «Надзвичайно приємно опинитися в справжній 
селянській степовій глушині, у чарівній запашній оазі. Мені страшно 
подобається Гранкіно і гранкінське життя. Тут дуже привільно, дуже дико, 
тихо...» 

У 1993 році у с. Олександрівка відкрито пам’ятник відомому російському 
композитору, диригенту і педагогу українського походження Петру Іллічу 
Чайковському. 
 

Село Забарино 

Село Забарино (стара назва Бродщина) розташоване на сході 
Зачепилівського району, площа 283,1 га. На території села проживає 328 осіб. 
На початку ХІХ ст. ця місцевість належала пану Бродському. Пан виграв у 
карти десять кріпосних сімей з Полтавської губернії. Восени 1905 року в с. 
Забарино відбулися селянські заворушення, але виступ придушили. Перша 
сільська рада виникла в 1922 році. Після 1917 року поміщицькі землі було 
роздано селянам. Восени 1929 року організоване товариство спільної обробки 
землі (ТСОЗ). Навесні 1930 року на базі ТСОЗу утворилася артіль імені 8-го 
Березня. У 1933 році з’явився перший трактор. Не обминув село голодомор 
1932-33 років, який забрав життя багатьох забарян. У жовтня 1941 року 
почалася фашистська окупація. 18 вересня 1943 року село Забарино було 
звільнено військами Радянської армії. Відразу після війни односельчани звели 
пам’ятник загиблим воїнам. З 1950 року по 1980 рік у селі збудовано 130 
житлових будинків, клуб, зерносховища, кузню, столярну, автогараж, МТФ, 
дитсадок, магазин, контору, баню, школу. В 1994 році відбулося розпаювання 
землі. На даний час більшість жителів села Забарино займаються домашнім 
господарством та вирощуванням сільськогосподарської продукції. 

 
Село Леб’яже 

Старі назви села Леб’яжого – Козловка, Козлове, Козловщина – 
пояснюються тим, що заснували даний населений пункт військові поселенці 

з російського міста Козлова, які несли 
сторожову службу на цій ділянці 
Української лінії (поселення виникло 
недалеко від Козловської фортеці даної 
лінії укріплень). Нова ж назва має пряме 
відношення до чудових білих птахів. 
Вісімнадцятикілометровою стрічкою, 

вздовж річки Берестової, простяглось село Леб’яже, яке має яскравий вид 
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в будь-яку пору року, з першого погляду важко й сказати, в яку пору воно має 
найкрасивіший вигляд. Восени змінить своє зелене вбрання на барвисті 
кольори, застелить всі доріжки листям, а зимою вкривається білою ковдрою. 

За ствердженням археологів люди селились тут ще з ІІІ-ІІ тисячоліття 
до нашої ери, підтверджує це твердження знахідка біля с. Леб`яже, 
на місцевості, яку називають «Бутарка», двох кам’яних баб, які належать до 
скіфського періоду. Кочові племена змінюючи один одного (печенеги, половці, 
монголо-татари, кримські татари), скоювали набіги, спустошуючи землі, і на 
довгий час вони залишились Диким полем. 

Життя стало менш небезпечним після спорудження Української лінії – 
системи оборонних укріплень, збудованих у 1731-1732 році за наказом 
російського уряду. Ділянку оборонної лінії від Козловської до Більовської 
фортеці (сучасне місто Красноград) охороняв Козловський полк який був 
сформований у 1730 році у м. Козлов Тамбовської губернії (сучасне місто 
Мічурін) з так званих однодворців (вільних людей). Після російсько-турецької 
війни 1768-1774 року державні кордони Російської імперії перемістилися 
на південь, однак селянські слободи залишилися.  

У 1983 році під час поїздки до Катеринослава, проїжджаючи понад селом, 
Катерина ІІ була зачарована місцевим краєвидом і особливо блакитним озером 
та невеликими болотами, на яких плавали поважні красені – лебеді. Вирішила 
тоді цариця дати цьому мальовничому селу назву – Леб’яже. 

 
 
Село Бердянка 

Село Бердянка (старі назви – Безводне, Ополонівка) виникло у середині 
XIX ст. Перші документальні відомості про село зустрічаються у виданні 
Центрального статистичного управління Санкт-Петербурга: «Список населення 
по відомостях 1859 року Полтавської губернії». 

Під час жовтневих революційних подій 1917 року уже в січні 1918 року 
у селі встановлена радянська влада і цього ж року його захопили австро-
німецькі війська. У 1919 році Червона армія визволила край. 

У 1923 році, коли був утворений 
Зачепилівський район, на його 
території першою сільрадою була 
оголошена саме Бердянська. 
У 1930 році селяни об’єдналися 
у колгоспи; їх було чотири. 

Мирна праця була перервана 
війною. За два роки фашистської окупації (1941-1943 роки) село до нитки 
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розграбували. Під час відступу німці спалили його майже дощенту. Лишилося 
тільки сім хат. Обробляти землю було нічим. Орали, боронували та сіяли 
за допомогою корів. Вручну розкидали зерно та знову боронували. Лише після 
закінчення війни в 1945 році для колгоспу з розформованих військових частин 
було виділено 25 коней. Проте вже у 1947 році були вирощені рекордні врожаї 
зернових і технічних культур. 

 
Село Нагірне 

У «Списке населенных мест по сведениям 1859 года» (Санкт-Петербург, 
1862) серед поселень 3-го стану Костянтиноградського повіту Полтавської 
губернії по путівцю з міста Костянтинограда до містечка Нехворощі згадується 
власницьке село Нагорна Іграшка, на 12 подвір’ях якого мешкало 98 чоловік. 
Назва села пов’язана з природними особливостями місцевості – воно 
розташоване на правому підвищеному березі річки Берестової; а Іграшкою його 
назвали через те, що весною, коли зацвітали сади, воно було таке гарне, 
як лялечка (особливо, якщо дивитися з боку Зачепилівки, яка стоїть 
на протилежному – лівому березі Берестової). Зараз село називається Нагірне, 
другу частину назви відкинули для швидкості та зручності. 

 
Село Сомівка 
У XVIII столітті (орієнтовна дата 1758 рік) з’являється село Сомівка 

в долині річки Орелі. Народні оповіді свідчать, що недалеко від поселення 
на Орелі ловилося багато сомів. Так пояснюється назва села. Є й інші 
тлумачення: назва населеного пункту походить від прізвища поміщика Сомова, 
якому належала земля та мешканці поселення.  

На правому березі ріки Орелі, поблизу 
села Сомівки, археологами було виявлені 
поселення епохи нового кам’яного віку та 
бронзового віку. Ці знахідки стверджують, 
що десь 4-5 тисяч років тому люди вже 
селилися в цих краях. 

Село Сомівка оповите чудовими 
мальовничими краєвидами, що розкинулися 
по обидва боки Орелі. 

У цьому ж XVIII столітті виникає Семенівка на дачах Семена Кочубея, і 
спершу поселення називалося хутором Ляховим, а поруч із ним був заснований 
хутір Жуков на володіннях Павла Кочубея. Після смерті Павла та Семена 
Кочубеїв їх іменами були названі Хутори Павлівка та Семенівка (зараз це одне 
село – Семенівка).  
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З родиною Кочубеїв пов’язують заснування ще одного села – Займанки, 
слово «займанка» походить від «займанщина». Займанщина – земельна 
власність, набута правом першого зайняття вільної землі. Приблизно за два 
кілометри від Займанки і метрів 600 від крайніх хат Личкового 
(Дніпропетровська область) розташоване село Лиманівка, яке більше схоже 
на хутір, ніж на село. Як прикордонна застава на межі Харківської і 
Дніпропетровської областей стоїть цей населений пункт. 

Складна та багата історія розвитку населених сіл та селищ громади 
у 2017 році перейшла на стадію об’єднання та спільних дій для вирішення 
існуючих проблем мешканців. Основними ресурсами для подальшого розвитку 
населення громади бачить активну роботу місцевих підприємств та підприємців 
(10,3%) та ефективні дії місцевої влади (40,2%) (рис. 8). 

Рис. 8. Основний ресурс розвитку Зачепилівської ОТГ, % 
 

Зачепилівська ОТГ знаходиться у екологічно чистій частині 
Слобожанщини. Віддаленість від великих промислових міст таких як Харків, 
Дніпро дає можливість для розвитку сільського зеленого туризму. Саме тут, 
далеко від міської метушні, відпочивальники матимуть змогу помилуватися 
чудовими краєвидами. 

Громада має багату історико-архітектурну спадщину, самобутній побут, 
чудові краєвиди. На території є історичні, археологічні, сакральні пам’ятки, 
функціонує музейна кімната. Багатий етнічний потенціал, народні майстри та 
умільці традиційної народної культури, можуть сприяти виготовленню 
сувенірної продукції.  
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3.2. Фінансовий стан та бюджет громади 
 

3.2.1. Бюджет громади 
 

Відповідно до законодавства для фінансового забезпечення повноважень 
об’єднані територіальні громади отримують додаткові фінансові та матеріальні 
ресурси. Зокрема, в громаді залишатиметься 60% податку на доходи фізичних 
осіб, громада отримуватиме освітні й медичні субвенції від держави й право 
розпоряджатися землями на території громади (крім земель за межами 
населених пунктів). Таким чином, за попередніми підрахунками бюджет 
громади в 2018 році затверджено в обсязі 62,8 млн грн. 

Структура планових видатків та надходжень у Зачепилівській селищній 
об’єднаній територіальній громаді відображена на рис. 9 та рис. 10 відповідно. 

Рис. 9. Структура видатків бюджету громади в 2018 році (план) 
 

Рис. 10. Структура надходжень бюджету громади в 2018 році (прогноз) 
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Доходи на 1 мешканця громади у 2017 році в порівнянні із 2015 роком 
зросли майже на 50% (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Доходи бюджету ОТГ в розрахунку на 1 мешканця громади, грн 

Оскільки основним напрямком економіки Зачепилівської об’єднаної 
територіальної громади є сільськогосподарське виробництво, то і найбільшим 
бюджетоутворюючим підприємством є приватне сільськогосподарське 
підприємство імені Фрунзе (табл. 4). 

 
Табл 4. Найбільші платники податків у громаді 

№ 
п/п Назва Сплачено ПДФО Плата 

за землю 
Податок 

на нерухомість 
1 ПСП ім. Фрунзе 3132,2 279,2 4,8 
2 Районний відділ освіти 1556,5 − − 
3 ТОВ «Новий сад» 913,0 267,9 − 
4 АК «Харківобленерго» 891,3 55,6 14,8 
 

Загальний стан бюджету громади є задовільним, завдяки об’єднанню 
громада отримала можливість зберегти більшу частку доходів під власним 
контролем та виділяти фінансування на вирішення власних нагальних проблем. 
При цьому значну частину доходів складають освітня та медична субвенції – 
45%, а інші надходження займають близько 55%.  

 
3.2.2. Фінансова інфраструктура 

 
На території Зачепилівської об’єднаної територіальної громади розміщені 

2 банківські установи: ТВБВ №10020/0349 філія-Харківське обласне управління 
АТ «Ощадбанк» (1 відділення) і Зачепилівське відділення ХГРУ «ПриватБанк» 
(1 відділення) та кредитна спілка «Опора». 

Обсяги кредитних послуг, які надавалися цими установами мешканцям 
Зачепилівського району протягом 2016-2017 років наведено у табл. 5. 
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Табл. 5. Обсяги кредитування фізичних осіб, тис. грн 

Назва банківської установи Обсяги кредитування 
2016 рік 2017 рік 

ТВБВ №10020/0349 філія-Харківське обласне 
управління АТ«Ощадбанк» 1100,0 290,0 

Зачепилівське відділення ХГРУ 
«ПриватБанк» 1303,2 7844,8 

 
3.2.3. Інвестиційні пропозиції об’єднаної територіальної громади 

 
На території Зачепилівської об’єднаної територіальної громади є вільні 

приміщення, які можуть бути використані приватним сектором для здійснення 
господарської діяльності (табл. 6). 

 
Табл. 6. Перелік об’єктів комунальної власності, які можуть бути передані в 

оренду або у власність суб’єктам підприємницької діяльності 
№ 
з/п 

Найменування 
будівлі, майна 

Адреса Площа 
(м2) 

Наявність комунікацій 

1 Будівля 
колишньої лазні 

с. Леб’яже 
Зачепилівська 
ОТГ 120 

Комунікації відсутні. Біля будівлі 
проходить водогін, газопровід та лінія 
електромереж, обладнана асфальтовим 
під’їздом 

2 Частина 
адмінбудівлі 
Леб’язького 
старостинського 
округу 

с. Леб’яже 
Зачепилівська 
ОТГ 105 

Приміщення опалюється, вільний 
доступ до мережі інтернет Wi-Fi 

3 Будівля 
колишньої 
школи 

вул. Щорса, 99, 
с. Скалонівка, 
Зачепилівська 
ОТГ 

198,6 

Комунікації відсутні. Біля будівлі 
проходить водогін, газопровід та лінія 
електромереж, обладнана асфальтовим 
під’їздом 

4 Будівля 
колишньої 
школи 

вул. Харківська, 
с. Нагірне, 
Зачепилівська 
ОТГ 

250 

Комунікації відсутні. Біля будівлі 
проходить водогін, газопровід та лінія 
електромереж, обладнана асфальтовим 
під’їздом 

5 Будівля 
колишньої 
бібліотеки 

вул. Центральна, 
14, с. Забарино 
Зачепилівська 
ОТГ 

60 

Електроенергія, пічне опалення 

6 Будівля 
колишньої 
бібліотеки  

с. Першотрав-
неве, Зачепилів-
ська ОТГ 

14 
Комунікації відсутні. Біля будівлі 
проходить лінія електромереж, водогін 

7 Нежитлове 
приміщення 
колишньої бані 

с. Першотрав-
неве, Зачепилів-
ська ОТГ 

100 
Комунікації відсутні. Біля будівлі 
проходить лінія електромереж, водогін 

8 Частина 
приміщення 
амбулаторії 

с. Бердянка, 
Зачепилівська 
ОТГ 

325 
У будівлі водогін, газопровід та лінія 
електромереж 
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Продовження табл.6 

№ 
з/п 

Найменування 
будівлі, майна 

Адреса Площа 
(м2) 

Наявність комунікацій 

9 Поліклініка с. Бердянка, 
Зачепилівська 
ОТГ 

128 
Комунікації відсутні. Біля будівлі 
проходить водогін, газопровід та лінія 
електромереж 

10 Сарай, підвал та 
гараж 

с. Бердянка, 
Зачепилівська 
ОТГ 

289 
Комунікації відсутні. Біля будівлі 
проходить водогін, газопровід та лінія 
електромереж 

11 Будівля 
колишньої 
автоколони 

вул. Соборна, 
211, смт 
Зачепилівка, 
Зачепилівська 
ОТГ 

468,7 

Комунікації відсутні. Біля будівлі 
проходить водогін, газопровід та лінія 
електромереж 

 

На території громади є вільні земельні ділянки не сільськогосподарського 
призначення, які можуть використовуватися для ведення господарської 
діяльності (табл. 7). 

 
Табл. 7. Перелік вільних земельних ділянок Зачепилівської ОТГ, які придатні для 

ведення господарської діяльності 
№ 
за 

п/п 
Фото Адреса Площа Цільове 

призначення 

Наявність 
та стан 

під’їзних 
шляхів 

1 2 3 4 5 6 
1 

 

пров. 
Спортивний, 
смт. Зачепилівка. 
Розташована 
в центрі селища 
біля базару 

2500 
м2 

для 
будівництва, 
експлуатації та 
обслуговування 
складського 
комплексу 

під’їзд до 
ділянки з 
ґрунтовим 
покриттям 

2 

 

вул. 14 
Гвардійської 
стрілецької 
дивізії смт. 
Зачепилівка. 
Центр селища, 
поряд -
центральна 
районна лікарня 

2500 
м2 

для будівництва 
виробничого 
підприємства 

під’їзд до 
ділянки з 
твердим 
покриттям 

3 

 

вул. Центральна 
смт. Зачепилівка. 
Центр селища, 
поряд – Будинок 
культури 

400 м2 

для 
будівництва, 
експлуатації та 
обслуговування 
складського 
комплексу 

під’їзд до 
ділянки з 
ґрунтовим 
покриттям 
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Продовження табл.6 

№ 
за 

п/п 
Фото Адреса Площа Цільове 

призначення 

Наявність 
та стан 

під’їзних 
шляхів 

4 

 

вул. Центральна 
смт. Зачепилівка. 
Центр селища, 
поряд – Будинок 
культури 

200 м2 

для 
будівництва, 
експлуатації та 
обслуговування 
складського 
комплексу 

під’їзд до 
ділянки з 
ґрунтовим 
покриттям 

5 

 

вул. Центральна 
смт. Зачепилівка. 
Центр селища, 
поряд водоканал 
та міні-маркет 

500 м2 

для будівництва 
виробничого 
підприємства 

під’їзд до 
ділянки з 
ґрунтовим 
покриттям 

6 

 

пров. 
Новеселівський 
смт. Зачепилівка. 
Центр  селища, 
поряд – станція 
по інкубації та 
птахівництва 

2*30 
м2 

для розміщення 
кіосків 

під’їзд до 
ділянки з 
твердим 
покриттям 

7 

 

вул. Центральна 
смт. Зачепилівка. 
Центр селища, 
поряд: санітарно 
-епідеміологічна 
станція 

4*30 
м2 

для розміщення 
кіосків, для 
будівництва, 
експлуатації та 
обслуговування 
складського 
комплексу 

під’їзд до 
ділянки з 
твердим 
покриттям 

8 

 

вул. Харківська, 
с. Нагірне, 
Зачепилівський 
район. Поруч – 
будівля 
колишнього 
заводу 
«Радіоелемент» 

300 м2 

для розміщення 
магазину, кафе, 
для 
будівництва, 
експлуатації та 
обслуговування 
складського 
комплексу 

під’їзд до 
ділянки з 
твердим 
покриттям 

9 

 

вул. Бречко, 
с. Нагірне, 
Зачепилівський. 
Розташована 
на привокзальній 
території. Поруч 
залізничний 
вокзал та 
елеватор 

30 м2 

 

для розміщення 
кіосків 

під’їзд до 
ділянки з 
твердим 
покриттям 
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Усі земельні ділянки знаходяться у власності Зачепилівської селищної 
ради, мають доступ до мереж електропостачання, газопостачання та 
водопостачання.  

Зачепилівську об’єднану територіальну громаду можна охарактеризувати 
як інвестиційно привабливу. На території громади є вільні земельні ділянки 
не сільськогосподарського призначення, які можуть використовуватися 
для залучення інвестицій з метою здійснення певної господарської діяльності. 

 
3.3. Економіка громади 

 
3.3.1. Сільське господарство 

 
Економіка Зачепилівської об’єднаної 

територіальної громади має аграрну спеціалізацію, 
на території громади здійснюють свою діяльність 
в основному сільськогосподарські підприємства. 
Переважним видом діяльності яких є галузь 
рослинництва, а саме вирощування зернових і 
зернобобових культур та соняшнику. 

Зважаючи, що на території об’єднаної 
територіальної громади діють сільгоспвиробники, 
які орендують землі як у мешканців громади так і 
у Зачепилівського району в цілому, доцільно вважати, що показники 
урожайності сільськогосподарських культур є прийнятними як для району так і 
для громади. Урожайність сільськогосподарських культур по Зачепилівському 
району та по Харківській області в цілому представлена у табл. 8. 

 
Табл. 8. Урожайність зернових і зернобобових культур та соняшнику 

по  Зачепилівському району та по Харківській області, ц з 1га 

Роки 
Зернові та зернобобові культури Соняшник 

Зачепилівський 
район 

Харківська 
область 

Зачепилівський 
район 

Харківська 
область 

2016 41,5 43,3 26,5 27,8 
2017 37,8 41,5 20,8 21,9 

 
Зниження урожайності у 2017 році у порівнянні із 2016 роком пов’язано 

із несприятливими погодними умовами. 
Найбільшим підприємством на території громади є приватне 

сільськогосподарське підприємство імені Фрунзе. Саме тут широко 
застосовуються передові технології обробки ґрунту, вносяться органічні 
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добрива. ПСП імені Фрунзе спеціалізується не лише на галузі рослинництва, а й 
тваринництва. Станом на 01.01.2018 року у господарстві налічувалося 974 голів 
великої рогатої худоби, 320 з яких – корови;1172 голови 
свиней. У 2017 році вироблено 161,7 т м’яса ВРХ, що на 
116% більше у порівнянні із 2016 роком та надоєно 2319,4 
т молока (на 119% більше ніж у 2016 році). Господарство 
має гарні перспективи для створення на його базі 
переробного підрозділу (підприємства) та реалізації 
сільськогосподарської території як в Україні, так і за її 
межами, що безумовно матиме позитивний вплив на 
розвиток економіки Зачепилівської ОТГ.  

Значна частина сільськогосподарського виробництва зосереджена 
у приватних домогосподарствах населення об’єднаної територіальної громади. 
Інформація про наявність офіційно зареєстрованого поголів’я тварин та птиці 
наведено у табл. 9. 
 

Табл. 9. Наявне зареєстроване поголів’я тварин та птиці в індивідуальних 
господарствах Зачепилівської ОТГ 

№ 
з/п 

Найменування 
населеного 

пункту 

ВХР Свиней 
ДРХ 

(вівці, 
кози) К

он
ей

 
Птиця 

Пасік/ 
Бджоло-

сім’ї 

В
сь

ог
о 

К
ор

ів
 

М
ол

од
ня

к 
ст

ар
ш

е 
1 

ро
ку

 

М
ол

од
ня

к 
ві

д 
3 

мі
с.

 д
о 

1 
ро

ку
 

В
сь

ог
о 

С
ви

но
- 

ма
то

к 

В
сь

ог
о 

В
ів

це
ма

то
к 

В
сь

ог
о 

В
сь

ог
о 

К
ур

ей
 

В
сь

ог
о 

1 Зачепилівка 345 228 34 80 36 3 104 72 3 20569 10487 6/103 
2 Скалонівка 89 66 5 18 25 - 22 22 - 2698 1996 1/9 
3 Нагірне 52 36 3 13 24 - 32 17 1 4957 2670 4/168 
4 Сомівка 209 154 20 35 61 - 107 59 2 5965 2693 - 
5 Семенівка 85 69 10 6 29 - 55 31 - 4687 2160 - 
6 Займанка 43 32 3 8 15 - 36 13 - 2093 959 - 
7 Миколаївка 378 256 17 105 120 2 133 24 - 6956 4090 2/19 
8 Абазівка 102 77 14 11 16 - 67 93 3 4995 2946 2/35 
9 Лебяже 221 162 16 43 33 - 40 7 - 8032 4815 3/70 
10 Кочетівка 33 23 2 8 15 - 36 25 - 2306 1893 - 
11 Забарине 116 91 4 21 28 - 27 8 - 4009 1396 - 
12 Олександрівка 70 57 2 11 56 - 67 45 - 3996 2520 1/40 
13 Бердянка 141 80 7 54 285 - 9 4 - 5998 3808 2/80 
14 Ч. Жовтень 0 0 0 0 - - 8 6 - 890 398 - 
15 Вишневе 26 15 8 3 24 - 21 21 - 1120 564 - 
16 1-травня 139 91 11 37 27 - 5 - - 4959 3098 - 
 ВСЬОГО 2049 1437 156 453 794 5 769 447 9 84230 46493 21/524 
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Перспективним напрямком подальшого розвитку 
сільськогосподарського виробництва є співпраця галузевих малих 
сільгосптоваровиробників шляхом організації кооперативів. Це дасть 
можливість ведення агрологістики на вищому рівні, придбання дорогого 
устаткування, якісної переробки сільськогосподарської продукції та доведення 
її до продажного стану, виходу дрібних виробників на нові ринки та стане 
ключовим драйвером розвитку громади. Крім того, це крок до впровадження 
інвестицій у передові інноваційні технології, а також до участі у амбіційних 
проектах, зокрема у проекті ЄС/ПРООН, який опікується розвитком 
сільськогосподарської кооперації. Це створить додаткові робочі місця, 
поповнить бюджет і стимулюватиме розвиток громади. Важливим напрямком 
діяльності у сільському господарстві є надання консультаційної допомоги з 
метою підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок 
прибуткового ведення господарства, надання освітніх послуг з питань 
економіки, технологій, управління, обліку, податків, права тощо. 

 

3.3.2. Підприємницька діяльність 
 

У табл. 10 подано інформацію про загальну та відносну чисельність 
населення та фізичних осіб-підприємців у районі та громаді. 

 
Табл. 10. Загальна та відносна чисельність населення і зареєстрованих 

фізичних осіб-підприємців у громаді та районі станом на 01.01.2018 року 

Територіальна одиниця 
Кількість 

підприємців, 
одиниць 

Чисельність 
населення, осіб 

Частка підприємців 
у загальній 
чисельності 

населення, % 
Зачепилівська громада 249 9923 2,5 
Зачепилівський район 
(без ОТГ) 57 5146 1,1 

 
Таким чином, показник частки підприємців у загальній чисельності 

населення у громаді вищий за цей показник у районі, що свідчить про 
активність мешканців громади у веденні власного бізнесу.  

Рівень підприємницької діяльності можна також оцінити за кількістю 
магазинів роздрібної торгівлі. Відомо, що це, в основному, є сферою діяльності 
ФОП, мікро- та малих підприємств. 

