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Звернення до громади 
 

Шановні жителі Новоселицької міської об’єднаної територіальної громади! 
 

Розвиток місцевого самоврядування, створення 
об’єднаних територіальних громад, передача 
ресурсів, повноважень на місця в рамках 
проведення реформи з децентралізації влади 
передбачає насамперед підвищення фінансової 
спроможності, економічної, інвестиційної 
привабливості територій для якісного й 
комфортного проживання людей на них. 
Відмінною рисою функціонування 
новостворених адміністративно-територіальних 
об’єднань є усвідомлення того, що територію 

об’єднує не лише назва, а й нове спільне бачення майбутніх перспектив. На сьогодні питання 
підвищення рівня фінансової спроможності громади вирішують шляхом розвитку економіки на 
своїх територіях, забезпечення стратегічного управління розвитком територій, популяризації 
територій, сприяння залученню інвестицій, підтримки місцевого бізнесу та розвитку галузей. 
З метою вироблення і втілення єдиної політики розвитку Новоселицької міської об’єднаної 
територіальної громади розроблено Стратегію розвитку Новоселицької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2023 рр. Стратегію розроблено на основі аналізу поточної 
ситуації у об’єднаній громаді виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася 
на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до 
пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади. 
У країнах Європи не може навіть мова йти про реалізацію будь-яких проектів муніципалітетів 
без наявності стратегічного документа та чіткої відповідності вказаного проекту стратегії. Уже 
зараз ми можемо зазначити, що наявність стратегії може виступати певним стимулюючим 
фактором для розвитку громади. Це пояснюється тим, що багато донорів, перш ніж надати 
фінансовий ресурс для реалізації проекту громади, мають упевнитися, що це відповідає 
пріоритетам розвитку вказаної території, визначеним стратегічними документами. І що їхня 
допомога буде дійсно корисною і матиме сталий результат. Потенційних донорів цікавить як сам 
факт наявності такого документа, так і його зміст. 
Основна перевага громад, які мають Стратегію розвитку – вони знають чого хочуть досягнути, 
які потрібні ресурси, що для цього треба робити, коли і якими силами. 
Але, звичайно ж, наявність Стратегії розвитку громади, яка просто існує на папері, не створює 
жодних переваг, якщо не працювати над її реалізацією. 

 
 
Міський голова Нікорич М.І. 
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Вступ 
Глобальною тенденцією сучасного світу є зростання ролі регіонів і окремих 

територіальних громад як одиниць регіонального та місцевого рівня управління держави, які 
здатні, з одного боку, зменшити навантаження на органи центральної влади, перебравши на 
себе частину їх повноважень, а з іншого – максимально враховувати потреби місцевих жителів 
при прийнятті рішень. Цей процес є результатом децентралізації, регіоналізації, 
демократизації та глобалізації. 

Надмірна централізація управління, недосконала фінансово-економічна база місцевих 
органів влади призвели до виникнення значних диспропорцій у територіальній структурі 
економіки, накопичення на місцях господарських, економічних та соціальних проблем. 
Системні потрясіння, які відчули на собі органи регіональної та місцевої влади України 
впродовж кризового періоду, нові виклики, які склалися в сучасний період, сформували нові 
вимоги щодо досягнення їх збалансованого розвитку; розв’язання специфічних проблем 
регіонів та окремих населених пунктів, стимулювання міжмуніципальної співпраці. 

Для ефективної реалізації регіональної та місцевої політики необхідно узгодження цілей, 
пріоритетів, завдань та заходів центральних, регіональних і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування стосовно розв’язання нагальних проблем розвитку, 
так і досягнення довгострокових стратегічних цілей. Тому розробка та реалізація Стратегії 
розвитку міської об’єднаної територіальної громади здійснюється на основі системи 
взаємопов’язаних документів: Державна стратегія регіонального розвитку України на період 
до 2020 року та План заходів з її реалізації; Стратегія розвитку Чернівецької області до 2020 
року та План заходів з її реалізації. 

Фінансування заходів і проектів Стратегії розвитку громади передбачається за рахунок: 
міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; фінансових ресурсів 
суб’єктів регіональної політики, державних та приватних партнерів об’єднаних на принципах 
державно-приватного партнерства, міжнародних фінансових інституцій; капітальних видатків 
державного бюджету; державних цільових програм; угод щодо регіонального розвитку; 
програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), що реалізуються за рахунок 
коштів Державного фонду регіонального розвитку. 

Заходи з розробки Стратегії розвитку Новоселицької міської об’єднаної територіальної 
громади реалізовано відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 
06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року», постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження 
Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних 
стратегій і планів заходів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 року № 79 «Про затвердження 
Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 
регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації», Стратегії розвитку 
Чернівецької області до 2020 року. 

Мета Стратегії розвитку Новоселицької міської об’єднаної територіальної громади 
полягає у вирішенні спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо ефективного 
розвитку продуктивних сил громади, раціональному використанні ресурсного потенціалу, 
створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та 
вдосконалення територіальної організації суспільства. Це досягається через спільну 
реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу. 

Стратегія спрямована на економічний розвиток як процес стратегічного партнерства, 
який допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через 
стимулювання інвестицій у нові та існуючі підприємства з високим потенціалом до зростання, 
створення умов для цього розвитку на тривалий період. Економічний розвиток спрямовано на 
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стратегій і планів заходів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 року № 79 «Про затвердження 
Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 
регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації», Стратегії розвитку 
Чернівецької області до 2020 року. 

Мета Стратегії розвитку Новоселицької міської об’єднаної територіальної громади 
полягає у вирішенні спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо ефективного 
розвитку продуктивних сил громади, раціональному використанні ресурсного потенціалу, 
створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та 
вдосконалення територіальної організації суспільства. Це досягається через спільну 
реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу. 

Стратегія спрямована на економічний розвиток як процес стратегічного партнерства, 
який допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через 
стимулювання інвестицій у нові та існуючі підприємства з високим потенціалом до зростання, 
створення умов для цього розвитку на тривалий період. Економічний розвиток спрямовано на 

виробництво найбільшої кількості благ та створення максимальної кількості робочих місць за 
рахунок реалізації переваг конкурентоспроможності, яка полягає у динамічному і більш 
стабільному розвитку у порівнянні з іншими регіонами, у розвитку місцевих фірм, що 
перемагають своїх конкурентів з інших регіонів (зі збуту, експорту, продуктивності, доходів) 
та джерелом якої є місцеві умови для ведення бізнесу – сприятливе бізнес-середовище. 

Обґрунтування положень Стратегії розвитку Новоселицької міської об’єднаної 
територіальної громади здійснено на основі результатів статистичних показників розвитку 
України, Чернівецької області, аналітичної та оперативної інформації міськвиконкому, 
аналітичних досліджень і прогнозних розрахунків, чинних законодавчих і нормативних актів 
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів 
влади з урахуванням міжнародних правових актів і міжнародних угод. 

Розпорядженням міського голови від 23.11.2018 р. № 142-р., з метою розробки Стратегії 
розвитку громади створено Робочу групу зі стратегічного планування за участі представників 
департаментів та управлінь міськвиконкому, депутатів міської ради, керівників підприємств 
та установ, підприємців, представників громадських асоціацій, незалежних експертів. 

У процесі розробки Стратегії розвитку громади проект «Сприяння стратегічному 
розвитку територіальних громад малих міст», що реалізується АМУ спільно з Німецьким 
товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та фінансується Урядом Федеративної 
республіки Німеччини і Європейським Союзом, здійснював методичне забезпечення, 
експертний аналіз даних і результатів досліджень, отриманих під час здійснення процесу 
планування, забезпечував надання консультаційних послуг з питань, які належать до усіх 
аспектів стратегічного планування та розвитку громади. 
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1. Методологія розробки Стратегії 
Методологія стратегічного планування розвитку ОТГ в Україні була розроблена 

експертами програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» (ППРРУ). 
Методологія інтегрує ключові аспекти життєдіяльності і розвитку: економічні, соціальні та 
екологічні, підтримуючи їх взаємодію, сприяє активній участі усіх зацікавлених і 
компетентних осіб у процесі стратегічного планування та реалізації планів розвитку 
відповідно до їх інтересів і можливостей. 
 

Методологія розглядає сталість (сталий розвиток) і соціальну інтеграцію як основні 
принципи місцевого розвитку: 
 Відповідальне управління навколишнім середовищем та раціональним використанням 
природних ресурсів 
 Стала економіка  
 Практика належного управління 
 Здорова і справедлива громада 
 

Залучення широкого кола громадян до творення середнього та довгострокового плану 
розвитку ОТГ дозволяє, окрім вирішення насущних проблем громади, ідентифікувати та 
знайти прийнятні шляхи усунення цих проблем, забезпечити налагодження діалогу між 
громадськістю та владою. При цьому однією з основних складових процесу планування є 
обов’язкова участь у ньому усіх активних та зацікавлених представників громади. 
Розроблена таким чином стратегія відображає інтереси усіх громадян, а тому сприймається 
громадою як «своя». Створений разом з громадою Стратегічний план незалежно від 
особистісних якостей керівників, або політичної ситуації спрямовується на покращення 
стандартів життя, зміцнення місцевої демократії, виховання соціально активних громадян –
патріотів своєї громади. 
 

Під час розробки Стратегії розвитку громади (Стратегія) та Плану її реалізації 
використано методологію, яка складається з 7 логічних етапів: 1)Підготовчий етап; 
2)Проведення стратегічного аналізу; 3)Розробка елементів Стратегії; 4)Підготовка плану 
реалізації Стратегії; 5)Підготовка Стратегії; 6) Громадські слухання для обговорення Стратегії; 
7)Розгляд на черговій сесії місцевої ради і ухвалення Стратегії. 

 
Схема процесу розробки Стратегії 

 Прогнози, 
моделювання сценаріїв 
 Місія, Бачення 
 SWOT-аналіз 
 Стратегічний вибір 
 Плани дій (цілі, 
завдання) 
 Проектита заходи 

Аналіз 

 Дослідження та 
стратегічний аналіз 
середовища 
 Профіль громади 
 Соціологічні 
дослідження 

 Громадське 
обговорення та 
сприйняття громадою 
 Ухвалення міською 
радою 
 Розробка цільових і 
галузевих програм 
 Структура управління 
 Моніторинг та оцінка 
 Перегляд та 
коригування 

Планування Впроваджен
ня 
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Етап 1: Підготовчий етап 
Робоча група зі стратегічного планування 

Розпорядженням міського голови визначено групу осіб, яких було запрошено до роботи 
над Стратегією і які ухвалювали всі рішення, необхідні для розвитку громади. Саме на 
засіданнях Робочої групи були презентовані, обговорювались усі напрями роботи та 
ухвалювались відповідні рішення. Склад Робочої групи сформований із: (1) органи місцевого 
самоврядування (представники міської ради і її виконавчих органів), (2) приватні компанії  
(середніх, малих підприємств і приватні підприємці) (3) громадські організації. Важливим є 
включення до складу Робочої групи представників організацій, які опікуються питаннями 
гендерної рівності та охорони довкілля. Створення саме такого типу партнерства стає вагомим 
чинником, який підвищує якість та цінність кінцевих матеріалів і зміцнює ймовірність того, 
що проекти, які включено до Стратегії будуть впроваджені, а цілі, визначені у Стратегії будуть 
реалізовані. 
 
Графік проведення робіт зі стратегічного планування 

Графік розробки Стратегії та Плану її реалізації став головним інструментом управління 
процесом планування. Графік розроблявся виходячи з потреб Робочої групи і працівників 
органів місцевого самоврядування для забезпечення вчасної реалізації усіх етапів виконання 
робіт зі стратегічного планування. 
 
Етап 2: Проведення стратегічного аналізу 
 Аналіз і перегляд стратегій держави/області/району; аналіз впровадження попередніх 
стратегій громади; 
 Дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку сукупності 
суб’єктів ОТГ за попередній період; 
 Дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей розвитку 
громади; 
 Проведення опитування мешканців та/або представників бізнесу; 
 Систематизація даних та підготовка аналізу основних тенденцій розвитку громади. 
 
Складання стратегічного бачення та місії 

Аналіз внутрішнього й зовнішнього середовища територіальної громади та розробка 
Бачення виконувалися паралельно, що забезпечило відображення в Стратегії очікувань 
основних зацікавлених сторін. На практиці, процес стратегічного планування Робочою групою 
починався з визначення Місії та Бачення бажаного стану територіальної громади у 
майбутньому. Бачення бажаного майбутнього територіальної громади – це образ, що має 
оволодіти всією громадою і надихати її. Місія територіальної громади – це причина появи, 
основне призначення та сенс її існування, сукупність унікальних історичних і сучасних 
особливостей та конкурентних переваг громади, які у неї вже є, та які громада хотіла б зберегти 
для подальшого власного розвитку або здобути у свідомому процесі свого розвитку. Бачення 
майбутнього і Місія територіальної громади були ретельно розглянуті й затверджені Робочою 
групою, а також донесені до всіх жителів громади. 
 
Проведення SWOT-аналізу 

Зовнішній аналіз – оцінка основних загроз і можливостей, що визначаються зовнішнім 
щодо громади середовищем, а також внутрішній аналіз – аналіз сильних і слабких сторін 
громади, забезпечують визначення основних проблем розвитку територіальної громади. Добре 
розуміння цих чотирьох аспектів ситуації в громаді допомагає точніше спрямувати планування 
заходів з прискорення розвитку громади на максимально можливе використання сильних 
сторін, виправлення слабких сторін, використання наявних можливостей та усунення загроз. 
SWOT-аналіз проводився в цілому по громаді та розрізі визначених пріоритетних напрямів 
розвитку та відібраних галузей місцевої економіки. Знання, отримані та впорядковані в процесі 
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проведеної інвентаризації чинників розвитку громади, стали одним з важливих ресурсів для 
подальшого аналізу стану розвитку громади. 
 
Етап 3: Розробка елементів Стратегії 
Розробка SWOT-матриці 

Аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю SWOT/TOWS та основні 
аналітичні висновки щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків. 
 
Згода щодо напрямів розвитку та пріоритетів 

Після відповідного аналізу, на засіданні Робочої групи обговорювалися аналітичні 
матеріали та їх результати. На цьому засіданні досягався консенсус щодо пріоритетів розвитку 
громади. Бажана «траєкторія» розвитку, що мала привести громаду до Бачення, складалася з 
низки стратегічних напрямів розвитку, які мали повністю відповідати не тільки Баченню 
розвитку та Місії територіальної громади, але й базувались на проведеному аналізі її розвитку 
та перевагах, ресурсах і визначальних можливостях. 

Стратегічні напрями на бажаній «траєкторії» розвитку вказують на шляхи досягнення 
саме цього стратегічного Бачення. З визначенням напрямів розвитку було продовжено процес 
свідомого вибору конкретних способів, системи цілей та результатів розв'язання визначених 
проблем або реалізації можливостей. Кожен зі стратегічних напрямів конкретизувався у 
стратегічних і оперативних цілях. 
 
Етап 4: Підготовка плану реалізації Стратегії 

На наступному етапі стратегічного планування за кожним з визначених напрямів 
розвитку розроблялися стратегічні (загальні) цілі, на основі яких потім сформулювалися цілі 
нижчого порядку – оперативні цілі. 

Стратегічні цілі виходили зі стратегічного Бачення й стратегічних напрямів і утворювали 
рамки, в яких приймалися рішення щодо конкретних цілей та заходів. Сукупність стратегічних 
цілей відповідала конкретному стратегічному напряму. 
Оперативні цілі показували, як необхідно проводити зміни та визначати стратегічні цілі 
кількісно, показували терміни виконання, конкретних виконавців, результат виконання, обсяги 
та джерела фінансування, конкретні заходи. 
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Схема побудови Стратегії 
За кожною оперативною ціллю розроблялася низка проектів, що відображають, які 

заходи необхідно здійснити, якого результату необхідно досягти, хто є відповідальним за 
реалізацію даного проекту, хто є виконавцем та співвиконавцем конкретного заходу, який строк 
виконання, який обсяг прогнозованих коштів необхідно залучити та з яких джерел їх можна 
отримати для реалізації даного проекту. 

План дій/План реалізації Стратегії презентувався перед членами Робочої групи, яка його 
затвердила. 
Етап 5: Підготовка Стратегії 
Етап 6: Громадські слухання для обговорення Стратегії 

Склавши проект Стратегії розвитку громади, План її реалізації включно з планом 
моніторингу виконання, Робоча група ініціювала проведення широкого громадського 
обговорення цих документів. Після проведення громадського обговорення допрацьовані 
проекти документів подавалися на розгляд і ухвалення міській раді в якості політики міської 
об’єднаної територіальної громади. 
 
Етап 7: Розгляд на черговій сесії місцевої ради і ухвалення Стратегії та Плану її реалізації 
 
Моніторинг і впровадження Стратегії 

Управління впровадженням Стратегії повинно складатися з двох частин. Перша 
політична складова декларує бажання досягти цілі, ухвалювати рішення та розподіляти 
повноваження щодо виконання завдань. У другій частині повинно йтися про виконавчі органи, 
які виконуватимуть проекти. 
Система моніторингу має включати: орган з моніторингу (необхідно створювати з 
врахуванням особливостей територіальної громади); документ (Положення) про систему 
моніторингу виконання Стратегії (у Стратегії є окремий розділ з описанням системи 
моніторингу її впровадження); систему індикаторів (результатів) виконання Стратегії 
(кількісні та якісні показники / індикатори). 
Визначення органів, відповідальних за реалізацію Стратегії 

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії, необхідно 
створити орган/інституцію, яка би займалась її впровадженням. Забезпечення впровадження – 
це управлінське завдання, яке передбачає контроль за діяльністю численних організацій, які 
задіяні у процесі виконання проектів та заходів Стратегії. Цим має займатись Комітет з 
управління впровадженням, створений з представників органів місцевого самоврядування, 
бізнесу та громадськості. Ця група добре організованих професіоналів уособлює політичну 
волю реалізувати заплановані зміни. 
Система індикаторів оцінки ефективності впровадження Стратегії 

У системі стратегічного планування моніторинг та оцінка є заключним етапом розробки 
Стратегії та здійснюються протягом усього періоду її впровадження. Інструментом 
моніторингу є система комплексних показників (індикаторів), які відображають як 
ефективність виконання конкретних завдань, так і засвідчують їхню релевантність 
стратегічним цілям Стратегії розвитку громади. 