Мережа закладів торгівлі на території Зачепилівської об’єднаної 
територіальної громади включає 107 закладів торгівлі та 1 ринок, який 
розташований у центрі смт Зачепилівка (рис. 12). 
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Рис. 12. Мережа закладів торгівлі Зачепилівської ОТГ, одиниць 

 
Більші за розміром підприємства на території Зачепилівської ОТГ 

пов’язані переважно з сільськогосподарською сферою та орієнтовані на пошук 
нових клієнтів та ринків (табл. 11). 

 
Табл. 11 . Ключові підприємства Зачепилівської ОТГ 

Назва Спеціалізація Розташування 

ПСП «Фрунзе» 
Тваринництво, рослинництво 64440, Харківська 

область,  Зачепилівський 
район, с. Бердянка 

ТОВ «Дружбокраянське» 
Вирощування зернових культур 
(крім рису), бобових культур і 
насіння олійних культур 

64401, Харківська 
область, Зачепилівський 
район, с. Леб’яже 

ТОВ «Новий сад» 
Рослинництво, садівництво 64004, Харківська 

область, Кегичівський 
район, смт Кегичівка 

ТОВ «Сільмаш» 
Рослинництво 64420, Харківська 

область, Зачепилівський 
район, с. Леб’яже 

СТОВ «Універсал агро» 
Вирощування зернових культур 
(крім рису), бобових культур і 
насіння олійних культур 

64420, Харківська 
область, Зачепилівський 
район, с. Леб’яже  

 
Зачепилівська ОТГ орієнтована на активний розвиток підприємницьких 

ініціатив населення громади, зокрема у пріоритетній сфері сільського 
господарства та торгівлі, з часткою підприємців серед населення 2,5% 
(у порівнянні з 1,1% на решті території району). 

 

Заклади торгівлі 
Зачепилівської 

ОТГ 

Непродовольчі 
магазини − 56 

Магазини 
змішаного 
типу − 23 

Ринок на 
території смт 
Зачепилівка 

Продовольчі 
магазини − 28 
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3.4. Житлово-комунальне господарство та екологія  
 
3.4.1. Житловий фонд 

 
Загальна кількість помешкань у громаді становить 4266 одиниць. Більш 

ніж 99% – це індивідуальні будинки, та лише 31 (близько 0,6%) є 
багатоквартирними.Кожен багатоквартирний будинок громади підключено до 
комунального водопостачання, каналізації та лише 0,4% квартир не підключено 
до індивідуального газопостачання. На території Зачепилівської селищної 
об’єднаної територіальної громади створено 9 ОСББ у 14 будинках. 
У 45% багатоквартирних будинках не визначились із формою управління. 

За 2015 рік у громаді було зведено 2 житлових будинків. Середня площа 
цих споруд склала 90,5 м2. Впродовж 2016-2017 років будівництва житла 
не відбувалося. Забезпеченість житлом на 1 мешканця у громаді 
становить 21,2 м2. 

Показники забезпеченості мешканців громади власним житлом 
наведено на рис. 13. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 13. Наявність власної нерухомості у мешканців громади 

 
Приватизація житлового фонду у багатоквартирних будинках призвела 

до появи власників житла. На сьогодні власники житла – це здебільшого особи, 
для яких фінансування капітального, поточного ремонту цього житла, 
утримання багатоквартирного будинку як цілісного майнового комплексу є 
затратним, а саме утримання майна є обов’язковим атрибутом будь-якої форми 
власності.  Безоплатно отримавши житло у власність, співвласники квартир 
у багатоквартирних будинках, у яких створено ОСББ, розраховують 
на фінансову допомогу з боку органів місцевого самоврядування для 
проведення заходів із енергозбереження та енергоефективності, модернізації 
інженерних мереж, проведення капітальних ремонтів. 
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7% 

Так 
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Ні 
Не планую придбати 
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3.4.2. Містобудівна документація 
 

На даний час містобудівна документація в об’єднаній громаді є діючою, 
але застарілою. Тому існує нагальна потреба в її оновленні в рамках 
просторового планування, в основу якого мають бути покладені принципи 
підвищення містобудівної цінності території, ефективного землекористування 
та екологічної рівноваги. Наявність містобудівної документації у громаді 
наведено у табл. 12. 

 
Табл. 12. Наявність містобудівних документів у населених пунктах 

Зачепилівської ОТГ 

№ 
п/п Населений пункт Опорний  

план, рік 
Генеральний 

план, рік 
Детальний 

план 

Картографічні 
схеми 

планування 
території, рік 

1 с. Бердянка 2005 2005 - 2005 
2 с. Вишневе 2005 2005 - 2005 
3 с. Першотравневе 2005  2005  - 2005 
4 с. Травневе 2005 2005 - 2005 
5 с. Забарино 2002  2002  - 2002 
6 с. Олександрівка 2002 2002 - 2002 
7 с. Сомівка 1990 1990 - 1990 
8 с. Займанка 2000 2000 - 2000 
9 с. Семенівка 2000 2000 - 2000 
10 с. Лиманівка 1990 1990 - 1990 
11 смт Зачепилівка 1990 1990 - 1990 
12 с. Нагірне 1990 1990 - 1990 
13 с. Скалонівка 1990 1990 - 1990 
14 с. Леб’яже 1990 1990 - 1990 
15 с. Кочетівка 1990 1990 - 1990 
16 с. Перемога 1989 1989 - 1989 
17 с. Абазівка 1989 1989 - 1989 
18 с. Миколаївка 1989 1989 - 1989 

 
Шлях до сталого та гармонійного розвитку об’єднаної територіальної 

громади – це розроблення та впровадження в практичну діяльність громади 
містобудівної документації, яка є інструментом регулювання, планування, 
забудови території. Але на даний час існує законодавча неврегульованість 
даного питання. Зареєстровані та очікують розгляду на засіданнях Верховної 
Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо управління земельними ресурсами в межах 
території об’єднаних територіальних громад» та проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної 
документації». 
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3.4.3. Водо-, газо-, електропостачання 
 
Водопостачання смт Зачепилівка, що є центром ОТГ, обслуговує 

підприємство комунальної власності – Зачепилівське водопровідно-
каналізаційне підприємство, підпорядковане Зачепилівській селищній раді. 
Система водопостачання у 2017 році в порівнянні із 2013-2016 роками 
збільшилася лише на 6% і є застарілою (табл. 13). 

В окремих населених пунктах старостинських округів громади також 
функціонують системи централізованого водопостачання, однак 
водовідведення відсутнє. 

Актуальним для громади є питання не тільки систем водопостачання, 
але й якості питної води, що подається до їх домівок. Низький рівень ґрунтових 
вод та забрудненість водойм та річок у громаді негативно впливають на якість 
питної води та прискорюють зношуваність мереж водопостачання.  

 
Табл. 13. Водопостачання та водовідведення смт Зачепилівка 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 
Протяжність мереж водопостачання, км 42,2 42,2 42,2 42,2 44,6 
Протяжність мереж водовідведення, км 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 
Споживання питної води, тис. м3 – 
всього, 
у тому числі: 100,3 102,7 92,6 101,8 106,7 
− населення 92,4 95,0 85,7 94,2 98 
− суб’єкти господарювання 7,9 7,7 6,9 7,6 8,7 

 
Основними енергоресурсами, які використовуються у громаді, як і 

у більшості населених пунктів України, є газ та електрична енергія. Рідше 
використовуються пальне (бензин, дизельне паливо) та тверде паливо (вугілля, 
дрова, пелети). 

На даний час електричні мережі на території громади зношені, подекуди 
в аварійному стані, що дає можливість розглядати та використовувати 
альтернативні види енергії особливо для сіл старостинських округів. Крім того, 
є доцільним проведення заходів з підвищення енергоефективності 
використання енергії, встановлення LED-ламп замість ламп накалювання та 
оптимізація системи опалення для зменшення використання електроенергії як 
способу опалення домівок населенням. Також існує необхідність проведення 
заходів для підвищення ефективності використання теплової енергії, а також 
проведення просвітницької діяльності щодо способів економії енергії, таких як 
встановлення лічильників нічного електропостачання. 
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3.4.4. Екологія 
 

На території Зачепилівська об’єднаної територіальної громади відсутні 
великі промислові об’єкти, які могли б завдати значної шкоди навколишньому 
середовищу. Крім того, віддаленість громади від великих промислових міст дає 
можливість мешканцям вдихати екологічно чисте повітря. 

На території громади відсутній полігон твердих побутових відходів. 
У 2016 та 2017 роках на розгляд регіональної комісії з оцінки та забезпечення 
проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та 
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку було надано відповідний проект але 
наразі він не був підтриманий. На сьогоднішній день питання будівництва 
полігону залишається для громади відкритим та актуальним. 

Зачепилівська ОТГ є екологічно чистою громадою, вільною від шкідливої 
діяльності великих промислових підприємств. Однак, проблемою мешканців та 
адміністрації є відсутність інфраструктури для утилізації ТПВ, яка потребує 
нагальних дій. 

 

3.5. Населення, трудові ресурси, доходи та безробіття 
 
Людський потенціал надзвичайно важливий для сталого розвитку 

громади. Основними генераторами ідей та носіями інноваційного потенціалу є 
люди, які готові сприймати та впроваджувати нові модифікаційні ідеї з метою 
забезпечення сталого та самодостатнього розвитку громади. 

Показники чисельності населення населених пунктів Зачепилівської ОТГ 
наведено на рис. 14, а його вікову структуру – на рис. 15. 

 

 
Рис. 16. Чисельність населення Зачепилівської ОТГ, осіб 
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Існує закономірність між фінансовою спроможністю та чисельністю 
населення громади. Пояснюється це тим, що великі громади мають більший 
потенціал та можливостей для належного утримання об’єктів інфраструктури, 
функціонування закладів та установ комунальної власності. Органи місцевого 
самоврядування також можуть забезпечити надання якісних публічних та 
комунальних послуг. Зачепилівська селищна об’єднана територіальна громада 
володіє достатнім трудовим ресурсом, а тому відносно кращими перспективами 
для сталого розвитку громади. 

 
Рис. 15. Вікова структура населення громади, % 

 
На процеси формування людського капіталу громади основний вплив 

мають два фактори – природний та міграційний рух населення (табл. 14). 
 

Табл. 14. Природний та міграційний рух населення, осіб 
Показники 2014 2015 2016 

Народжені 32 39 41 
Померлі 61 80 76 
Природний приріст -29 -41 -35 
Прибулі 342 279 311 
Вибулі 241 214 296 
Сальдо міграції 101 65 15 

 
У Зачепилівській селищній ОТГ зберігається тенденція щорічного 

зменшення чисельності населення в результаті перевищення рівня смертності 
над народжуваністю, загальним процесом старіння населення та негативним 
сальдо міграції. Основні проблеми: висока смертність у працездатному віці; 
високий рівень загальної захворюваності населення. 
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Серед основних перешкод для подальшого розвитку громади мешканці 
першочергово виділяють проблему безробіття (67%), недостатню громадську 
ініціативність та активність мешканців (37%), поширення злочинності, 
алкоголізму, наркоманії (28%) (рис. 16). 
 

Рис. 16. Основні бар’єри для розвитку громади, % 

 
Рис. 17. Показники ринку праці у Зачепилівській ОТГ у 2015-2017 роках 
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Середня заробітна плата у Зачепилівській селищній об’єднаній 
територіальній громаді за 2017 рік у порівнянні із Харківською областю менша 
на 20% (рис. 18). Причинами низького рівня оплати праці є відсутність на 
території громади великих промислових та переробних підприємств, отримання 
заробітної плати у «конвертах», відсутність достатніх механізмів для легалізації 
робочих місць, тінізація економіки. 

 
Рис. 18. Порівняльна характеристика середньої заробітної плати 

у Зачепилівській громаді та Харківській області, грн 
 
За даними 2017 року найвищу заробітну плату у громаді отримують 

державні службовці рис. (19). 

 
Рис. 19. Розмір середньої заробітної плати за видами економічної діяльності 

у Зачепилівській ОТГ у 2017 році, грн 
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Для залучення нових жителів до громади слід приділити увагу 
забезпеченню сприятливих умов для підприємницького сектора. Розвивати 
молодіжні освітні та підприємницькі проекти, так як у громаді переважає 
населення працездатного віку. Також необхідно впроваджувати спеціалізовані 
програми управління зайнятістю та безробіттям – приховане безробіття значно 
відрізняється від обсягу зареєстрованих безробітних. Проекти мають бути 
спрямовані на потреби населення та отримання підтвердження, що їх реалізація 
принесе значну користь до розвитку людського потенціалу. 

З метою підвищення рівня народжуваності на території об’єднаної 
територіальної громади слід запровадити соціальну ініціативу з виплати 
одноразової грошової допомоги сім’ям при народженні дитини. 
 

3.6. Соціальна інфраструктура та надання адміністративних послуг 
 

3.6.1. Освітній простір 
Державну політику в галузі освіти громади забезпечують 

3 загальноосвітніх навчальних заклади, 3 дошкільних навчальних заклади 
1 навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад І-
ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) (рис. 20). У дошкільних 
навчальних закладах громади за даними 2017 року навчалося 253 особи 
(завантаженість 117 дітей на 100 місць); кількість учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах складає 932 особи, а вчителів – 114 осіб. 

 

  
Дошкільні навчальні заклади Загальноосвітні навчальні заклади 

− Зачепилівський дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) 
«Ромашка»; 

− Миколаївський дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) 
«Вишенька»; 

− Леб’язький дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) 
«Сонечко» 

− Зачепилівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів; 

− Сомівська філія Зачепилівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів; 

− Леб’язька філія Зачепилівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів; 

− Бердянський навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
– дошкільний навчальний заклад»; 

− Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
 

Рис. 20. Навчальні заклади Зачепилівської об’єднаної територіальної громади 
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Позашкільна освіта в Зачепилівській селищній об’єднаній територіальної 
громаді представлена Зачепилівським будинком дитячої та юнацької творчості і 
дитячою музичною школою. 

На території Зачепилівської селищної об’єднаної територіальної громади 
існує потреба у розвитку інфраструктури дошкільної освіти, що відповідає 
пріоритетам уряду із подолання черг у дитячих садках до 2020 року (табл. 15). 

 
Табл. 15. Потреба у додаткових місцях у дошкільних навчальних закладах 

Зачепилівської ОТГ 
№ 
з/п Назва та місце розміщення Рік побудови 

чи капремонту Черга, осіб 

1 
Бердянський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад», c. Бердянка 

1954 
1974 2 

2 Зачепилівський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) «Ромашка», смт. Зачепилівка 1975 99 

3 Миколаївський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) «Вишенька», c. Миколаївка 2010 8 

4 Леб’язький дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) «Сонечко», с. Леб’яже 2011 6 

5 Дошкільний підрозділ Сомівської філії 
Зачепилівської ЗОШ, с. Сомівка 1977 9 

 Всього  124 
 

Результати оцінки мешканцями громади стану надання освітніх послуг 
наведено на рис. 21.  

 
Рис. 21. Оцінка мешканцями стану надання освітніх послуг в громаді, % 

 
Освітні заклади об’єднаної територіальної громади потребують як 

капітальних так і поточних ремонтів приміщень, оновлення застарілої 
матеріально-технічної бази. 
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3.6.2. Медичний простір 
 
Медична мережа громади складається із 4 амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини, що розташовані у смт Зачепилівка, с. Бердянка, с. 
Леб’яже, с. Миколаївка та с. Сомівка; 1 фельдшерсько-акушерського пункту, 
розташованого у с. Травневе; 6 фельдшерських пунктів: с. Забарине, 
с. Олександрівка, с. Перемога, с. Абазівка, с. Займанка, с. Семенівка. Також 
на території смт Зачепилівка функціонує КЗОЗ «Зачепилівська центральна 
районна лікарня», яка включає поліклініку, хірургічне, гінекологічне, дитяче, 
терапевтичне та неврологічне відділення. 

Для покращення надання медичної допомоги сільському населенню 
на території Бердянського старостинського округу у с. Бердянка за рахунок 
державних коштів планується будівництво сучасної амбулаторії. 

Результати оцінки мешканцями громади стану медичного забезпечення 
наведено на рис. 22. 

 

 
Рис. 22. Оцінка мешканцями стану медичного забезпечення громади, % 

 
З метою своєчасного якісного та в повному обсязі забезпечення 

доступною медичною допомогою хворих Зачепилівської громади в 
транспортуванні соціально неадаптований груп населення, малорухомих 
хворих (хоспісних), людей, які потребують перевезення в горизонтальному 
положенні, новонароджених, дітей до року, вагітних, інвалідів Другої світової 
війни, учасників бойових дій, учасників АТО, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, до 
закладів охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівнів планується закупівля 3-х одиниць 
спеціального автомобільного транспорту. Придбання спецтехніки на загальну 
суму 1871,148 тис. грн (за рахунок коштів Державного регіонального фонду – 
1496,918 тис. грн та 374,23 тис. грн – бюджет Зачепилівської ОТГ). 
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Медичне обслуговування мешканців громади виходить на новий рівень 
у зв’язку зі створенням Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Зачепилівської селищної ради. 
Відсутність сучасного транспорту для сімейних лікарів, застаріла матеріально-
технічна база лікарських амбулаторій, фельдшерських та фельдшерсько-
акушерських пунктів громади потребують поліпшення.  

Відповідно до впровадження реформи первинної ланки медицини 
з’являються нові можливості та завдання, на виконання яких необхідно 
спрямувати низку заходів та ресурсів. 

 
3.6.3. Надання адміністративних послуг та соціальне забезпечення 

 
На сьогоднішній день на території ОТГ відсутній ЦНАП і громада поки 

що не визначилася із місцем його розташування. Адміністративні послуги 
мешканцям надає Центр надання адміністративних послуг Зачепилівської 
райдержадміністрації, який розташований у смт Зачепилівка. 

Необхідність створення Центру надання адміністративних послуг 
на території Зачепилівської об’єднаної громади полягає не лише у підвищенні 
доступності та якості державних послуг, яка реагуватиме на потреби громадян, 
а й сприятиме зростанню кількості робочих місць і як наслідок сприятиме 
зменшенню безробіття сільських мешканців. 

З метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей 
у громаді 22 березня 2018 року виконавчим комітетом прийнято рішення 
про створення органу опіки та піклування при виконавчому комітеті 
Зачепилівської селищної ради. На орган опіки та піклування покладено 
обов’язки тримання на контролі питання щодо соціально-правового захисту 
дітей: проведення профілактичної роботи; обстеження умов перебування дітей, 
які залишились без батьківського піклування; прийняття рішення про негайне 
відібрання дитини у батьків, або осіб, які їх замінюють при наявній загрозі 
життю чи здоров’ю дитини; вживати заходи тимчасового влаштування дітей; 
звертатися до суду з позовом про позбавлення батьків чи одного з них 
батьківських прав або відібрання дитини у матері тощо. 

У подальшому планується створення служби у справах дітей 
Зачепилівської об’єднаної територіальної громади. 

На теперішній час у Зачепилівській ОТГ триває активна робота 
щодо формування бази даних вразливих (пільгових) категорій населення 
громади та вивчення їх потреб: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування; учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, осіб 
з  інвалідністю та інших. 
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3.7. Культура, спорт та туризм 
 

На території Зачепилівської об’єднаної територіальної громади 
розташована 281 пам’ятка культурної спадщини місцевого значення, з них: 
266 пам’яток археології та 15 пам’яток історії. 

Вказані пам’ятки культурної спадщини знаходяться в задовільному стані. 
Пам’ятки антропології піддаються антропогенному впливу шляхом щорічного 
розорення курганних насипів. 

Пам’ятки культурної спадщини підлягають охороні та відповідності 
до Закону України «Про охорону культурної спадщини». Пам’ятки історії 
потребують поточного ремонту. Пропонується запланувати розроблення 
у відповідності до кожної пам’ятки культурної спадщини проект землеустрою 
з організації та встановлення меж територій історико-культурного призначення, 
а також науково-проектної документації. Рівень надання послуг у сфері 
культури, відпочинку та дозвілля в громаді є задовільним. Створені належні 
умови для реалізації творчого та спортивного потенціалу мешканців. 

На території Зачепилівської селищної територіальної громади працює : 
− 5 будинків культури; 
− 2 сільських клуби; 
− 10 бібліотек; 
− 1 дитяча музична школа; 
− 1 історико-краєзнавчий музей селища Зачепилівка. 
У Зачепилівському Районному Будинку дитячої та юнацької творчості 

працює 53 гуртки, за напрямками: туристично-краєзнавчий, еколого-
натуралістичний, військово-патріотичний, науково-технічний, художньо-
естетичний, соціально-реабілітаційний, спортивний, дослідницько-
експериментальний, гуманітарний. 

Активно функціонують вокальні, хорові та театральні клубні 
формування, гуртки дитячої творчості, виставки. 

Спільними зусиллями співробітників клубних установ Зачепилівської 
селищної об’єднаної територіальної громади проводяться різноманітні 
театралізовані заходи, тематичні концертні програми, культурно-мистецькі 
заходи, виставки творчості народних умільців. 
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Зачепилівщина має сталі футбольні традиції та вагомі досягнення. 

31 серпня 2012 року відкрився після суттєвої реконструкції футбольний стадіон 
Єврозразка. 

У Зачепилівці базується футбольний клуб «Колос», який виступає 
у Чемпіонаті Харківської області Вища ліга. Клуб заснований у 1994 році і 
до 2010 року знаходився на останніх позиціях в нижчих лігах обласної 
першості. Але потім команда змогла вийти у вищу лігу Чемпіонату Харківської 

області з футболу, а потім стала 
постійним призером у ній. Головним 
досягненням клубу є ІІІ місце 
в Аматорській лізі України 
(4 український дивізіон) у сезоні 
2015 року та Чемпіонство 
у Харківській області в сезоні 
2013 року. Також клуб «Колос» тричі 

вигравав Кубок Харківської області з футболу в 2012, 2014, 2015 роках. У 
сезоні 2016 роки команда зайняла ІІ місце в Чемпіонаті Харківської області 
Вища ліга. 

Також протягом 2016-2017 
років встановлено 2 нових дитячих 
майданчики, проведені поточні 
ремонти раніше встановлених. 

На сьогоднішній день серед 
населення країни набуває 
популярності сільський зелений туризм, у зв’язку з цим, Зачепилівська селищна 
об’єднана територіальна громада має перевагу над іншими громадами, оскільки 
на території громади є досить мальовничі історико-архітектурні, природні 
об’єкти дозвілля, віддаленість від великих промислових міст дозволить 
відпочивальникам насолодитися екологічно чистим повітрям та відпочити 
від міської метушні. 

Цікавими об’єктами туристичної інфраструктури Зачепилівської 
селищної об’єднаної територіальної громади є природні заказники. 
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Загальнозоологічний заказник місцевого 
значення «Російський Орчик». Площа 1006,0 
га. Займає території Зачепилівського 
лісництва. Унікальний фауністичний 
комплекс у степовій зоні Харківщини на 
правобережжі р. Оріль. На території заказника 
поєднані лісовий, водно-болотний, лучний, 

степовий комплекси хребетних і безхребетних тварин зі значною кількістю 
рідкісних та зникаючих видів, занесених до Європейського Червоного списку 
(видра річкова, деркач), Червоної Книги України (14 видів), Червоних списків 
Харківської області (понад 30 видів): лебідь-шипун, сірий журавель, орел-
карлик, велика та мала білі чаплі та інші тварини. 

Орнітологічний заказник 
місцевого значення «Займанський». 
Площа 157,1 га. В заплаві р. Оріль на 
узбережжі Займанського лиману 
представлені унікальні водно-болотний та 
лучний орнітокомплекси з низкою 
рідкісних видів, занесених до 
Європейського Червоного списку (деркач), Червоної книги України (кулик-
довгоніг), Червоного списку Харківської області (14 видів). Тут розташовані 
колоніальні поселення пірникоз, куликів, мартинів, крячків, гніздиться лебідь-
шипун, гуска сіра. Територія є місцем зупинки для відпочинку та годівлі 
перелітних птахів (гусей, лебедів, качок, журавлів, чапель, лелек, мартинів). За 
видовим різноманіттям і чисельністю гніздових і пролітних птахів не має 
аналогів в області. 

Гідрологічний заказник місцевого значення 
«Орільський». Площа 196,0 га. Наявність 
дрібно заплавних водойм з водно-
болотною рослинністю створює сприятливі 
умови для формування поверхневого та 
підземного водотоків і позитивно впливає 
на гідрологічний режим р. Оріль. 
Справжньою окрасою селища є будівля 

храму. Який розташований в самісінькому центрі. На сонці він сяє золотими 
куполами, та навіть в негоду має прекрасний вигляд. 

У червні 1999 року розпочалося будівництво Свято-Архангело-
Михайлівського храму, яке завершене 2002 року, хоча оздоблювальні роботи 
тривали й після його офіційного відкриття. 
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Також одним з напрямків розвитку туризму в Зачепилівській селищній 
об’єднаній територіальній громаді є розробка велосипедних туристичних 
маршрутів. Оскільки велотуристичний спорт – це найбільш екологічно чистий, 
безпечний та корисний для здоров’я тип подорожей. Велотуризм приваблює 
не тільки враженням від швидкості, свободи, але й цікавими маршрутами, 
екскурсіями та можливістю повноцінного відпочинку на природі в екзотичних 
умовах. Таким чином, велотуризм – це суцільний позитив, було б здорове 
бажання крутити педалі! 

Сільський зелений туризм є переважно відпочинковим та пізнавальним, 
його базою є житловий фонд у сільській місцевості та наявні природні 
рекреаційні ресурси, пам’ятки історії та культури. У процесі відпочинку 
у сільській місцевості, далеко від міської метушні, люди мають можливість 
відчути красу навколишньої природи, відвідати визначні пам’ятки в околицях 
села, спробувати домашню сільську їжу, сходити в ліс за грибами чи ягодами, 
ловити рибу у місцевих водоймах, отримати інші послуги. Цікавим також є 
присутність на святкуванні релігійних та народних свят, фестивалях. 

Розвиток сільського зеленого туризму сприятиме розширенню сфери 
послуг, зокрема торгівлі, громадського харчування, транспорту і зв’язку, 
виробництву сувенірів у сільській місцевості. А це стане одним із шляхів 
активізації її соціально-економічного розвитку. 
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4. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ 
 

4.1. Сценарії розвитку Зачепилівської селищної об’єднаної 
територіальної громади 

 
Сценарне моделювання є важливою 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 основу кожного сценарію 
повинні бути покладені базові сценарні припущення, за яких можуть виникати 
ті чи інші фактори впливу. 

Зважаючи на те, що для новоствореної Зачепилівської ОТГ дуже мало 
даних для відстеження попередньої динаміки соціально-економічних процесів 
та на прямі відносини з державним бюджетом громада вийшла з 1 січня 2018 
року, повноцінне формулювання сценаріїв на період впровадження Стратегії 
неможливе (стане можливим під час наступних періодів стратегічного 
планування – через 3-5 років). Таким чином, наведені нижче елементи 
сценарного моделювання відображають, передусім, вплив на громаду зовнішніх 
факторів. 

Основними сценаріями розвитку є: інерційний  та модернізаційний.  
Інерційний сценарій розвитку. 
Інерційний сценарій розвитку громади формується за комплексу 

припущень, що тривкий у часі (горизонті планування) баланс зовнішніх і 
внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально- економічної системи 
залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за 
інерцією: громада рухається по інерції, суспільно-економічний стан країни не 
сприяє розвитку. 

Базові припущення – національний рівень:  
− Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних 

реформ спостерігаємо їх імітацію. 
− Децентралізація проходить мляво, основні заходи з нарощування 

повноважень громади відкладаються. 
− Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами, 

продовжується неконтрольована інфляція. 
− Державні інвестиції у розвиток інфраструктури (дороги, транспортна 

інфраструктура) є недостатніми. 
− Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень 

залучення інвестицій не зростає. 
− Доходи населення не зростають. 
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− В умовах суттєвої корекції тарифів на газ підвищується вірогідність 
збільшення рівня неплатежів населення, що призводить до 
поглиблення кризи в ЖКГ. 

Базові припущення – місцевий рівень:  
− Бізнес-клімат у громаді на тому ж рівні. 
− Ідентичність громади на стані формування. 
− Рівень купівельної спроможності населення постійно знижується.  
 
Що відбувається:  
До 2025 року не спостерігається суттєвого покращення матеріально-

технічного забезпечення закладів освіти, культури, медицини. Не зменшується 
черга до дошкільних навчальних закладів, проблема із введенням додаткових 
груп у дитячому садочку не вирішується.  

Розвиток кооперації не отримав належної підтримки у власників великої 
рогатої худоби та пасічників. На території громади не створено жодного 
промислового об’єкту з переробки екологічно чистої сільськогосподарської 
продукції, зростання надходжень до бюджету громади не відбувається. 

Не вжито кардинальних заходів щодо впровадження енергоефективних 
технологій і як наслідок щорічне збільшення видаткової частини бюджету 
Зачепилівської об’єднаної територіальної громади. 

Центр надання адміністративних послуг не створено, відповідно кількість 
робочих місць не збільшилася, мешканцям громади недоступні якісні державні 
послуги: біометричного закордонного паспорту тощо. 

Ідея із розвитком велотуризму та розроблені туристичні маршрути 
не користуються попитом серед мешканців мегаполіса та гостей з інших 
областей України. Тому кількість робочих місць у туристичній сфері не 
зростає. Малий та середній бізнес не розвивається. Доходів бюджету ОТГ 
недостатньо для суттєвого покращання інфраструктури громади – локальне 
покращання благоустрою спостерігається лише на території центру громади, 
що не може суттєво поліпшити загальний візуальний образ Зачепилівської ОТГ. 
Сільські території надалі розвиваються мляво, фінансування відбувається 
за залишковим принципом. Не відбувається локалізація агропереробки.  

Модернізаційний сценарій розвитку. 
Модернізаційний сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких 

формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні 
(ті, які громада здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно 
використовує можливості в умовах швидкого суспільно-економічного розвитку 
країни. 
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Базові припущення – національний та регіональний рівень:  
− Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, 

децентралізація тощо. 
− Гривня стабільна. 
− Інвестиційна привабливість країни покращується. 
− Державні інвестиції на розвиток інфраструктури дозволяють суттєво 

покращити стан доріг та дорожньої інфраструктури. 
− Податкова реформа виводить бізнес із «тіні». 
− Доходи населення поступово зростають. 
− Соціальна політика держави мінімізує ризики зростання неплатежів 

внаслідок зростання тарифів на комунальні послуги. 
− Ефективно працює ДФРР. 
− Регіон активно впроваджує Стратегію розвитку.  
Базові припущення – місцевий рівень:  
− Суворо виконується правоохоронне законодавство – ліквідовуються 

наслідки порушень. 
− Сформовані базові планувальні документи громади: Стратегія, 

зонування земель громади, схема планування громади, інвестиційний 
паспорт громади. 

− У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат – 
громада стає привабливою для інвесторів. 

− Створюються привабливі інвестиційні пропозиції, насамперед, у сфері 
рекреації, а також в аграрному секторі. 

− Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку 
регіону та, відповідно, реципієнтом Державного Фонду регіонального 
розвитку. 

− Громада стає привабливою для молоді. 
− Громада ефективно використовує державні субвенції на розвиток 

інфраструктури. 
− Дещо покращується інфраструктура внаслідок надходжень додаткових 

коштів до бюджету в рамках фінансової децентралізації. 
− Знижується рівень безробіття.  
 
Що відбувається:  
Громада позиціонує себе як туристично привабливу територію 

в мальовничому куточку Харківщини. Внаслідок злагодженої політики регіону 
та громади формуються та просуваються на інвестиційні ринки привабливі 
інвестиційні пропозиції. Залучення стратегічних інвесторів дозволяє розвивати 
інфраструктуру, покращувати економічне становище мешканців шляхом 
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створення нових робочих місць та умов для змістовного дозвілля, відпочинку і 
занять спортом. Супутньою послугою стає зелений туризм. Розроблені 
туристичні маршрути набувають все більшої популярності, збільшується коло 
бажаючих відвідати громаду. Ефективне функціонування туристичної 
інфраструктури підвищує добробут місцевих жителів. Зростає кількість 
робочих місць та рівень доходів населення. Малий та середній бізнес 
розвивається як обслуговуючий кластер курортної мережі.  

Широко впроваджуються та реалізуються енергоощадні технології, 
що дозволяє значно скорити витратну частину ОТГ. 

Розвиток сільських територій громади забезпечується інвестиціями 
в аграрний сектор, підтримкою сільських обслуговуючих кооперативів, 
створення та функціонування та неаграрними видами бізнесу. Аграрний сектор 
громади повністю забезпечений стабільними ринками збуту продукції власного 
виробництва та експортує їх за межі громади.  

Активна діяльність громади у залученні позабюджетних коштів, зокрема 
з Державного фонду регіонального розвитку, дозволяє поступово покращити 
інженерну та соціальну інфраструктуру. Придбання нової техніки 
для комунальних підприємств об’єднаної територіальної громади сприяє 
підвищенню якості життя пересічних громадян, підвищує рівень надання 
житлово-комунальних послуг. У зв’язку з укладенням договорів, відкриті 
можливості для співробітництва територіальних громад, дають додаткове 
залучення коштів на розвиток. Участь у конкурсах на отримання грантів, 
міжнародної технічної допомоги. 

 
4.2. Стратегічне бачення Зачепилівської громади  
Залучення до процесу стратегічного планування Зачепилівською ОТГ, 

дозволило сформувати майбутній бажаний стан об’єднаної територіальної 
громади, до якого вона прагне, реалізовуючи заплановану діяльність: 

 
 
 
Зачепилівська об’єднана територіальна громада - самодостатня, 

конкурентноспроможня громада на південному заході Харківської області, де 
комфортно жити, працювати, вести бізнес та виховувати дітей: 

 центр надання послуг для навколишніх громад, що рівновіддалені 
від трьох обласних центрів; 

 територія високої якості життя.  

Бачення(Візія) Зачепилівської ОТГ 
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4.3. SWOT - аналіз Зачепилівської громади 
За своїм призначенням SWOT-аналіз є інструментом для підготовки 

реалістичних планів дій, у яких поруч із середньостроковими стратегічними 
цілями будуть визначені короткострокові оперативні цілі. Досягнення цих цілей 
повинно, з одного боку, усунути слабкі сторони громади з одночасним 
посиленням її сильних сторін, а з іншого – сприяти використанню сприятливих 
можливостей, які можуть виникнути завдяки дії зовнішніх сил.  

 
Таблиця 16. Фактори SWOT-аналізу Зачепилівської громади 

Сильні сторони Слабкі сторони 
-наявність вільних земельних ділянок не 
сільськогосподарського призначення та 
приміщень для залучення інвестицій у громаду; 
-високий рівень довіри населення до місцевої 
влади; 
-наявність історичних, археологічних, 
сакральних пам’яток(Свято-Архангело-
Михайлівський храм; Козловська фортеця; 
кургани, поселення доби бронзи, неоліту; 
Братська могила радянських воїнів та інш); 
-мальовничі краєвиди для розробки туристичних 
маршрутів для сільського зеленого туризму; 
-родючі землі громади які забезпечують високі 
урожаї сільськогосподарських культур; 
-розвинута мережа автомобільних доріг; 
-наявність творчих колективів, що 
популяризують громаду; 
-громада знаходиться на межі Харківської, 
Дніпропетровської та Полтавської областей, що 
дає можливості налагодження торгівельних 
відносин та додаткових можливостей для збуту 
переробленої сільськогосподарської продукції; 
-гарне природне розташування; 
-територія з низьким екологічним 
навантаженням 

-зношеність дорожнього покриття; 
-застаріла містобудівна документація; 
-відсутність підприємств з переробки 
сільськогосподарської продукції; 
-нерівноцінний розвиток центру громади та 
старостинських округів; 
-слабка матеріальна база комунальних 
підприємств, закладів освіти та медицини 
громади; 
-складна демографічна ситуація (у громаді 
спостерігаються від’ємний приріст населення, 
значна частина населення старшого за 
працездатний вік); 
-низький рівень енергоефективності будівель 
та споруд у громаді, використання 
альтернативної енергії та енергоефективних 
технологій; 
-відсутність системи збору, утилізації та 
переробки ТПВ; 
-брак робочих місць, що спричиняє неповну 
зайнятість населення; 
-нерозвиненість мережі забезпечення дозвілля 
населення; 
-відсутність у громадді Центру надання 
адміністративних послуг; 
-низький рівень ґрунтових вод та 
забрудненість водойм та річок у громаді 

Можливості Загрози 
-впровадження інноваційних технологій, 
відновлювальної та залучення альтернативної 
енергетики; 
-зростання популярності сільського зеленого 
туризму; 
-залучення додаткового капіталу для розвитку 
ОТГ через участь у конкурсних відборах на 
отримання грантів та міжнародної технічної 
допомоги; 
- залучення середнього бізнесу в громаду; 
-поглиблення інтеграції з ЄС (Відкриття ринків 
ЄС для продукції що виробляється в громаді); 
-реалізація державної політики щодо боротьби з 
корупцією 

-підвищений ризик поступового забруднення 
навколишнього середовища через 
недосконалість систем утилізації та 
переробки відходів; 
-посилення безробіття серед молоді та відтік 
кадрів із громади; 
-Харківська область є наближеною до зони 
проведення АТО; 
-нестабільна економічна та політична ситуації 
в Україні; 
-погіршення інвестиційного клімату; 
-постійне зростання цін на енергоносії; 
-деградація земель через нераціональне їх 
використання сільгосппідприємствами  
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-реалізація державної політики щодо 
боротьби з корупцією 
 

Сильні сторони Можливості 

-наявність вільних земельних ділянок 
не сільськогосподарського 
призначення та приміщень для 
залучення інвестицій у громаду; 

 

-високий рівень довіри населення до 
місцевої влади; 

 
-наявність історичних, археологічних, 
сакральних пам’яток (Козловська 
фортеця; Свято-Архангело-
Михайлівський храм кургани, 
поселення доби бронзи, неоліту; 
Братська могила радянських воїнів та 
інш); 

 

-мальовничі краєвиди для розробки 
туристичних маршрутів для 
сільського зеленого туризму; 
 

- родючи землі громади, які 
забезпечують високі урожаї 
сільськогосподарських культур; 

 
-розвинута мережа автомобільних 
доріг; 

 
-наявність творчих колективів, що 
популяризують громаду; 
 

-громада знаходиться на межі 
Харківської, Дніпропетровської та 
Полтавської областей, що дає 
можливості налагодження 
торгівельних відносин та додаткових 
можливостей для збуту переробленої 
сільськогосподарської продукції; 

 

- впровадження інноваційних 
технологій, відновлювальної та 
залучення альтернативної енергетики; 

 

-зростання популярності сільського 
зеленого туризму; 

-залучення додаткового капіталу для 
розвитку ОТГ через участь у 
конкурсних відборах на отримання 
грантів та міжнародної технічної 
допомоги; 

-залучення середнього бізнесу в 
громаду; 
 

-поглиблення інтеграції з ЄС 
(Відкриття ринків ЄС для продукції 
що виробляється в громаді); 
 

Підтримують 

-гарне природне розташування; 
 

-територія з низьким екологічним 
навантаженням. 
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Слабкі сторони Можливості Зменшують 

-зношеність дорожнього покриття; 

-застаріла містобудівна 
документація; 

-відсутність підприємств з 
переробки сільськогосподарської 
продукції; 

-нерівноцінний розвиток центру 
громади та старостинських округів; 

-слабка матеріальна база 
комунальних підприємств, закладів 
освіти та медици громади; 

-складна демографічна ситуація (у 
громаді спостерігаються від’ємний 
приріст населення значна частина 
населення старшого за 
працездатний вік); 

-відсутність системи збору, 
утилізації та переробки ТПВ; 

-низький рівень енергоефективності 
будівель та споруд у громаді, 
використання альтернативної 
енергії та енергоефективних 

 

-нерозвиненість мережі 
забезпечення дозвілля населення; 

-брак робочих місць, що спричиняє 
неповну зайнятість населення; 

-відсутність у громадді Центру 
надання адміністративних послуг; 

-низький рівень ґрунтових вод та 
забрудненість водойм та річок у 
громаді; 

-реалізація державної політики 
щодо боротьби з корупцією 
 

- впровадження інноваційних 
технологій, відновлювальної та 
залучення альтернативної 

 

-зростання популярності 
сільського зеленого туризму; 

-залучення додаткового капіталу 
для розвитку ОТГ через участь у 
конкурсних відборах на 
отримання грантів та міжнародної 
технічної допомоги; 

-залучення середнього бізнесу в 
громаду; 
 

-поглиблення інтеграції з ЄС 
(Відкриття ринків ЄС для 
продукції що виробляється в 

 



53 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Слабкі сторони Загрози Посилюють 

- підвищений ризик поступового 
забруднення навколишнього 
середовища через 
недосконалість систем 
утилізації та переробки відходів; 
 

-посилення безробіття серед 
молоді та відтік кадрів із 
громади; 

-погіршення інвестиційного 
клімату; 

-Харківська область є 
наближеною до зони проведення 
АТО; 
 

-нестабільна економічна та 
політична ситуації в Україні; 

-постійне зростання цін на 
енергоносії; 

- деградація земель через 
нераціональне їх використання 
сільгосппідприємствами 

-зношеність дорожнього покриття; 

-застаріла містобудівна 
документація; 

-відсутність підприємств з 
переробки сільськогосподарської 
продукції; 

-нерівноцінний розвиток центру 
громади та старостинських округів; 

-слабка матеріальна база 
комунальних підприємств, закладів 
освіти та медици громади; 

-складна демографічна ситуація (у 
громаді спостерігаються від’ємний 
приріст населення значна частина 
населення старшого за 
працездатний вік); 

-відсутність системи збору, 
утилізації та переробки ТПВ; 

-низький рівень енергоефективності 
будівель та споруд у громаді, 
використання альтернативної 
енергії та енергоефективних 

 

-нерозвиненість мережі 
забезпечення дозвілля населення; 

-брак робочих місць, що спричиняє 
неповну зайнятість населення; 

-відсутність у громадді Центру 
надання адміністративних послуг; 

-низький рівень ґрунтових вод та 
забрудненість водойм та річок у 
громаді; 
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Порівняльні переваги, виклики і ризики Зачепилівської громади  
Порівняльні переваги (визначені в результаті аналізу сильних сторін і 

можливостей):  

Зачепилівська громада розташована на межі Харківської, 
Дніпропетровської та Полтавської областей, має повноваження 
розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення поза межами 
населених пунктів, має значну кількість потенційних об'єктів для залучення 
інвестицій, а також значний потенціал розвитку агровиробництва та 
агропереробки. Ці сильні сторони громади можуть бути значною порівняльною 
перевагою на фоні макроекономічної стабілізації та зміни умов розвитку 
підприємництва та залучення інвестицій. Реалізація переваг громади дозволить 
активізувати процеси економічного розвитку у громаді.  

Рівновіддаленість від трьох обласних центрів – у яких мешкає біля 3 млн. 
осіб визначає значний потенціал попиту на продукцію агропереробної та 
туристично-сервісної сфери що у поєднанні із потенціалом території з низьким 
екологічним навантаженням та наявністю низки потенційних  об’єктів для 
інвестування може бути передумовою розвитку громади.  

Виклики(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей): 

• Зростання попиту на послуги зеленого туризму та туризму "вихідного 
дня" може опосередковано вплинути на покращення рівня ґрунтових вод, 
забрудненість водойм та річок у громаді, а також на розвиненість мережі 
забезпечення дозвілля населення .  

• Діяльність в Україні програм міжнародної технічної допомоги та 
тенденція зростання громадської активності населення можуть мати 
позитивний вплив на покращення підприємницького клімату громади.  

• Впровадження сучасних енергоефективних технологій та технологій 
управління твердими побутовими відходами впливатиме на вирішення 
проблем у цій сфері, які мають місце у Зачепилівській громаді.  

Ризики  (визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз):  

• Значний вплив на погіршення інвестиційних можливостей громади, 
розвиток бізнесу та відтік з громади кваліфікованих кадрів має близькість 
до зони проведення АТО; 

• Нестабільна економічна та політична ситуації, а також посилення 
безробіття по всій Украні має негативний посилений вплив на вже 
існуючу проблему в громаді – брак робочих місць.  
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5. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СТРАТЕГІЇ 

 
Для ефективного розвитку громади необхідно чітко визначити головні 

цілі, яким необхідно слідувати для досягнення бажаного рівня розвитку. 
Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT-

аналізу та висновках, були визначені пріоритети розвитку громади, підвищення 
добробуту населення, покращення економічного та соціального становища, 
більш ефективного використання наявних ресурсів. 

Таким чином, були обрані три пріоритети розвитку Зачепилівської 
селищної об’єднаної територіальної громади(табл.17):  

1. Сталий економічний розвиток громади.  
2. Якість життя мешканців громади.  
3. Ефективне управління громадою. 
Реалізація Плану складається з трьох пріоритетів розвитку у 

відповідності зі стратегічними цілями, які реалізуються через технічні завдання 
на проекти місцевого розвитку (далі – ТЗ) упродовж 2019–2025 років.  
 

Таблиця  17. Перелік завдань реалізації стратегії розвитку Зачепилівської 
селищної ОТГ 

Стратегічні 
цілі 

Операційні цілі Назва завдання 

1 2 3 

1.
С

та
ли

й 
ек

он
ом

іч
ни

й 
ро

зв
ит

ок
 

гр
ом

ад
и 

1.1. Створення умов 
для розвитку малого 
та середнього 
підприємництва 

1.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки 
підприємництва, навчання підприємництву та 
підготовці грантових заявок 11 
1.1.2. Збільшення конкурентних переваг представників 
бізнесу громади на зовнішніх ринках збуту 1 
1.1.3. Розвиток агропідприємництва у громаді 11 

1.2. Підвищення 
інвестиційної 
привабливості 
громади та 
залучення інвестицій 

1.2.1. Територіальний маркетинг, створення бренду 
громади та інвестиційного паспорту 11 
1.2.2. Формування інвестиційної інфраструктури для 
співробітництва з потенційними українськими та 
міжнародними інвесторами 11 

1.3. Розвиток 
туристичного 
потенціалу 

1.3.1. Туристична промоція громади 11 
1.3.2. Впровадження фестивального руху у громаді 1 
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Продовження табл.17 

1 2 3 
2.

 П
ід

ви
щ

ен
ня

 я
ко

ст
і ж

ит
тя

 м
еш

ка
нц

ів
 гр

ом
ад

и 

2.1. Розвиток 
системи надання 
соціальних та 
адміністративних 
послуг у громаді 

2.1.1. Створення сучасного центру надання 
адміністративних послуг 1 
2.1.2. Удосконалення системи соціальної підтримки та 
соціальної допомоги мешканцям громади 1 
2.1.3. Розвиток системи первинної медицини на 
території ОТГ 111 
2.1.4. Популяризація здорового способу життя серед 
мешканців громади 111 
2.1.5. Інклюзивне навчання – вимога часу111 
2.1.6. Підвищення рівня соціального та цивільного 
захисту мешканців громади111 

2.2. Екологічна 
безпека та 
збереження 
навколишнього 
природного 
середовища 

2.2.1.Створення ефективної системи поводження з 
ТПВ 1 
2.2.2. Популяризація екологічної культури 1 1 

2.3. Модернізація та 
розвиток 
інфраструктури 
громади 

2.3.1. Ремонт доріг із твердим покриттям та 
благоустрій території громади 111 
2.3.2. Розвиток комунального господарства громади4 
2.3.3. Забезпечення якісного водопостачання та 
водовідведення 111 
2.3.4. Модернізація та покращення матеріально-
технічного забезпечення закладів освіти та культури 
111 

2.4. Реалізація 
енергоефективних 
проектів (заходів) та 
популяризація 
енергоефективності 

2.4.1. Впровадження енергозберігаючих та 
енергоефективних технологій  11 
2.4.2. Розвиток альтернативної енергетики 1 
2.4.3. Створення системи енергетичного менеджменту 
при бюджетних установах і проведення енергетичного 
аудиту бюджетних установ 111 
2.4.4. Популяризація серед мешканців громади 
ефективного та ощадливого споживання паливно-
енергетичних ресурсів 11 

3.
 Е

фе
кт

ив
не

 у
пр

ав
лі

нн
я 

гр
ом

ад
ою

 

3.1. Інформатизація 
суспільного простору 
та прозорість 
управління громадою 

3.1.1. Міжнародна підтримка та співпраця, залучення 
кращих іноземних практик 1 
3.1.2. Розвиток інформаційного простору та 
інформатизація об’єднаної територіальної громади 1 

3.2. Впровадження 
прогресивних 
технологій 
управління місцевим 
розвитком та 
вдосконалення 
просторового 
розвитку громади  

3.2.1. Стимулювання низової ініціативи населення до 
розробки проектів розвитку громади1 
3.2.2. Активізація освітніх заходів для покращення 
ефективного управління місцевим розвитком 1 
3.2.3. Розвиток сучасних громадських просторів1 
3.2.4. Вдосконалення містобудівної документації1 
3.2.5. Співробітництво територіальних громад у формі 
реалізації спільних проектів 1 
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Стратегічна ціль 1 – Стійкий економічний розвиток громади 
Стійкий економічний розвиток громади має розглядатися як такий, що 

задовольняє потреби сучасного покоління і не ставить під загрозу можливість 
майбутніх поколінь  ОТГ задовольняти свої потреби. В Зачепилівській ОТГ не 
дивлячись на вигідне географічне розташування(рівновіддаленість від трьох 
обласних центрів) та наявність потенціалу розвитку агровиробництва, 
економічний стан громади не відповідає потребам населення, що знаходить 
своє відображення у нерівноцінному розвитку центру громади та 
старостинських округах, відсутності підприємств з переробки 
сільськогосподарської продукції тощо. Саме тому третя Стратегічна ціль 
направлена на створення сприятливого підприємницького та інвестиційного 
клімату на території громади(рис.23). 

 

 
Рис.23 Структура стратегічної цілі 1 

 
 

Операційна ціль Короткий опис 

1.1 Створення умов для 
розвитку малого та 

середнього 
підприємництва 

В межах операційної цілі передбачено створення Центру 
розвитку підприємства та організації заходів щодо участі 
суб’єктів підприємницької діяльності у виставках, ярмарках 
та інш. Також важливим компонентом цілі є створення та 
розвиток сільськогосподарського кооперативу на території 
громади.  

1.2. Підвищення 
інвестиційної 

привабливості громади та 
залучення інвестицій 

Найбільша кількість проектів в межах цілі скерована на 
створення засобів для ідентифікації громади в очах у 
можливих інвесторів(розробка інвестиційного паспорту, 
розробка бренду Зачепилівської ОТГ, створення БД об’єктів 
нерухомого майна комунальної власності та інш). 

1.3. Розвиток 
туристичного потенціалу 

З метою отримання економічних переваг від реалізації цієї 
цілі передбачено залучення більшої кількості туристичних 
потоків, щляхом створення нових туристичних маршрутів, 
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відродження фольклорно-мистецьких традицій тощо. 