Система моніторингу ефективності виконання Стратегії передбачає багаторівневу 
ієрархічну модель системи індикаторів. 
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2. Коротка характеристика громади 
Новоселицька міська рада об’єднаної територіальної громади розташована у південно-

східній частині Чернівецької області, на лівобережжі річки Прут в лісостеповій зоні. 
Протяжність Новоселицької міської ОТГ з півночі на південь – 20 км., із заходу на схід –  
17,5 км. Адміністративний центр громади – м. Новоселиця. 

Місто Новоселиця – центр об’єднаної 
територіальної громади. Місто розташоване 
на широкій рівнинній терасі лівого берегу 
ріки Прут, за 30 кілометрів на схід від 
обласного центру. 
Вперше Новоселиця згадується в 
документальних джерелах від 1456 року під 
назвою «Шишківці, де був Юрів двір, на 
Пруті». Пізніше, вже у документах  
1617 року, село зазначається як «Шишкеуць 
біля Пруту, що тепер називається 
Новоселиця».  
Своєму народженню місто завдячує 
сухопутному торговому шляху, який у ХІІ – 
ХІV століттях проходив по долині річки 
Прут з Галича до міста Берлада на Дунаї. 
Протягом довгого часу місто було 
прикордонним пунктом і розділено на дві 
частини: західну окупувала Австрія, а східна 

залишилася під турками, а потім перейшла до Росії. 
У 1955 році відкрито медичне училище – нині Новоселицький медичний коледж 

Буковинського державного медичного університету. Окрасою Новоселиці стали будівлі 
районного вузла зв'язку, будинку побуту, райвідділу поліції, суду, прокуратури, району 
електричних мереж, районної податкової інспекції, редакції газети «Слово правди» і друкарні. 
На центральній площі відкрито пам'ятник Т.Г. Шевченку. Місто живе, процвітає, міцнішає. 

Новоселицька міська рада в 1991-2017 рр. – адміністративно-територіальна одиниця 
та орган місцевого самоврядування в Новоселицькому районі Чернівецької області. 
Адміністративний центр – місто Новоселиця. 
Промисловий комплекс району представлений підприємствами добувної промисловості, 
харчової промисловості, виробництва кормів для тварин, виробництва будівельних матеріалів, 
хімічної промисловості та виробництва меблів. 
 
В районі діяло 20 промислових підприємств основного кола статистики. 
 
В Новоселицькому районі на ниві відродження, збереження та розвитку національних 
традицій, мов, культур та звичаїв успішно діяло 2 національно-культурних товариства: 
Міжрайонне товариство молдавської культури Буковини (голова – Ю.В. Стаднічук) та 
Громадська організація «Асоціація молдавської молоді із Північної Бессарабії» (голова – 
С.В. Рябко). 
Кількість населення міської ради (міське населення) громади станом на 01.01.1991 року –  
7 764 жителів. 

Станом на 2019 рік, Новоселицька міська об’єднана територіальна громада - громада зі 
значним аграрно-промисловим потенціалом, широкими можливостями для розвитку як 
внутрішніх міжрегіональних, так і зовнішніх міждержавних зв’язків. Великі перспективи 
громади пов’язані з близькістю Карпат, як унікального регіону туризму, відпочинку та 
рекреації, та кордону з Румунією, як можливість транскордонної співпраці. 
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Громада має розвинуту транспортну мережу. Територію громади перетинає залізнична 
колія Чернівці-Київ, національна автомобільна дорога державного значення Н10 Стрий – 
Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів) та річка Прут., деякими містами 
Молдови, Білорусі, Польщі, Словаччини, Чехії. 
 

Дата перших виборів в об’єднаній громаді – 24.12.2017 р. До складу Новоселицької 
міської об’єднаної територіальної громади увійшло 7 старостинських округів та 9 сіл. 
 

Територія громади відзначається м’яким кліматом, багатою й своєрідною природою, 
мальовничими ландшафтами. На території громади досить мало лісів, а гідромережа 
представлена невеликими річками – лівими притоками головної річки громади – Прут і 
штучними водоймами – ставками. Всі річки та струмки, що протікають територією громади 
відносяться до басейну Дунаю. 
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Виробничий потенціал 

Виробничу діяльність в громаді здійснюють 26 підприємств. Частка громади у 
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2. ТОВ «Грін Рей» – переробка фруктово-овочевої сировини. Річний обсяг виробленої 
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Обсяг реалізованої промислової продукції громадою за 2018 рік склав 275,2 млн. грн (проти 
198,5 млн. грн за 2017 рік). У розрахунку на одного мешканця громади обсяг реалізованої 
промислової продукції склав 12025 тис. грн. 
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продукції підприємств переробної промисловості громади домінує харчова промисловість – 
0,02%. 
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Бюджет громади 
Загальна сума надходжень за 2018 рік склала 129 553,3 тис. грн (планована сума 

становила 125 464,6 тис. грн). Затверджена сума бюджету на 2019 рік – 147802,6 тис. грн 
Власних доходів загального та спеціального фондів надійшло 56 874 тис. грн, що 

становить 102 % до плану на 2018 рік та відсутні дані щодо надходжень за 2017 рік. 
Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади на 1 особу в 2018 році 

склав 2 473 грн, проти 2 636 грн. в 2017 р. 
Бюджет громади з видатків виконано за 2018 рік в цілому на 87% до затвердженої суми 

на рік з врахуванням змін. 
Рівень дотаційності бюджетів (частка базової дотації в доходах загального фонду 

бюджету об’єднаної територіальної громади (без урахування субвенцій) у 2018 році становив 
16,1%. 
 
Підприємництво 

Станом на 01.01.2019 р. на території громади зареєстровано 2 164 суб’єктів 
підприємницької діяльності. З них 1 144 є юридичними особами, а 1020 – фізичними особами-
підприємцями. 

Внесок середніх і малих підприємств у загальний обсяг реалізованої продукції (товарів, 
послуг) підприємствами громади, кількість малих підприємств не визначено, так як така звітність 
не ведеться. 
 
Ринок праці 

Кількість економічно активного (зайнятого) населення у 2018 р. склала 13 848 осіб, 
кількість працюючих підприємців і їх найманих працівників – 6 103 особи. Середньомісячна 
номінальна заробітна плата штатних працівників за 2018 рік склала 6 555,0 грн. 

Станом на 01.01.2019 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 120 безробітних 
осіб. Кількість осіб за кордоном в 2018 році становила 3 471 особу, проти 3 389 осіб в  
2017 році. Рівень безробіття в громаді в 2018 році склав 0,86% проти 0,73% в 2017 р. 
 
Експорт та інвестиційна діяльність 
 

Одним із головних пріоритетів розвитку Новоселицької міської об’єднаної 
територіальної громади визначено транскордонне співробітництво. Така євроінтеграційна 
спрямованість регіонального розвитку обумовлена як історичним досвідом розбудови 
унікальної прикордонної території Буковини на перетині історичних торгових шляхів, так і 
використанням сучасних інструментів та форм транскордонного співробітництва.  

У рамках територіального співробітництва країн Східного Партнерства «Україна та 
Республіка Молдова» на території ОТГ розпочалась реалізація двох проектів, а саме: 

1. «Крок за кроком до роздільного збору сміття» – строк реалізації проекту 2017- 
2019 роки, загальна вартість проекту складає 86 393,00 євро. 

2. «Шлях до здорового способу життя через розвиток транскордонної спортивної 
інфраструктури» – строк реалізації проекту 2017-2019 роки, загальна вартість проекту складає 
73 383,30 євро. 

Водночас, в рамках впровадження спільного проекту Австрійської агенції Розвитку та 
Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй «Сталий розвиток сільських територій 
Чернівецької та Одеської областей» реалізований мікропроект громадської організації 
«Родина М» с. Маршинці – «Реконструкція системи опалення дошкільного навчального 
закладу по вул. Свято-Миколаївській 21, в с. Маршинці» загальний бюджет мікропроекту  
513 500 грн. 
 

Зовнішньоекономічна діяльність, міжрегіональне та транскордонне співробітництво. 
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Зовнішньоекономічна діяльність, міжрегіональне та транскордонне співробітництво. 

Проводиться робота зі створення сприятливих умов для стабільного розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності, пошуку нових ділових партнерів, виходу суб’єктів 
підприємництва регіону на нові зовнішні ринки реалізації продукції. 

З метою активізації інвестиційного співробітництва проводилася відповідна робота щодо 
поширення інформації серед суб’єктів господарської діяльності, які розташовані на території 
ОТГ, про можливість участі у заходах, спрямованих на налагодження прямих контактів з 
потенційними інвесторами, встановленні ділових зв’язків, що активізують обмін знаннями та 
комерційну взаємодію між іноземними та вітчизняними компаніями. 

 
Соціальна інфраструктура 

В громаді, на даний час, функціонують: 3 культурні заклади районного значення; 9 
культурних об’єктів громади; 4 об’єкти спортивної сфери та туризму районного значення; 31 
об’єкт релігійного призначення; 1 ліцей і 1 гімназія; 3 загальноосвітніх заклади, 4 дошкільних 
навчальних заклади та 5 навчально-виховних комплексів. 

Крім цього в громаді функціонують 8 амбулаторій загальної практики сімейної 
медицини та 1 фельдшерський пункт, які є власністю громади однак, передані в оперативну 
діяльність Центру первинної медичної (медико-санітарної ) допомоги м. Новоселиця 
Чернівецької області. 

Вищезазначені об’єкти районного значення в майбутньому будить передані на баланс 
Новоселицької ОТГ. 
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3. Обґрунтування стратегічного вибору 
Робочою групою зі стратегічного планування було проведено ряд досліджень стану 

розвитку громади. Окрім цього було опрацьовано Профіль громади. На основі отриманих 
даних, був проведений SWOT-аналіз, визначено Місію й стратегічне Бачення Новоселицької 
міської об’єднаної територіальної громади та напрацьовано переваги, виклики та ризики 
розвитку громади. 

Результати аналізу SWOT 

Сильні сторони Слабкі сторони 
1. Зручне географічне розташування та 

транспортне сполучення громади 
(розташування на трасах до МПП 
Мамалига та Дяківці, близькість до 
обласного центру, велика залізнична 
станція) 

2. Багатопрофільна залізнична станція 
3. Діюча промисловість та сільське 

господарство 
4. Сприятливі кліматичні умови для 

розвитку сільського господарства 
5. Місцевість, придатна для розвитку ФЕС 

(зелена енергія) 
6. Наявність земель для інвестування 
7. Наявність внутрішніх інвестицій 

(надходження коштів зароблених за 
кордоном), які вкладаються в 
будівництво та підприємництво 

8. Готовність та згуртованість місцевої 
влади та еліт щодо змін, партнерські 
відносини бізнесу та влади  

9. Людський потенціал (працездатне 
населення, якість робочої сили, 
готовність людей повертатися з-за 
кордону, як джерело інвестицій) 

10. Високий рівень загальної та спеціальної 
освіти населення 

11. Поліетнічність та толерантність 
населення (будь який інвестор може 
знайти спільну мову з жителями 
громади, через те що більшість володіє 
кількома мовами) 

12. Поклади природних ресурсів (гравій, 
пісок, глина, мінеральна вода) 

13. Розвинена спортивна сфера 
14. Розвинена мережа сфери торгівлі та 

послуг 
15. Наявний водний туризм (р. Прут) 
16. Наявна історико-культурна спадщина 

 
 

1. Поганий стан транспортної 
інфраструктури громади 

2. Призупинення діяльності товарно-
залізничної станції 

3. Застарілість комунальної 
інфраструктури (незадовільний стан 
водогону, каналізаційних мереж міста 
недосконала система водовідведення 
(геологічні особливості) в громаді, 
очисні споруди (дофінансування), 
недостатня система утилізації сміття на 
міському полігоні ТПВ) 

4. Недостатня кількість інфраструктурних 
об’єктів для дозвілля дітей та молоді в 
громаді 

5. Низькій рівень підприємницької 
активності в окремих селах 

6. Відсутність можливостей для 
самореалізації (робота, дозвілля) молоді 

7. Відсутні карти інвестиційних 
пропозицій  

8. Недостатність іноземних інвестицій 
9. Низький рівень інноваційності 

економіки 
10. Відсутність сучасної містобудівної 

документації 
11. Незадовільний стан об’єктів 

антипаводкової інфраструктури 
12. Недостатнє фінансування галузі освіти 
13. Недостатнє матеріально-технічне 

забезпечення закладів освіти 
14. Низький рівень мотивації учнів до 

навчання 
15. Низький рівень зацікавленості батьків у 

здобутті дітьми повної середньої освіти 

Можливості Загрози 
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3. Обґрунтування стратегічного вибору 
Робочою групою зі стратегічного планування було проведено ряд досліджень стану 

розвитку громади. Окрім цього було опрацьовано Профіль громади. На основі отриманих 
даних, був проведений SWOT-аналіз, визначено Місію й стратегічне Бачення Новоселицької 
міської об’єднаної територіальної громади та напрацьовано переваги, виклики та ризики 
розвитку громади. 

Результати аналізу SWOT 

Сильні сторони Слабкі сторони 
1. Зручне географічне розташування та 

транспортне сполучення громади 
(розташування на трасах до МПП 
Мамалига та Дяківці, близькість до 
обласного центру, велика залізнична 
станція) 

2. Багатопрофільна залізнична станція 
3. Діюча промисловість та сільське 

господарство 
4. Сприятливі кліматичні умови для 

розвитку сільського господарства 
5. Місцевість, придатна для розвитку ФЕС 

(зелена енергія) 
6. Наявність земель для інвестування 
7. Наявність внутрішніх інвестицій 

(надходження коштів зароблених за 
кордоном), які вкладаються в 
будівництво та підприємництво 

8. Готовність та згуртованість місцевої 
влади та еліт щодо змін, партнерські 
відносини бізнесу та влади  

9. Людський потенціал (працездатне 
населення, якість робочої сили, 
готовність людей повертатися з-за 
кордону, як джерело інвестицій) 

10. Високий рівень загальної та спеціальної 
освіти населення 

11. Поліетнічність та толерантність 
населення (будь який інвестор може 
знайти спільну мову з жителями 
громади, через те що більшість володіє 
кількома мовами) 

12. Поклади природних ресурсів (гравій, 
пісок, глина, мінеральна вода) 

13. Розвинена спортивна сфера 
14. Розвинена мережа сфери торгівлі та 

послуг 
15. Наявний водний туризм (р. Прут) 
16. Наявна історико-культурна спадщина 

 
 

1. Поганий стан транспортної 
інфраструктури громади 

2. Призупинення діяльності товарно-
залізничної станції 

3. Застарілість комунальної 
інфраструктури (незадовільний стан 
водогону, каналізаційних мереж міста 
недосконала система водовідведення 
(геологічні особливості) в громаді, 
очисні споруди (дофінансування), 
недостатня система утилізації сміття на 
міському полігоні ТПВ) 

4. Недостатня кількість інфраструктурних 
об’єктів для дозвілля дітей та молоді в 
громаді 

5. Низькій рівень підприємницької 
активності в окремих селах 

6. Відсутність можливостей для 
самореалізації (робота, дозвілля) молоді 

7. Відсутні карти інвестиційних 
пропозицій  

8. Недостатність іноземних інвестицій 
9. Низький рівень інноваційності 

економіки 
10. Відсутність сучасної містобудівної 

документації 
11. Незадовільний стан об’єктів 

антипаводкової інфраструктури 
12. Недостатнє фінансування галузі освіти 
13. Недостатнє матеріально-технічне 

забезпечення закладів освіти 
14. Низький рівень мотивації учнів до 

навчання 
15. Низький рівень зацікавленості батьків у 

здобутті дітьми повної середньої освіти 

Можливості Загрози 

1. Припинення війни на Сході України 
2. Подальше впровадження реформ, 

зокрема в частині децентралізації влади 
3. Збільшення рівня доступності до 

міжнародних фінансових ресурсів 
4. Продовження реформ в Україні 

сприятиме покращенню бізнес-клімату 
5. Зростання попиту на продовольство на 

світовому ринку, зокрема, на екологічно 
чисту продукцію стимулюватиме 
розвиток фермерських господарств 

6. Освоєння нових ринків збуту для 
продукції промисловості та сільського 
господарства 

7. Використання партнерства з містами-
побратимами, міжнародних зв’язків та 
транскордонного співробітництва 

8. Зростання вантажопотоку через 
територію громади, сприятиме розвитку 
транспортно-логістичної 
інфраструктури 

9. Зростання інтересу до культурної 
спадщини 

10. Наявність всесвітньо відомих земляків 
талановитих спортсменів та співаків 

1. Ескалація конфлікту на Сході України 
2. Поглиблення міжнародної політичної та 

економічної кризи, зокрема на території 
країн ЄС 

3. Політична нестабільність в Україні 
4. Згортання реформ 
5. Високий рівень безробіття, недостатня 

кількість заходів щодо диверсифікації 
економіки 

6. Скорочення державного фінансування із 
підтримки новостворених об’єднаних 
територіальних громад 

7. Нестабільність національної валюти 
(ризики інфляції, девальвації) 

8. Низький рівень зацікавленості 
потенційних інвесторів в розвитку 
території 

9. Нестабільна соціально-політична та 
економічна ситуація в країні 

10. Корупційні прояви 
11. Ймовірність забруднення середовища 

внаслідок техногенних та природних 
катастроф 

12. Повені (припрутська зона) та зсуви 
(Рингач, Строїнці) 

13. Перекладання на місцеве 
самоврядування повноважень без 
їхнього фінансового забезпечення 

14. Відтік працездатного населення до 
м. Чернівці та за кордон 

15. Перекладання на місцеве 
самоврядування державних фінансових 
зобов‘язань щодо забезпечення 
соціальних стандартів. 