Стратегічна ціль 2 – Підвищення якості життя мешканців громади 
Для Зачепилівської ОТГ, як і для інших ОТГ Харківської області гостро 

стоїть питання щодо значного відтоку населення до обласних центрів, у зв’язку 
з відсутністю на території громади робочих місць, центрів надання 
адміністративних та соціальних послуг, зі зношеністю інженерної (технічної) 
інфраструктури тощо. Для мешканців Зачепилівської об’єднаної громади 
основними напрямками у пошуках кращих умов життя стають місто - 
мільйонник Харків, м.Полтава та м.Дніпро. У зв’язку з віддаленістю 
Зачепілівської ОТГ, з часом маятниковий характер міграції мешканців  
змінюється на переселення з метою постійного проживання на території 
зазначених міст. Саме тому друга Стратегічна ціль направлена на створення з 
об’єднаної громади території з привабливими умовами життя, де комфортно 
створювати сім’ю та працювати(рис.24).  

 

 
Рис.24 Структура стратегічної цілі 2 

 

Операційна ціль Короткий опис 

2.1Розвиток системи надання 
соціальних та адміністративних 

послуг у громаді 

В межах операційної цілі передбачено створення умов 
для якісного надання послуг адміністративного та 
соціального характеру. Важливим компонентом цілі є 
матеріально-технічне забезпечення закладів медицини, 
а також освітніх закладів з метою створення  
необхідних умов навчання для дітей з обмеженими 
можливостями. 

2.2. Екологічна безпека та 
збереження навколишнього 

природного середовища 

Значна кількість проектів спрямована на підвищення 
екологічної свідомості та обізнаності мешканців 
громади. Також передбачено створення системи 
поводження з ТПВ. 
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2.3. Модернізація та розвиток 
інфраструктури громади 

В межах цілі передбачено: ремонт доріг, тротуарів; 
будівництво нових мереж вуличного освітлення; 
забезпечення якісного водопостачання та 
водовідведення. Також значна частка проектів в 
рамках цієї цілі покликана вирішати проблеми щодо 
поганої матеріально-технічної бази освітніх 
закладів(створення лінгафонного кабінету, цифрових 
лабораторій та інше). 

2.4. Реалізація енергоефективних 
проектів (заходів) та 

популяризація 
енергоефективності 

В межах операційної цілі передбачено створення 
«Зеленого енергокооперативу».  З метою збереження 
енергоресурсів важливим компонентом цілі є 
проведення термомодернізації в будівлях та 
енергетичного аудиту комунальної сфери. Також 
важливим елементом реалізації цілі є організація 
заходів з навчання ощадливого споживання паливно-
енергетичних ресурсів.  

  
Стратегічна ціль 3 – Ефективне управління громадою  
Ефективність управління ґрунтується на вимірюванні ступеню 

задоволення потреб усіх груп, зацікавлених у результатах діяльності та 
розвитку громади. Неможливо здійснювати ефективне управління у разі 
відсутності налагоджених комунікаційних зв’язків між трьома основними 
секторами територіальної громади – влади, підприємницьких структур і 
громадськості. Саме тому третя Стратегічна ціль спрямована на 
інформатизацію суспільного простору та вдосконалення просторового розвитку 
громади(рис.25). 

  

 
Рис.25 Структура стратегічної цілі 3 
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Операційна ціль Короткий опис 

3.1. Інформатизація суспільного 
простору та прозорість 
управління громадою 

Розроблені проекти в рамках цілі спрямовані на 
встановлення відносин з ОТГ в ЄС, а також на 
підтримання інформаційного простору на базі мережі 
бібліотек громади. 

3.2. Впровадження прогресивних 
технологій управління місцевим 
розвитком та вдосконалення 
просторового розвитку громади  

В межах цілі передбачено організація місцевих 
конкурсів щодо розвитку Зачепилівської ОТГ, 
удосконалення систем планування території громади 
та організацію спільних проектів  з іншими ОТГ 
Харківської області. 

 

Впровадження проектів та фінансове забезпечення їх реалізації може 
здійснюватися за рахунок:  

 коштів бюджету ОТГ;  
 фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ;  
 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;  
 залучення коштів технічної допомоги Європейського Союзу, інших 

міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій;  
 коштів інвесторів, у тому числі на умовах державно-приватного 

партнерства, власних коштів підприємств;  
 інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

5.1. Очікувані результати  
Реалізація стратегічної цілі № 1 «Сталий економічний розвиток 

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

- диверсифікація економічної діяльності; 
- розвиток підприємництва і конкурентоспроможності місцевої 

економіки;  
- створення нових робочих місць, зменшення відтоку населення з 

громади;  
- залучення інвестицій;  
- зростання рівня заробітної плати відносно середньообласних 

показників;  
- розвиток агропідприємництва та сільськогосподарських кооперативів;  
- зменшення витрат на енергію в приміщеннях держустанов та соцсфери;  
- збільшення споживання енергії, яка походить із відновлювальних 

джерел;  
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- підвищення рівня культури мешканців громади щодо 
енергоефективності та енергозбереження;  

- створення туристичних маршрутів, в т.ч. турів вихідного дня, турів з 
елементами активного відпочинку;  

- проведений ремонт або створення облаштованих туристичних та 
екскурсійних об’єктів, місць відпочинку туристів, оглядових майданчиків, 
зелених садиб, разом з системою інформаційних знаків;  

- збільшення обсягів продажу туристичних продуктів та послуг.  
Реалізація стратегічної цілі № 2 «Підвищення якості життя мешканців 

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

- впровадження співробітництва територіальних громад з метою 
покращення благоустрою, екологічного стану, якісного утримання доріг тощо; 

- забезпеченість якісною, доступною загальною та дошкільною освітою; 
- запровадження неформальних методів освіти і концепцій «нова українська 
школа» та «навчання протягом життя»;  

- покращення якості медичного обслуговування;  
- покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, медицини та 

культури;  
- модернізація і розвиток дорожньої та пішохідної інфраструктури;  
- забезпечення якісним централізованим водопостачанням та 

водовідведенням;  
- поліпшення і розвиток спортивної інфраструктури громади;  
- покращення якості життя осіб поважного віку (60+); 
- відновлення водних ресурсів громади та якісна питна вода;  
- створення культури збору, сортування та утилізації відходів;  
- підвищення екологічної свідомості мешканців та діюча система 

громадського екологічного моніторингу середовища в громаді;  
- належний рівень громадської безпеки.  
Реалізація стратегічної цілі № 3 «Ефективне управління громадою» у 

середньо- та довгостроковій перспективі призведе до наступних результатів: 
- забезпечення якісним Інтернет-зв’язком старостинських округів;  
- наявність договорів міжнародної співпраці;  
- запровадження Бюджету участі (громадського бюджету);  
- регулярне отримання міжнародної технічної допомоги;  
- залучення грантових коштів для розвитку громади; 
- виховання здорового покоління за рахунок пропагування здорового 

способу життя. 
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ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

 
Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 1.1. 
Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва 
 
 

Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

1.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, навчання 
підприємництву та підготовці грантових заявок 

Назва проекту 
Підвищення обізнаності підприємців громади з основ ведення 
підприємницької діяльності та залучення грантового фінансування 
для власного розвитку  

Цілі проекту 

• Підвищення кваліфікації представників малого та середнього 
бізнесу громади. 
•  Надання можливості підприємцям самостійно готувати грантові 
заявки та залучати додаткове фінансування для подальшого розвитку. 
• Надання консультаційної допомоги з метою підвищення рівня знань 
і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення 
господарства, надання освітніх послуг з питань економіки, 
технологій, управління, обліку, податків, права тощо. 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська селищна ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

9923 осіб 

Стислий опис 
проекту 

Виклики сучасності вимагають сприяння місцевої влади розвитку 
підприємництва серед населення громади та за кількістю підприємців 
значно перевищує показники Зачепилівського району Харківської 
області. Проте існує проблема недостатньої кваліфікації підприємців 
громади, обмеженості знань населення з підприємництва та 
необхідності залучення фінансових ресурсів на розвиток бізнесу. 
Крім того, для скорочення безробіття необхідно залучати якомога 
більшу кількість жителів до підприємницької діяльності. Однією з 
причин низького рівня активності СПД є необізнаність з вимогами 
чинного законодавства, які регулюють діяльність СПД, відсутність 
практичного досвіду у веденні діловодства, бухгалтерської 
документації тощо. Значно перешкоджає активізації діяльності СПД 
також необізнаність з процедурами розроблення установчих 
документів та реєстрації СПД. У зв’язку з цим необхідно підвищити 
рівень інформованості населення з підприємництва та створити 
умови для стимулювання підприємницької активності громадян. 

Очікувані 
результати 

• Збільшення кількості СПД в громаді та відповідно збільшення 
надходжень від податків до бюджету.  
• Зменшення відсотка тіньового бізнесу в громаді, активніша участь 
молоді у підприємницькій діяльності.  
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• Зменшення кількості безробітних 

Ключові заходи 
проекту 

• Визначення відповідальної особи для роботи з представниками 
бізнесу 
• Формування навчальної програми 
• Організація семінарів та тренінгів з підприємництва  для населення 
Зачепилівської ОТГ 
• Проведення тренінгів з підготовки грантових заявок та роботи з 
грантодавцями 

Період здійснення 2019 - 2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

15 30 30 75 

Джерела 
фінансування 

Зачепилівська селищна рада, донорські та інші кошти не заборонені 
законодавством. 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада та підрядні організації  

Інше  
 

 
 
Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

1.1.2. Збільшення конкурентних переваг представників бізнесу 
громади на зовнішніх ринках збуту 

Назва проекту Організація участі виробників продукції ОТГ у виставках, ярмарках в 
межах області та України 

Цілі проекту 

• Надання доступу представникам бізнесу громади до зовнішніх 
ринків збуту продукції; 
•  Залучення до бізнесу Зачепилівської громади нових партнерів та 
інвесторів; 
• Підвищення конкурентоспроможності бізнесу громади через 
вивчення досвіду зовнішніх конкурентів 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська селищна ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

9923 осіб 

Стислий опис 
проекту 

Виклики сучасності вимагають сприяння місцевої влади розвитку 
підприємництва серед населення громади, проте активізація та 
розширення бізнесу потребує залучення нових споживачів і пошуку 
нових ринків збуту. Відсутність інформації про підприємства громади 
серед споживачів зовнішніх ринків (інші регіони, Україна або навіть 
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інші країни) значно знижує конкурентні позиції бізнесу. 
Можливість презентації своєї продукції або послуг для представників 
нових ринків збуту значно підвищить конкурентні позиції 
підприємців громади та надасть перевагу щодо вивчення досвіду 
конкурентів. 

Очікувані 
результати 

• Підтримка участі 3-5 підприємців ОТГ у профільних виставках, 
ярмарках, тощо  
• Підвищення інформованості споживачів України про продукцію та 
послуги, які надають СПД Зачепилівської ОТГ; 
• Формування іміджу активної підприємницької громади; 
• Просування власних виробників на зовнішні ринки 

Ключові заходи 
проекту 

• Визначення відповідальної особи для роботи з представниками 
бізнесу 
• Моніторинг часу та місць проведення виставок-ярмарків, 
асортименту продукції, що пропонується для участі в них. 
• Організація участі представників ОТГ та/або їхньої продукції у 
виставках-ярмарках, які цікаві місцевим виробникам продукції. 
• Проведення зустрічей, круглих столів місцевої влади та бізнесу. 
• Встановлення зворотного зв’язку і коригування планів участі. 

Період здійснення 2019 - 2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

5 20 25 45 

Джерела 
фінансування Зачепилівська селищна рада 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада  

Інше  

 
 
Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

1.1.3. Розвиток агропідприємництва у громаді 

Назва проекту Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з 
переробки молока 

Цілі проекту 

• Забезпечення у громаді відповідності цін на молоко витратам на 
його виробництво;  
• Підтримка розвитку молочного скотарства; 
• Підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації;  
• Підвищення рівня зайнятості населення; 
•  Формування організованого ринку збуту молока. 

Територія, на яку Зачепилівська селищна ОТГ 
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проект матиме 
вплив 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

9923 осіб 

Стислий опис 
проекту 

Для власників аграрних підприємств громади молоко є одним із 
перспективних джерел доходів – наприклад,  у 2017 році ПСП ім. 
Фрунзе було надоєно 2319,4 т молока (на 119% більше ніж у 2016 
році). Відповідно, виробники громади мають гарні перспективи для 
створення переробного підрозділу (кооперативу) та реалізації 
продукції тваринництва як в Україні, так і за її межами, що безумовно 
матиме позитивний вплив на розвиток економіки Зачепилівської ОТГ. 
Однак, частина селян та малих виробників  все одно мають труднощі 
під час збуту своєї продукції: вони отримують низьку ціну, або – не 
маючи каналу збуту, використовують значну частину молока для 
годівлі домашньої худоби. Тобто відсутня система, яка б дозволяла 
місцевим жителям збувати продукцію на справедливих умовах, чи 
навіть переробляти. Тому проектом пропонується створення 
молочарського обслуговуючого кооперативу, встановлення 
обладнання для зберігання молока, налагодження збуту молока. 

Очікувані 
результати 

• Збільшення доходів домогосподарств; 
• Збільшення кількості робочих місць; 
• Збільшення поголів’я ВРХ; 
• Покращення стану пасовищ; 
• Збільшення надходжень до бюджету громади. 

Ключові заходи 
проекту 

• створення ініціативної групи; 
• реєстрація кооперативу;  
• створення матеріальної бази кооперативу (придбання обладнання);  
• укладання договорів на збут продукції. 

Період здійснення 2020- 2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

2019 2020 2021 Разом 

0 250 150 400 

Джерела 
фінансування Державний, місцевий бюджети, кошти членів кооперативу. 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада, члени кооперативу 

Інше  

 
 
Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

1.1.3. Розвиток агропідприємництва у громаді 
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Назва проекту Підтримка та розвиток агрокооперативного руху на території 
Зачепилівської ОТГ 

Цілі проекту 

• Інформування населення щодо головних принципів кооперації в 
аграрній сфері, форм та процесу створення агрокооперативу;  
• Активізація виробництва та співпраці мешканців сільських 
територій шляхом розвитку сільськогосподарської кооперації;  
• Стимулювання процесу створення нових робочих місць у населених 
пунктах громади 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська селищна ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

9923 осіб 

Стислий опис 
проекту 

Загальнодержавні тенденції скорочення сільського населення країни 
не оминули і Зачепилівську ОТГ – в останні роки спостерігається 
від’ємне сальдо приросту населення, у тому числі через міграційні 
процеси (від’їзд населення для пошуку роботи). Проте Зачепилівська 
ОТГ має значні перспективи у створенні робочих місць як аграрна 
громада. Одним з варіантів вирішення цих проблем є розвиток 
аграрної сфери шляхом створення сучасних форм кооперації. Для 
того, щоб активізувати процеси створення агрокооперативів 
планується проведення серії практичних семінарів для жителів 
громади щодо переваг кооперативного руху. У рамках семінарів 
будуть запрошені спікери, які мають успішний досвід створення та 
функціонування сільськогосподарського кооперативу. Наступний 
крок – визначення форми та спеціалізації можливого кооперативу, 
який би функціонував на території ОТГ. Для цих людей буде 
проведено навчальні візити до успішних кооперативів аналогічного 
профілю, а також забезпечено юридичну консультативну допомогу 
щодо реєстрації сільськогосподарського кооперативу. 

Очікувані 
результати 

• Проведено 3 семінари з запрошеними спікерами для жителів 
громади щодо принципів та форм функціонування аграрних 
кооперативів;  
• Визначено виробничі потреби громади, громадський актив, який 
готовий працювати над створення кооперативу;  
• Організовано 1 навчальний візит до успішного 
сільськогосподарського кооперативу;  
• Забезпечено юридичний та інформаційний супровід процесу 
реєстрації та функціонування кооперативу. 

Ключові заходи 
проекту 

• Проведення серії семінарів щодо принципів кооперації, форм 
сільськогосподарських кооперативів із залученням спікерів, які 
мають успішний досвід роботи кооперативів;  
• Здійснення опитування сільського населення щодо виробничих 
потреб та необхідності створення кооперативу;  
• Формування у ході семінарів та опитування громадського активу, 
який зацікавлений та готовий створювати сільськогосподарський 
кооператив; 
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• Забезпечення навчальної поїздки для громадського активу до 
успішних прикладів сільськогосподарських кооперативів (у 
Харківській або сусідніх областях);  
• Здійснення юридичного супроводу процесу реєстрації 
сільськогосподарського кооперативу. 

Період здійснення 2020 - 2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

0 60 60 120 

Джерела 
фінансування Державний, місцевий бюджети, кошти членів кооперативу. 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада, члени кооперативу 

Інше  
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 1.2. 
Підвищення інвестиційної привабливості громади та залучення інвестицій 

Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

1.2.1. Територіальний маркетинг, створення бренду громади та 
інвестиційного паспорту 

Назва проекту Розробка та виготовлення інвестиційного паспорту Зачепилівської 
громади 

Цілі проекту 

• Залучення до Зачепилівської ОТГ українських та іноземних 
інвесторів; 
• Ефективне використання вільних приміщень та земельних ділянок 
на території ОТГ;  
• Розвиток бізнесу; 
• Створення нових підприємств та інших суб'єктів підприємницької 
діяльності; 
• Збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок 
надходжень податків від розвитку промислових та 
сільськогосподарських об'єктів виробництва. 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська селищна ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

9923 осіб 

Стислий опис 
проекту 

Для забезпечення сталого розвитку економіки ОТГ на території 
громади потрібно створювати нові робочі місця, розвивати МСБ та 
велике підприємництво, а це потребує значних капіталовкладень. Для 
популяризації інвестиційних можливостей громади необхідно 
створити інвестиційний паспорт громади, у якому буде представлена 
ключова інформація щодо інвестиційних перспектив громади та 
ключових напрямів інвестування. 

Очікувані 
результати 

• Виготовлення 200 примірників інвестиційних паспортів громади  
• Залучення нових інвесторів в громаду  
• Розміщення електронної версії інвестиційного паспорта на сайті 
громади 

Ключові заходи 
проекту 

• Збір, аналіз та узагальнення інвестиційної інформації про ОТГ; 
• Систематизація даних про інвентаризацію земель та майна 
територіальної громади;  
• Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів 
(земельних ділянок, будівель тощо) Зачепилівської ОТГ з їх 
детальним описом в двомовному форматі (українська, англійська);  
• Залучення громадськості до розробки обговорення проекту 
інвестиційного паспорту;  
• Розроблення дизайну та друк інвестиційного паспорту 
Зачепилівської ОТГ у паперовій та електронній формі; 
• Розсилка інвестиційного паспорту ОТГ та інформації про 
інвестиційно-привабливі об’єкти потенційним українським та 
закордонним інвесторам;  
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• Розміщення інформації інвестиційного паспорту на сайті селищної 
ради. 

Період здійснення 2020 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

0 60 0 60 

Джерела 
фінансування Бюджет ОТГ 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада 

Інше  

 
Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

1.2.1. Територіальний маркетинг, створення бренду громади та 
інвестиційного паспорту 

Назва проекту Розробка та затвердження бренду Зачепилівської ОТГ 

Цілі проекту 

• розробка концепції бренду як інструменту підвищення 
конкурентоздатності ОТГ  
• підготовка пакету стратегічних ініціатив і проектів, спрямованих на 
просунення даного бренду  
• створення сучасного, привабливого візуального символу громади  
• побудова програми просування і комунікацій бренду 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська селищна ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

9923 осіб 

Стислий опис 
проекту 

Проект передбачає створення інструменту – бренду Зачепилівської 
ОТГ для популяризації та інформування потенційних споживачів її 
послуг доступними у сучасному світі засобами та інформаційними 
форматами. Зачепилівська ОТГ має доволі цікаву історію з 
глибокими етнічними та культурними традиціями Слобідського 
краю, а також є екологічно чистою громадою з перспективами 
зеленого туризму. Передбачено використати комплексний підхід до 
створення бренду громади. Популяризація традицій та ремесел 
етнокультури стане тим чинником, що дозволить продуктивно 
розвивати інші дотичні та суміжні сфери. Також планується 
підтримка аграрних традицій (фестивалі врожаю, збір меду, тощо). 
Передбачено виготовлення сувенірів з емблемою бренду. 

Очікувані 
результати 

Розроблено бренд, що включає:  
• опис концепції бренду ОТГ  
• презентацію бренду громади  
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• презентації етнокультурних традицій, адресованих ключовим 
цільовим групам  
• інструкцію/керівництво з візуальних комутацій бренду  
• план першочергових дій з розвитку бренду громади  
• пакет стратегічних ініціатив та проектів, спрямованих на 
просування бренду громади 

Ключові заходи 
проекту 

• Брендо-орієнтований аналіз громади;  
• Розробка платформи бренду громади;  
• Розробка компонентів системи комунікацій бренду громади;  
• Розробка програми дій орієнтованої на втілення концепції бренду 
громади 

Період здійснення 2019 - 2020 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

25 35 0 60 

Джерела 
фінансування Бюджет ОТГ 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада 
населення громади  
інвестори  
громадські організації 

Інше  

 
Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

1.2.2. Формування інвестиційної інфраструктури для співробітництва 
з потенційними українськими та міжнародними інвесторами 

Назва проекту Створення бази даних об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності Зачепилівської ОТГ 

Цілі проекту 
Провести обстеження, сформулювати реєстр об’єктів нерухомого 
майна комунальної власності та визначити об’єкти для залучення 
інвестицій 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська селищна ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

9923 осіб 

Стислий опис 
проекту 

Зачепилівська громада має ряд об’єктів, які можуть бути 
запропоновані інвесторам – приміщення різного призначення та 
земельні ділянки. Необхідно здійснити облік наявної у власності 
громади нерухомості та її оцінку, а також – визначити найкращі 
варіанти її подальшого використання. Щоб інформація про ці об’єкти 
стала повною та доступною для потенційних інвесторів (вітчизняних 
та іноземних), необхідно, провести інвентаризацію та паспортизацію 
таких об’єктів.  
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Розмістити базу даних об’єктів на сайті громади двома мовами 
(українською і англійською) та регулярно її оновлювати. 

Очікувані 
результати 

• сформовано базу даних об’єктів нерухомості з визначеною 
ринковою вартістю,  
• запропоновано варіанти їх подальшого використання; 
• база даних об’єктів для залучення інвестицій розміщена на сайті 
громади двома мовами (українською і англійською) та постійно 
оновлюється. 

Ключові заходи 
проекту 

• проведення інвентаризації об’єктів; 
• визначення об’єктів, які можуть становити інвестиційний інтерес та 
встановлення їх ринкової вартості; 
• формування двомовної бази даних об’єктів для залучення 
інвестицій; 
• розміщення бази даних інвестиційних об’єктів на сайті громади; 
• призначення відповідальних за регулярне оновлення бази даних 
інвестиційних об’єктів на сайті громади. 

Період здійснення 2019 - 2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

20 40 35 95 

Джерела 
фінансування Бюджет ОТГ, кошти МТД 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада, Виконавчий комітет сільської ради, 
представники малого та середнього бізнесу, громадські організації 

Інше  

 
Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

1.2.2. Формування інвестиційної інфраструктури для співробітництва 
з потенційними українськими та міжнародними інвесторами 

Назва проекту Забезпечення доступу до комплексних комунікацій для потенційних 
об’єктів інвестування 

Цілі проекту 

• Підготовка об’єктів до роботи з потенційними  українськими та 
міжнародними інвесторами 
• Ефективне використання вільних приміщень та земельних ділянок 
на території ОТГ  
• Розвиток бізнесу 
• Створення нових підприємств та інших суб'єктів підприємницької 
діяльності 
• Збільшення кількості робочих місць та підвищення  рівня 
зайнятості населення 
• Будівництво промислових об’єктів 

Територія, на яку 
проект матиме Зачепилівська селищна ОТГ 
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вплив 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

9923 осіб 

Стислий опис 
проекту 

Зачепилівська громада має ряд об’єктів, які можуть бути 
запропоновані інвесторам – приміщення різного призначення та 
земельні ділянки. По завершенні їх інвентаризації, ті об’єкти, що не 
використовуються або використовуються не ефективно, але можуть 
представляти інтерес для інвесторів, необхідно підключити до усіх 
необхідних комунікацій та підготувати до роботи з інвесторами.   

Очікувані 
результати 

• Підведено комунікації щонайменше до 3 об’єктів комунальної 
власності, придатних до ведення господарської діяльності  
• Створено умови для співпраці з інвесторами  
• Збільшено доходи місцевого бюджету 
• Створено нові робочі місця, зменшено рівень безробіття 
• Покращення інвестиційного клімату в громаді. 

Ключові заходи 
проекту 

• Визначення перспективних для інвестицій об’єктів; 
• Підготовка проектно-кошторисної документації для підведення 
необхідних комунікацій до даних об’єктів;  
• Проведення комунікацій до даних об’єктів. 

Період здійснення 2020- 2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

0 120 110 230 

Джерела 
фінансування 

Бюджет ОТГ, кошти МТД та інші кошти не заборонені 
законодавством. 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада, підрядні організації 

Інше  
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 1.3. 
«Розвиток туристичного потенціалу» 

Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект: 

1.3.1. «Туристична промоція громади» 

Назва проекту: Створення туристичного підрозділу на сайті Зачепилівської ОТГ 
Цілі проекту: Створити достовірне, підконтрольне джерело розповсюдження 

інформації про туристичні маршрути та можливості зеленого туризму 
в Зачепилівській ОТГ. 

Територія впливу 
проекту: Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід: 

9 тис. чоловік 

Стислий опис 
проекту: 

Створення підрозділу на сайті Зачепилівської ОТГ розділу про наявні 
туристичні маршрути, історичні та культурні пам’ятки та його 
просування в мережі інтернет. Розділ має мати змогу розширювати 
наявну кількість маршрутів, та містити контакти перевірених та 
компетентних людей, що можуть організувати проходження 
маршрутів. 

Очікувані 
результати: 

• створено туристичний розділ на сайті; 
• виявлено підприємців що можуть та хочуть просувати туризм; 
• виявлено та представлено наявні, сформовані туристичні 

маршрути; 
• підготовлено та представлено потенційним туристам 

інформації; 
Ключові заходи 
проекту: 

• створення дизайнконцепту розділу; 
• підписання договору з підрядною ІТ-компанією; 
• підготовка інформації для розміщення в розділу, відповідно 

дизайн-макету; 
• проведення пошуку людей що займаються організацією 

туристичних маршрутів, погодження з ними їх розміщення на 
сайті; 

• SEO, email та SMM просування розділу в мережі інтернет. 
Період здійснення: 2020 – 2021 роки: 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн. 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

-  65 95 160 

Джерела 
фінансування: Власний місцевий бюджети, МТД, кошти підприємств та ФОП. 

Ключові 
потенційні 
учасники проекту: 

ОМС, будинки культури, підприємства, приватні підприємці 

Інше:  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

1.3.1. «Туристична промоція громади» 

Назва проекту: Нові шляхи 
Цілі проекту: Розробити нові туристичні маршрути в Зачепилівській ОТГ та 

відповідним чином представити їх потенційним клієнтам 
Територія впливу 
проекту: Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід: 

9 тис. чоловік 

Стислий опис 
проекту: 

Зачепилівська громада має на своїх територіях велику кількість 
культурних історичних та рекреаційних зон, що не охоплені 
дійсними туристичними маршрутами та знаходяться по за зоною 
охоплення потенційними клієнтами у дійсних інформаційних полях. 

Очікувані 
результати: 

• Створено нові туристичні маршрути; 
• виявлено підприємців що можуть та хочуть просувати туризм 

та здійснювати тури за зазначеними маршрутами; 
• належним чином оформлено та представлено загалу нові 

туристичні маршрути; 
• підготовлено та представлено потенційним туристам 

інформації; 
Ключові заходи 
проекту: 

• проведення аналітичної роботи наявних туристичних 
об’єктів; 

• пошук та відбір експертів у питаннях формування 
туристичних маршрутів; 

• пошук підприємців та гідів, що можуть виконувати 
проходження по маршрутах; 

• підготовка маркетингових, інформаційних та інших 
матеріалів їх друк, розповсюдження; 

Період здійснення: 2020 – 2021 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 
-  85 105 190 

Джерела 
фінансування: Власний місцевий бюджети, МТД, кошти підприємств та ФЛП. 

Ключові потенційні 
учасники проекту: ОМС, будинки культури та музеї, підприємства, приватні підприємці 

Інше:  
 

Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект: 

1.3.1. «Туристична промоція громади» 

Назва проекту: Просування сільського зеленого туризму 
Цілі проекту: Сформувати, обґрунтувати та донести до цільової аудиторії промо-

матеріали стосовно стану та місць для зеленого туризму в 
Зачепилівській ОТГ 

Територія впливу 
проекту: Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 9 тис. чоловік 
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кількість 
отримувачів вигід: 
Стислий опис 
проекту: 

Зачепилівська громада має на своїх територіях значну кількість 
об’єктів та місць, які є екологічно чистими, та привабливими для 
жителів великих міст наближених до громади. Проект полягає у 
виявленні цих місць, проведенні досліджень та виявленні 
конкурентних переваг (стан води, стан повітря, стан флори та фауни 
та інше.) та представлені їх населенню. 

Очікувані 
результати: 

• залучено нових відвідувачів ОТГ, що приїхали задля зеленого 
туризму; 

• отримано достовірні дані щодо стану води, повітря в цих зонах; 
• створено можливість для розвитку малого та середнього 

бізнесу чиїми послугами користуватимуться відвідувачі. 
Ключові заходи 
проекту: 

• проведення аналізів повітря, води і т.д.; 
• формування та виготовлення промо-матеріалів (аудіо, відео, 

статей та буклетів); 
• розпосвюдження рекламних матеріалів у інформаційних 

джерелах (профільних та загальних) Харківщини, Полтавщини 
та Дніпровщини. 

Період здійснення: 2020 – 2021 роки: 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн. 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

-  120 130 250 

Джерела 
фінансування: Власний місцевий бюджет, МТД, кошти підприємств та ФОП. 

Ключові 
потенційні 
учасники проекту: 

ОМС, будинки культури та музеї, підприємства, приватні підприємці 

Інше:  
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Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

1.3.2. Впровадження фестивального руху у громаді 

Назва проекту Відродження фольклорно-мистецьких традицій Зачепилівської ОТГ 

Цілі проекту 
Популярізація Зачепилівської ОТГ через ентічні фестивалі та 
фестивалі присвячені видатним людям що жили та творили на 
території ОТГ 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

Жителі Зачепилівської ОТГ (орієнтовно 9 тис. осіб) та гості 
фестивалю (2-3 тис осіб.) 

Стислий опис 
проекту 

Створення просвітницько-розважального комплексу присвяченого 
народному промислу та творчості Чайковськонго П.І. Організація 
етнофестивалів та медових фестивалів на базі комплексу, 
популярізація Зачепилівської ОТГ через ентічні фетивалі та фестивалі 
присвячені видатним людям що жили та творили на території ОТГ 
(Чайковський П.І.). Залучення молоді до фестивального руху. 

Очікувані 
результати 

- залучення туристів  
- створення нових і розширення існуючих туристичних маршрутів 
- створення нових робочих місць у громаді 

Ключові заходи 
проекту 

 Реконструкція будівлі  
- Підготовка та затвердження документів щодо функціонування та 
роботи комплексу  
- Матеріально-технічне забезпечення приміщення. 
-  Сбір історико-культурних матеріалів 
- Проведення заходів інформування (фестиваль та розміщення у ЗМІ) 
- Проведення етнічних, історико-культурних та медових фестивалів на 
базі просвітницько-розважального комплексу 

Період здійснення 2020 рік 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

0 70 — 70 

Джерела 
фінансування Бюджет селищної ради, ДФРР, Донори та інвестори , Краудфандинг 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

ОМС, будинки культури та музеї, підприємства, приватні підприємці 

Інше  
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 2.1. 
«Розвиток системи надання соціальних та адміністративних послуг у громаді» 

Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.1.1. Створення сучасного центру надання адміністративних послуг 

Назва проекту 
«Створення умов для надання якісних адміністративних послуг 
шляхом відкриття  Центру надання адміністративних послуг 
Зачепилівської ОТГ»  

Цілі проекту Створення Центру адміністративних послуг 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

Жителі Зачепилівської ОТГ (орієнтовно 9 тис. осіб) 

Стислий опис 
проекту 

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) на сьогодні є 
однією з найкращих організаційних форм надання послуг та взаємодії 
влади і громади.  
Створення зручних і доступних умов для отримання населенням 
адміністративних послуг є однією з головних задач, що має 
вирішуватися органами державної влади та місцевого 
самоврядування. Реалізація цієї задачі особливо актуальна для 
України на сучасному етапі її розвитку, де система надання 
адміністративних послуг є непрозорою, нераціональною та 
повільною. Більшість громадян наразі незадоволені якістю надання 
цих послуг. 

Очікувані 
результати 

- введення в експлуатацію центру надання адміністративних послуг  
- обладнання 5 робочих місць для працівників ЦНАП; 
-  збільшення кількості наданих адміністративних послуг у 2 рази; 
- зменшення на 15 % терміну надання адміністративної послуги; 
- покращення доступності та якості надання адміністративних послуг. 
- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій 
у сфері надання адміністративних послуг; 

Ключові заходи 
проекту 

-  Реконструкція будівлі комунальної форми власності під створення 
ЦНАПу 
- Підготовка та затвердження пакету документів щодо 
функціонування та роботи центру надання адміністративних послуг. 
- Матеріально-технічне забезпечення приміщення ЦНАПу. 
- Організація та впровадження електронного супроводу надання 
адміністративних послуг. 
- Організація стажування у ЦНАП, кращих практиках України, для 
навчання і розвитку ключових компетенцій адміністраторів ЦНАП 
Зачепилівської ОТГ. 
- Створення порталу адміністративних послуг. 
- Моніторинг доступності та якості надання адміністративних послуг. 
- Промоційна діяльність. 

Період здійснення 2019 – 2021 роки 
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Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

873 2090 2500 5463 

Джерела 
фінансування 

Селищна рада 
ДФРР 
МТД та інвестори 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Підрядні організації, ОМС, підприємці.  

Інше  

 
Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.1.2. Удосконалення системи соціальної підтримки та соціальної 
допомоги мешканцям громади 

Назва проекту «Створення Центру інтегрованих соціальних служб як інноваційної 
моделі надання соціальних послуг Зачепилівської ОТГ»  

Цілі проекту 

Соціальний захист найбільш вразливих громадян: інвалідів, осіб 
похилого віку, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування, бездоглядних дітей, бездомних громадян, жертв торгівлі 
людьми, дітей і жінок, які постраждали від насильства та інших 
соціально вразливих груп на території ОТГ 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

Жителі Зачепилівської ОТГ (орієнтовно 9 тис. осіб). 

Стислий опис 
проекту 

Створення Центру інтегрованих соціальних служб як інноваційної 
моделі надання соціальних послуг для постійного або тимчасового 
проживання громадян, які відносяться до соціально незахищених 
верств населення. У цій соціальній установі люди похилого віку 
матимуть  змогу перебувати у звичному середовищі, підтримувати 
традиційний ритм життя, поєднувати самообслуговування з 
необхідними послугами.  

Очікувані 
результати 

 - безпосереднє надання послуг клієнтам за місцем проживання,  
- залучення інвалідів та    пенсіонерів до активного способу життя , 
- розвиток і стимулювання їх розумової діяльності, творчих 
здібностей, організація клубів за інтересами. 
- проживання наближене до домашніх умов у кімнатах по 2-3 особи; 
- створення безпечних умов для проживання та матеріального 
забезпечення; 
- забезпечення можливостей для дотримання санітарно-гігієнічних 
норм; 
-соціальний і матеріальний захист громадян; 
-поліпшення стану допомоги для вищевказаної категорії громадян, 
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надасть змогу на місцевому рівні підвищити рівень забезпеченості та 
захищеності населення; 
-психологічна та емоційна підтримка. 
-міжмуніципальне співробітництво та залучення до  Центру 
інтегрованих служб  соціально незахищених громадян та людей , які 
потребують соціальної підтримки(діти-сироти, жінки , які 
потерпають від домашнього насилля) 

Ключові заходи 
проекту 

Підготовчі роботи та вирішення організаційних питань створення 
Центру інтегрованих соціальних послуг шляхом 
капітального  ремонту приміщення та його обладнання 

Період здійснення 2020 - 2021 роки 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

0 300 300 600 

Джерела 
фінансування 

Селищна рада 
ДФРР 
Донори та інвестори  

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада, мешканці та підрядні організації. 

Інше  

 
 
Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.1.3. Розвиток системи первинної медицини на території ОТГ 

Назва проекту Забезпечення закладів первинної медицини програмним 
забезпеченням для  надання якісних медичних послуг 

Цілі проекту 

− підвищення якості та доступності надання медичних послуг в 
громаді; 

− модернізація медичного закладу сімейної медицини відповідно до 
сучасних умов 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

близько 9 тис. мешканців громади 

Стислий опис 
проекту 

На сьогоднішній день в громаді відсутня якісна система надання 
медичних послуг відповідно до всіх стандартів ВООЗ. Придбання та 
впровадження нової інформаційної системи опрацювання медичної 
та адміністративної інформації дозволить автоматизувати, 
упорядкувати, надійно зберігати та безпечно передавати медичні 
дані. Це дозволить лікарю отримувати оперативніше та більше 
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інформації про стан пацієнта, скоротить час обслуговування, 
підвищить ефективність лікування. 

Очікувані 
результати 

− придбано програмне забезпечення для автоматизації обробки 
медичних даних пацієнтів в амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини; 

− підвищено рівень надання медичних послуг у громаді; 
− підвищено рівень та ефективність роботи сімейних лікарів; 
− створено єдину електронну базу пацієнтів, відкриту та доступну у 

використанні як для лікарів так і для пацієнтів 

Ключові заходи 
проекту 

− створення єдиної електронної бази пацієнтів; 
− запуск програми електронної реєстрації; 
− переведення лабораторій на електронне обслуговування 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

70 70 70 210 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, 
що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Виконавчі комітети рад Зачепилівської ОТГ, територіальні органи 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

Інше  

 
 

 

 

 

 

Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.1.3. Розвиток системи первинної медицини на території ОТГ 

Назва проекту 
Закупівля спеціального автомобільного транспорту для 
належного надання первинної медико-санітарної допомоги 
мешканцям Зачепилівської об’єднаної територіальної громади 

Цілі проекту 

Своєчасне забезпечення медичної допомоги соціально неадаптованих 
груп населення, малорухомих хворих (хоспісних), людей, які 
потребують перевезення в горизонтальному положенні, хворим 
вдома, патронаж диспансерних хворих та новонароджених, дітей до 
року, вагітних, людей з обмеженими фізичними можливостями, 
учасників бойових дій, учасників АТО, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, 
транспортування на лікування та обстеження хворих до закладів 
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охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівнів 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська об’єднана територіальна громада (9923 особи), 
можливе заключення міжмуніципальних угод (близько 6 тис. осіб) 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

1,5 тис. осіб 

Стислий опис 
проекту 

Враховуючи значну потребу населення громади  в отриманні якісної 
первинної медичної допомоги, необхідно поповнити матеріальну 
базу  АЗПСМ, ФАПів та ФП транспортними засобами та сучасним 
медичним обладнанням задля максимального наближення первинної 
медико-санітарної допомоги до кожного жителя, збереження і 
зміцнення здоров’я населення області та підвищення рівня 
задоволення населення громади якістю надання первинної медичної 
допомоги. 
Для забезпечення КНП «ЦПМСД Зачепилівського району» належного 
надання медичної, профілактичної та невідкладної допомоги 
населенню, який несе основне навантаження із надання медичної 
допомоги хворим вдома, патронаж диспансерних хворих, 
новонароджених, дітей до року, вагітних,  транспортування на 
лікування та обстеження хворих до закладів охорони здоров’я ІІ та ІІІ 
рівнів,  які знаходяться на великій відстані від м. Харків ( 150 км.)  та 
центру громади, закладу  необхідно придбання спеціального 
малотоннажного всюдихідного спеціалізованого транспорту. 

Очікувані 
результати 

− покращення матеріально-технічної бази КНП «ЦПМСД 
Зачепилівського району»; 

− зменшення кількості летальних випадків від ненадання вчасної 
кваліфікованої медичної допомоги 

− заохочення молодих спеціалістів працювати у сільській місцевості 

Ключові заходи 
проекту 

− проведення тендерних процедур по закупівлі транспортних 
засобів; 

− укладання договорів із переможцями тендетних процедур; 
− придбання 3-х одиниць автотранспорту. 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

1900 0 0 1900 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, 
що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада, Зачепилівська районна рада, МТД, 
Державний фонд регіонального розвитку, благодійні фонди 

Інше  
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Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.1.4. Популяризація здорового способу життя серед мешканців 
громади 

Назва проекту 
Будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків зі 
штучним покриттям у загальноосвітніх школах Зачепилівської 
ОТГ 

Цілі проекту 

− створення сучасних багатофункціональних спортмайданчиків, які 
відповідають вимогам безпеки, належне їх використання для 
потреб дитячо-юнацького спорту, пропаганди здорового способу 
життя; 

− покращення всіх форм позаурочної та позашкільної роботи, 
оновлення відповідної матеріальної бази для занять фізичною 
культурою і спортом, що в свою чергу, дасть змогу забезпечити 
всебічний розвиток рухових якостей учнів, сучасної молоді, 
сприятиме збереженню та зміцненню психічного та фізичного 
здоров’я 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

Близько 4 тис. мешканців громади – діти, які навчаються у 
загальноосвітніх школах, інших школах громади, їхні батьки, 
учасники місцевих спортивних секцій. 

Стислий опис 
проекту 

Школи працюють над проблемою, однією із складових якої є 
розвиток фізичної культури та фізичного виховання учнів. На даний 
час не всі школи громади мають спортивні зали та спеціалізовані 
спортивні майданчики. 
Сучасний спортмайданчик у загальноосвітніх школах Зачепилівської 
ОТГ, до якого матимуть доступ усі бажаючі спонукатиме дітей більш 
активно займатись спортом, набувати навичок у процесі фізичної 
підготовки, сприятиме вдосконаленню природних рухів, вихованню 
відповідальності за себе, усвідомленому підходу до життя. 

Очікувані 
результати 

− здійснено будівництво 3 багатофункціональних спортивних 
майданчиків з синтетичним покриттям 42х22 м; 

− забезпечено оптимальні умови для організації навчально-
виховного процесу, спортивно-масової роботи;  

− покращено реалізацію завдань відповідно до вимог Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти, що 
дозволить в повній мірі втілити ідею концепції національно-
патріотичного виховання;  

− забезпечено комфортні умови для занять спортом дітей з 
інвалідністю 

Ключові заходи 
проекту 

− створення робочої групи проекту, проведення презентації проекту 
для цільових груп; 

− заключення договорів з підрядниками; 
− розмітка та підготовка основи під будівництво спортмайданчиків; 
− будівництво та облаштування 3 майданчиків (футбольного поля 

42х22 м, обхідних доріжок); 
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− монтаж огорож та освітлення навколо майданчиків 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

1000 1000 1000 3000 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, 
що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада, загальноосвітні навчальні заклади 
громади, МТД, Державний фонд регіонального розвитку, благодійні 
фонди 

Інше  

 
Завдання 

Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.1.4. Популяризація здорового способу життя серед мешканців 
громади 

Назва проекту Встановлення вуличних тренажерів та ігрових майданчиків для 
жителів Зачепилівської ОТГ. 

Цілі проекту 
Будівництво вуличних ігрових майданчиків для мешканців територій 
громади для формування бажання займатися активною руховою 
діяльністю. 

Територія, на яку 
проект матиме 

вплив 
Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 

отримувачів вигід 
9923 осіб 

Стислий опис 
проекту 

Дитинство - це дуже важливий період життя, в який дитина 
формується як особистість, встановлюється її фізичне і психологічне 
здоров'я. Ігрові майданчики - це місце, де дитина може розважитися і 
весело провести дозвілля, результатом чого є зміцнення м'язів, 
покращення координації, тренування спритності, почуття рівноваги, а 
також  розвивається уява і фантазія, моторика та спілкування. Проект 
передбачає будівництво вуличних ігрових майданчиків для 
мешканців громади. 

Очікувані 
результати Змонтовано 3 ігрових майданчика на території громади. 

Ключові заходи 
проекту 

Виготовлення проектно-кошторисної документації. 
Визначення та укладення договору з підрядником на виконання робіт. 
Здійснення закупівлі дитячих майданчиків. 
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Монтаж дитячих майданчиків. 

Період здійснення 2019 - 2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

300 300 300 600 

Джерела 
фінансування 

Зачепилівська селищна рада, ОСН, донорські та інші кошти не 
заборонені законодавством. 

Ключові 
потенційні 
учасники 

реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада та підрядні організації. 

 
 
авдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект 

2.1.4. Популяризація здорового способу життя серед мешканців 
громади 

Назва проекту Реконструкція спортивної зали із добудовою у Зачепилівській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Цілі проекту 

− створити належні умови для занять спортом та оздоровчою 
фізкультурою для учнів Зачепилівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів; 

− реконструювати та добудувати спортивну залу в Зачепилівській 
ЗОШ (опорний заклад); 

− створити оптимальні умови для збереження здоров’я учнів за 
допомогою фізичного навантаження та психологічного 
розвантаження; 

− закупити необхідний для фізичного розвитку та здійснення 
учбового процесу спортивний інвентар ; 

− залучати молодь до занять спортом 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

Близько 600 осіб – учнів Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів та людей з фізичними потребами 

Стислий опис 
проекту 

Спортивна зала у Зачепилівській загальноосвітній школі І-ІІІ 
потребує капітального ремонту та добудови.Терерішній 
незадовільний стан приміщення призводить до неможливості його 
використання, оскільки потрібно вкрити підлогу гумовим 
спецпокриттям, і закупити спортивне обладнання та інвентар для 
створення умов для фізичного розвитку та здійснення учбового 
процесу. Оскільки зала має невеликі розміри є необхідність у її 
добудові та перетворення на сучасний спортивний центр для дітей та 
дорослих різних вікових груп. А також людей з обмеженими 
фізичними можливостями 
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Очікувані 
результати 

− реконструкція спортивного залу із добудовою у Зачепилівській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів; 

− створено умови проведення уроків фізичного виховання, що 
сприяють пропаганді здорового способу життя та підняттю 
авторитету навчального закладу; 

− забезпечено права громадян з особливими потребами щодо занять 
оздоровчою фізкультурою та психолого-педагогічною роботою 

Ключові заходи 
проекту 

− розробка проектно-кошторисної документації та укладання 
договору із підрядною організацією на виконання робіт; 

− виконання будівельних робіт; 
− закупити та встановити покриття Eco Standart на всю площу зали; 
− закупити спортивне приладдя та снаряди 

 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

3000 2000 0 5000 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, 
що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада, учасники навчально-виховного процесу, 
підрядні організації 

Інше  

 
 

Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.1.5. Інклюзивне навчання – вимога часу 

Назва проекту Створення моделі інклюзивно-ресурсного класу для якісної 
освіти дітей з особливими освітніми потребами 

Цілі проекту 
Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за 
місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція в суспільство, 
залучення сім’ї до участі в навчально-виховному процесі. 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

1 тис. осіб 

Стислий опис 
проекту 

Удосконалення стану впровадження інклюзивної освіти у 
Зачепилівській об’єднаній територіальній громаді шляхом 
налагодження міжвідомчої та міждисциплінарної взаємодії; 
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напрацювання механізму наступності у навчанні (дошкільний 
навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад); організація 
цілеспрямованої послідовної роботи шляхом створення командного 
супроводу дітей з особливими освітніми потребами задля підвищення 
їхніх адаптивних можливостей до подальшої якісної освіти в умовах 
інклюзивного навчання в загальноосвітніх школах. 

Очікувані 
результати 

− налагодження співпраці між центрами реабілітації та 
загальноосвітніми навчальними закладами дозволить забезпечити 
повне бачення особливостей потреб дітей-інвалідів, що 
долучаються до освітнього процесу; 

− командний супровід фахівців, що супроводжують дитину (лікарі, 
реабілітологи, логопеди, дефектологи, психологи, вихователі, 
вчителі), забезпечить відпрацювання механізму наступності 
у навчанні, дасть змогу організувати цілеспрямовану послідовну 
роботу з урахуванням потреб кожної дитини; 

− активне залучення батьків забезпечить безперервність впливу, 
контроль результатів. Батьки, отримуючи зрозумілі, послідовні 
рекомендації та професійну підтримку, стають учасниками 
команди супроводу дитини; 

− поширення інформації в ЗМІ сприятиме укріпленню толерантного 
ставлення до людей з психофізичними особливостями 
громадською спільнотою; 

− спільна аналітична робота з профільними установами дасть змогу 
розробити рекомендації щодо підготовки дітей з особливими 
освітніми потребами до інклюзивного навчання в умовах 
інклюзивно-ресурсного класу, інклюзивного навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах 

Ключові заходи 
проекту 

1. Підготовка освітнього середовища для інклюзивно-ресурсного 
класу (розробка проектно-кошторисної документації, проведення 
ремонтних робіт, придбання меблів, обладнання, виготовлення 
методичних навчальних матеріалів). 
2. Навчання фахівців-учасників міждисциплінарної команди 
супроводу (вчитель, асистент, вчитель ІРК, психолог, логопед ЗНЗ): 
методика АВА (поведінкова терапія), тренінги зінтегративно-
сенсорної терапії Т. Скрипник (допомога дітям з аутизмом). 

Період здійснення 2020-2021 роки 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

0 300 200 500 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, 
що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Місцеві органи влади, діти з особливими потребами, родини дітей з 
особливими потребами, педагогічні колективи навчальних закладів, 
фахівці з реабілітації 

Інше  
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Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.1.5. Інклюзивне навчання – вимога часу 

Назва проекту Забезпечення рівних можливостей громадян на отримання освіти 
шляхом облаштування приміщень освітніх закладів пандусами 

Цілі проекту Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за 
місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція в суспільство 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

0,5 тис. осіб 

Стислий опис 
проекту 

Конвенція ООН про права інвалідів визначає необхідність 
забезпечення особам з інвалідністю доступності фізичного, 
соціального, економічного та культурного оточення, охорони 
здоров’я та освіти. На національному рівні таке право гарантується 
цілою низкою документів, провідну роль серед яких відіграють ЗУ 
«Про регулювання містобудівної діяльності», ЗУ «Про будівельні 
норми», ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів України». 
Незважаючи на це, на території Зачепилівської ОТГ залишається 
невирішеною проблема відсутності пандуса для людей з обмеженими 
можливостями у загальноосвітніх навчальних закладах. Ці люди 
нарівні із здоровими людьми мають право на отримання необхідної 
інформації, культурний, духовний розвиток та спілкування. Саме 
тому наявність пандусу є необхідної частиною для забезпечення 
інклюзивності освіти у Зачепилівській ОТГ. 