16. Обмеження/зменшення повноважень 
ОТГ щодо автономії в фінансовій сфері 

 
SWOT-матриця 

SWOT-матриця – важливий елемент визначення конкурентних переваг громади, оскільки 
дозволяє виявити взаємозв‘язки між «внутрішніми» (сильні й слабкі сторони) та «зовнішніми» 
(можливості й загрози) чинниками. Саме ці взаємозв’язки дозволяють сформулювати 
порівняльні переваги, виклики та ризики, які є основою для стратегічного вибору – 
формулювання стратегічних і оперативних цілей розвитку громади на довгострокову 
перспективу. 

Якщо сильна сторона підкріплюється можливістю, а загроза не нівелює цю сильну 
сторону, то така сильна сторона є найбільш важливою для громади. 
 
Сектор «Порівняльні переваги». Тип стратегії – агресивна, наступальна. 
 Державна бюджетна підтримка об’єднаних громад та діяльність в Україні проектів 

міжнародної технічної допомоги, які підтримуватимуть об’єднані громади, стануть 
потужним механізмом розвитку та посилення сильних сторін Новоселицької міської ОТГ. 
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 Покращенню економічної ситуації в громаді будуть спряти такі сильні сторони: наявні 
земельні ресурси, для збільшення площ під вирощування екологічно чистої 
сільськогосподарської продукції, зручне географічне розташування та транспортне 
сполучення громади (розташування на трасах до МПП Мамалига та Дяківці, близькість до 
обласного центру, велика та багатопрофільна залізнична станція), діюча промисловість та 
сільське господарство, місцевість, придатна для розвитку ФЕС (зелена енергія), наявність 
в громаді потенційно привабливих туристичних об’єктів, що сприятиме збільшенню 
потоку туристів в громаді. 

 Зростаючий світовий попит на продукти харчування, підвищений інтерес з боку інвесторів 
до сільського господарства в поєднанні із розширенням матеріально-технічної підтримки 
та завдяки наявності в громаді земель для інвестування і сприятливим кліматичним 
умовам для розвитку сільського господарства, сприятимуть розвитку в громаді 
агропромислового сектора, а також можуть стати додатковим стимулом для створення 
нових підприємств в переробній та харчовій сферах.  

 Відродження інтересу до туризму в Україні та зростання привабливості зеленого та інших 
нетрадиційних видів туризму дають можливість громаді ефективно використати наявні на 
її території природно-рекреаційні, туристичні та культурні ресурси, створити нові 
туристичні та культурні продукти. 

 Прийняття Закону України «Про передачу повноважень розпорядження землями поза 
межами населених пунктів в ОТГ» стане потужним фактором залучення інвестицій у 
громаду, у зв’язку з використанням вільних земельних ділянок. Це стане джерелом 
додаткових надходжень в бюджет громади. 

 
Сектор «Виклики». Тип стратегії – динамічна, конкурентна. 
 Діяльність в Україні проектів міжнародної технічної допомоги, які підтримуватимуть 

об’єднані громади, та державна бюджетна підтримка об’єднаних громад створять 
передумови для підвищення економічної спроможності, покращення інфраструктури та 
розвитку людського потенціалу у Новоселицькій міській ОТГ.  

 Існуючий певний дисбаланс у рівні розвитку економіки, зайнятості, сфери бюджетних і 
комунальних послуг, доходів населення, інфраструктури та соціальної сфери у  
м. Новоселиця та селах ОТГ в середньостроковій перспективі може бути усунутий завдяки 
зростаючому попиту на продукцію як промисловості та АПК, швидкому проведенні 
інвентаризації земель громади, підвищенню професійного рівня кадрів в приватному та 
бюджетному секторах, створенню конкурентних умов для залучення молоді в економіку 
громади і, опосередковано – зростанню громадської активності. 

 Медична реформа зумовить підвищення рівня надання медичних послуг в медичних 
закладах громади. Водночас покращиться стан будівель та матеріально-технічної бази 
медичних закладів громади. 

 Зростання вантажопотоку через територію громади, сприятиме розвитку та модернізації 
наявної в громаді транспортно-логістичної інфраструктури. 

 Наявність активного партнерства з містами-побратимами, міжнародних зв’язків та 
транскордонного співробітництва, наявність всесвітньо відомих земляків – талановитих 
спортсменів та співаків, сприятиме зростанню інтересу до культурної спадщини як в 
партнерів з-за кордону, жителів громади та туристів, а також реконструкції та модернізації 
інфраструктурних об’єктів для дозвілля дітей та молоді в громаді 

 Зважаючи на зростання місцевого бюджету та водночас збільшення повноважень органів 
місцевого самоврядування в ОТГ відбуватиметься зростання громадської діяльності і 
включеності в процеси життєдіяльності громади. Створюватимуться нові громадські 
організації для спільного вирішення проблемних питань громади. 
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Сектор «Ризики». Тип стратегії – оборонна. 
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Розвиток населених пунктів громади у такому випадку буде суттєво обмежений. 
 Відплив за межі громади (по Україні та за кордон) кваліфікованих кадрів обмежуватиме 

розвиток існуючих підприємств та залучення іноземних інвесторів, а також матиме 
негативні наслідки для зростання демографічного навантаження особами старшого віку, 
чим спричинятиме додаткові витрати місцевого бюджету в соціальній та медичній сфері; 
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оновлення, часті повені (припрутська зона) та зсуви (Рингач, Строїнці), призведе до високої 
ймовірності забруднення середовища внаслідок техногенних та природних катастроф; 

 Відсутність підтримки з боку державних та обласних бюджетів на збереження історичних 
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На основі проведеного SWOT аналізу, змодельованих сценаріїв розвитку громади, Робочою 
групою було визначено Місію та Стратегічне бачення розвитку Новоселицької міської 
об’єднаної територіальної громади до 2023 року: 

 
СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 

Новоселицька ОТГ – самодостатня, комфортна та гостинна громада на перетині 
прикордонних торгівельних шляхів: 

- територія з конкурентоздатними фермерськими господарствами та агропромисловим 
комплексом 

- відкрита для впровадження інновацій та інвестицій 
- із сприятливими умовами для розвитку малого та середнього бізнесу 
- з розвинутою інфраструктурою, в тому числі для спорту та туризму 
- комфортними та безпечними умовами для життя та відпочинку 
- квітуча та дружня до довкілля 
- громада, де зберігаються та примножуються багатонаціональні звичаї й традиції 
- активний учасник транскордонної та міжнародної співпраці 
 

Громада, в якій людина вільна творити. Громада, яка приваблює! 

МІСІЯ ГРОМАДИ 
Новоселицька ОТГ – громада на перетині торгівельних шляхів до Молдови та Румунії, 
стародавній форпост трьох імперій, багата історією землеробства та ремесел, колиска 
видатних співаків та спортсменів, край багатий традиціями та толерантний до усіх культур 
і релігій, де у дружбі та злагоді живуть добрі та привітні, здорові та амбітні, цілеспрямовані 
та працьовиті люди. 
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4. Стратегічні напрями розвитку громади 
Обраний шлях розвитку, що має привести громаду до стратегічного бачення, складається 

з низки стратегічних напрямів розвитку. Стратегічні напрями вказують на шляхи досягнення 
саме цього стратегічного бачення. З визначенням напрямів розвитку було продовжено процес 
свідомого вибору конкретних способів, системи цілей та результатів розв'язання визначених 
проблем і реалізації можливостей щодо розвитку громади. Кожен зі стратегічних напрямів 
конкретизується у стратегічних і оперативних цілях. 

Стратегічні напрями розвитку громади було сформульовано на засіданні Робочої групи 
зі стратегічного планування. 

А. Громада підтримки розвитку бізнесу та залучення інвестицій 
B. Громада розвинутої та енергоефективної інфраструктури, комфортного та 

безпечного проживання 
C. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного середовища, 

спорту і туризму, дружня до довкілля та центр транскордонної співпраці 
На засіданнях Робочих підгруп, сформованих за стратегічними напрямами розвитку 

громади, учасники обговорили стратегічні та оперативні цілі за кожним зі стратегічних 
напрямів розвитку громади, сформували відповідні плани дій щодо впровадження Стратегії. 
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Громада, в якій людина вільна творити. Громада, яка приваблює! 

А. Громада підтримки 
розвитку бізнесу та 

залучення інвестицій 

Стратегічні напрями розвитку 

Стратегічні цілі 

В. Громада розвинутої та 
енергоефективної 
інфраструктури, 

комфортного та безпечного 
проживання 

C. Громада розвинутої освіти 
та медицини, високого 

культурного середовища, 
спорту і туризму, дружня до 

довкілля та центр 
транскордонної співпраці 
 

А.1. Розвиток пріоритетних сфер 
економіки громади 

А.2. Залучення інвестицій 

А.3. Створення умов для 
розвитку малого та середнього 
підприємництва в громаді 

В.1. Розвиток та модернізація 
транспортної інфраструктури 

В.2. Оновлення та будівництво 
інфраструктури комунального 
господарства 

В.3. Розвиток інфраструктури 
для безпечного та комфортного 
життя в громаді 

С.2. Громадсько активна та 
культурно розвинута громада 

С.1. Якісна освіта 

С.3. Доступна медицина та 
розвинута соціальна сфера 

С.4. Громада здорового способу 
життя, активного туризму та 
дружня до довкілля 

В.4. Підвищення 
енергоефективності та 
впровадження альтернативних 
джерел енергії 

С.5. Громада активний учасник 
транскордонної та міжнародної 
співпраці 
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4.1. Стратегічний напрям А. Громада підтримки розвитку бізнесу та 
залучення інвестицій 

Даний напрямок базується на наявних у громади можливостях та зовнішніх факторах, що 
надають ОТГ потенційні можливості для створення сприятливих умов розвитку місцевого 
малого та середнього бізнесу, на наявності у громади значних земельних ресурсів, які 
сприятимуть розвитку АПК та залученню в громаду інвестицій. Загалом збільшення кількості 
підприємств, що забезпечать зменшення безробіття та збільшення надходжень до місцевого 
бюджету. 

Стратегічні проблеми 

 Низький рівень підприємницької активності в окремих селах 

 Відсутність можливостей для самореалізації (робота, дозвілля) молоді 

 Недостатня кількість переробних підприємств у сфері с/г 

 Відсутні карти інвестиційних пропозицій 

 Відсутні презентаційно-іміджеві продукти про громаду 

 Недостатність іноземних інвестицій 

 Низький рівень інноваційності економіки 

 

 
Схема стратегічних і оперативних цілей за напрямом розвитку 
А. Громада підтримки розвитку бізнесу та залучення інвестицій 

Напрям розвитку А. Громада підтримки розвитку бізнесу та залучення інвестицій 

А.1. 
Розвиток пріоритетних сфер 

економіки громади 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

А.2. 
Залучення інвестицій 

А.1.1. Оновлення та 
модернізація об’єктів 
промислового, фермерського та 
сільськогосподарського 
виробництва в громаді 

А.2.1. Створення умов для 
залучення інвестицій в громаду 

А.2.2. Розробка та просування 
презентаційно-іміджевих 
продуктів про громаду 

А.3.1. Забезпечення освітніх та 
професійних потреб 
представників МСП 

А.3. 
Створення умов для розвитку 
малого та середнього 
підприємництва в громаді 

А.1.2. Забезпечення 
кваліфікованими кадрами 
промислових  та 
сільськогосподарських 
виробництв 

А.3.2. Жителі громади отримують 
якісні та актуальні послуги від 
суб’єктів МСП 

А.2.3. Ефективне використання 
земельних ресурсів 
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Стратегічна ціль А.1. Розвиток пріоритетних сфер економіки громади 
 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
А.1.1.Оновлення та 
модернізація об’єктів 
промислового, 
фермерського та 
сільськогосподарсько
го виробництва в 
громаді 

1. Ефективне сприяння розвитку малого та середнього бізнесу. 
2. Підтримка розвитку об’єктів переробки сільськогосподарської 

продукції та м’ясопереробної промисловості.  
3. Сприяння розвитку промислових підприємств. 
4. Створення сучасних індустріальних підприємств із замкнутим циклом 

виробництва, які включатимуть сировинну і кормову базу. 
5. Дотриманням санітарних та екологічних норм і вимог при застосуванні 

хімічних засобів захисту рослин, в т.ч. у садівництві. 
6. Сприяння розвитку екологічно дружнього сільськогосподарського 

виробництва та екологічно чистої сільськогосподарської продукції. 
А.1.2. Забезпечення 
кваліфікованими 
кадрами 
промислових та 
сільськогосподарськ
их виробництв 

1. Впровадження та підтримка факультативного курсу «Організація 
власного бізнесу» та курсів за вибором. 

2. Проведення навчань для представників МСП з питань «зеленого» 
бізнесу, енергоменеджменту, альтернативної енергетики та 
збалансованих моделей споживання і виробництва. 

3. Проведення та участь в тематичних конференціях, нарадах, круглих 
столах та семінарах у сфері господарської діяльності за участю 
підприємців, громадських організацій. 

 

Стратегічна ціль А.2. Залучення інвестицій 
 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
А.2.1. Створення 
умов для залучення 
інвестицій в громаду 

1. Оновлення інвестиційного паспорту міста і розробка інвестиційного 
паспорта громади. 

2. Запланувати та зарезервувати земельні ділянки для будівництва 
об’єктів «зеленої енергетики». 

3. Реалізація проектів з розбудови та облаштування сонячних батарей та 
вітрогенераторів на території громади. 

А.2.2. Розробка та 
просування 
презентаційно-
іміджевих продуктів 
про громаду 

1. Розробка презентаційно-іміджевих продуктів про громаду. 
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Стратегічна ціль А.3. Створення умов для розвитку малого та середнього 
підприємництва в громаді 
 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
А.3.1. Забезпечення 
освітніх та 
професійних потреб 
представників МСП 
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засобів Новоселицької ОТГ. 
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План дій з досягнення цілей за стратегічним напрямом розвитку 
А. Громада підтримки розвитку бізнесу та залучення інвестицій 

Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

Стратегічна ціль А.1. Розвиток пріоритетних сфер економіки громади 
А.1.1.Оновлення та 
модернізація 
об’єктів 
промислового, 
фермерського та 
сільськогосподарсь
кого виробництва в 
громаді 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської 
ради 

Державний бюджет. 
Бюджет громади. 
Кошти із зовнішніх 
джерел, не 
заборонених чинним 
законодавством 

Зростання розвитку 
малого та середнього 
бізнесу. 
Підтримка розвитку 
сільськогосподарської 
переробки, 
м’ясопереробної 
промисловості. 

А.1.2. Забезпечення 
кваліфікованими 
кадрами 
промислових та 
сільськогосподарсь
ких виробництв 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської 
ради 

Державний бюджет. 
Бюджет громади. 
Кошти із зовнішніх 
джерел, не 
заборонених чинним 
законодавством 

Підвищено освітній 
рівень представників 
МСБ з питань «зеленого» 
бізнесу, 
енергоменеджменту, 
альтернативної 
енергетики та 
збалансованих моделей 
споживання і 
виробництва 

Стратегічна ціль А.2. Залучення інвестицій 
А.2.1. Створення 
умов для 
залучення 
інвестицій в 
громаду 

Відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
закупівель 
Новоселицької міської 
ради 

Державний бюджет. 
Бюджет громади. 
Кошти із зовнішніх 
джерел, не 
заборонених чинним 
законодавством 

Оновлено інвестиційний 
паспорт міста і 
розроблено 
інвестиційний паспорт 
громади. 
Побудовано об’єкти 
«зеленої енергетики». 
Реалізовано проекти з 
розбудови та 
облаштування сонячних 
батарей та 
вітрогенераторів на 
території громади 

А.2.2. Розробка та 
просування 
презентаційно-
іміджевих 
продуктів про 
громаду 

Відділ організаційно-
інформаційної роботи, 
розгляду звернень 
громадян, звітності, 
контролю та архівної 
справи 

Державний бюджет. 
Бюджет громади. 
Кошти із зовнішніх 
джерел, не 
заборонених чинним 
законодавством 

Розроблено та 
представлено 
презентаційно-іміджеві 
продукти про громаду та 
їх поширення. 