Очікувані 
результати 

− облаштування 19-х пандусів у світніх закладах ЗачепилівськоЇ 
ОТГ; 

− створення зручних умов для учасників навчального процесу з 
інвалідністю, надання для них можливості отримання освітніх 
послуг та соціалізації у колі однолітків 

Ключові заходи 
проекту 

− частковий демонтаж парапету, монтаж пандуса; 
− частковий ремонт парапету; 
− фарбування пандуса; 
− вивіз сміття, прибирання території; 
− відкриття пандуса 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

70 70 70 210 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, 
що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові 
потенційні 

Місцеві органи влади, діти з особливими потребами, родини дітей з 
особливими потребами 
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учасники 
реалізації проекту 

Інше  

 
Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.1.5. Інклюзивне навчання – вимога часу 

Назва проекту 

Забезпечення закладів освіти відповідним обладнанням, 
програмами, підручниками, посібниками, апаратурою для 
здійснення навчання, корекції та реабілітації дітей з особливими 
освітніми потребами 

Цілі проекту Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за 
місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція в суспільство 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

0,5 тис. осіб 

Стислий опис 
проекту 

У сучасному світі інтеграція дітей із особливими освітніми 
потребами в масові освітні заклади – це глобальний суспільний 
процес, який стосується всіх високорозвинених країн. Його основою 
є готовність суспільства та держави переосмислити систему 
ставлення до інвалідів та осіб із обмеженими можливостями здоров’я 
з метою реалізації їх прав на надання рівних з іншими можливостей у 
різних галузях життя, включаючи освіту. 
В Україні діти з відхиленнями в розвитку здобувають освіту в 
спеціальних навчальних закладах або закладах комбінованого типу – 
спеціальних садках (групах), школах-інтернатах та реабілітаційних 
центрах. Проте на сьогодні в Канаді, США та європейських країнах 
накопичено значний досвід залучення дітей з особливими потребами 
до навчання в найближчих за місцем проживання загальноосвітніх 
навчальних закладах. Визнано, що діти в таких умовах краще 
адаптуються до навколишнього середовища, оволодівають 
соціальними навичками, почуваються більш самостійними, 
потрібними в суспільстві. У зв’язку з цим, набуває актуальності 
питання забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям 
із особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування 
особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуванням 
індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності 
таких дітей. 

Очікувані 
результати 

− забезпечено здобуття дітьми з особливими освітніми потребами 
освіти відповідного рівня в середовищі здорових однолітків 
відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти; 

− забезпечено різнобічний розвиток дітей, реалізовано їх здібності; 
− створено освітньо-корекційне середовище для задоволення 
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освітніх потреб учнів із особливостями психофізичного розвитку; 
− сформовано позитивний мікроклімат у загальноосвітніх 

навчальних закладах громади з інклюзивним навчанням, активне 
міжособистісне спілкування дітей із особливими освітніми 
потребами з іншими учнями; 

− забезпечено диференційований психолого-педагогічний супровід 
дітей із особливими освітніми потребами 

Ключові заходи 
проекту 

− формування переліку відповідних програм, підручників, 
апаратури для здійснення навчання, корекції та реабілітації дітей 
з особливими освітніми потребами; 

− проведення навчання (семінарів, тренінгів) для фахівців, які 
працюють з дітьми з особливими потребами; 

− придбання відповідних програм, підручників, апаратури для 
здійснення навчання, корекції та реабілітації дітей з особливими 
освітніми потребами 

Період здійснення 2019 рік 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

100 - - 100 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, 
що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Місцеві органи влади, діти з особливими потребами, родини дітей з 
особливими потребами 

Інше  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.1.6. Підвищення рівня соціального та цивільного захисту мешканців 
громади 

Назва проекту: Будівництво Центру безпеки громадян  

Цілі проекту: 
Цілями проекту є будівництво сучасного та ефективного Центру 
безпеки громадян   

Територія на яку 
проект матиме 
вплив: 

Зачепилівська ОТГ: 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

9000 

Стислий опис 
проекту: 

Одним з важливих напрямків роботи є питання підвищення рівня 
безпеки  громадян.  
Створення Центру безпеки в ОТГ – це можливість і спроможність 
громади повноцінно убезпечити життя своїх мешканців. 
Впровадження на території громади інноваційної практики створення 
Центру безпеки громадян дозволяє комплексно та найбільш 
ефективно підійти до вирішення даної проблеми.  

Очікувані 
результати: 

- збільшенню відчуття безпеки серед жителів громади; 
- доступ жителів до надання базових послуг; 
- створення ще одного місця соціального значення для громади; 
- зменшення часу реагування на пожежі до 20 хвилин. 
Створення Центру безпеки громадян дозволить  правохоронцям, 
медикам чи рятувальникам  надати кваліфіковану допомогу 
мешканцям громади в найкоротший термін, що дозволить збільшити 
відчуття безпеки серед населення громади. 

Ключові заходи 
проекту: 

Проектом передбачається: 
- виготовлення та затвердження проектної документації; 
- вибір підрядної організації; 
- будівництво Центру безпеки, що включає: 
бокс на 4 машини (2пожежні,  1поліцейська, 1 швидка), один бокс для 
ремонту машин, кабінет дільничого, пультова кімната,  кухня, кімната 
відпочинку, кімната чергового лікаря.    
Таке компактне розташування оперативних служб дозволить швидко 
та ефективно вирішувати питання щодо захисту населення і території 
громади.  
- висвітлення інформації про проведену роботу та сайті громади та у 
ЗМІ. 

Період здійснення:  2020 – 2021 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 
0 7500 5000 12500 

Джерела 
фінансування: 

Кошти ДФРР 
Місцевий бюджет 
Інші джерела не заборонені законодавством 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет; Причетні установи та організації 

Інше:  
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Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.1.6. Підвищення рівня соціального та цивільного захисту мешканців 
громади 

Назва проекту «Реконструкція приміщення для забезпечення житлом дітей 
Зачепилівської ОТГ»  

Цілі проекту 

Соціальний захист найбільш вразливих громадян: інвалідів, осіб 
похилого віку, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування, бездоглядних дітей, бездомних громадян, жертв торгівлі 
людьми, дітей і жінок, які постраждали від насильства та інших 
соціально вразливих груп на території ОТГ 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

Жителі Зачепилівської ОТГ (орієнтовно 9 тис. осіб). 

Стислий опис 
проекту 

Даний проект має перш за все соціально-економічне спрямування та 
направлений на вирішення проблеми забезпечення житлом сиріт 
громади та створення умов для економічного зростання та 
удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах 
ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та 
інноваційної активності, забезпечення комунальної інфраструктури, 
дотримання високих екологічних стандартів, та внаслідок цього 
підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого 
спектру соціальних послуг та зростання добробуту населення. 

Очікувані 
результати 

1. Забезпечення дітей сиріт житлом; 
2. Продовжити на практиці процес відновлення об’єктів житлово-
комунального господарства ОТГ та залучення з додаткових джерел 
фінансування проектів розвитку; 
3. Підтримати політику регіонального розвитку в Україні, щодо 
підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, направлену на 
виконання насамперед завдань і здійснення заходів, спрямованих на 
вирішення актуальних проблемних питань Харківської області; 
4. Провести підсумкове громадське обговорення результатів проекту 
через офіційний веб-сайт ОТГ ради та ЗМІ; 

Ключові заходи 
проекту 

 Розробка проектно-кошторисної документації; 
 Конкурсний відбір підрядної організації; 

 Укладання договорів з переможцем тендерної процедури; 
  Реконструкція приміщення 
- виконання загально-будівельних робіт; 
- виконання внутрішніх робіт (водопровід, каналізація); 
- виконання опалювальних та вентиляційних робіт; 
- виконання внутрішніх електроосвітлювальних робіт; 

Період здійснення 2020 – 2021 роки 

Орієнтовна 1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 
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вартість проекту, 
тис. грн 0 1000 1540 2540 

Джерела 
фінансування 

Селищна рада 
ДФРР 
Донори та інвестори  

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

ОМС, мешканці, підрядні організації, підприємці. 

Інше  

 
 
Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.1.6. Підвищення рівня соціального та цивільного захисту мешканців 
громади 

Назва проекту «Безпечна будівля»  

Цілі проекту 

Встановлення систем блискавкозахисту на закладах освіти, культури, 
адмінбудівлях громади. 
Запобігання руйнуванню та пожеж у будівлях. 
Захист здоров’я та життя жителів громади. 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

Жителі Зачепилівської ОТГ (орієнтовно 9 тис. осіб). 

Стислий опис 
проекту 

Грози та розряди блискавок – явище досить часте у наших широтах. 
Багато збитків доставляють блискавки, потрапляючи у будь-яку 
будівлю або споруду. Крім збитків не потрібно забувати про людські 
життя, які дуже часто забирає блискавка. Руйнування, пожежі, 
небезпека для життя людей – це далеко не повний список 
«неприємностей», що доставляються попаданням блискавок. Розряд 
блискавки здатний легко зруйнувати саму міцну. Єдиним захистом 
під час грози, є тільки система блискавкозахисту.  

Очікувані 
результати 

Зменшення кількості пожеж; 
Підвищення рівня життя мешканців 
Зміцнення авторитету місцевої влади 
Провести підсумкове громадське обговорення результатів проекту 
через офіційний веб-сайт ОТГ ради та ЗМІ; 

Ключові заходи 
проекту 

 Розробка проектно-кошторисної документації; 
 Укладання договорів із підрядною організацією; 

Проведення робіт по встановленню систем блискавкозахисту 
 

Період здійснення 2020 – 2021 роки 
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Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

600 300 300 1200 

Джерела 
фінансування 

Селищна рада 
ДФРР 
Донори та інвестори  

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

ОМС, мешканці, підрядні організації, підприємці. 

Інше  

 
Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 2.2. 

«Екологічна безпека та збереження навколишнього природного середовища» 
Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.2.1.Створення ефективної системи поводження з ТПВ 

Назва проекту «Впровадження інноваційної моделі поводження з твердими 
побутовими відходами Зачепилівської ОТГ»  

Цілі проекту 

Метою даного проекту є впровадження інноваційної моделі 
переробки вторинних ресурсів задля збереження довкілля. 
Проект передбачає здійснення наступних завдань: 
Придбання лінії та монтаж по виробництву полімер – піщаної 
черепиці. 
Придбання та монтаж лінії по виробництву шлакоблоків. 
Придбання транспортних засобів 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

Жителі Зачепилівської ОТГ (орієнтовно 9 тис. осіб). 

Стислий опис 
проекту 

Проект передбачає встановлення лінії з переробки відходів що 
формуватиме ресурс для налагоджування виробництва іншої 
продукції.  

Очікувані 
результати 

Реалізація проекту вплине на суттєвий розвиток комунального 
підприємства сільської ради, забезпечить високу рентабельність його 
діяльності. Результати проекту можуть бути використані при 
розробці відповідних нормативно – правових актів обласного та 
районного рівня.  Комунальне підприємство «Старолисецьке ЖКП» 
набуде повноважень власника матеріальних продуктів, одержаних за 
результатами проекту. 

Ключові заходи 
проекту 

• Виготовлення проектно – кошторисної документації 
• Придбання сміттєвих баків для пластмаси та пляшки ПЕТ 
• Придбання лінія по виробництву полімер-піщаної черепиці 
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• Придбання лінії по виробництву шлакоблоків 
• Придбання дробівки молоткової універсальної ДМУ-350 
• Придбання сміттєвих баків для пластмаси та пляшки ПЕТ 
• Придбання вантажного ТЗ з причепом 
• Проведення підсумкового семінару з представниками ОМС 
• Висвітлення результатів проекту в ЗМ 
• Підготовка та подання звітності 

Період здійснення 2020 – 2021 роки 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

0 600 180 780 

Джерела 
фінансування 

Селищна рада 
ДФРР 
Донори та інвестори  

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада, мешканці та підрядні організації 

 
 

Завдання 
Стратегії, якому 

відповідає проект 
2.2.2. Популяризація екологічної культури 

Назва проекту Підвищення обізнаності населення громади про екологічну культуру. 

Цілі проекту 
Створення умов для популяризації екологічної культури за 
допомогою інформаційного простору, де кожен охочий зможе 
отримати інформацію. 

Територія, на яку 
проект матиме 

вплив 
Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 

отримувачів вигід 
9923 осіб 

Стислий опис 
проекту 

Зачепилівська ОТГ є екологічною громадою, вільною від шкідливої 
діяльності великих промислових підприємств. Але з кожним роком в 
ході діяльності людей, спрямованої на задоволення їхніх потреб, 
сучасна екологічна ситуація погіршується. Проект передбачає 
створення розділу та поширення інформаційних матеріалів 
екологічної культури, що дасть змогу усім мешканцям громади 
ознайомитися з важливістю даного направлення. Створені у рамках 
проекту інструменти інформаційної роботи будуть 
використовуватись при проведенні тематичних семінарів / тренінгів, 
спрямованих на популяризацію екологічної культури громади. 
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Очікувані 
результати 

Створено розділ на сайті Зачепилівської селищної ради, який 
дозволятиме розширити знання щодо екологічної культури. 
Виготовлено інформаційні матеріали. 

Ключові заходи 
проекту 

Розроблення інформаційних матеріалів на тему екологічної культури 
(брошури, флаєри, презентації тощо).Формування розділу 
інформацією для промоції серед мешканців громади. 

Період здійснення 2020 - 2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

0 15 10 25 

Джерела 
фінансування 

Зачепилівська селищна рада, донорські та інші кошти не заборонені 
законодавством. 

Ключові 
потенційні 
учасники 

реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада та підрядні організації (дизайнера та 
web-розробники). 

 
Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 2.3. 

«Модернізація та розвиток інфраструктури громади» 
Завдання 

Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.3.1. Ремонт доріг із твердим покриттям та благоустрій території 
громади 

Назва проекту Ремонт доріг із твердим покриттям. 

Цілі проекту Приведення доріг із твердим покриттям Зачепилівської ОТГ до 
належної якості та зручності у їх використанні. 

Територія, на яку 
проект матиме 

вплив 
Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 

отримувачів вигід 
9923 осіб 

Стислий опис 
проекту 

Зачепилівська ОТГ має добре розвинуту мережу автомобільних доріг, 
всі населені пункти з’єднані з центром об’єднаної громади шляхами з 
твердим покриттям, протяжність яких складає 82,8 км. Однак 
загальний стан доріг на території громади є незадовільним, що 
підтверджують результати опитування мешканців Зачепилівської 
ОТГ. Проект передбачає капітальний ремонт дорожнього покриття 
дороги.  

Очікувані 
результати 

Проведення поточного ремонту близько 19 км доріг комунальної 
власності 
Проведення поточного ремонту доріг загального користування, 
протяжністю 39 км  
Покращено транспортне сполучення між селами, що надає 
можливість мешканцям безпечного та комфортного проїзду по 
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автомобільній дорозі. 

Ключові заходи 
проекту 

Виготовлення проектно-кошторисної документації. 
Проведення експертизи проектної документації. 
Визначення та укладення договору з підрядником на виконання робіт. 
Здійснення ремонтних робіт. 
Прийняття дороги в експлуатацію. 

Період здійснення 2019 - 2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

2000 2000 2000 6000 

Джерела 
фінансування 

Зачепилівська селищна рада, донорські та інші кошти не заборонені 
законодавством. 

Ключові 
потенційні 
учасники 

реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада та підрядні організації (виконавці 
ремонтно-будівельних робіт). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 

проект 

2.3.1. Ремонт доріг із твердим покриттям та благоустрій території 
громади 

Назва проекту Поточний ремонт тротуарів комунальної власності. 

Цілі проекту Підвищення якості та безпечності тротуарів для пішоходів громади. 

Територія, на яку 
проект матиме 

вплив 
Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 

отримувачів вигід 
9923 осіб 

Стислий опис 
проекту 

Система доріг усередині Зачепилівської ОТГ є достатньо 
збалансованою і такою, що може забезпечити доступність усіх 
територій та населених пунктів. Проте тротуарне покриття, що 
ускладнює рух мешканців та підвищує небезпеку для їх життя та 
здоров’я під час пересування, потребує ремонтів. Проектом 
передбачено створення належних умов (ремонти тротуарного 
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покриття) для забезпечення безпечного руху пішоходів на території 
громади. 

Очікувані 
результати 

Здійснено ремонт тротуарного покриття для покращення доступності 
до об’єктів соціальної сфери. 

Ключові заходи 
проекту 

Виготовлення проектно-кошторисної документації. 
Визначення та укладення договору з підрядником на виконання 
робіт. 
Здійснення ремонтних робіт тротуарного покриття. 
Прийняття тротуарного покриття в експлуатацію. 

Період здійснення 2019 - 2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

900 500 500 1900 

Джерела 
фінансування 

Зачепилівська селищна рада, донорські та інші кошти не заборонені 
законодавством. 

Ключові 
потенційні 

учасники реалізації 
проекту 

Зачепилівська селищна рада та підрядні організації (виконавці 
ремонтно-будівельних робіт). 

Інше  
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Завдання Стратегії, 
якому відповідає 

проект 
2.3.2. Розвиток комунального господарства громади 

Назва проекту Реконструкція існуючих та будівництво нових мереж вуличного 
освітлення Зачепилівської ОТГ. 

Цілі проекту Створення умов для безпечного пересування мешканців вулицями 
громади. 

Територія, на яку 
проект матиме 

вплив 
Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 

отримувачів вигід 
9923 осіб 

Стислий опис 
проекту 

Освітлення вулиць є актуальним питанням для мешканців громади, 
оскільки вулиці в переважній більшості не освітлюються, або 
освітлюються недостатньо, що негативно впливає на рівень безпеки 
та комфортності під час вечірнього і нічного пересування мешканців 
громади. Проект передбачає створення безпечного руху населення у 
вечірній час, а саме покращення рівня існуючого та відсутнього 
мереж вуличного освітлення. 

Очікувані 
результати 

Приведено мережі вуличного освітлення громади до належного 
стану, що забезпечує можливість мешканцям комфортного та 
безпечного пересування вулицями в темну пору доби. Загальна 
протяжність мереж становитиме близько 26 км 

Ключові заходи 
проекту 

Виготовлення проектно-кошторисної документації. 
Визначення та укладення договору з підрядником на виконання 
робіт. 
Прокладання мереж вуличного освітлення чи ремонт існуючих. 
Прийняття мереж вуличного освітлення в експлуатацію. 

Період здійснення 2019 - 2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

1000 800 500 2300 

Джерела 
фінансування 

Зачепилівська селищна рада, донорські та інші кошти не заборонені 
законодавством. 

Ключові 
потенційні 

учасники реалізації 
проекту 

Зачепилівська селищна рада та підрядні організації (виконавці 
ремонтно-будівельних робіт). 
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Завдання 
Стратегії, якому 

відповідає проект 
2.3.2. Розвиток комунального господарства громади 

Назва проекту 
Оновлено матеріально-технічну базу комунальної служби для 
підвищення продуктивності праці комунального підприємства та 
сприяння підтримці благоустрою громади в належному стані. 

Цілі проекту Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства 

Територія, на яку 
проект матиме 

вплив 
Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 

отримувачів вигід 

Мешканці населених пунктів чотирьох громад – учасників 
партнерства ( 13954 особи). 

Стислий опис 
проекту 

На даний час благоустрій Зачепилівської ОТГ підтримує місцева 
комунальна служба. Однак наявна на підприємстві матеріально-
технічна база вже застаріла і повністю зношена, а за рахунок 
збільшення навантаження часто виходить з ладу, що не дозволяє 
якісно та своєчасно надавати житлово-комунальні послуги 
мешканцям громади. Проектом передбачено придбання нової техніки 
для комунальних підприємств ОТГ для надання населенню якісних 
житлово-комунальних послуг в сфері благоустрою. 

Очікувані 
результати 

• підвищення рівня обслуговування існуючих водогонів шляхом 
скорочення терміну реагування на поломки від 3 год до 1,5 год; 

• обслуговування та реконструкція вуличного освітлення; 

• обрізання аварійних дерев; 

• будівництво водогонів із якісною водою та покращення стану 
навколишнього природного середовища; 

• благоустрій громади, за рахунок використання спецтехніки; 

• ремонт, утримання та будівництво доріг з твердим покриттям; 

• забезпечення безперебійної роботи спеціалізованого транспорту 
КП «Зачепилівське»; 

• покращення фінансового стану та розширення послуг 
комунального підприємства; 

• окупність техніки; 

• збільшення кількості реалізованих проектів по благоустрою у 
громаді, що потребують використання спеціалізованої техніки. 

 

Ключові заходи 
проекту 

 - вивчення ринку продажу та комерційних пропозицій 
спеціалізованої техніки, яка відповідно до своїх характеристик може 
виконувати комплекс робіт по благоустрою та якісні комунальні 
послуги населенню громади; 
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- проведення тендерних процедур із визначення постачальника 
спеціалізованої техніки; 

- придбання Екскаватора Борекс 2206-03-03 з навантажувальним 
обладнанням, Автогідропідйомника ВІПО-24-01 на шасі МАЗ 
4371N2, трактора КИЙ-14102 з навісним обладнанням (відвал + 
щітка) та причепу ПТС-4-1 з надставними бортами (до трактора 
КИЙ-14102) 

- логістика та формування тарифів щодо надання послуг 
комунальним підприємством громади; 
- проведення інформаційних заходів шляхом розміщення інформації 
про реалізацію проекту в газеті «Горизонти Зачепилівщини», на 
офіційному веб-сайті Зачепилівської селищної ради та на офіційному 
веб-сайті Зачепилівської районної ради  
 

Період здійснення 2019  

Орієнтовна 
вартість проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

4593 0 0 4593 

Джерела 
фінансування 

Зачепилівська селищна рада, ради – учасниці співробітництва 
територіальних громад, ДФРР, приватні партнери 

Ключові 
потенційні 
учасники 

реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада, ради – учасниці співробітництва 
територіальних громад, громадська організація та підрядні 
організації. 

Інше  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 
Стратегії, якому 

відповідає проект 
2.3.2. Розвиток комунального господарства громади 

Назва проекту Реалізація комплексу підвищення якості надання комунальних 
послуг.  

Цілі проекту Задоволення потреб мешканців ОТГ у покращенні житлових умов. 

Територія, на яку 
проект матиме 

вплив 
Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 9923 осіб 
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кількість 
отримувачів вигід 

Стислий опис 
проекту 

Більшість населення не мають мережі централізованого 
водопостачання та водовідведення. Крім того, відсутні належні умови 
для збору та вивезення твердих побутових відходів, що створює 
передумови для забруднення території, порушення благоустрою. А це 
негативно впливає на довкілля, передусім на якість підземних, 
поверхневих вод та ґрунтів. Проект передбачає покращення 
житлових умов за допомогою забезпечення якості надання 
комунальних послуг. 

Очікувані 
результати 

Розроблено програму розширення та покращення рівня якості 
наданих побутових послуг мешканцям. 
Проведено виважену товарно-цінову політику  для всіх комунальних 
послуг. 
Покращено житлові умови жителів (будівництво (придбання) 
доступного житла, що потребують покращення житлових умов; 
централізоване водопостачання та водовідведення, якісна питна вода, 
вдосконалення процесу збирання сміття на території громад, 
озеленення територій тощо). 

Ключові заходи 
проекту 

Виготовлення проектно-кошторисної документації. 
Визначення та укладення договору з підрядником на виконання робіт. 
Залучення коштів для задоволення потреб населення. 
Виконання робіт по благоустрою житлових умов (реконструкція 
водопровідних, каналізаційних та теплових мереж; придбання 
необхідного обладнання / техніки; заміна вікон / дверей; оздоблення 
фасадів, тощо). 

Період здійснення 2019 - 2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

1500 2000 1500 5000 

Джерела 
фінансування 

Зачепилівська селищна рада, донорські та інші кошти не заборонені 
законодавством. 

Ключові 
потенційні 
учасники 

реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада та підрядні організації (виконавці 
ремонтно-будівельних робіт). 

Інше - 
 

Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.3.2. Розвиток комунального господарства громади 

Назва проекту 
Підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у 
проведенні капітальних ремонтів, реконструкції та технічного 
переоснащення багатоквартирних будинків  

Цілі проекту Співфінансування капітальних ремонтів, реконструкції та технічного 
переоснащення житлових багатоквартирних будинків, з метою 
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забезпечення їх належного інженерно-технічного та санітарного 
стану, реалізації прав та виконанням обов’язків співвласників 
багатоквартирного будинку щодо його утримання, а також 
забезпечення сприяння співвласникам у ремонті  та   благоустрої 
спільного майна з боку територіальної громади.  

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська ОТГ: 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

5000 

Стислий опис 
проекту 

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України 
на сьогодні є житлова. Застарілими є організаційні принципи роботи 
та управління житлово-експлуатаційних організацій, відсутність 
системних перетворень у житлово-комунальній сфері, постійне 
недофінансування запланованих заходів щодо належного утримання 
та ремонту житлового фонду, його реконструкції і технічного 
переоснащення призвело до незадовільного стану житла. 
Удосконалення управління та збереження житлового фонду, його 
технічне переоснащення та заходи з енергозбереження - одна з 
найважливіших проблем, що постала перед місцевою владою. Всі, хто 
працює над реформуванням житлово-комунального господарства, 
розуміють, що така довгоочікувана реформа можлива лише за умови 
самої активної участі у цій справі об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку (далі – ОСББ), як нової організаційної 
форми утримання житла, що значно краще відповідає реаліям 
сьогодення. 
Потребує вирішення питання підготовки житлових будинків до 
передачі їх  на  самозабезпечення,  виділення  допомоги  ОСББ  на   
капітальний   ремонт  конструктивних елементів та інженерних мереж 
будинків, де така діяльність  вже ведеться ними самостійно.  
Допомога бюджету громади необхідна як в реалізації першочергових 
заходів капітального ремонту, так і у випадку участі ОСББ 
впровадженні проектів за рахунок коштів державного бюджету на 
умовах співфінансування. 
 

Очікувані 
результати 

Покращення рівня життя мешканців громади шляхом проведення 
своєчасного капітального ремонту, реконструкції та технічного 
переоснащення багатоквартирних будинків, їх конструктивних 
елементів та систем; покращення технічного стану житлового фонду. 
Підвищення енергоефективності використання ресурсів та 
скорочення енергетичних витрат у житловому господарстві. 
Підвищення соціальної активності та самоорганізації громади міста 
щодо вирішення своїх проблем (соціального та економічного 
характеру) і покращення якості життя. 
Сприяння зацікавленості мешканців багатоквартирних будинків у 
створенні ефективного власника житла. 
Сприяння розвитку підприємництва в сфері надання ремонтно-
будівельних послуг. 
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Ключові заходи 
проекту 

Реалізація в частині дольової участі у фінансуванні капітального 
ремонту, реконструкції та технічного переоснащення 
багатоквартирних будинків передбачає співфінансування робіт з 
капітального ремонту, реконструкції та технічного переоснащення: 

• внутрішньобудинкових інженерних мереж, систем; 
• конструктивних елементів будинку, в т.ч. – даху, фасаду, 

несучих конструкцій; 
• внутрішнього оздоблення допоміжних приміщень будинку, що 

є у спільній сумісній власності співвласників; 
• інженерного обладнання 
• впровадження заходів із енергозбереження. 

Період здійснення 2019-2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

4000 4000 4000 12000 

Джерела 
фінансування 

Зачепилівська селищна рада, донорські та інші кошти не заборонені 
законодавством. 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Фонд комунального майна  
Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету  

Інше  
 

 
Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.3.2. Розвиток комунального господарства громади 

Назва проекту Капітальний ремонт покрівель житлових багатоквартирних будинків 
та адмінбудівель  

Цілі проекту 

Капітальний ремонт покрівель житлових багатоквартирних будинків 
та адмінбудівель Зачепилівської селищної ради, з метою забезпечення 
їх належного інженерно-технічного та санітарного стану. Зменшення 
споживання енергоносіїв.  

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська ОТГ: 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

5000 

Стислий опис 
проекту 

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України 
на сьогодні є житлова.  
Житлові багатоквартирні будинки та адмінбудівлі у громаді введено в 
експлуатацію ще за радянських часів. З того часу капітальних 
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ремонтів як покрівель так і внутрішніх мереж не проводилося.  
Удосконалення управління та збереження житлового фонду, його 
технічне переоснащення та заходи з енергозбереження - одна з 
найважливіших проблем, що постала на сьогодні.  
 

Очікувані 
результати 

Покращення рівня життя мешканців шляхом проведення своєчасного 
капітального ремонту, реконструкції та технічного переоснащення 
багатоквартирних будинків, покращення технічного стану житлового 
фонду. 
Підвищення енергоефективності використання ресурсів та 
скорочення енергетичних витрат у житловому господарстві. 
Сприяння зацікавленості мешканців багатоквартирних будинків у 
створенні ефективного власника житла. 
Сприяння розвитку підприємництва в сфері надання ремонтно-
будівельних послуг. 

Ключові заходи 
проекту 

• Виготовлення проектно-кошторисної документації 
• Укладання договору із підрядником на виконання будівельно-

монтажних робіт 
• Висвітлення у ЗМІ та на сайті селищної ради заходів 

Період здійснення 2019-2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

4000 4000 4000 12000 

Джерела 
фінансування 

Зачепилівська селищна рада, донорські та інші кошти не заборонені 
законодавством. 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Фонд комунального майна  
Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету  

Інше  
 

 
 

Завдання 
Стратегії, якому 

відповідає проект 
2.3.3. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення 

Назва проекту Забезпечення якісним водопостачанням мешканців Зачепилівської 
ОТГ 

Цілі проекту Забезпечення водопостачання мешканцям громади, створення  
комфортних умов проживання та обслуговування. 

Територія, на яку 
проект матиме 

вплив 
Зачепилівська ОТГ 
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Орієнтовна 
кількість 

отримувачів вигід 
9923 осіб 

Стислий опис 
проекту 

Існуюча система водопостачання морально і фізично застаріла і не 
виконує основної функції. Через це неналежно очищені стоки 
попадають в поверхневі водні об’єкти, тим самим забруднюючи 
навколишнє природне середовище і створюючи небезпеку для 
місцевої флори, фауни і населення. Проект направлений на виконання 
будівельних робіт з реконструкції очисних споруд, що передбачає 
заміну застарілого, зношеного технологічного обладнання. 

Очікувані 
результати 

Будівництво водогону у с.Абазівка 
Встановлення  та реконструкція (заміна) башт у населених пунктах 
громади 
Капітальні ремонти свердловин та мереж водопостачання 
Заміна основного технологічного обладнання. 
Покращено експлуатаційні показники та технічний стан будівель та 
інженерного обладнання. 

Ключові заходи 
проекту 

Розроблення проектно-кошторисної документації. 
Організація експертизи проектно-кошторисної документації. 
Укладання договорів із підрядною організацією на проведення 
будівельно-монтажних робіт. 

Період здійснення 2019 - 2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

400 800 800 2000 

Джерела 
фінансування 

Зачепилівська селищна рада, донорські та інші кошти не заборонені 
законодавством. 

Ключові 
потенційні 
учасники 

реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада та підрядні організації (виконавці 
ремонтно-будівельних робіт). 

 
Завдання 

Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.3.3. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення 

Назва проекту Будівництво очисних споруд у с. Кочетівка 

Цілі проекту 
Забезпечення водовідведення багатоквартирних будинків, зменшення 
забруднення навколишнього середовища, створення  комфортних 
умов проживання та обслуговування. 

Територія, на яку 
проект матиме 

вплив 
Зачепилівська ОТГ 
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Орієнтовна 
кількість 

отримувачів вигід 
1000 осіб 

Стислий опис 
проекту 

Існуюча система водопостачання морально і фізично застаріла і не 
виконує основної функції. Через це неналежно очищені стоки 
попадають в поверхневі водні об’єкти, тим самим забруднюючи 
навколишнє природне середовище і створюючи небезпеку для 
місцевої флори, фауни і населення. Проект направлений на 
виконання будівельних робіт з будівництва очисних споруд. 

Очікувані 
результати 

Будівництво очиних споруд у с.Кочетівка 
Покращення умов життя мешканців 
Покращено експлуатаційні показники та технічний стан будівель та 
інженерного обладнання. 

Ключові заходи 
проекту 

Розроблення проектно-кошторисної документації. 
Отриманняекспертного звіту 
Конкурс на визначення підрядної організації 
Укладання договору із підрядною організацією на виконання робіт по 
будівництву очиних споруд 

Період здійснення 2019  

Орієнтовна 
вартість проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

800 800  1600 

Джерела 
фінансування 

Зачепилівська селищна рада, донорські та інші кошти не заборонені 
законодавством. 

Ключові 
потенційні 
учасники 

реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада та підрядні організації (виконавці 
ремонтно-будівельних робіт). 

Інше  

 
 

Завдання 
Стратегії, якому 

відповідає проект 
2.3.3. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення 

Назва проекту Реконструкція водоочисних споруд для виробництва якісної питної 
води. 

Цілі проекту 
Здійснення, реконструкція та ліквідація аварійного стану об’єктів 
водопостачання для створення мешканцям громади комфортних умов 
проживання та обслуговування. 
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Територія, на яку 
проект матиме 

вплив 
Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 

отримувачів вигід 
9923 осіб 

Стислий опис 
проекту 

Існуюча система водопостачання морально і фізично застаріла і не 
виконує основної функції. Через це неналежно очищені стоки 
попадають в поверхневі водні об’єкти, тим самим забруднюючи 
навколишнє природне середовище і створюючи небезпеку для 
місцевої флори, фауни і населення. Проект направлений на виконання 
будівельних робіт з реконструкції очисних споруд, що передбачає 
заміну застарілого, зношеного технологічного обладнання. 

Очікувані 
результати 

Замінено основне технологічне обладнання. 
Покращено експлуатаційні показники та технічний стан будівель та 
інженерного обладнання. 

Ключові заходи 
проекту 

Розроблення проектно-кошторисної документації. 
Організація експертизи проектно-кошторисної документації. 
Проведення процедури закупівлі будівельних робіт. 
Виконання будівельно-монтажних робіт. 

Період здійснення 2019 - 2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

300 400 400 1100 

Джерела 
фінансування 

Зачепилівська селищна рада, донорські та інші кошти не заборонені 
законодавством. 

Ключові 
потенційні 
учасники 

реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада та підрядні організації (виконавці 
ремонтно-будівельних робіт). 

 
 

Завдання 
Стратегії, якому 

відповідає проект 
2.3.3. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення 

Назва проекту Забезпечення ефективного функціонування системи водовідведення. 

Цілі проекту Будівництво системи водовідведення для забезпечення комфортних 
умов проживання населення. 

Територія, на яку 
проект матиме 

вплив 
Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 9923 осіб 
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отримувачів вигід 

Стислий опис 
проекту 

Ситуація з відведенням та очищенням стічних вод та нечистот в 
українських селах є доволі суперечливою і непростою, що потребує 
обов’язкового вирішення. На даний час на території Зачепилівської 
ОТГ система водовідведення відсутня. Проект направлений на 
вирішення питання щодо водовідведення та покращення вже 
існуючих систем водозаборів (септики різного типу, вигріби для 
стоків, криті вуличні туалети з вигрібною ямою тощо). 

Очікувані 
результати 

Покращено інфраструктуру водовідведення жителів громади. 
Побудовано систему водовідведення. 

Ключові заходи 
проекту 

Виготовлення проектно-кошторисної документації. 
Закупівля матеріалів та обладнання. 
Проведення будівельно-монтажних робіт. 
Створення мережі водовідведення. 

Період здійснення 2019 - 2021 

Орієнтовна 
вартість проекту,  

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

100 300 200 600 

Джерела 
фінансування 

Зачепилівська селищна рада, донорські та інші кошти не заборонені 
законодавством. 

Ключові 
потенційні 
учасники 

реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада та підрядні організації (виконавці 
ремонтно-будівельних робіт). 

 
Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.3.3. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення 

Назва проекту Удосконалення системи знезараження питної води. 

Цілі проекту Доведення якості питної води за бактеріологічними показниками до 
рівня, безпечного для споживання жителями Зачепилівської ОТГ. 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

9923 осіб 

Стислий опис 
проекту 

Актуальним для громади є питання не тільки систем водопостачання, 
але й якості питної води, що подається до їх домівок, яка є одним із 
найважливіших чинників санітарно-епідемічного благополуччя 
населення. Низький рівень ґрунтових вод та забрудненість водойм та 
річок у громаді негативно впливають на якість питної води та 
прискорюють зношуваність мереж водопостачання. Проект 
передбачає придбання та встановлення обладнання для знезараження 
питної води із застосуванням нових технологічних та технічних 



109 
 

рішень на системах водопостачання громади з метою доведення 
якості води до нормативів. 

Очікувані 
результати Питна вода придатна для споживання усіма мешканцями громади. 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка техніко-економічного обґрунтування для прийняття 
технологічних рішень. 
Визначення постачальника обладнання. 
Капітальний ремонт приміщення для встановлення обладнання. 
Монтаж обладнання для знезараження води.  

Період здійснення 2019 - 2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

400 400 400 1200 

Джерела 
фінансування 

Зачепилівська селищна рада, донорські та інші кошти не заборонені 
законодавством. Державний, міський бюджети 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада та підрядні організації (виконавці 
ремонтно-будівельних робіт) 

 
 

 
Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.3.4. Модернізація та покращення матеріально-технічного 
забезпечення закладів освіти та культури 

Назва проекту 
Використання в освітньому процесі сучасних цифрових 
лабораторій на уроках природничого циклу в загальноосвітніх 
навчальних закладах громади 

Цілі проекту 

− підвищити зацікавленість учнів у вивченні природничих 
дисциплін; 

− забезпечити міжпредметні зв’язки – хімії, біології, фізики; 
− проводити експерименти та здійснювати високоточний, глибокий 

аналіз отриманих результатів; 
− формувати науково-практичні вміння та навички; 
− навчити обробляти інформацію за допомогою комп’ютерних 

технологій; 
− покращити засвоєння навчального матеріалу 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

Близько 1 тис. осіб 

Стислий опис На сьогодні загальноосвітні навчальні заклади Зачепилівської ОТГ 
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проекту знаходиться на етапі, коли необхідно змінити стару академічну 
методику викладання природничих наук на нову інтерактивну, 
пошукову, дослідницьку. Сучасні технології дають можливість 
показати учням, як відбуваються природні явища, продемонструвати 
процеси, практичне застосування отриманих знань. Школа не має 
належного матеріального та технічного забезпечення кабінетів 
природничих наук, відсутня мультимедійна та інтерактивна техніка. 
Це не дозволяє висококваліфікованим вчителям ознайомити учнів 
з можливостями, які надає сучасне інформаційне середовище для 
вивчення даних дисциплін. 
Для подолання цієї проблеми планується облаштування цифрових 
лабораторій в кабінетах фізики, хімії та біології Зачепилівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

Очікувані 
результати 

− придбано обладнання і облаштовано 3 цифрові лабораторії у 
загальноосвітніх навчальних закладах громади; 

− підвищено зацікавленість учнів у вивченні природничих 
дисциплін; 

− отримано практичний досвід роботи в умовах «реальної 
лабораторії»; 

− одержано навички та знання для професії в майбутньому 

Ключові заходи 
проекту 

− презентація можливостей цифрових лабораторій на уроках хімії, 
фізики, біології; 

− участь у вебінарах щодо використання програмного та 
методичного забезпечення з предметів природничого циклу; 

− придбання обладнання для цифрових лабораторій для проекту; 
− проведення для педагогів методичного форуму «Можливості 

цифрових лабораторій на уроках природничого циклу»; 
− проведення лабораторних та практичних занять з використанням 

цифрових вимірювальних комплексів; 
− висвітлення інформації про роботу цифрових лабораторій у 

засобах масової інформації та на сайті школи 

Період здійснення 2019-2020 рік 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

200 200 - 400 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, 
що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Вчителі та учні загальноосвітніх навчальних закладів громади, 
підрядна організація 

Інше  

 
Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.3.4. Модернізація та покращення матеріально-технічного 
забезпечення закладів освіти та культури 
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Назва проекту Проведення капітальних ремонтів приміщень закладів освіти та 
культури Зачепилівської ОТГ 

Цілі проекту 

− створення оптимальних умов для навчання та культурного 
розвитку жителів громади 

− зацікавлення до навчання та розвитку особистості у 
підростаючого покоління; 

− капітальні ремонти дитячих садків, шкіл, бібліотек, клубів, тощо 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

Близько 9 тис осіб 

Стислий опис 
проекту 

Зачепилівська громада має значну кількість закладів освіти та 
культури, які введено в експлкатацію ще за радянських часів. З того 
часу капітальних ремонтів у закладах не проводилися.  Приміщення 
потребують проведення як капітальних так і поточних ремонтів: 
заміни внутрішніх приміщень, капітальних ремонтів харчоблоків, 
термомодернізації, утеплення та ремонту покрівель, підлоги тощо 

Очікувані 
результати 

− покращено умови для надання якісних освітніх послуг дітям; 
− забезпечено кожній дитині громади доступ до якісної освіти та 

розвитку творчих здібностей 
− зростання культурної освідченості мешканців 
− капітально відремонтовано заклади освіти та культури 

Ключові заходи 
проекту 

− розробка поектно-кошторисних документацій 
− отримання експертних звітів 
− визначення підрядника на виконання ремонтних робіт 
− закупівля сучасних меблів та оргтехніки; 
− закупівля ноутбуків; 
− оснащення лінгафонного кабінету новітніми засобами навчання та 

підключення необхідної оргтехніки 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

5000 5000 4000 14000 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, 
що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада, ОСН, підрядна організація 

Інше  

 
Завдання 2.3.4. Модернізація та покращення матеріально-технічного 
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Стратегії, якому 
відповідає проект 

забезпечення закладів освіти та культури 

Назва проекту Проведення капітальних ремонтів приміщень закладів освіти та 
культури Зачепилівської ОТГ 

Цілі проекту 

− створення оптимальних умов для навчання та культурного 
розвитку жителів громади 

− зацікавлення до навчання та розвитку особистості у 
підростаючого покоління; 

− капітальні ремонти дитячих садків, шкіл, бібліотек, клубів, тощо 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

Близько 9 тис осіб 

Стислий опис 
проекту 

Зачепилівська громада має значну кількість закладів освіти та 
культури, які введено в експлкатацію ще за радянських часів. З того 
часу капітальних ремонтів у закладах не проводилися.  Приміщення 
потребують проведення як капітальних так і поточних ремонтів: 
заміни внутрішніх приміщень, капітальних ремонтів харчоблоків, 
термомодернізації, утеплення та ремонту покрівель, підлоги тощо 

Очікувані 
результати 

− покращено умови для надання якісних освітніх послуг дітям; 
− забезпечено кожній дитині громади доступ до якісної освіти та 

розвитку творчих здібностей 
− зростання культурної освідченості мешканців 
− капітально відремонтовано заклади освіти та культури 

Ключові заходи 
проекту 

− розробка поектно-кошторисних документацій 
− отримання експертних звітів 
− визначення підрядника на виконання ремонтних робіт 
− закупівля сучасних меблів та оргтехніки; 
− закупівля ноутбуків; 
− оснащення лінгафонного кабінету новітніми засобами навчання та 

підключення необхідної оргтехніки 

Період здійснення 2019-2021 роки 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

5000 5000 4000 14000 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, 
що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада, ОСН, підрядна організація 

Інше  
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Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.3.4. Модернізація та покращення матеріально-технічного 
забезпечення закладів освіти та культури 

Назва проекту Створення сільського освітньо-культурного центру у с. Леб’яже 
Зачепилівського району Харківської області 

Цілі проекту 

Створення умов для функціонування сільського Будинку культури с. 
Леб’яже та не лише його збереження і подальший розвиток, а 
перетворення закладу в центр культури та дозвілля. Підвищення рівня 
культурного життя мешканців та зайнятість дітей і молоді в 
позаурочний час, розвиток та розкриття їх талантів і здібностей, 
відкриття нових гуртків, зменшення бюджетних витрат на оплату 
енергоносіїв, створення комфортних умов для проживання сільського 
населення у об’єднаній територіальній громад 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

Мешканці сіл Леб’яже, Кочетівка та Перемога – 1380 осіб, з яких 110 
дітей дошкільного віку, 170 - школярів, 355 –пенсіонери, 10 –
учасники бойових дій 

Стислий опис 
проекту 

Впровадження проекту «Капітальний ремонт будівлі будинку 
культури в с. Леб’яже Зачепилівського району Харківської області» 
передбачає усунення низки проблем, які існують в роботі закладу 
культури. Приміщення Будинку культури в осінньо–зимовий період 
опалюється частково. Для проведення культурних заходів 
використовується електричне опалення. Разом з тим, тепловитрати 
залишаються значними та перевищують встановлені норми через 
високу теплопровідність конструкцій будівлі, зношеності 
конструктивних елементів. Приміщення експлуатується з 70 –х років і 
за цей період заміна конструктивних елементів, особливо в будинку 
культури села Леб’яже не проводилась. 

За результатами проведеного технічного обстеження Будинку 
культури, стан якого оцінюється як III (не придатний до нормальної 
експлуатації) необхідно виконати підсилення фундаментів шляхом 
влаштування залізобетонної обойми, виконати підсилення стін будівлі 
шляхом встановлення металевого бандажу та встановлення 
контрфорсних стінок, виконати ремонт внутрішніх приміщень та 
утеплення стін. 
 

Очікувані 
результати 

Завдяки реалізації проекту будуть створені комфортні умови для 
культурного розвитку  сіл Леб’яже, Кочетівка та Перемога і 
функціонування центру культури та дозвілля селян, що дасть змогу 
ефективно використовувати приміщення сільського Будинку 
культури. Збільшиться кількість та якість культурно-масових заходів: 

- проведення відповідно до графіків молодіжних заходів та вечорів 
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танців; 

- проведення різних тематичних зустрічей та засідань клубів за 
віковими групами; 

- проведення репетицій танцювальних колективів . 

Проект дозволить покращити ситуацію із змістовним відпочинком 
підлітків, молоді в вечірній час та розвитком їх як майбутніх громадян 
України. 

 

Ключові заходи 
проекту 

- підсилення стін будівлі шляхом встановлення металевого бандажу; 

- встановлення контрфорсних стінок; 

- підсилення фундаменту; 

- придбання інтерактивного комплексу та шкільних меблів. 
 

Період здійснення 2019 рік 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

1765,69 0 0 1765,69 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, 
що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада, ОСН, підрядна організація 

Інше  

 
Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

2.3.4. Модернізація та покращення матеріально-технічного 
забезпечення закладів освіти та культури 

Назва проекту Відремонтуємо шкільну їдальню – подбаємо про добробут дітей 

Цілі проекту 
Капітальний ремонт харчоблоку Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Зачепилівської селищної ради Харківської області 
 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

Близько 1 тис. осіб 

Стислий опис Зачепилівська загальноосвітня школа є опорним та найбільшим 
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проекту навчальним закладом. Сюди для отримання знань з’їжджаються учні 
із різних населених пунктів громади. На базі школи проводяться 
олімпіади та конференції. Шкільна їдальня розташована у 4 корпусі, 
який введено в експлуатацію у 1972 році. Проте капітального ремонту 
харчоблоку, впродовж усіх років його експлуатації, як і заміни 
технологічного обладнання не проводилося. На даний час харчоблок 
не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Власним коштом 
вирішити проблему громада не в змозі. Є нагальна потреба у 
залученні додаткових коштів для вирішення проблеми та створення 
належних санітарно-гігієнічних норм, як того вимагають освітні 
стандарти. 

 

Очікувані 
результати 

Створення сприятливих та комфортних умов для навчання унів у  
школі, забезпечення належних санітарно-гігієнічних норм харчування 
школярів у навчальних закладах,  покращення технологічних процесів 
приготування їжі, перетворення приміщення пострадянського типу у 
сучасне комфортне середовище, створення умов для полегшення 
роботи працівників харчоблоку, збільшення кількості учнів, які 
харчуються у їдальні, енергозбереження за рахунок використання 
сучасних енергоощадних приладів 

Ключові заходи 
проекту 

Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального 
ремонту харчоблоку Зачепилівської ЗОШ, укласти договір із 
підрядником та виконати роботи по капітального ремонту харчоблоку 
(оздоблення стін, стелі, влаштування підлоги, заміна дверей тощо), 
оновити системи електропостачання, водопостачання, 
водовідведення, здійснити заміну технологічного обладнання 
(електроплит на енергозберігаючі, розділочних столів, холодильних 
установок, стелажів, шафи тощо), придбати обідні столи, стільці та 
посуд 

Період здійснення 2019 рік 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

1100,00 0 0 1100,00 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, 
що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада, підрядна організація 

Інше  

 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект 

2.3.4. Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів 
освіти та культури 
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Назва проекту Придбання музичних інструментів та сценічних костюмів для 
потреб закладів культури громади 

Цілі проекту 

Створення умов для всебічного, гармонійного розвитку 
Зачепилівської об’єднаної територіальної громади, пропаганда 
кращих зразків фольклорної та автентичної музики. Виховання в 
підростаючого покоління любові до культурної спадщини 
українського народу. 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

4 тис. осіб 

Стислий опис 
проекту 

Інструменти наявні в закладах культури Зачепилівської ОТГ 
зношені. Матеріальний ресурс бази вичерпаний 

Очікувані 
результати 

− розширення знань молоді про історичну та культурну спадщину 
українського народу; 

− виховання патріотизму, любові до рідного краю; 
− участь Зачепилівського фольклорного ансамблю в фестивалях 

рідних рівнів, піднесення іміджу Зачепилівської громади 

Ключові заходи 
проекту 

− звернення до потенційних постачальників інструментів та 
розгляд їх цінових пропозицій; 

− проведення тендерної процедури; 
− обрання постачальника інструментів; 
− поставка інструментів та проведення оплати за нього; 
− взяття обладнання на облік та розподіл; 
− поточне утримання інструментів 

Період здійснення 2019-2020 роки 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

150 150 - 300 

Джерела 
фінансування 

Державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела 
фінансування, що не заборонені чинним законодавством України 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту 

Виконавчий комітет Зачепилівської селищної ради, причетні 
підприємства та організації 

Інше  
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 2.4. 
«Реалізація енергоефективних проектів (заходів) та популяризація 

енергоефективності» 
Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект: 

2.4.1. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних 
технологій 

Назва проекту: Проведення термомодернізації та енергоефективних заходів в 
будівлях закладів освіти та культури 

Цілі проекту: • санація соціальної та комунальної сфери Зачепилівської ОТГ; 
• заміна зношених газових котлів на твердопаливні; 
• провадження когенераційного устаткування на діючі газові 

котли; 
• зменшення споживання природного газу; 
• впровадження ЕСКО-механізму; 
• зменшення втрат теплової енергії; 
• раціональне використання енергоносіїв. 

Територія впливу 
проекту: Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід: 

9 тис. чоловік 

Стислий опис 
проекту: 

Проект передбачає комплекс технічних та організаційних 
енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих 
на скорочення споживання та/або витрат на оплату паливно-
енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, 
зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу. 

Очікувані 
результати: 

• зменшено споживання природного газу; 
• зменшено втрати теплової енергії; 
• раціональне використання енергоносіїв; 
• економія коштів місцевого бюджету. 