А.2.3. Ефективне 
використання 
земельних 
ресурсів 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської 
ради 

Державний бюджет. 
Бюджет громади. 
Кошти із зовнішніх 
джерел, не 
заборонених чинним 
законодавством 

Створення умов для 
підприємницької 
діяльності 

Стратегічна ціль А.3. Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва 
в громаді 
А.3.1. Забезпечення 
освітніх та 
професійних потреб 
представників МСП 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської 
ради 

Державний бюджет. 
Бюджет громади. 
Кошти із зовнішніх 
джерел, не 

Посилення кадрового 
потенціалу 
представників МСБ в 
громаді 
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Державний бюджет. 
Бюджет громади. 
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джерел, не 
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законодавством 

Створення умов для 
підприємницької 
діяльності 

Стратегічна ціль А.3. Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва 
в громаді 
А.3.1. Забезпечення 
освітніх та 
професійних потреб 
представників МСП 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської 
ради 

Державний бюджет. 
Бюджет громади. 
Кошти із зовнішніх 
джерел, не 

Посилення кадрового 
потенціалу 
представників МСБ в 
громаді 

Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

заборонених чинним 
законодавством 

А.3.2. Жителі 
громади отримують 
якісні та актуальні 
послуги від суб’єктів 
МСП 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської 
ради 

Державний бюджет. 
Бюджет громади. 
Кошти із зовнішніх 
джерел, не 
заборонених чинним 
законодавством 

Жителі громади 
отримають послуги, які 
для них актуальні від 
представників місцевого 
МСБ 
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4.2. Стратегічний напрям В. Громада розвинутої та енергоефективної 
інфраструктури, комфортного та безпечного проживання 
Для забезпечення добробуту населення, його всебічного розвитку необхідно створити 

належні умови життя. Стан розвитку інфраструктури об’єднаних українських громад, зокрема 
Новоселицької, не в повному обсязі відповідає сучасним викликам і потребує негайного 
реформування. Важливо, щоб заходи з будівництва або відновлення об’єктів інфраструктури 
передбачали і ряд заходів з впровадження енергоефективних технологій, що забезпечуватиме, 
у свою чергу, значне скорочення витрат бюджету громади на оплату енергоносіїв, а також 
сприятиме охороні довкілля. 
 

Стратегічні проблеми 

 Поганий стан транспортної інфраструктури громади 

 Призупинення діяльності товарно-залізничної станції 

 Застарілість комунальної інфраструктури (незадовільний стан водогону, 
каналізаційних мереж міста, недосконала система водовідведення (геологічні 
особливості) в громаді, очисні споруди (дофінансування), недостатня система 
утилізації сміття на міському полігоні ТПВ та сміттєзвалищах населених пунктів 
громади) 

 Недостатня кількість інфраструктурних туристичних об’єктів та об’єктів для дозвілля 
дітей та молоді в громаді 

 Відсутність сучасної містобудівної документації 

 Незадовільний стан об’єктів протипаводкової інфраструктури 
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Схема стратегічних і оперативних цілей за напрямом розвитку 
В. Громада розвинутої та енергоефективної інфраструктури, комфортного та 

безпечного проживання 
  

Напрям розвитку В. Громада розвинутої та енергоефективної інфраструктури, 
комфортного та безпечного проживання 

В.1. 
Розвиток та 

модернізація 
транспортної 

інфраструктури 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

В.2. 
Оновлення та 
будівництво 

інфраструктури 
комунального 
господарства 

В.3. 
Розвиток 

інфраструктури для 
безпечного та 

комфортного життя в 
громаді 

В.1.1. Відновлення та 
реконструкція 
державних, місцевих та 
комунальних доріг, 
розвиток транспортної 
інфраструктури 
(тротуари) в громаді 

В.1.2.Облаштування 
велоінфраструктури в 
громаді 

В.2.3. Благоустрій та 
оновлення зелених зон 
громади та створення 
зон рекреації 

В.2.2. Будівництво та 
реконструкція 
протипаводкових 
об’єктів в громаді 

В.3.1.Оновлення та 
модернізація вуличного 
освітлення на території 
громади 

В.3.2. Створення Центру 
безпеки та пожежних 
станцій в громаді 

В.2.1. Будівництво та 
реконструкція об’єктів 
соціальної сфери, 
оновлення та 
модернізація інженерних 
комунікацій в громаді 

В.4. 
Підвищення 

енергоефективності 
та впровадження 
альтернативних 
джерел енергії 

В.4.1.Впровадження 
системи муніципального 
енергомоніторингу та 
енергоменеджменту 

В.2.4. Оновлення парку 
комунальної спецтехніки 
громади 

В.2.5. Ефективна 
система поводження з 
ТПВ та утилізації 
відходів 

В.3.3. Оновлення та 
розширення системи 
відеоспостереження на 
території громади 

В.4.2.Проведення 
енергоефективних 
заходів в комунальних 
закладах громади 

В.4.3.Модернізація 
систем теплопостачання 
з використанням 
еннергоефективних 
технологій 

В.1.3. Відновлення 
роботи товарної 
залізничної станції в 
м. Новоселиця В.3.4. Просторовий 

розвиток громади 
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Стратегічна ціль В.1. Розвиток та модернізація транспортної інфраструктури 
 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
В.1.1. Відновлення та 
реконструкція 
державних, місцевих та 
комунальних доріг, 
розвиток транспортної 
інфраструктури 
(тротуари) в громаді 

1. Покращення технічного стану та облаштування мережі доріг, 
тротуарів у Новоселицькій ОТГ 

2. Оптимізація графіків руху, маршрутів та підвищення рівня 
комфорту пасажирських перевезень 

В.1.2. Облаштування 
велоінфраструктури в 
громаді 

1. Розробка та реалізація Програми розвитку велосипедної 
інфраструктури. (в т.ч. маршрути, доріжки, стоянки, тощо) 

В.1.3. Відновлення 
роботи товарної 
залізничної станції в  
м. Новоселиця 

1. Використання багатопрофільної залізничної станції в Новоселиці 

Стратегічна ціль В.2. Оновлення та будівництво інфраструктури комунального господарства 
 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
В.2.1. Будівництво та 
реконструкція об’єктів 
соціальної сфери, 
оновлення та 
модернізація інженерних 
комунікацій в громаді 

1. Створення та відновлення публічних просторів, об’єктів освіти, 
культури, спорту та медицини на території громади 

2. Проведення реконструкції діючих каналізаційних очисних споруд 
з впровадженням новітніх технологій по переробці мулу та 
сучасних систем знезараження очищених стічних вод 

3. Впровадження сучасних технологій очистки стічних вод 
(фітотехнології) 

4. Будівництво та реконструкція локальних очисних споруд 
(компактних блоків закритого типу), водозаборів та водопроводів 

5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт інженерних 
мереж в об’єктах соціальної сфери 

6. Оптимізація роботи систем централізованого водопостачання та 
водовідведення та опалення 

В.2.2. Будівництво та 
реконструкція 
протипаводкових 
об’єктів в громаді 

1. Будівництво та відновлення захисних дамб, водовідвідних 
каналів, берегоукріплення водотоків та річок 

2. Контроль забудови в межах русла річок 

В.2.3. Благоустрій та 
оновлення зелених зон 
громади та створення зон 
рекреації 

1. Озеленення та облаштування зелених зон та зон відпочинку 
2. Збільшення площі парків та лісів 
3. Боротьба з карантинними рослинами 

В.2.4. Оновлення парку 
комунальної спецтехніки 
громади 

1. Придбання комбінованої дорожньої машини з поливним та 
піскорозкидальним обладнанням, грейдером 

2. Закупівля спецтехніки для збору та транспортування ТПВ 
В.2.5. Ефективна система 
поводження з ТПВ та 
утилізації відходів 

1. Впровадження системи роздільного збирання і поетапного 
транспортування відходів від моменту утворення до кінцевого 
результату переробки та утилізації 

2. Встановлення сортувальної лінії ТПВ на території міського 
полігону 

3. Створення цілісної системи для зменшення кількості «кінцевих» 
відходів (зокрема тих, що розміщуються на звалищах і не 
використовуються, як вторинні ресурси) 
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Стратегічна ціль В.1. Розвиток та модернізація транспортної інфраструктури 
 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
В.1.1. Відновлення та 
реконструкція 
державних, місцевих та 
комунальних доріг, 
розвиток транспортної 
інфраструктури 
(тротуари) в громаді 

1. Покращення технічного стану та облаштування мережі доріг, 
тротуарів у Новоселицькій ОТГ 

2. Оптимізація графіків руху, маршрутів та підвищення рівня 
комфорту пасажирських перевезень 

В.1.2. Облаштування 
велоінфраструктури в 
громаді 

1. Розробка та реалізація Програми розвитку велосипедної 
інфраструктури. (в т.ч. маршрути, доріжки, стоянки, тощо) 

В.1.3. Відновлення 
роботи товарної 
залізничної станції в  
м. Новоселиця 

1. Використання багатопрофільної залізничної станції в Новоселиці 

Стратегічна ціль В.2. Оновлення та будівництво інфраструктури комунального господарства 
 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
В.2.1. Будівництво та 
реконструкція об’єктів 
соціальної сфери, 
оновлення та 
модернізація інженерних 
комунікацій в громаді 

1. Створення та відновлення публічних просторів, об’єктів освіти, 
культури, спорту та медицини на території громади 

2. Проведення реконструкції діючих каналізаційних очисних споруд 
з впровадженням новітніх технологій по переробці мулу та 
сучасних систем знезараження очищених стічних вод 

3. Впровадження сучасних технологій очистки стічних вод 
(фітотехнології) 

4. Будівництво та реконструкція локальних очисних споруд 
(компактних блоків закритого типу), водозаборів та водопроводів 

5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт інженерних 
мереж в об’єктах соціальної сфери 

6. Оптимізація роботи систем централізованого водопостачання та 
водовідведення та опалення 

В.2.2. Будівництво та 
реконструкція 
протипаводкових 
об’єктів в громаді 

1. Будівництво та відновлення захисних дамб, водовідвідних 
каналів, берегоукріплення водотоків та річок 

2. Контроль забудови в межах русла річок 

В.2.3. Благоустрій та 
оновлення зелених зон 
громади та створення зон 
рекреації 

1. Озеленення та облаштування зелених зон та зон відпочинку 
2. Збільшення площі парків та лісів 
3. Боротьба з карантинними рослинами 

В.2.4. Оновлення парку 
комунальної спецтехніки 
громади 

1. Придбання комбінованої дорожньої машини з поливним та 
піскорозкидальним обладнанням, грейдером 

2. Закупівля спецтехніки для збору та транспортування ТПВ 
В.2.5. Ефективна система 
поводження з ТПВ та 
утилізації відходів 

1. Впровадження системи роздільного збирання і поетапного 
транспортування відходів від моменту утворення до кінцевого 
результату переробки та утилізації 

2. Встановлення сортувальної лінії ТПВ на території міського 
полігону 

3. Створення цілісної системи для зменшення кількості «кінцевих» 
відходів (зокрема тих, що розміщуються на звалищах і не 
використовуються, як вторинні ресурси) 

 
  

Стратегічна ціль В.3. Розвиток інфраструктури для безпечного та комфортного життя в 
громаді 
 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
В.3.1. Оновлення та 
модернізація вуличного 
освітлення на території 
громади 

1. Встановлення та заміна існуючих світильників на нові та 
встановлення відсутніх світильників (зокрема придбання 
енергозберігаючих світлодіодних світильників та супутніх 
матеріалів, монтаж придбаного обладнання) 

2. Часткова заміна існуючих повітряних ліній на самонесучі 
ізольовані (зокрема придбання економічних, енергоефективних 
проводів, їх монтаж) 

3. Реконструкція системи управління освітленням  
(в т. ч. встановлення нових шаф) 

В.3.2. Створення Центру 
безпеки та пожежних 
станцій в громаді 

1. Впровадження сучасної системи інтелектуального контролю 
безпеки (моніторинг, своєчасне інформування та координацію 
всіх ланок, відповідальних за безпеку, а також зв’язок з 
населенням) 

2. Будівництво та реконструкція об’єктів інфраструктури в ОТГ, які 
сприятимуть гарантуванню безпеки в громаді (центр безпеки, 
пожежне депо, поліцейські станції та ін.) 

3. Ефективна взаємодія усіх служб, відповідальних за забезпечення 
захисту населення на локальному рівні 

4. Покращення умов безпеки дорожнього руху, для транспорту та 
пішоходів 

В.3.3. Оновлення та 
розширення системи 
відеоспостереження на 
території громади 

1. Впровадження розширеної системи відео спостереження для 
підвищення рівня громадської безпеки та зменшення кількості 
правопорушень в старостинських округах 

В.3.4. Просторовий 
розвиток громади 

1. Розроблення генеральних планів Новоселицької ОТГ 

Стратегічна ціль В.4. Підвищення енергоефективності та впровадження 
альтернативних джерел енергії 
 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
В.4.1. Впровадження 
системи муніципального 
енергомоніторингу та 
енергоменеджменту 

1. Розробка та прийняття Положення щодо енергоефективної 
політики громади 

2. Забезпечення лічильниками всіх будівель муніципальної та 
державної власності 

3. Запровадження Програмного забезпечення для проведення 
енергомоніторингу усіх будівель муніципальної та державної 
власності 

4. Визначення відповідальних осіб з питань енергоефективності на 
рівні міської ради, комунальних підприємств та будівель 

В.4.2. Проведення 
енергоефективних 
заходів в комунальних 
закладах громади 

1. Проведення енергоаудитів та отримання сертифікатів 
енергетичної ефективності будівель комунальної власності 

2. Оптимізація системи освітлення громади (в т.ч. встановлення 
енергоефективних освітлювальних приладів та датчиків руху) 

3. Проведення термомодернізації будівель комунальної сфери 
4. Встановлення сонячних батарей та колекторів 

В.4.3. Модернізація 
систем теплопостачання з 
використанням 
еннергоефективних 
технологій 

1. Реконструкція та модернізація системи централізованого 
теплопостачання (в т.ч. заміна радіаторів системи опалення, 
ремонт системи опалення з гідрохімічним очищенням, утеплення 
трубопроводів системи опалення, заміна існуючого обладнання на 
більш енергоефективне) 

2. Реконструкція системи опалення у вільних приміщеннях 
комунальних закладів громади 
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Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
3. Модернізація котелень та заміна котлів на енергоефективні та/або 

з використанням альтернативних джерел енергії 
4. Підтримання програм уряду щодо здешевлення «теплих» 

кредитів» 

 

План дій з досягнення цілей за стратегічним напрямом розвитку 
В. Громада розвинутої та енергоефективної інфраструктури, комфортного та 

безпечного проживання 

Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

Стратегічна ціль В.1.Розвиток та модернізація транспортної інфраструктури 
В.1.1. Відновлення та 
реконструкція 
державних, місцевих 
та комунальних 
доріг, розвиток 
транспортної 
інфраструктури 
(тротуари) в громаді 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
транспорту, 
благоустрою та 
охорони 
навколишнього 
середовища 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Покращення технічного стану 
та облаштування мережі 
доріг, тротуарів у 
Новоселицькій ОТГ. 
Оптимізація графіків руху, 
маршрутів та підвищення 
рівня комфорту пасажирських 
перевезень. 
 

В.1.2. Облаштування 
велоінфраструктури 
в громаді 

Уповноважений 
відділ 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Сформовано велокультуру 
серед частини жителів 
громади та розпочато 
облаштування 
велоінфраструктури в громаді 

В.1.3. Відновлення 
роботи товарної 
залізничної станції в 
м. Новоселиця 

Уповноважений 
відділ 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Відновлено роботу 
залізничної станції в 
м. Новоселиця, як 
логістичного центру для 
місцевих промислових та 
сільськогосподарських 
виробників 

Стратегічна ціль В.2. Розвиток транспортної та просторової інфраструктури громади 
В.2.1. Будівництво та 
реконструкція 
об’єктів соціальної 
сфери, оновлення та 
модернізація 
інженерних 
комунікацій в 
громаді 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
транспорту, 
благоустрою та 
охорони 
навколишнього 
середовища 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Оновлено стан об’єктів 
соціальної сфери та інженерні 
комунікації в громаді 

В.2.2. Будівництво та 
реконструкція 
протипаводкових 
об’єктів в громаді 

Уповноважений 
відділ 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Забезпечено зменшення 
ризику паводків та зсувів на 
території громади 
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Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
3. Модернізація котелень та заміна котлів на енергоефективні та/або 

з використанням альтернативних джерел енергії 
4. Підтримання програм уряду щодо здешевлення «теплих» 

кредитів» 

 

План дій з досягнення цілей за стратегічним напрямом розвитку 
В. Громада розвинутої та енергоефективної інфраструктури, комфортного та 

безпечного проживання 

Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

Стратегічна ціль В.1.Розвиток та модернізація транспортної інфраструктури 
В.1.1. Відновлення та 
реконструкція 
державних, місцевих 
та комунальних 
доріг, розвиток 
транспортної 
інфраструктури 
(тротуари) в громаді 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
транспорту, 
благоустрою та 
охорони 
навколишнього 
середовища 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Покращення технічного стану 
та облаштування мережі 
доріг, тротуарів у 
Новоселицькій ОТГ. 
Оптимізація графіків руху, 
маршрутів та підвищення 
рівня комфорту пасажирських 
перевезень. 
 