Ключові заходи 
проекту: 

• проведення капітального ремонту; 
• заміна вікон та дверей; 
• ремонт та/або утеплення покрівлі; 
• утеплення фасадів; 
• улаштування прокладної гідроізоляції; 
• ремонт, переоснащення та/або заміна котельного обладнання і 

внутрішньобудинкових мереж; 
• установка лічильників; 
• укладення договорів з ЕСКО-компаніями; 
• розробка проектів санації, модернізації будівель соціальної та 

комунальної сфери; 
• розроблення енергетичних паспортів. 

Період здійснення: 2020 – 2021 роки: 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн. 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

- 1950 2100 4050 

Джерела Державний бюджет (ДФРР), власний місцевий бюджети, МТД, 
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фінансування: інвестиції, кошти ЕСКО-компаній. 
Ключові 
потенційні 
учасники проекту: 

ОМС, підрядні організації, ЕСКО-компаніїя, інвестори 

Інше: — 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.4.1. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних 
технологій 

Назва проекту: Проведення модернізації та енергоефективних заходів, щодо 
користування електричною енергією в будівлях та спорудах 
комунальної сфери 

Цілі проекту: • санація соціальної та комунальної сфери Зачепилівської ОТГ; 
• зменшення споживання електричної енергії; 
• збільшення ефективності використання електричної енергії; 
• зменшення бюджетних видатків на електроенергію. 

Територія впливу 
проекту: Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід: 

9 тис. чоловік 

Стислий опис 
проекту: 

Проект передбачає комплекс технічних та організаційних 
енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, 
спрямованих на скорочення споживання та/або витрат на оплату 
електричної енергії та проведення підготовчих заходів для 
ефективного впровадження зелених джерел електричної елегії. 

Очікувані 
результати: 

• збільшено ефективність використання електричної енергії; 
• зменшено витрат електричної енергії; 
• раціональне використання енергоносіїв; 
• економія коштів місцевого бюджету. 

Ключові заходи 
проекту: 

• ремонт та реконструкція електричних мереж; 
• оптимізація електричних мереж; 
• заміна та встановлення LED-ламп та світильників; 
• проведення підготовчих заходів до впровадження зелених 

джерел електроенегрії. 
Період здійснення: 2020 – 2021 роки: 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн. 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

- 240 310 550 

Джерела 
фінансування: Державний бюджет (ДФРР), власний місцевий бюджети, МТД. 

Ключові 
потенційні 
учасники проекту: 

ОМС, підрядні організації 

Інше: — 
 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.4.1. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних 
технологій 
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Назва проекту: Енергоефективні будівлі 
Цілі проекту: Скорочення споживання природного газу та забезпечення 

температурного режиму роботи у бюджетних закладах. 
Територія впливу 
проекту: Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід: 

9 тис. чоловік 

Стислий опис 
проекту: 

Застарілі системи опалення та підходи до виробітку теплової енергії 
не вирішують проблему забезпечення необхідного температурного 
режиму в приміщеннях та відповідно економії ресурсів та коштів. 

Очікувані 
результати: 

1. Економія енергоресурсів; 
2. зниження бюджетних витрат на утримання освітніх та медичних 
закладів; 
3. пропаганда ресурсоекономної поведінки серед мешканців; 
4. зростання ефективності користування енергоресурсів. 

Ключові заходи 
проекту: 

Придбання та заміна газових котлів на твердопаливні, будівництво 
мобульних котелень, модернізація існуючих котелень, виготовлення 
проектно-кошторисної документації, укладання договорі на 
виконання робіт, тощо 

Період здійснення: 2020 – 2021 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 
3000 3000 3000 9000 

Джерела 
фінансування: Державний бюджет (ДФРР), власний місцевий бюджети, МТД. 

Ключові потенційні 
учасники проекту: ОМС, підрядні організації 

Інше: — 
 

 
 

Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект: 

2.4.2.  Розвиток альтернативної енергетики 

Назва проекту: Енергоефективна громада 
Цілі проекту: Підвищення енергоефективності адміністративних будівель за 

рахунок встановлення сонячних панелей на дахах та використання 
електричної енергії видобутої з них. 

Територія впливу 
проекту: Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід: 

9 тис. чоловік 

Стислий опис 
проекту: 

Проект полягає в оптимізації та модернізації  електричних мереж, 
встановлені сонячних панелей в адміністративних будівлях та 
бюджетних установах. Це підвищить долю використаної енергії з 
зелених джерел, зменшить обсяги бюджетних видатків на освітлення 
та електричне забезпечення та матиме синергетичний ефект із іншими 
проектами популяризації альтернативних джерел живлення, зеленої 
ефективності та енергоефективності. 
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Очікувані 
результати: 

• модернізація зношених електричних мереж в 
адміністративних; 

• зменшення бюджетних видатків на електричну енергію; 
• збільшення відсотку використовування електроенергії добутої 

з «зелених» джерел; 
• встановлення до 0,5 МВт сонячної енергії сукупно. 

Ключові заходи 
проекту: 

• розробка та затвердження плану монтажних робіт; 
• реорганізація електричних мереж в адміністративних та 

соціальних спорудах ; 
• вибір виконавця та постачальника сонячних панелей; 
• встановлення сонячних панелей у бюджетних установах і 

адмінбудівлях громади та підключення зеленого тарифу; 
• модернізація електричних мереж; 

Період здійснення: 2020 – 2021 роки: 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн. 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

- 5400 7700 13100 

Джерела 
фінансування: Власний місцевий бюджети, МТД, інвестиції, підприємці, банки. 

Ключові 
потенційні 
учасники проекту: 

ОМС, підрядні організації, КП, місцеві підприємці 

Інше: — 
 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.4.3. Створення системи енергетичного менеджменту при 
бюджетних установах і проведення енергетичного аудиту бюджетних 
установ 

Назва проекту: Запровадження системи енергомоніторингу будівель комунальної 
сфери 

Цілі проекту: Зменшення видатків місцевих бюджетів на оплату енергоспоживання 
будівель комунальної сфери 

Територія впливу 
проекту: Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід: 

9 тис. чоловік 

Стислий опис 
проекту: 

Проект передбачає запровадження системи енергомоніторингу у 
відповідності до міжнародного стандарту ІSО 50001, діючого 
законодавства України та розпорядження КМУ «Про план заходів із 
впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних 
установах». 

Очікувані 
результати: 

• розроблено енергетичні паспорти будівель комунальної сфери; 
• зменшено споживання енергоносіїв на 5 – 15 %; 
• зменшено видатки на 5 – 10% 

Ключові заходи 
проекту: 

• укладання договору з ІТ-компанією – розробником 
програмного продукту; 

• запровадження енергомоніторингу; 
• проведення навчання відповідальних за енергоспоживання 

будівель комунальної сфери; 
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• розроблення енергетичних паспортів; 
• формування рекомендацій щодо подальших кроків для 

зменшення енергоспоживання. 
Період здійснення: 2019 – 2021 роки: 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн. 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

520 570 140 1230 

Джерела 
фінансування: Власний місцевий бюджети, МТД, інвестиції 

Ключові потенційні 
учасники проекту: ОМС, підрядні організації, КП 

Інше: Результати будуть використані для формування технічних завдань 
подальших стратегій, в аспектах підвищення енергоефективності та 
створення поетапного плану заходів. 

 

 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

2.4.3. Створення системи енергетичного менеджменту при 
бюджетних установах і проведення енергетичного аудиту 
бюджетних установ 

Назва проекту: Проведення енергетичного аудиту бюджетних установ 
Цілі проекту: Зменшення видатків місцевих бюджетів на оплату 

енергоспоживання будівель комунальної сфери за рахунок розробки 
та подальшого впровадження проектів енергомодернізації 
бюджетних установ. 

Територія впливу 
проекту: Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід: 

9 тис. чоловік 

Стислий опис 
проекту: 

Проведення комплексного енергетичного аудиту бюджетних 
установ, що дозволить більш чітко розуміти напрямки у 
модернізації, пріоритетність та розробити енергоефективні проекти, 
для залучення позабюджетного фінансування.  

Очікувані 
результати: 

• Підготовлено плани та проекти енергомодернізації 
бюджетних установ; 

• Сформовано програму проектів енергомодернізації 
бюджетних установ; 

• Встановлено пріоритетність та послідовність проведення 
енергомодернізації. 

Ключові заходи 
проекту: 

• укладання договору з компанією що проводить енерго аудит; 
• проведення аналітинчної роботи результатів аудиту; 
• формування рекомендацій щодо подальших кроків для 

зменшення енергоспоживання; 
• формування фінансових моделей та проектів 

енергоефективної; 
Період здійснення: 2019 – 2020 роки: 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 
240 360 — 600 

Джерела 
фінансування: 

Власний місцевий бюджети, МТД, інвестиції, Державний бюджет, 
кошти ЕСКО-компаній 
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Ключові потенційні 
учасники проекту: ОМС, підрядні організації, КП, ЕСКО-компанії 

Інше: Результати будуть використані для формування технічних завдань 
подальших стратегій, в аспектах підвищення енергоефективності та 
створення поетапного плану заходів. 

 

 

Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект: 

2.4.4. Популяризація серед мешканців громади ефективного та 
ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів 

Назва проекту: Стимулювання населення до енергоефективності 
Цілі проекту: • впровадження механізмів по стимулюванню населення до 

енергоефективності; 
• популяризація банківського компенсаційного механізму для 

впровадження «зелених» проектів; 
• компенсація відсотків у визначеному розмірі за користування 

кредитами, залученими на придбання енергоефективного 
обладнання та/або матеріалів; 

• стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження 
енергоефективних заходів шляхом компенсації відсотків у 
визначеному розмірі за користування кредитами, залученими 
на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів. 

Територія впливу 
проекту: Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід: 

9 тис. чоловік 

Стислий опис 
проекту: 

Проектом передбачено стимулювання населення до впровадження 
енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення 
відповідних робіт шляхом компенсації відсотків у визначеному 
розмірі, у т. ч. за рахунок Фонду енергоефективності України, 
створеного відповідно до Закону України від 08.06.2017 № 2095- VIII, 
за користування кредитами, отриманими фізичними особами у 
кредитнофінансових установах 

Очікувані 
результати: 

• зменшено споживання природного газу; 
• зменшено втрати теплової енергії; 
• зменшео використання електричної енергії; 
• збільшення кількості реалізованих проектів 

енергоефективності населенням; 
Ключові заходи 
проекту: 

• заміна газових котлів на твердопаливні; 
• зменшення споживання природного газу; 
• зменшення втрат теплової енергії; 
• раціональне використання енергоносіїв енергоефективних 

технологій на об’єктах комунальної власності 
Період здійснення: 2019 – 2021 роки: 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн. 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

3050 3700  1100 7850 

Джерела Власний місцевий бюджети, МТД, Банки, кошти фізичних осіб, кошти 
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фінансування: підприємств та об’єднань. 
Ключові 
потенційні 
учасники проекту: 

ОМС, ОСББ, ЖБК, житловий фонд та комунальні підприємства 

Інше: — 
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 3.1. 
Інформатизація суспільного простору та прозорість управління громадою 

Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

3.1.1. Міжнародна підтримка та співпраця, залучення кращих 
іноземних практик 

Назва проекту Євро кооперація 

Цілі проекту 

Встановлення стійких партнерських відносин з іншим 
адміністративним територіальним утворенням (аналогом ОТГ) в 
Європейському союзі, для обміну досвідом та реалізації сумісних 
проектів 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська ОТГ: 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

4000 

Стислий опис 
проекту 

Бенчмаркінг – один з найбільш доступних та дієвих механізмів 
розвитку, який дозволяє змоделювати певний шлях одного суб’єкта у 
досягненні певної мети. В умовах інтенсифікованої децентралізації, 
відчувається суттєвий брак ресурсів і насамперед часу для 
формування та проходження самостійного еволюційного шляху. 
Вирішення такої проблеми може бути досягнуте шляхом пошуку 
найбільш схожої території (територіального утворення) до 
Зачепилівської ОТГ, перейманням досвіду, встановленні 
партнерських відносин та реалізації сумісних проектів, що може 
значно пришвидшити розвиток громади та стати першим етапом у 
формуванні Smart – спеціалізації ОТГ. 

Очікувані 
результати 

• Встановлення партнерських відносин з партнером в ЄС; 
• Визначення ключових компетенцій громади; 
• Підвищення компетентності адміністративного 

(управлінського) складу ОТГ; 

Ключові заходи 
проекту 

• Проведення НДР з пошуку найбільш підходящого партнера; 
• Відбір виконавця НДР; 
• Проведення електронної комунікації з потенційними 

партнерами; 
• Організація взаємних візитів потенційних партнерів; 
• Підписання меморандуму про співпрацю. 

Період здійснення 2019-2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

100 50 50 200 

Джерела 
фінансування 

Бюджет МТД; Селищна рада; донорські та інші кошти не заборонені 
законодавством. 

Ключові ОМС, активні громадяни,  ВНЗ 
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потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Інше  
 

 

 

Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

3.1.2. Інформатизація суспільного простору та прозорість управління 
громадою 

Назва проекту Створення єдиного інформаційного простору на базі  мережі 
бібліотек 

Цілі проекту 

Головною ціллю проекту є підтримка ініціативних селищної та 
сільських бібліотек, які: 
• організують та надаватимуть доступ до мережі Інтернет 
користувачам на постійній основі; 
• ініціюватимуть та реалізовуватимуть бібліотечні послуги з 
використанням доступу до мережі Інтернет, які задовольнятимуть 
потреби місцевих громад (пошук інформації, електронне врядування, 
інтернет-покупки); 
• мають можливість залучити додаткові ресурси для бібліотеки 
у вигляді оплати за Інтернет (забезпечити співфінансування). 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

4000 

Стислий опис 
проекту 

Вільний доступ до актуальної інформації є необхідною передумовою 
функціонування сучасного  суспільства. Однак близько 67 % 
українців не мають можливості регулярно користуватися Інтернетом. 
Більшість із них — це жителі невеликих населених пунктів, які не 
мають необхідних навичок та обладнання.  
У Зачепилівській громаді функціонує 10 сільських бібліотеки, які не 
надають послуги  доступу до мережі Інтернет і відповідно жителі цих 
сіл знаходяться в інформаційній нерівності порівняно з жителями 
міст. Створення пунктів доступу до мережі Інтернет на базі сільських 
бібліотек громади зможе мінімізувати цю нерівність. 
Проектом передбачається створити 5 пунктів доступу до мережі 
Інтернет на базі сільських / селищних бібліотек громади. Бібліотеки 
будуть забезпечені: 
- комп’ютерами (по 1 - 3 в кожній бібліотеці); 
- периферійним обладнанням (навушники, веб-камери, пристрої 
безперервного живлення); 
- копіювальною технікою, принтером, сканером 

Очікувані • Отримання доступу до мережі Інтернет (пошук інформації, 
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результати електронне врядування, інтернет-покупки, пошук роботи тощо) 
користувачів 5 бібліотек.  
• Підвищення рівня комп’ютерної грамотності 5 бібліотекарів 
сільських бібліотек. 
• Проведення тренінгів для користувачів сільських бібліотек 
громади. 
• Модернізація роботи сільських бібліотек, що в подальшому 
створить передумови для розширення видів послуг і кількості 
відвідувачів 

Ключові заходи 
проекту 

• Обладнання відібраних бібліотек комп’ютерною технікою.  
• Навчання бібліотекарів роботі з новітніми технологіями. 
• Відкриття пунктів вільного доступу до мережі Інтернет на базі 
сільських (селищних) бібліотек  
• Моніторинг діяльності пунктів вільного доступу до мережі 
Інтернет на базі сільських (селищних) бібліотек. 

Період здійснення 2020-2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

0 150 150 300 

Джерела 
фінансування 

Бюджет МТД; селищна рада; донорські та інші кошти не заборонені 
законодавством. 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Виконавчий комітет; Причетні установи та організації. 

Інше  
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Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 3.2. 
Впровадження прогресивних технологій управління місцевим розвитком 

Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

3.2.1. Стимулювання низової ініціативи населення до розробки 
проектів розвитку громади 

Назва проекту Запровадження місцевого  конкурсу на кращий проект благоустрою 
«Громада власними силами!» 

Цілі проекту Поліпшення соціально-економічного середовища на сільських 
територіях. 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

5000 

Стислий опис 
проекту 

Мета проекту полягає у вирішенні проблеми відтоку населення, 
особливо молоді, з сіл через багато складнощів, пов’язаних із 
дефіцитом можливостей щодо зайнятості, освіти, дозвілля та інших 
можливостей на сільських територіях. Якщо активно залучити 
громадян, то можна покращити якість життя у селі без великих 
інвестицій або з мінімальними витратами. Люди, які мешкають у 
селах, часто просто чекають, поки державні установи впровадять 
певні заходи для покращення якості життя. 

Очікувані 
результати 

Готовність працювати над спільними ініціативами. 
Підвищення якості життя у селі. 
Залучення молоді до розв’язання проблем на місцевому рівні 

Ключові заходи 
проекту 

Оцінка готовності сільської молоді брати участь у впровадженні 
проекту. 
Організація та проведення конкурсу на найкращий бізнес-план, 
надання підтримки найкращим ідеям. 
Проведення тренінгів у населених пунктах. 

Період здійснення 2019-2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

300 400 300 1000 

Джерела 
фінансування 

Державний та місцевий бюджет Зачепилівська ОТГ, кошти проектів 
та програм МТД, кошти інвесторів. 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Виконавчий комітет; причетні установи та організації. 

Інше  
 



128 
 

Завдання 
Стратегії, якому 
відповідає проект 

3.2.2. Активізація освітніх заходів для покращення ефективного 
управління місцевим розвитком 

Назва проекту Реалізація та запровадження щорічного конкурсу проектів 
«Громадський бюджет»  

Цілі проекту 

• Залучення громадян до вирішення проблем громади 
• Активізація діяльності місцевих громадських організацій на 

вирішення нагальних проблем громади 
• Визначення актуальних потреб жителів громади та реагування 

на них 

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Зачепилівська ОТГ: 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід 

1000 

Стислий опис 
проекту 

Конкурс проектів громадських організацій – це один з видів 
партисипавного бюджетування, у якому розподільником коштів є не 
орган місцевого самоврядування, а власне громадяни. Особливістю 
конкурсу проектів громадських організацій є ще й те, що 
виконавцями будуть представники команд-переможців. Відповідно 
реалізовується максимальна долученість громадян до реалізації змін у 
громаді та забезпечить сталість результатів проектів.  

Очікувані 
результати 

Сформовано фонд конкурсу «Громадський бюджет» – 200 тисяч 
гривень. 
Вирішено нагальні проблеми громади за активної участі 
громадськості. 

Ключові заходи 
проекту 

Формування фонду конкурсу з бюджету громади; 
Оголошення щорічного конкурсу проектів «Громадський бюджет». 
Підбиття підсумків конкурсу, фінансування проектівпереможців. 
Реалізація 2 проектів у рік. 

Період здійснення 2019-2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

200 200 200 600 

Джерела 
фінансування 

Державний та місцевий бюджет Зачепилівська ОТГ, кошти ОСН, 
кошти проектів та програм МТД, кошти інвесторів. 

Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту 

Виконавчий комітет; причетні установи та організації. 

Інше  
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Завдання Стратегії, 

якому відповідає 
проект 

3.2.4. Вдосконалення містобудівної документації 

Назва проекту Вдосконалення містобудівної документації 

Цілі проекту 
Удосконалення системи планування території громади, створення 
повноцінного життєвого середовища для громадян та умов для 
надання високоякісних та доступних публічних послуг. 

Територія, на яку 
проект матиме 

вплив 
Зачепилівська ОТГ 

Завдання Стратегії, 
якому відповідає 
проект: 

3.2.3. Розвиток сучасних громадських просторів 
 

Назва проекту: «Зелене дозвілля»  
Цілі проекту: Створення місця дозвілля впровадивши в повсякденне життя людей 

спалахи альтернативної енергетики та перевести місця масового 
собору населення на автономне електричне живлення з 
альтернативних джерел. 

Територія впливу 
проекту: Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигід: 

9 тис. чоловік 

Стислий опис 
проекту: 

Встановлення футуристичних лав у містах для відпочинку із 
освітленням, зарядкою та WI-FI, що живляться від сонячної енергії. 
Це матиме потрійне значення: джерело реальних даних про 
інсоляцію, популяризація альтернативної енергетики серед 
населення,  благоустрій зон відпочинку.  

Очікувані 
результати: 

• введення в повсякденне життя прикладів реалізації 
альтернативних джерел електроенергії; 

• створення нового громадського простору; 
• зменшення витрат на освітлення та впровадження 

альтернативних джерел; 
• підвищення соціальної вдоволеності населення. 

Ключові заходи 
проекту: 

• вибір підрядника; 
• придбання обладнання та матеріалів; 
• проведення монтажних робіт; 

Період здійснення: 2019 – 2020 роки: 
Орієнтовна 
вартість проекту, 
тис. грн. 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

500 620 — 1120 

Джерела 
фінансування: Власний місцевий бюджети, МТД, підприємці, гранти 

Ключові потенційні 
учасники проекту: ОМС, підрядні організації, КП, місцеві підприємці, населення  

Інше: — 
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Орієнтовна 
кількість 

отримувачів вигід 
9923 осіб 

Стислий опис 
проекту 

Містобудівна документація розробляється та затверджується в 
інтересах відповідної територіальної громади (з урахуванням 
державних, громадських та приватних інтересів) призначеної для 
обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови і 
іншого використання території. 

Очікувані 
результати 

1. Удосконалення системи планування територій громади. 
2. Створення підстав для сталого розвитку територій громади. 

Ключові заходи 
проекту 

1. Збирання вихідних даних. 
2. Оновлення картографічної основи. 
3. Розроблення або внесення змін до містобудівної документації 
відповідно до вимог стандартів. 
4. Проведення державної експертизи містобудівної документації (для 
схем планування територій та генеральних планів міст). 

Період здійснення 2020 - 2021 

Орієнтовна 
вартість проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

0 470 470 940 

Джерела 
фінансування 

Зачепилівська селищна рада, донорські та інші кошти не заборонені 
законодавством. 

Ключові 
потенційні 

учасники реалізації 
проекту 

фахівці з містобудування, місцеві органи влади 

 

 

Завдання 
Стратегії, якому 

відповідає проект 

3.2.5. Співробітництво територіальних громад у формі реалізації 
спільних проектів 

Назва проекту Будівництво полігону ТПВ в рамках співробітництва територіальних 
громад. 

Цілі проекту 

Створення умов (будівництво полігону ТПВ) по впровадженню 
ефективної системи збирання та вивезення твердих побутових 
відходів, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне 
середовище та здоров’я мешканців. 

Територія, на яку 
проект матиме 

вплив 
Зачепилівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 

отримувачів вигід 
9923 осіб 
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Стислий опис 
проекту 

Проблемою мешканців Зачепилівської ОТГ та адміністрації, на 
сьогоднішній день, є відсутність інфраструктури для утилізації ТБО, 
яка потребує нагальних дій. В громаді, як і в цілому по регіону, стає 
актуальним та головним питання утилізації ТПВ та екологічного 
оздоровлення території. Проект передбачає будівництво полігону 
ТПВ для покращення рівня життя мешканців. 

Очікувані 
результати 

Будівництво полігону ТПВ (покращення екологічної ситуації; 
зменшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ; покращення 
благоустрою та санітарного стану). 

Ключові заходи 
проекту 

Корегування проектно-кошторисної документації. 
Визначення підрядника на виконання робіт. 
Залучення коштів. 
Будівництво полігону ТПВ. 
Забезпечено утилізацію побутових відходів на території ОТГ із 
подальшим розширенням та залученням до процесу утилізації 
сусідніх громад. 

Період здійснення 2019 - 2020 

Орієнтовна 
вартість проекту, 

тис. грн 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

4000 5032 0 9032 

Джерела 
фінансування 

Зачепилівська селищна рада, громади учасники співробітництва, 
ДФРР, донорські та інші кошти не заборонені законодавством. 

Ключові 
потенційні 
учасники 

реалізації проекту 

Зачепилівська селищна рада, громади учасниці співробітництва та 
підрядні організації.  

  
 



Розробники стратегії 
 

Кривенко Ю.В. – селищний голова, голова робочої групи 

Подколзіна О.В. – заступник селищного голови, заступник голови 
робочої групи 

Безчасна Л.М. – секретар ради, секретар робочої групи 

Родченко В.Б. - радник Харківського ВП «Центр розвитку місцевого 
самоврядування», створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» 

Згонник В.В. – в.о. старости Бердянського старостинського округу 

Бака С.В. – в.о. старости Забаринського старостинського округу 

Тимченко І.В. – в.о. старости Леб’язького старостинського округу 

Гужва Н.М. – в.о. старости Миколаївського старостинського округу 

Пашенко В.М. – в.о. старости Сомівського старостинського округу 

Євойлов В.В. – начальник фінансового відділу 

Зіновей С.М. – начальник відділу фінансово – господарського 
забезпечення – головний бухгалтер 

Черненко А.С. – начальник відділу земельних відносин 

Кисіль В.О. – начальник юридичного відділу 

Однорал С.М. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 

Галій Г.І. – начальник КП «Зачепилівське ВКП», депутат селищної ради 

Решотко О.С. – начальник КП «Зачепилівське» 

Зеленський О.М. - начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Корнєєва Т.В. - начальник відділу культури і туризму 

Семенець І.Ю. - начальник відділу у справах дітей, сім’ї та питань 
соціального захисту населення 

Пелих О.О. - начальник загального відділу 

Швецов В.В. - начальник відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства 

Омельченко О.І. – головний лікар Центру первинної медико-санітарної 
допомоги 
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