В.1.2. Облаштування 
велоінфраструктури 
в громаді 

Уповноважений 
відділ 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Сформовано велокультуру 
серед частини жителів 
громади та розпочато 
облаштування 
велоінфраструктури в громаді 

В.1.3. Відновлення 
роботи товарної 
залізничної станції в 
м. Новоселиця 

Уповноважений 
відділ 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Відновлено роботу 
залізничної станції в 
м. Новоселиця, як 
логістичного центру для 
місцевих промислових та 
сільськогосподарських 
виробників 

Стратегічна ціль В.2. Розвиток транспортної та просторової інфраструктури громади 
В.2.1. Будівництво та 
реконструкція 
об’єктів соціальної 
сфери, оновлення та 
модернізація 
інженерних 
комунікацій в 
громаді 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
транспорту, 
благоустрою та 
охорони 
навколишнього 
середовища 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Оновлено стан об’єктів 
соціальної сфери та інженерні 
комунікації в громаді 

В.2.2. Будівництво та 
реконструкція 
протипаводкових 
об’єктів в громаді 

Уповноважений 
відділ 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Забезпечено зменшення 
ризику паводків та зсувів на 
території громади 

В.2.3. Благоустрій та 
оновлення зелених 
зон громади та 
створення зон 
рекреації 

Уповноважений 
відділ 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Створено умови для 
відпочинку жителів громади 
на об’єктах в зелених зонах. 
Сприяння збереженню 
зелених насаджень на 
території громади 

В.2.4. Оновлення 
парку комунальної 
спецтехніки громади 

Уповноважений 
відділ 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Створені умови для 
ефективної роботи 
комунальних господарств 
громади 

В.2.5. Ефективна 
система поводження 
з ТПВ та утилізації 
відходів 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
транспорту, 
благоустрою та 
охорони 
навколишнього 
середовища 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

В громаді діє система збору та 
утилізації ТПВ та зменшено 
кількість стихійних звалищ 
сміття 

Стратегічна ціль В.3. Розвиток інфраструктури для безпечного та комфортного життя в 
громаді 
В.3.1. Оновлення та 
модернізація 
вуличного освітлення 
на території громади 

Уповноважений 
відділ 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Сприяння зменшенню 
видатків з місцевого бюджету, 
створення безпечних умов для 
жителів громади в темний час 
доби 
 

В.3.2. Створення 
Центру безпеки та 
пожежних станцій в 
громаді 

Відділ цивільного 
захисту, НС та 
оборонно-
мобілізаційної 
роботи апарату 
виконавчого 
комітету 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Будівництво та обладнання 
об’єктів та інфраструктури, 
які сприяють підвищенню 
рівня безпеки жителів на 
території громади 

В.3.3. Оновлення та 
розширення системи 
відеоспостереження 
на території громади 

Уповноважений 
відділ 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Підвищення рівня безпеки 
жителів громади 

В.3.4. Просторовий 
розвиток громади 

Уповноважений 
відділ 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Сприяння розвитку громади 
завдяки наявності 
Генеральних планів  
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Стратегічна ціль В.4. Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних 
джерел енергії 
В.4.1. Впровадження 
системи 
муніципального 
енергомоніторингу та 
енергоменеджменту 

Уповноважений 
відділ 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Впровадження 
енергоефективної політики в 
громаді 

В.4.2. Проведення 
енергоефективних 
заходів в 
комунальних 
закладах громади 

Уповноважений 
відділ 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Сприяння в отриманню 
сертифікатів енергетичної 
ефективності більшості 
будівель комунальної 
власності в громаді 

В.4.3. Модернізація 
систем 
теплопостачання з 
використанням 
еннергоефективних 
технологій 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
транспорту, 
благоустрою та 
охорони 
навколишнього 
середовища і 
Відділ культури 
спорту, сім’ї та 
молоді 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Сприяння реконструкції та 
модернізації системи 
теплопостачання в 
комунальних приміщеннях 
громади 
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Стратегічна ціль В.4. Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних 
джерел енергії 
В.4.1. Впровадження 
системи 
муніципального 
енергомоніторингу та 
енергоменеджменту 

Уповноважений 
відділ 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Впровадження 
енергоефективної політики в 
громаді 

В.4.2. Проведення 
енергоефективних 
заходів в 
комунальних 
закладах громади 

Уповноважений 
відділ 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Сприяння в отриманню 
сертифікатів енергетичної 
ефективності більшості 
будівель комунальної 
власності в громаді 

В.4.3. Модернізація 
систем 
теплопостачання з 
використанням 
еннергоефективних 
технологій 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
транспорту, 
благоустрою та 
охорони 
навколишнього 
середовища і 
Відділ культури 
спорту, сім’ї та 
молоді 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти із 
зовнішніх джерел, 
не заборонених 
чинним 
законодавством 

Сприяння реконструкції та 
модернізації системи 
теплопостачання в 
комунальних приміщеннях 
громади 

4.3. Стратегічний напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, 
високого культурного середовища, спорту і туризму, дружня до 
довкілля та центр транскордонної співпраці 
Якість освіти – це сукупність показників, що розкривають різноманітні аспекти 

діяльності навчальних закладів: зміст освіти, форми й методи навчання, матеріально-технічну 
базу, кадровий склад. Якісна освіта сьогодні – це здобуття учнями та всіма бажаючими 
потрібних для сучасного суспільства знань, умінь, навичок, які вони можуть застосовувати на 
практиці (в житті). Всім відомо, що якість освіти впливає на подальший розвиток життя 
дитини та людини, від неї залежить, чи зможе людина знайти себе у майбутньому, завжди мати 
можливість отримати та вміти застосовувати необхідні знання та навички. 

Сучасний підхід до поліпшення якості медичної допомоги спрямований на покращання 
доступності медичної допомоги до пацієнта, підвищення ефективності закладів охорони 
здоров’я громади, застосування нових, прогресивних медичних технологій обстеження та 
лікування пацієнтів. 

Культурне середовище існує завдяки численним взаєминам. Чим ширша й 
різноманітніша соціальна структура громади, чим більше в ній різних культурних організацій, 
тим інтенсивніший розвиток духовного життя. Але цей зв'язок не є лінійним. Завжди є частина 
населення, що не відвідує культурні заклади. У цьому якраз і полягає протиріччя між речовими 
та людськими елементами культурного середовища. Культурне життя громади 
характеризуються бурхливим сплеском. З’явилися нові творчі тенденції в духовній культурі. 
Відроджується інтерес до народної творчості. Відкриваються забуті, заборонені імена, 
численні культурні акції фінансуються різними спонсорами. 

Одним із головних пріоритетів розвитку громади визначено транскордонне 
співробітництво. Така євроінтеграційна спрямованість розвитку громади, обумовлена як 
історичним досвідом розбудови унікальної прикордонної співпраці на території Буковини на 
перетині історичних торгових шляхів, так і використанням сучасних інструментів та форм 
транскордонного співробітництва. 

 
Стратегічні проблеми 

 Низька екологічна культура населення 

 Невідповідність пропозицій щодо підготовки фахівців ПТНЗ потребам економіки 
громади 

 Застаріла матеріально-технічна база закладів освіти, культури та спорту 

 Недостатнє фінансування галузі освіти 

 Зменшення кількості класів та учнів в закладах освіти 

 Низький рівень мотивації учнів до навчання 

 Низький рівень зацікавленості батьків у здобутті дітьми повної середньої освіти 

 Відсутність у більшості медичних закладів сучасного діагностичного обладнання 

 Недостатня залученість жителів громади до вирішення місцевих проблем 

 Вибірковий доступ до культурних надбань, обмежене використання у цій сфері 
новітніх інформаційних технологій 

 Недостатня популяризація якісних і різноманітних зразків культури й мистецтва серед 
якнайширших прошарків суспільства 

 Короткотерміновість різноформатної транскордонної співпраці 
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Схема стратегічних і оперативних цілей за напрямом розвитку 
С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного середовища, спорту і 

туризму, дружня до довкілля та центр транскордонної співпраці 
 
 
 
 
 
 

С.1. 
Якісна освіта 

Оперативні цілі 

С.2. 
Громадсько 
активна та 
культурно 

розвинута громада 

С.3. 
Доступна 

медицина та 
розвинута 

соціальна сфера 

С.1.1. Сприяння 
отриманню в 
громаді якісних 
освітніх послуг 

С.1.2. Розвиток 
позашкільної 
освіти 

С.2.1. Надання 
якісних та 
актуальних послуг 
в сфері культури 

С.3.2.Надання 
якісних 
адміністративних 
послуг населенню 
громади 

С.4.3. Підвищення 
рівня екологічної 
освіти жителів 
громади 

С.3.1. Надання 
якісних медичних 
та соціальних 
послуг 

С.2.2. Збереження 
та популяризація 
(в т. ч. на 
різноформатних 
заходах) народних 
звичаїв та 
традицій в сфері 
культури 

Стратегічні цілі 

Напрям розвитку С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 
середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр транскордонної співпраці 

С.4. 
Громада здорового 

способу життя, 
активного туризму 

та дружня до 
довкілля 

С.2.4.Впроваджен
ня інформаційно-
програмних 
продуктів в 
діяльність ОМС та 
залучення жителів 
до управління 
громадою і 
контролю за 
діяльністю ОМС 

С.4.1. Створення 
умов для 
реабілітації, 
занять фізичною 
культурою та 
спортом, 
залучення до 
здорового способу 
життя жителів 
громади 

С.4.2. Створення 
умов для розвитку 
та популяризації 
туризму в громаді С.2.3. Розвиток 

учнівського та 
молодіжного 
самоврядування 

С.5. 
Громада активний 

учасник 
транскордонної та 

міжнародної 
співпраці 

С.5.1. Громада 
активний учасник 
програм 
транскордонної та 
міжнародної 
співпраці 
 

С.2.5. Активізація 
мешканців через 
впровадження 
бюджету участі 

С.5.2. Сприяння 
вирішенню 
спільних місцевих 
екологічних 
проблем та 
забезпечення 
захисту 
навколишнього 
середовища 

С.1.3. 
Забезпечення 
рівного доступу до 
якісної шкільної, 
дошкільної та 
позашкільної 
освіти 

С.1.4. Створення 
Нового освітнього 
простору 
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Схема стратегічних і оперативних цілей за напрямом розвитку 
С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного середовища, спорту і 

туризму, дружня до довкілля та центр транскордонної співпраці 
 
 
 
 
 
 

С.1. 
Якісна освіта 

Оперативні цілі 

С.2. 
Громадсько 
активна та 
культурно 

розвинута громада 

С.3. 
Доступна 

медицина та 
розвинута 

соціальна сфера 

С.1.1. Сприяння 
отриманню в 
громаді якісних 
освітніх послуг 

С.1.2. Розвиток 
позашкільної 
освіти 

С.2.1. Надання 
якісних та 
актуальних послуг 
в сфері культури 

С.3.2.Надання 
якісних 
адміністративних 
послуг населенню 
громади 

С.4.3. Підвищення 
рівня екологічної 
освіти жителів 
громади 

С.3.1. Надання 
якісних медичних 
та соціальних 
послуг 

С.2.2. Збереження 
та популяризація 
(в т. ч. на 
різноформатних 
заходах) народних 
звичаїв та 
традицій в сфері 
культури 

Стратегічні цілі 

Напрям розвитку С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 
середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр транскордонної співпраці 

С.4. 
Громада здорового 

способу життя, 
активного туризму 

та дружня до 
довкілля 

С.2.4.Впроваджен
ня інформаційно-
програмних 
продуктів в 
діяльність ОМС та 
залучення жителів 
до управління 
громадою і 
контролю за 
діяльністю ОМС 

С.4.1. Створення 
умов для 
реабілітації, 
занять фізичною 
культурою та 
спортом, 
залучення до 
здорового способу 
життя жителів 
громади 

С.4.2. Створення 
умов для розвитку 
та популяризації 
туризму в громаді С.2.3. Розвиток 

учнівського та 
молодіжного 
самоврядування 

С.5. 
Громада активний 

учасник 
транскордонної та 

міжнародної 
співпраці 

С.5.1. Громада 
активний учасник 
програм 
транскордонної та 
міжнародної 
співпраці 
 

С.2.5. Активізація 
мешканців через 
впровадження 
бюджету участі 

С.5.2. Сприяння 
вирішенню 
спільних місцевих 
екологічних 
проблем та 
забезпечення 
захисту 
навколишнього 
середовища 

С.1.3. 
Забезпечення 
рівного доступу до 
якісної шкільної, 
дошкільної та 
позашкільної 
освіти 

С.1.4. Створення 
Нового освітнього 
простору 

Стратегічна ціль С.1. Якісна освіта 
 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
С.1.1.Сприяння 
отриманню в громаді 
якісних освітніх послуг 

1. Забезпечення стовідсоткового використання варіативної складової 
освітньої програми 

2. Забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання 
і підтримки обдарованих учнів 

3. Розширення співпраці педагогічних колективів закладів освіти та 
батьків у підготовці дітей до школи 

4. Сприяння підготовці учнів до зовнішнього незалежного 
оцінювання 

С.1.2. Розвиток 
позашкільної освіти 

1. Створення Центру позашкільної освіти дітей та молоді в ОТГ 
2. Забезпечення єдиного «програмного поля» та варіативності 

навчальних програм у закладах позашкільної освіти в межах ОТГ та 
організація різних форм позашкільної освіти 

3. Запровадження систематичного моніторингу потреб дітей та молоді 
у додатковій освіті та удосконалення системи психодіагностичних 
досліджень, спрямованих на пошук обдарованих дітей та молоді 

С.1.3. Забезпечення 
рівного доступу до 
якісної шкільної, 
дошкільної та 
позашкільної освіти 

1. Розвиток мережі закладів загальної середньої освіти та закладів 
дошкільної освіти з урахуванням демографічних, економічних, 
соціальних перспектив 

2. Забезпечення планомірної реконструкції інфраструктури освіти та 
продовження роботи зі створення умов рівного доступу до 
приміщень освітніх закладів дітей з обмеженими фізичними 
можливостями 

3. Забезпечення використання онлайн ресурсів в освітньому процесі 
освітніх закладів 

4. Формування в освітніх закладах середовища, сприятливого для 
збереження здоров’я та забезпечення здорового способу життя 
учнів 

С.1.4. Створення 
Нового освітнього 
простору 

1. Створення в освітніх закладах середовища для різнобічного 
розвитку, навчання, виховання й соціалізації особистості, яка 
відповідає вимогам часу 

2. Запровадження у закладах освіти вивчення та використання 
міжнародної практики (зокрема, країн Європейського Союзу) щодо 
отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги 

3. Удосконалення й осучаснення навчально-методичного 
забезпечення освітнього процесу освітніх закладів (наочність, 
посібники, література та періодичні фахові видання тощо) 

4. Створення екологічних гуртків і проведення екологічних конкурсів 

Стратегічна ціль С.2. Громадсько активна та культурно розвинута громада 
 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
С.2.1. Надання якісних 
та актуальних послуг в 
сфері культури 

1. Реорганізація клубних установ громади в сучасні центри культури 
та дозвілля населення, оновлення їхньої матеріально-технічної бази 

2. Проведення ремонтів та реконструкцій закладів культури ОТГ 
3. Перепрофілювання та покращення матеріально-технічної бази 

бібліотек 
4. Сприяння розвитку молодіжних культурних течій 

С.2.2. Збереження та 
популяризація (в т. ч. на 
різноформатних 
заходах) народних 
звичаїв та традицій в 
сфері культури 

1. Проведення фольклорно-етнографічних свят в громаді 
2. Проведення в громаді щорічного міжнародного культурно-

мистецького фестивалю 
3. Сприяння розвитку діючим культурно-мистецьким (народним, 

аматорським та фольклорним) колективам громади 
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Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
4. Забезпечення фінансування культурно-мистецьких колективів, які 

представляють громаду на місцевих, регіональних, всеукраїнських 
та міжнародних фестивалях та заходах 

С.2.3. Розвиток 
учнівського та 
молодіжного 
самоврядування 

1. Підтримка органів учнівського та студентського самоврядування 
2. Підтримка молодіжної ради громади 
3. Створення та підтримка молодіжного центру громади 

С.2.4. Впровадження 
інформаційно-
програмних продуктів в 
діяльність ОМС та 
залучення жителів до 
управління громадою і 
контролю за діяльністю 
ОМС 

1. Підтримка громадських організацій, фондів та ініціатив 
2. Створення системи залучення жителів громади до розв’язання 

екологічних проблем 
3. Впровадження інформаційно-програмних продуктів в діяльність 

ОМС 

С.2.5. Активізації 
мешканців через 
впровадження бюджету 
участі 

1. Запровадження щорічного конкурсу громадських ініціатив 

Стратегічна ціль С.3. Доступна медицина та розвинута соціальна сфера 
 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
С.3.1. Надання якісних 
медичних та соціальних 
послуг 

1. Організація повноцінної профілактики в закладах первинної ланки 
громади 

2. Створення на території громади Центру спроможної мережі і карти 
логістично-пов’язаних територій 

3. Сприяння підвищенню професійної компетенції медичного 
персоналу 

4. Облаштування та будівництво амбулаторій загальної практики 
сімейної медицини в громаді 

С.3.2. Надання якісних 
адміністративних 
послуг населенню 
громади 

1. Започаткування діяльності в громаді ЦНАПу 
2. Забезпечення доступних та безбар’єрних умов для отримання 

адміністративних послуг усіма мешканцями ОТГ 

Стратегічна ціль С.4. Громада здорового способу життя, активного туризму та дружня 
до довкілля 
 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
С.4.1. Створення умов 
для реабілітації, занять 
фізичною культурою та 
спортом, залучення до 
здорового способу 
життя жителів громади 

1. Створення та технічне оснащення комунального спортивного клубу 
та ДЮСШ громади 

2. Створення нових та підтримання існуючих спортивних гуртків 
3. Встановлення нових спортивних і дитячих майданчиків 
4. Популяризація здорового способу життя 

C.4.2. Створення умов 
для розвитку та 
популяризації туризму в 
громаді 

1. Створення та підтримка діяльності комунального центру туризму 
2. Надання матеріально-технічної підтримки організаціям 

громадянського суспільства в громаді дотичним до сфери туризму 
3. Створення туристичних маршрутів на території громади 
4. Відродження та розвиток традиційних народних ремесел 

C.4.3. Підвищення рівня 
екологічної освіти 
жителів громади 

1. Проведення освітньо-роз’яснювальних заходів з населенням щодо 
поводження з ТПВ із залученням ЗМІ 

2. Підтримка громадських екологічних ініціатив 
3. Проведення Днів зеленої громади 
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Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
4. Забезпечення фінансування культурно-мистецьких колективів, які 

представляють громаду на місцевих, регіональних, всеукраїнських 
та міжнародних фестивалях та заходах 

С.2.3. Розвиток 
учнівського та 
молодіжного 
самоврядування 

1. Підтримка органів учнівського та студентського самоврядування 
2. Підтримка молодіжної ради громади 
3. Створення та підтримка молодіжного центру громади 

С.2.4. Впровадження 
інформаційно-
програмних продуктів в 
діяльність ОМС та 
залучення жителів до 
управління громадою і 
контролю за діяльністю 
ОМС 

1. Підтримка громадських організацій, фондів та ініціатив 
2. Створення системи залучення жителів громади до розв’язання 

екологічних проблем 
3. Впровадження інформаційно-програмних продуктів в діяльність 

ОМС 

С.2.5. Активізації 
мешканців через 
впровадження бюджету 
участі 

1. Запровадження щорічного конкурсу громадських ініціатив 

Стратегічна ціль С.3. Доступна медицина та розвинута соціальна сфера 
 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
С.3.1. Надання якісних 
медичних та соціальних 
послуг 

1. Організація повноцінної профілактики в закладах первинної ланки 
громади 

2. Створення на території громади Центру спроможної мережі і карти 
логістично-пов’язаних територій 

3. Сприяння підвищенню професійної компетенції медичного 
персоналу 

4. Облаштування та будівництво амбулаторій загальної практики 
сімейної медицини в громаді 

С.3.2. Надання якісних 
адміністративних 
послуг населенню 
громади 

1. Започаткування діяльності в громаді ЦНАПу 
2. Забезпечення доступних та безбар’єрних умов для отримання 

адміністративних послуг усіма мешканцями ОТГ 

Стратегічна ціль С.4. Громада здорового способу життя, активного туризму та дружня 
до довкілля 
 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
С.4.1. Створення умов 
для реабілітації, занять 
фізичною культурою та 
спортом, залучення до 
здорового способу 
життя жителів громади 

1. Створення та технічне оснащення комунального спортивного клубу 
та ДЮСШ громади 

2. Створення нових та підтримання існуючих спортивних гуртків 
3. Встановлення нових спортивних і дитячих майданчиків 
4. Популяризація здорового способу життя 

C.4.2. Створення умов 
для розвитку та 
популяризації туризму в 
громаді 

1. Створення та підтримка діяльності комунального центру туризму 
2. Надання матеріально-технічної підтримки організаціям 

громадянського суспільства в громаді дотичним до сфери туризму 
3. Створення туристичних маршрутів на території громади 
4. Відродження та розвиток традиційних народних ремесел 

C.4.3. Підвищення рівня 
екологічної освіти 
жителів громади 

1. Проведення освітньо-роз’яснювальних заходів з населенням щодо 
поводження з ТПВ із залученням ЗМІ 

2. Підтримка громадських екологічних ініціатив 
3. Проведення Днів зеленої громади 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
4. Проведення екологічних акцій очищення берегів річок та озер, 

території лісосмуг, розчищення й розмулення джерел тощо 

Стратегічна ціль С.5. Громада активний учасник транскордонної та міжнародної 
співпраці 
 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
C.5.1. Громада 
активний учасник 
програм 
транскордонної та 
міжнародної співпраці 

1. Створення умов для залучення громади до Програм транскордонної 
співпраці 

2. Створення умов для залучення громади до Програм міжнародної 
технічної допомоги 

C.5.2. Сприяння 
вирішенню спільних 
місцевих екологічних 
проблем та 
забезпечення захисту 
навколишнього 
середовища 

1. Сприяння покращенню екологічного стану та стану навколишнього 
середовища на транскордонних територіях в громаді 
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План дій з досягнення цілей за стратегічним напрямом розвитку 
С. Громада високої якості освіти, медицини, розвинутого культурного середовища та 

громада дружня до довкілля 

Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

Стратегічна ціль С.1.Якісна освіта 
С.1.1. Сприяння 
отриманню в громаді 
якісних освітніх послуг 

Відділ освіти 
Новоселицької 
міської ради, 
директори 
освітніх закладів 

Бюджет 
громади, Освітня 
субвенція 

В громаді створено умови для 
отримання жителями громади 
різного віку якісних освітніх 
послуг 

С.1.2. Розвиток 
позашкільної освіти 

Відділ освіти 
Новоселицької 
міської ради, 
директори 
освітніх закладів  

Бюджет 
громади. Кошти 
із зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Створення Центру 
позашкільної освіти дітей та 
молоді та умов для надання 
установами позашкільної 
освіти в громаді актуальних 
послуг 

С.1.3. Забезпечення 
рівного доступу до 
якісної шкільної, 
дошкільної та 
позашкільної освіти 

Відділ освіти і 
Відділ 
економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти 
із зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Забезпечення умов рівної 
доступності для населення 
об’єднаної територіальної 
громади, модернізація закладів 
освіти та впровадження в їх 
діяльності ІКТ 

С.1.4. Створення 
Нового освітнього 
простору 

Відділ освіти 
Новоселицької 
міської ради, 
директори 
освітніх закладів  

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. 
Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Створення в освітніх закладах 
середовища для різнобічного 
розвитку, виховання 
екологічної свідомості й 
соціалізації особистості, яка 
відповідає вимогам часу 

Стратегічна ціль С.2. Громадсько активна та культурно розвинута громада 
С.2.1. Надання якісних 
та актуальних послуг в 
сфері культури 

Відділ освіти і 
Відділ 
економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. 
Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Реорганізація клубних установ 
громади в сучасні центри 
культури та дозвілля населення 
та оновлення їхньої 
матеріально-технічної бази 

С.2.2. Збереження та 
популяризація (в т.ч. на 
різноформатних 
заходах) народних 
звичаїв та традицій в 
сфері культури 

Відділ культури 
спорту, сім’ї та 
молоді 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. 
Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Сприяння збереженню в 
громаді фольклорно-
етнографічних свят та обрядів, 
проведення щорічного 
міжнародного культурно-
мистецького фестивалю та 
сприяння розвитку діючим 
культурно-мистецьким 
(народним, аматорським та 
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План дій з досягнення цілей за стратегічним напрямом розвитку 
С. Громада високої якості освіти, медицини, розвинутого культурного середовища та 

громада дружня до довкілля 

Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

Стратегічна ціль С.1.Якісна освіта 
С.1.1. Сприяння 
отриманню в громаді 
якісних освітніх послуг 

Відділ освіти 
Новоселицької 
міської ради, 
директори 
освітніх закладів 

Бюджет 
громади, Освітня 
субвенція 

В громаді створено умови для 
отримання жителями громади 
різного віку якісних освітніх 
послуг 

С.1.2. Розвиток 
позашкільної освіти 

Відділ освіти 
Новоселицької 
міської ради, 
директори 
освітніх закладів  

Бюджет 
громади. Кошти 
із зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Створення Центру 
позашкільної освіти дітей та 
молоді та умов для надання 
установами позашкільної 
освіти в громаді актуальних 
послуг 

С.1.3. Забезпечення 
рівного доступу до 
якісної шкільної, 
дошкільної та 
позашкільної освіти 

Відділ освіти і 
Відділ 
економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. Кошти 
із зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Забезпечення умов рівної 
доступності для населення 
об’єднаної територіальної 
громади, модернізація закладів 
освіти та впровадження в їх 
діяльності ІКТ 

С.1.4. Створення 
Нового освітнього 
простору 

Відділ освіти 
Новоселицької 
міської ради, 
директори 
освітніх закладів  

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. 
Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Створення в освітніх закладах 
середовища для різнобічного 
розвитку, виховання 
екологічної свідомості й 
соціалізації особистості, яка 
відповідає вимогам часу 

Стратегічна ціль С.2. Громадсько активна та культурно розвинута громада 
С.2.1. Надання якісних 
та актуальних послуг в 
сфері культури 

Відділ освіти і 
Відділ 
економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. 
Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Реорганізація клубних установ 
громади в сучасні центри 
культури та дозвілля населення 
та оновлення їхньої 
матеріально-технічної бази 

С.2.2. Збереження та 
популяризація (в т.ч. на 
різноформатних 
заходах) народних 
звичаїв та традицій в 
сфері культури 

Відділ культури 
спорту, сім’ї та 
молоді 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. 
Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Сприяння збереженню в 
громаді фольклорно-
етнографічних свят та обрядів, 
проведення щорічного 
міжнародного культурно-
мистецького фестивалю та 
сприяння розвитку діючим 
культурно-мистецьким 
(народним, аматорським та 

Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

фольклорним) колективам 
громади 

C.2.3. Розвиток 
учнівського та 
молодіжного 
самоврядування 

Відділ культури 
спорту, сім’ї та 
молоді та Відділ 
освіти 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. 
Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Сприяння активізації молоді 
та залученню її до формування 
місцевої молодіжної політики 

C.2.4. Впровадження 
інформаційно-
програмних продуктів в 
діяльність ОМС та 
залучення жителів до 
управління громадою і 
контролю за діяльністю 
ОМС 

Відділ юридично 
кадрової роботи  

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. 
Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Сприяння розвитку ОГС та 
місцевих ініціативних груп в 
т.ч. екологічного спрямування, 
створенню умов для залучення 
жителів до управління 
громадою 

С.2.5. Активізації 
мешканців через 
впровадження бюджету 
участі 

Відділу культури, 
спорту, сім’ї та 
молоді 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. 
Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Запровадження щорічного 
конкурсу громадських 
ініціатив 

Стратегічна ціль С.3. Доступна медицина та розвинута соціальна сфера 
С.3.1. Надання якісних 
медичних та соціальних 
послуг 

Відділ 
економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 
Новоселицької 
міської ради 

Бюджет громади Сприяння розвитку первинної 
ланки медицини, професійної 
компетентності медичних 
працівників, Облаштування та 
будівництво амбулаторій 
загальної практики сімейної 
медицини в громаді 

С.3.2. Надання якісних 
адміністративних 
послуг населенню 
громади 

Відділ 
організаційно-
інформаційної 
роботи, розгляду 
звернень 
громадян, 
звітності, 
контролю та 
архівної справи 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. 
Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Надання якісних та доступних 
адміністративних послуг 
жителям громади 

Стратегічна ціль С.4. Громада здорового способу життя, активного туризму та дружня до 
довкілля 
С.4.1. Створення умов 
для реабілітації, занять 
фізичною культурою та 
спортом, залучення до 

Відділ культури 
спорту, сім’ї та 
молоді 

Державний 
бюджет. 
Бюджет громади 

Облаштування та модернізація 
об’єктів спортивної 
інфраструктури в громаді 



38

Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

здорового способу 
життя жителів громади 

Новоселицької 
міської ради 

Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

C.4.2. Створення умов 
для розвитку та 
популяризації туризму 
в громаді 

Відділ культури, 
спорту, сім’ї та 
молоді 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. 
Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Створення та модернізація на 
території громади об’єктів 
туристичної інфраструктури. 
Збільшення кількості туристів, 
які відвідали територію 
громади 

C.4.3. Підвищення 
рівня екологічної освіти 
жителів громади 

Голова міської 
ради, начальник 
відділу культури, 
спорту, сім’ї та 
молоді 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. 
Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Сприяння ініціювання 
екологічних ініціатив та 
проведенню інформаційно-
просвітницьких заходів з 
екологічної тематики на 
території громади 

Стратегічна ціль С.5. Громада активний учасник транскордонної та міжнародної співпраці 
C.5.1. Громада 
активний учасник 
програм 
транскордонної та 
міжнародної співпраці 

Уповноважений 
відділ 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. 
Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Реалізація на території 
громади проектів програм 
транскордонної та 
міжнародної співпраці 

C.5.2. Сприяння 
вирішенню спільних 
місцевих екологічних 
проблем та 
забезпечення захисту 
навколишнього 
середовища 

Уповноважений 
відділ 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. 
Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Реалізація на території 
громади проектів та ініціатив 
(в т.ч. міжнародних), які 
сприяють вирішенню місцевих 
екологічних проблем та 
забезпеченню захисту 
навколишнього середовища 
транскордонної та 
міжнародної співпраці 
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Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

здорового способу 
життя жителів громади 

Новоселицької 
міської ради 

Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

C.4.2. Створення умов 
для розвитку та 
популяризації туризму 
в громаді 

Відділ культури, 
спорту, сім’ї та 
молоді 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. 
Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Створення та модернізація на 
території громади об’єктів 
туристичної інфраструктури. 
Збільшення кількості туристів, 
які відвідали територію 
громади 

C.4.3. Підвищення 
рівня екологічної освіти 
жителів громади 

Голова міської 
ради, начальник 
відділу культури, 
спорту, сім’ї та 
молоді 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. 
Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Сприяння ініціювання 
екологічних ініціатив та 
проведенню інформаційно-
просвітницьких заходів з 
екологічної тематики на 
території громади 

Стратегічна ціль С.5. Громада активний учасник транскордонної та міжнародної співпраці 
C.5.1. Громада 
активний учасник 
програм 
транскордонної та 
міжнародної співпраці 

Уповноважений 
відділ 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. 
Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Реалізація на території 
громади проектів програм 
транскордонної та 
міжнародної співпраці 

C.5.2. Сприяння 
вирішенню спільних 
місцевих екологічних 
проблем та 
забезпечення захисту 
навколишнього 
середовища 

Уповноважений 
відділ 
Новоселицької 
міської ради 

Державний 
бюджет. Бюджет 
громади. 
Кошти із 
зовнішніх 
джерел, не 
заборонених 
чинним 
законодавством 

Реалізація на території 
громади проектів та ініціатив 
(в т.ч. міжнародних), які 
сприяють вирішенню місцевих 
екологічних проблем та 
забезпеченню захисту 
навколишнього середовища 
транскордонної та 
міжнародної співпраці 

 

5. Узгодження основних положень Стратегії з іншими 
стратегічними документами території 

Стратегія розвитку Новоселицької міської об’єднаної територіальної громадина період до 
2023 року повністю відповідає стратегічним документам, що регламентують просторовий 
та регіональний розвиток Чернівецької області. Зокрема, Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року, Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії 
розвитку Чернівецької області, а також програмі соціально-економічного та культурного 
розвитку області на 2019 рік. 

Стратегічні напрями 
(Новоселицької 

міської ОТГ) 

Стратегічні цілі (Чернівецька область) 

1. Розвиток 
підприємництва на 

інноваційній 
основі як основа 

сталого 
економічного 

розвитку. 

2. Розвиток культури, 
науки, соціальної 
сфери як основа 

розвитку 
людського 
капіталу та 

трансформації 
інституційного 

середовища. 

3. Збереження 
довкілля як основа 

безпечного 
екологічного 
середовища. 

А. Громада підтримки 
розвитку бізнесу та 
залучення інвестицій 

Х - х 

В. Громада розвинутої та 
енергоефективної 
інфраструктури, 
комфортного та 
безпечного 
проживання 

Х х - 

С. Громада розвинутої 
освіти та медицини, 
високого культурного 
середовища, спорту і 
туризму, дружня до 
довкілля та центр 
транскордонної 
співпраці 

- Х х 

 
Примітка: Велика буква «X» означає більшу узгодженість/зв'язок, аніж маленька «х». 
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6. Моніторинг і впровадження Стратегії 
З початку роботи зі стратегічного планування було наголошено на важливості 
впровадження та моніторингу реалізації Стратегії розвитку Новоселицької міської ОТГ. У 
Системі моніторингу щодо впровадження Стратегії розвитку Новоселицької міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки детально описано систему 
моніторингу виконання Плану реалізації та систему індикаторів (результатів) 
впровадження (кількісні та якісні). Наскільки успішним виявиться реалізація Стратегії, 
залежатиме від позитивних економічних та інших змін, що впливають на досягнення цілей. 
У роботі над розробкою Стратегії брали участь представники бізнесу, органу місцевого 
самоврядування, освітніх установ та інших організацій, що забезпечує реалістичність її 
виконання та довіру до нього з боку громади. 
Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії, необхідно 
створити систему моніторингу її реалізації. Така система має включати орган з моніторингу 
– Комітет з управління впровадженням Стратегії та Положення про систему моніторингу 
впровадження Стратегії. 
Забезпечення реалізації – це управлінське завдання, яке передбачає контроль за діяльністю 
численних організацій, які задіяні у процесі впровадження Стратегії. Цим має займатись 
Комітет з управління впровадженням, створений з представників органу місцевого 
самоврядування, громадськості і бізнесу (міський голова та його заступники, начальники 
відділів міської ради, приватні підприємці). Питання впровадження проектів і заходів 
Стратегії мають належати виключно до компетенції Комітету з управління впровадженням. 
Саме Комітет управління впровадженням Стратегії є відповідальним за забезпечення 
актуальності та реалістичності стратегічних і оперативних цілей та за їх досягнення. 
У ході моніторингу Стратегії вирішуються наступні завдання: 
• контроль за реалізацією Стратегії в цілому; 
• оцінка ступеню досягнення прогресу за стратегічними напрямами, досягнення 
стратегічних та оперативних цілей, надання інформації для коригування цілей; 
• підтримка в робочому стані системи стратегічного планування. 
Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників (індикаторів) за 
кожним зі стратегічних напрямів та аналізі досягнення запланованих результатів. 
Система індикаторів моніторингу виконання Стратегії 
Індикатори потрібно розділяти на індикатори досягнення: Бачення; напрямів розвитку; 
стратегічних та оперативних цілей. Можна обмежитись розробкою індикаторів досягнення 
стратегічних цілей. 
Рівні моніторингу: 
1. Ефективність впровадження окремого проекту; 
2. Рівень досягнення стратегічних і оперативних цілей; 
3. Ступінь просування за стратегічними напрямами розвитку; 
4. Стан розвитку громади – досягнення стратегічного бачення. 
Підсумки моніторингу підводяться один раз на півроку у вигляді піврічних звітів. 
Фіксуються та аналізуються:  
а) ступінь виконання кожного завдання в проектах;  
б) невиконані завдання, причини відхилення, пропозиції;  
в) дані за індикаторами, що відображають результат реалізації проектів;  
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г) оцінка потреб у фінансуванні;  
д) пропозиції щодо вдосконалення діючої системи моніторингу. 
Пропозиції з коригування та змін до Стратегії за стратегічними та оперативними цілями, 
проектами та завданнями можуть вноситися: 
• членами Комітету з управління впровадженням Стратегії; 
• депутатами міської ради; 
• зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та особами 
(жителями громади). 
Для всіх можливих форм організації процесу моніторингу головним є проведення 
ретельного відслідковування виконання завдань та реалізації проектів, коригування та 
актуалізація Стратегії при необхідності, з огляду на зміну ситуації, оскільки одні проекти 
будуть завершені, а деякі замінено іншими. 
Члени Комітету з управління впровадженням Стратегії розвитку громади повинні 
відстежувати, щоб стратегічні й оперативні цілі, завдання залишалися актуальними і 
реалізовувалися. Комітет збирається з встановленою періодичністю (але не менше одного 
разу на півроку) для оцінки досягнутих результатів та коригування запропонованих змін. 
Проекти рішень щодо змін до Стратегії виносяться на розгляд міської ради. 
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Показники оцінки реалізації Стратегії (індикатори досягнення результату) 
 

Загальні показники 
1.  Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на одного мешканця 
2.  Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на одного мешканця 
3.  Середня місячна заробітна плата 
4.  Загальний обсяг експорту 
5.  Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки 
6.  Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку громади на душу населення 
7.  Обсяг реалізованої промислової продукції на душу населення 
8.  Частка промислової продукції, виробленої малими підприємствами в загальному обсязі 
9.  Частка продукції підприємств сільського господарства, виробленої малими 

підприємствами в загальному обсязі 
10.  Кількість новостворених робочих місць на підприємствах (як промислових так і АПК) 

громади на рік 
11.  Кількість малих і середніх підприємств на 1 тис. осіб населення 
12.  Обсяг залучених коштів МТД в сферу економіки, МСП громади 
13.  Економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів 
14.  Обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища 
15.  Кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти 
16.  Кількість подій (фестивалів, конференцій, святкувань і т. п.) на рік 
17.  Динаміка чисельності населення громади 
18.  Природний приріст / скорочення населення 
19.  Рівень безробіття 
20.  Частка безробітних жінок у загальній кількості безробітних в громаді 
21.  Кількість спортивних споруд і об’єктів введених в експлуатацію 
22.  Кількість громадян, охоплених спортивними секціями 
23.  Кількість учасників-призерів предметних олімпіад різних рівнів 
24.  Результат ЗНО в цілому у освітніх закладах громади 
25.  % вступу випускників школи громади до ВНЗ 
26.  Кількість змагань усіх рівнів, в яких взяли участь вихованці спортивних секцій громади 
27.  Кількість конкурсів усіх рівнів, в яких взяли участь вихованці творчих колективів 

громади 
28.  Кількість туристичних споруд і об’єктів введених в експлуатацію 
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26.  Кількість змагань усіх рівнів, в яких взяли участь вихованці спортивних секцій громади 
27.  Кількість конкурсів усіх рівнів, в яких взяли участь вихованці творчих колективів 

громади 
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7. Склад Робочої групи з розробки Стратегії розвитку 
Новоселицької міської об’єднаної територіальної 
громади 

 
№ ПІБ Посада 
1.  Нікорич Марія Іллінічна Новоселицький міський голова, голова 

робочої групи 
2.  Арсеній Сергій Васильович заступник міського голови, заступник голови 

робочої групи 
3.  ШоваДеомід Федорович заступник міського голови 
4.  Рошка Вадим Валентинович секретар міської ради 
5.  Тоцька Ірина Іванівна керуючий справами виконавчого комітету 

Новоселицької міської ради, секретар 
робочої групи 

6.  Гулей Тетяна Володимирівна начальник відділу земельних відносин та 
комунальної власності апарату виконавчого 
комітету міської ради 

7.  Нікітович Георгій Іванович в.о. старости Маршинецького 
старостинського округу № 1 

8.  Андронюк Василь Ілліч в.о. старости Рингацького старостинського 
округу № 2 

9.  Роман Оксана Олексіївна в.о. старости Рокитненського 
старостинського округу № 3 

10.  Федоряк Василь Михайлович в.о. старости Слобідського старостинського 
округу № 4 

11.  Кукуряк Маріан Ілліч в.о. старости Строїнецького старостинського 
округу № 5 

12.  Заліско Володимир Леонтійович  в.о. старости Котелівського старостинського 
округу № 6 

13.  Лакуста Дмитро Васильович  в.о. старости Зеленогайського 
старостинського округу № 7 

14.  АгратінаВіктор Михайлович керівник КП «Новоселицька міська 
тепломережа» 

15.  Агратіна Тетяна Вікторівна депутат міської ради 
16.  Глігор Артем Геннадійович  заступник директора АПОП «Золотий колос» 

(за згодою) 
17.  Княгницький Микола Іванович  голова спортивно-туристичного клубу 

«Новоселиця-Спрут» (за згодою) 
18.  Кока Сергій Анатолійович директор Новоселицької ЗОШ № 3 
19.  Майданський Руслан Іванович  депутат міської ради 
20.  Нікітін Олексій Васильович начальник Новоселицького РЕМу ПАТ ЕК 

«Чернівціобленерго» 
21.  Павлюк ГеннадійОлександрович  голова Новоселицької міської ГО 

«Новоселиця – наш дім» (за згодою) 
22.  Ракоча Майя Іванівна депутат міської ради 
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23.  Романюк Руслан Ілліч директор Новоселицького медичного 
коледжу БДМУ (за згодою) 

24.  Романцов Андрій Анатолійович  керівник інформаційного агентства 
«Новоселиччина» (за згодою) 

25.  Стаднічук Юрій Васильович голова міжрайонного товариства 
молдавської культури Буковини (за згодою) 

26.  Топала Едуард Валентинович директор районної філії Чернівецького 
обласного центру зайнятості (за згодою) 

27.  Шалар Василь Іванович начальник філії Новоселицький 
«Райавтодор» (за згодою) 

28.  Штефанеса Кароліна Віорелівна керівник заслуженого аматорського 
танцювального колективу «Ватра» 

29.  Яворський Богдан Петрович депутат міської ради 
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ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ НА 2019-2021 РОКИ
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Програма 1. «Громада підтримки розвитку бізнесу та 
залучення інвестицій» 

 
Планується реалізація 2-х проектів за стратегічною ціллю А.2. Залучення інвестицій. 
Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів Програми 1. «Громада підтримки розвитку 
бізнесу та залучення інвестицій» 

Проекти за стратегічними цілями Термін 
реалізації 

Бюджет (тис. грн.) 
2019 2020 2021 Всього 

А.2. Залучення інвестицій 
1.1. Презентаційний фільм «Історія 
походження мого краю.  
Новоселицька громада» 

2019-2020 150,0 50,0 0,0 200,0 

1.2. Брендинг – ідентифікаційна складова 
мультинаціональної Новоселицької громади 2019-2020 500,0 500,0 0,0 1000,0 

Всього за стратегічною ціллю А.2.  650,0 550,0 0,0 1200,0 
Всього за Програмою 1  650,0 550,0 0,0 1200,0 

Загальна кількість проектів та обсяги їх фінансування 
 2019 2020 2021 
Кількість проектів 2 2 - 
Обсяг фінансування Програми 1, тис. грн 650 550 - 

 

Загальні обсяги фінансування у розрізі стратегічних цілей 

Стратегічна ціль 2019 2020 2021 
А.2. Залучення інвестицій 650,0 550,0 0,0 
Всього, тис. грн. 650,0 550,0 0,0 

Загальна сума фінансування за Програмою 1 – 1200,0тис. грн. протягом 2019 – 2021 років. 
 
Каталог проектів Програми 1 
Напрям А. Громада підтримки розвитку бізнесу та залучення інвестицій 
Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

А.2. Залучення інвестиції 
А.2.2. Розробка та просування презентаційно-іміджевих продуктів про 
громаду 

Назва проекту: 1. Презентаційний фільм «Історія походження мого краю. 
Новоселицька громада» 

Цілі проекту: 1. Ідентифікація громади серед інших громад 
2. Сприяння розвитку інвестиційної політики в громаді 
3. Розвиток туристичної сфери в громаді 
4. Популяризація населених пунктів Новоселицької громади 
5. Підняття патріотичного духу серед жителів громади 
6. Виховування у молоді поваги та любові до рідного краю; Висвітлення  

цікавих історичних факторів про громаду 
7. Висвітлення  цікавих історичних факторів про громаду 

Очікувані результати: Даний відеоряд буде візитівкою громади, та дасть можливість всім жителям 
громади, які виїхали за кордон і тужать за нею, побачити її розвиток, знайомі 
м’ясця та людей. 
Ролики будуть представлені у транскордонних проектах для ознайомлення 
з культурою та інфраструктурою громади. 
Ролик транслюватиметься на українській мові з перекладом (субтитри) на 
румунській та англійській мовах, що  приваблюватиме потенційних 
інвесторів, підвищать рівень інвестиційної політики. 
Відеоролики будуть опубліковані на офіційних сторінках, соцмережах з 
вільним доступом та користуванням для всіх громадян України та іноземних 
громадян. 
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цікавих історичних факторів про громаду 
7. Висвітлення  цікавих історичних факторів про громаду 

Очікувані результати: Даний відеоряд буде візитівкою громади, та дасть можливість всім жителям 
громади, які виїхали за кордон і тужать за нею, побачити її розвиток, знайомі 
м’ясця та людей. 
Ролики будуть представлені у транскордонних проектах для ознайомлення 
з культурою та інфраструктурою громади. 
Ролик транслюватиметься на українській мові з перекладом (субтитри) на 
румунській та англійській мовах, що  приваблюватиме потенційних 
інвесторів, підвищать рівень інвестиційної політики. 
Відеоролики будуть опубліковані на офіційних сторінках, соцмережах з 
вільним доступом та користуванням для всіх громадян України та іноземних 
громадян. 

Період здійснення: 2019-2020 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
150 50 - 200 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет та спонсорська допомога 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ організаційно-інформаційної роботи, розгляду звернень громадян, 
звітності, контролю та архівної справи Новоселицької міської ради, 
Інформаційне Агентство «Новоселиччина» 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Збір інформації: історичних фактів, 
світлин, друкованих видань 

Інформаційне агентство 
«Новоселиччина», школи 

громади, бібліотеки та музеї 

Вересень 2019 –  
травень 2020 рр. 

2 Зйомки матеріалу та випуск ролика 
про громаду 

Інформаційне агентство 
«Новоселиччина» 

Червень – вересень 2020 р. 

3 Презентація ролика Новоселицька міська рада Вересень 2020 р. 
4 Ротація ролика по телебаченню, в 

соцмережах та на офіційній сторінці 
Новоселицька міська рада Вересень  2020 р. 

 
Напрям А. Громада підтримки розвитку бізнесу та залучення інвестицій 
Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

А.2. Залучення інвестиції 
А.2.2. Розробка та просування презентаційно-іміджевих продуктів про 
громаду 

Назва проекту: 2. Брендинг – ідентифікаційна складова мультинаціональної 
Новоселицької громади 

Цілі проекту: 1. Ідентифікація громади серед інших громад; 
2. Розвиток інвестиційної політики в громаді; 
3. Розвиток туристичної сфери в громаді. 

Очікувані результати:  Розробка та затвердження гербів населених пунктів та логотипу 
громади; 

 Виготовлення QR-кода; 
 Виготовлення інформаційних путівників; 
 Виготовлення сувенірної продукції; 
 Виготовлення інформаційних плакатів, біл-бордів; 
 Виготовлення проморолика про громаду. 

Період здійснення: 2019-2020 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
500 500 - 1000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет та спонсорські кошти 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ організаційно-інформаційної роботи, розгляду звернень громадян, 
звітності, контролю та архівної справи Новоселицької міської ради, 
Інформаційне Агентство «Новоселиччина» 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Розробка та затвердження гербів та 
логотипів громади Геральдична установа Грудень 2019 – березень 

2020 рр. 
2 Виготовлення QR-кода Інформаційне агентство 

«Новоселиччина» Грудень  2019 р. 

3 Виготовлення інформаційних 
путівників 

Інформаційне агентство 
«Новоселиччина» Квітень – травень 2020 р. 

4 Виготовлення сувенірної продукції Інформаційне агентство 
«Новоселиччина» Квітень – травень 2020 р. 

5 Виготовлення інформаційних 
плакатів, біл-бордів 

Інформаційне агентство 
«Новоселиччина» Червень 2020 р. 

6 Виготовлення промо-ролика про 
громаду 

Інформаційне агентство 
«Новоселиччина» Липень – вересень 2020 р. 
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Програма 2. «Громада розвинутої та енергоефективної 
інфраструктури, комфортного та безпечного проживання» 

 
Планується реалізація 8-и проектів за стратегічними цілями В.1. Розвиток та модернізація транспортної 
інфраструктури, В.2. Оновлення та будівництво інфраструктури комунального господарства,  
В.3. Розвиток інфраструктури для безпечного та комфортного життя в громаді, В.4. Підвищення 
енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії. 
 
Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів Програми 2. «Громада розвинутої та 
енергоефективної інфраструктури, комфортного та безпечного проживання» 
 

Проекти за стратегічними цілями Термін 
реалізації 

Бюджет (тис. грн.) 
2019 2020 2021 Всього 

В.1.Розвиток та модернізація транспортної інфраструктури 
2.1. Капітальний ремонт доріг комунальної 
власності Новоселицької міської 
територіальної громади Новоселицького 
району Чернівецької області 

2019-2021 2800,0 3100,0 4500,0 10400,0 

2.2. Капітальний ремонт існуючої тротуарної 
доріжки по вул. Головній  в с. Котелеве 
Новоселицького району Чернівецької області 

2020 0,0 1800,0 0,0 1800,0 

Всього за стратегічною ціллю В.1. 
 

2800,0 4900,0 4500,0 12200,0 
В.2. Оновлення та будівництво інфраструктури комунального господарства 
2.3. Модернізація каналізаційних мереж з 
приєднанням до вигрібних ям 2020-2021 0,0 10000,0 12000,0 22000,0 

2.4. Капітальний ремонт благоустрою 
території центральної площі прилеглої до 
пам’ятника загиблим воїнам с. Зелений Гай 
Новоселицького району Чернівецької області 

2019 400,0 0,0 0,0 400,0 

2.5. Реконструкція існуючої нежитлової будівлі 
(кінотеатру) з прибудовою під спортивний 
комплекс по вул. Центральній, 92 в м. 
Новоселиця 

2019-2020 5500,0 4240,0 0,0 9740,0 

2.6. Запровадження системи сортування 
побутових відходів в місті 2020-2021 0,0 18500,0 12300,0 210,0 

Всього за стратегічною ціллю В.2.  5900,0 32740,0 24300,0 32350,0 
В.3. Розвиток інфраструктури для безпечного та комфортного життя в громаді 
2.7. Створення центрів безпеки громадян 2020-2021 0,0 7000,0 10000,0 17000,0 
Всього за стратегічною ціллю В.3.  0,0 7000,0 10000,0 17000,0 
В.4. Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії 
2.8. Капітальний ремонт системи опалення 
будинку культури села Строїнці 2020 0,0 240,0 0,0 240,0 

Всього за стратегічною ціллю В.4.  0,0 240,0 0,0 240,0 
Всього за Програмою 2  8700,0 44880,0 38800,0 92380,0 

 
Загальна кількість проектів та обсяги їх фінансування 
 2019 2020 2021 
Кількість проектів 3 7 4 
Обсяг фінансування Програми 2, тис. грн 8 700 44 880 38800 

 
Загальні обсяги фінансування у розрізі стратегічних цілей 

Стратегічна ціль 2019 2020 2021 
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Програма 2. «Громада розвинутої та енергоефективної 
інфраструктури, комфортного та безпечного проживання» 

 
Планується реалізація 8-и проектів за стратегічними цілями В.1. Розвиток та модернізація транспортної 
інфраструктури, В.2. Оновлення та будівництво інфраструктури комунального господарства,  
В.3. Розвиток інфраструктури для безпечного та комфортного життя в громаді, В.4. Підвищення 
енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії. 
 
Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів Програми 2. «Громада розвинутої та 
енергоефективної інфраструктури, комфортного та безпечного проживання» 
 

Проекти за стратегічними цілями Термін 
реалізації 

Бюджет (тис. грн.) 
2019 2020 2021 Всього 

В.1.Розвиток та модернізація транспортної інфраструктури 
2.1. Капітальний ремонт доріг комунальної 
власності Новоселицької міської 
територіальної громади Новоселицького 
району Чернівецької області 

2019-2021 2800,0 3100,0 4500,0 10400,0 

2.2. Капітальний ремонт існуючої тротуарної 
доріжки по вул. Головній  в с. Котелеве 
Новоселицького району Чернівецької області 

2020 0,0 1800,0 0,0 1800,0 

Всього за стратегічною ціллю В.1. 
 

2800,0 4900,0 4500,0 12200,0 
В.2. Оновлення та будівництво інфраструктури комунального господарства 
2.3. Модернізація каналізаційних мереж з 
приєднанням до вигрібних ям 2020-2021 0,0 10000,0 12000,0 22000,0 

2.4. Капітальний ремонт благоустрою 
території центральної площі прилеглої до 
пам’ятника загиблим воїнам с. Зелений Гай 
Новоселицького району Чернівецької області 

2019 400,0 0,0 0,0 400,0 

2.5. Реконструкція існуючої нежитлової будівлі 
(кінотеатру) з прибудовою під спортивний 
комплекс по вул. Центральній, 92 в м. 
Новоселиця 

2019-2020 5500,0 4240,0 0,0 9740,0 

2.6. Запровадження системи сортування 
побутових відходів в місті 2020-2021 0,0 18500,0 12300,0 210,0 

Всього за стратегічною ціллю В.2.  5900,0 32740,0 24300,0 32350,0 
В.3. Розвиток інфраструктури для безпечного та комфортного життя в громаді 
2.7. Створення центрів безпеки громадян 2020-2021 0,0 7000,0 10000,0 17000,0 
Всього за стратегічною ціллю В.3.  0,0 7000,0 10000,0 17000,0 
В.4. Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії 
2.8. Капітальний ремонт системи опалення 
будинку культури села Строїнці 2020 0,0 240,0 0,0 240,0 

Всього за стратегічною ціллю В.4.  0,0 240,0 0,0 240,0 
Всього за Програмою 2  8700,0 44880,0 38800,0 92380,0 

 
Загальна кількість проектів та обсяги їх фінансування 
 2019 2020 2021 
Кількість проектів 3 7 4 
Обсяг фінансування Програми 2, тис. грн 8 700 44 880 38800 

 
Загальні обсяги фінансування у розрізі стратегічних цілей 

Стратегічна ціль 2019 2020 2021 

В.1. Розвиток та модернізація транспортної 
інфраструктури 

2800,0 4900,0 4500,0 

В.2. Оновлення та будівництво інфраструктури 
комунального господарства 

5900,0 32740,0 24300,0 

В.3. Розвиток інфраструктури для безпечного та 
комфортного життя в громаді 

0,0 7000,0 10000,0 

В.4. Підвищення енергоефективності та впровадження 
альтернативних джерел енергії 

0,0 240,0 0,0 

Всього, тис. грн. 8700,0 44880,0 38800,0 

Загальна сума фінансування за Програмою 2 – 92380,0 тис. грн. протягом 2019 – 2021 років. 
 
Каталог проектів Програми 2 
 
Напрям В. Громада розвинутої та енергоефективної інфраструктури, 

комфортного та безпечного проживання 
Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

В.1. Розвиток та модернізація транспортної інфраструктури  
В.1.1. Відновлення та реконструкція державних, місцевих та 
комунальних доріг, розвиток транспортної інфраструктури (тротуари) в 
громаді 

Назва проекту: 3. Капітальний ремонт доріг комунальної власності Новоселицької 
міської територіальної громади Новоселицького району 
Чернівецької області 

Цілі проекту: Проведення капітального ремонту доріг комунальної власності  

Очікувані результати: Здійснено поточний ремонт не менше 30% доріг комунальної власності 
в громаді 

Період здійснення: 2019-2021 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
2800 3100 4500 10400 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та 
охорони навколишнього середовища Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Підготувати технічні проекти на 
капітальний ремонт доріг місцевого 
значення 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

3-4 квартал 2019 р. 

2 Ремонт доріг у місті Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

2020 р. 

3 Ремонт доріг у селах ОТГ Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

2021 р. 

 
Напрям В. Громада розвинутої та енергоефективної інфраструктури, 

комфортного та безпечного проживання 
Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

В.1. Розвиток та модернізація транспортної інфраструктури  
В.1.1. Відновлення та реконструкція державних, місцевих та 
комунальних доріг, розвиток транспортної інфраструктури (тротуари) в 
громаді 



52

Назва проекту: 4. Капітальний ремонт існуючої тротуарної доріжки по вул. Головній  
в с. Котелеве Новоселицького району Чернівецької області 

Цілі проекту: Ремонт існуючої тротуарної доріжки у селі Котелеве та прокладання 
сучасної пішохідної доріжки 

Очікувані результати: Капітальний ремонт існуючої пішохідної доріжки із встановленням 
сучасної тротуарної плитки і бордюрів 

Період здійснення: 2020 р. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 1800 - 1800 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та 
охорони навколишнього середовища Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Підготувати технічні проекти на 
капітальний ремонт існуючої 
тротуарної доріжки  по вул. Головній  в 
с. Котелеве 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

1 квартал 2020 р. 

2 Капітальний ремонт існуючої 
пішохідної доріжки із встановленням 
сучасної тротуарної плитки і бордюрів 
по вул. Головній в 
с. Котелеве 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

2-3 квартал 2020 р. 

3 Підготувати технічні проекти на 
капітальний ремонт існуючих 
тротуарних доріжок 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

1-4 квартал 2020 р. 

4 Капітальний ремонт існуючої 
пішохідної доріжки із встановленням 
сучасної тротуарної плитки і бордюрів 
по вул. Центральній, Пушкіна, 
Шевченко, Привокзальна та 
Хотинська в м. Новоселиця 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

2020-2021 р. 

 
 
Напрям В. Громада комфортного проживання, енергоефективної та дружньої 

до довкілля інфраструктури 
Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

В.2. Оновлення та будівництво інфраструктури комунального 
господарства 
В.2.1. Будівництво та реконструкція об’єктів соціальної сфери, 
оновлення та модернізація інженерних комунікацій в громаді  

Назва проекту: 5. Модернізація каналізаційних мереж з приєднанням до вигрібних 
ям 

Цілі проекту: Покращення стану систем водовідведення в місті 
Очікувані результати: Ліквідація екологічних ризиків від потрапляння стічних вод до водних 

об’єктів, підземних, ґрунтових вод і ґрунту та покращення санітарно – 
епідеміологічної ситуації на території м. Новоселиця 

Період здійснення: 2020-2021 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 10000 12000 22000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та 
охорони навколишнього середовища Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 
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Назва проекту: 4. Капітальний ремонт існуючої тротуарної доріжки по вул. Головній  
в с. Котелеве Новоселицького району Чернівецької області 

Цілі проекту: Ремонт існуючої тротуарної доріжки у селі Котелеве та прокладання 
сучасної пішохідної доріжки 

Очікувані результати: Капітальний ремонт існуючої пішохідної доріжки із встановленням 
сучасної тротуарної плитки і бордюрів 

Період здійснення: 2020 р. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 1800 - 1800 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та 
охорони навколишнього середовища Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Підготувати технічні проекти на 
капітальний ремонт існуючої 
тротуарної доріжки  по вул. Головній  в 
с. Котелеве 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

1 квартал 2020 р. 

2 Капітальний ремонт існуючої 
пішохідної доріжки із встановленням 
сучасної тротуарної плитки і бордюрів 
по вул. Головній в 
с. Котелеве 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

2-3 квартал 2020 р. 

3 Підготувати технічні проекти на 
капітальний ремонт існуючих 
тротуарних доріжок 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

1-4 квартал 2020 р. 

4 Капітальний ремонт існуючої 
пішохідної доріжки із встановленням 
сучасної тротуарної плитки і бордюрів 
по вул. Центральній, Пушкіна, 
Шевченко, Привокзальна та 
Хотинська в м. Новоселиця 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

2020-2021 р. 

 
 
Напрям В. Громада комфортного проживання, енергоефективної та дружньої 

до довкілля інфраструктури 
Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

В.2. Оновлення та будівництво інфраструктури комунального 
господарства 
В.2.1. Будівництво та реконструкція об’єктів соціальної сфери, 
оновлення та модернізація інженерних комунікацій в громаді  

Назва проекту: 5. Модернізація каналізаційних мереж з приєднанням до вигрібних 
ям 

Цілі проекту: Покращення стану систем водовідведення в місті 
Очікувані результати: Ліквідація екологічних ризиків від потрапляння стічних вод до водних 

об’єктів, підземних, ґрунтових вод і ґрунту та покращення санітарно – 
епідеміологічної ситуації на території м. Новоселиця 

Період здійснення: 2020-2021 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 10000 12000 22000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та 
охорони навколишнього середовища Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Підготувати технічні проекти на 
модернізацію каналізаційних мереж з 
приєднанням до вигрібних ям 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

3-4 квартал 2019 р. 

2 Модернізація каналізаційних мереж з 
приєднанням до вигрібних ям 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

2020-2021 рр. 

 
 
Напрям В. Громада комфортного проживання, енергоефективної та дружньої 

до довкілля інфраструктури 
Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

В.2. Оновлення та будівництво інфраструктури комунального 
господарства 
В.2.1. Будівництво та реконструкція об’єктів соціальної сфери, 
оновлення та модернізація інженерних комунікацій в громаді 

Назва проекту: 6. Капітальний ремонт благоустрою території центральної площі 
прилеглої до пам’ятника загиблим воїнам с. Зелений Гай 
Новоселицького району Чернівецької області 

Цілі проекту: Створення комфортних умов для проведення дозвілля жителів села 
Зелений Гай та вшанування пам’яті загиблих воїнів 

Очікувані результати: Реалізація проекту дозволить отримати якісно відремонтовану площу, з 
місцями для відпочинку та прогулянок жителів села Зелений Гай. Також 
буде здійснено ремонт пам’ятника воїнам визволителям, який гармонійно 
поєднується з відпочинковою зоною. 
В умовах відсутності клубного закладу у селі тут можна буде проводити 
різноманітні культурно-масові заходи з нагоди різноманітних державних та 
місцевих свят та подій 

Період здійснення: 2019 р. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
400 - - 400 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та 
охорони навколишнього середовища Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Демонтаж бетонного монолітного 
фундаменту огорожі 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

3 квартал 2019 р. 

2 Встановлення нових дорожніх 
бордюрів та влаштування пішохідних 
доріжок 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

Серпень – жовтень 
2019 р. 

3 Ремонт меморіальної дошки та 
пам’ятника загиблим воїнам 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

Серпень – жовтень 
2019 р. 

4 Встановлення освітлення території 
площі 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, транспорту, 

Серпень – жовтень 
2019 р. 
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благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

5 Облаштування навколишньої 
території 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

Листопад – грудень 
2019 р. 

 
 
Напрям В. Громада комфортного проживання, енергоефективної та дружньої 

до довкілля інфраструктури 
Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

В.2. Оновлення та будівництво інфраструктури комунального 
господарства 
В.2.1. Будівництво та реконструкція об’єктів соціальної сфери, 
оновлення та модернізація інженерних комунікацій в громаді  

Назва проекту: 7. Реконструкція існуючої нежитлової будівлі (кінотеатру) з 
прибудовою під спортивний комплекс по вул. Центральній, 92 в м. 
Новоселиця 

Цілі проекту: Створення на базі існуючої нежитлової будівлі (кінотеатру) у 
м. Новоселиця сучасного спортивного комплексу з багатофункціональним 
залом 

Очікувані результати: Створення у м. Новоселиця сучасного  спортивного комплексу з 
багатофункціональним залом, завдяки якому у жителів Новоселицької 
громади та Чернівецької області підвищиться доступність до занять 
спортом 

Період здійснення: 2019-2020 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
5500 4240 - 9740 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Загально-будівельні підготовчі роботи Відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
закупівель 

Липень – жовтень 2019 р. 

2 Електромонтажні роботи Відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
закупівель 

Жовтень – грудень 
2019 р. 

3 Внутрішні сантехнічні роботи Відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
закупівель 

Жовтень – грудень 
2019 р. 

4 Загально-будівельні завершальні 
роботи 

Відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
закупівель 

Січень – листопад 
2020 р. 

5 Благоустрій прилеглої території Відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
закупівель 

Вересень – жовтень 
2020 р. 

6 Закупівля необхідного  технологічного 
обладнання  

Відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
закупівель 

Вересень – жовтень 
2020 р. 
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благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

5 Облаштування навколишньої 
території 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

Листопад – грудень 
2019 р. 

 
 
Напрям В. Громада комфортного проживання, енергоефективної та дружньої 

до довкілля інфраструктури 
Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

В.2. Оновлення та будівництво інфраструктури комунального 
господарства 
В.2.1. Будівництво та реконструкція об’єктів соціальної сфери, 
оновлення та модернізація інженерних комунікацій в громаді  

Назва проекту: 7. Реконструкція існуючої нежитлової будівлі (кінотеатру) з 
прибудовою під спортивний комплекс по вул. Центральній, 92 в м. 
Новоселиця 

Цілі проекту: Створення на базі існуючої нежитлової будівлі (кінотеатру) у 
м. Новоселиця сучасного спортивного комплексу з багатофункціональним 
залом 

Очікувані результати: Створення у м. Новоселиця сучасного  спортивного комплексу з 
багатофункціональним залом, завдяки якому у жителів Новоселицької 
громади та Чернівецької області підвищиться доступність до занять 
спортом 

Період здійснення: 2019-2020 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
5500 4240 - 9740 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Загально-будівельні підготовчі роботи Відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
закупівель 

Липень – жовтень 2019 р. 

2 Електромонтажні роботи Відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
закупівель 

Жовтень – грудень 
2019 р. 

3 Внутрішні сантехнічні роботи Відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
закупівель 

Жовтень – грудень 
2019 р. 

4 Загально-будівельні завершальні 
роботи 

Відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
закупівель 

Січень – листопад 
2020 р. 

5 Благоустрій прилеглої території Відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
закупівель 

Вересень – жовтень 
2020 р. 

6 Закупівля необхідного  технологічного 
обладнання  

Відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
закупівель 

Вересень – жовтень 
2020 р. 

 
 
 
 

Напрям В. Громада комфортного проживання, енергоефективної та дружньої 
до довкілля інфраструктури 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

В.2. Оновлення та будівництво інфраструктури комунального 
господарства 
В.2.5. Ефективна система поводження з ТПВ та утилізації відходів  

Назва проекту: 8. Запровадження системи сортування побутових відходів в місті 
Цілі проекту: Сприяння захисту довкілля та здоров’я людини шляхом отримання 

прибутку від направлення вторинної сировини (скло, пластик, папір, 
метал тощо) на переробку, а не на полігон ТПВ 

Очікувані результати: Вивозом та впровадженням сортуванням ТПВ буде охоплено повністю 
громаду, до якої входять 7 старостинських округів. Окупність проекту 1,4 
роки. Прибуток комунального підприємства від сортування сміття 
становитиме 1,8млн.грн. на рік (розрахунок у додатку №5). Збільшено 
кількість робочих місць на 10 чоловік. Оновлено сміттєзбиральний парк 
на 1 одиницю, придбано сортувальну лінію, пресувальний прес, 100 
контейнерів для сміття. 40% відходів вторинної сировини буде 
реалізовуватись на повторну переробку, тобто на 60% зменшиться 
об’єм відходи, що буде хоронитися на міському полігоні ТПВ 

Період здійснення: 2020-2021 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 18500 12300 30800 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та 
охорони навколишнього середовища Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Підготовка проектно-кошторисної 
документації по об’єкту 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

2020 р. 

2 Проведення тендеру та укладання 
договорів на проведення будівельних 
робіт 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

2020-2021 рр. 

3 Отримання дозволу на виконання 
робіт 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

2020-2021 рр. 

 
 
Напрям В. Громада комфортного проживання, енергоефективної та дружньої 

до довкілля інфраструктури 
Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

В.3. Розвиток інфраструктури для безпечного та комфортного життя в 
громаді 
В.3.2. Створення Центру безпеки та пожежних станцій в громаді 

Назва проекту: 9. Створення центрів безпеки громадян 
Цілі проекту: Задовольнити потреби громадян, пов’язані з безпекою, на найбільш 

базовому рівні адміністративно-територіальної організації 
Очікувані результати: Забезпечення, для населення громади, послуг щодо захисту жителів і 

територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, а також дотримання 
громадської безпеки, надання первинної  медичної допомоги 

Період здійснення: 2020-2021 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 2019 2020 2021 Разом 
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тис. грн. - 7000 10000 17000 
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ цивільного захисту, НС та оборонно-мобілізаційної роботи апарату 
виконавчого комітету Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1  Затвердження (внесення змін до) 
Програми соціально-економічного 
розвитку на відповідний період 

Відділ цивільного захисту, 
НС та оборонно-
мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого 
комітету Новоселицької 
міської ради 

Грудень 2019 р. 

2 Затвердження відповідних видатків у 
місцевому бюджеті на бюджетний 
період 

Відділ цивільного захисту, 
НС та оборонно-
мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого 
комітету Новоселицької 
міської ради 

Грудень 2019 р. 

3 Відведення земельної ділянки 
(розробка документації із землеустрою 
тощо) 

Відділ цивільного захисту, 
НС та оборонно-
мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого 
комітету Новоселицької 
міської ради 

Січень – лютий2020 р. 

4 Проведення відкритих торгів на 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

Буде визначено шляхом 
тендеру Березень 2020 р. 

5 Виконання проектно-вишукувальних 
робіт 

Буде визначено шляхом 
тендеру Квітень – травень 2020 р. 

6 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

Відділ цивільного захисту, 
НС та оборонно-
мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого 
комітету Новоселицької 
міської ради 

Червень – липень2020 р. 

7 Проведення комплексної державної 
експертизи 

Відділ цивільного захисту, 
НС та оборонно-
мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого 
комітету Новоселицької 
міської ради 

Серпень 2020 р. 

8 Отримання дозволу на виконання 
будівельних робіт 

Відділ цивільного захисту, 
НС та оборонно-
мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого 
комітету Новоселицької 
міської ради 

Серпень 2020 р. 

9 Проведення відкритих торгів на 
виконання будівельних робіт 

Буде визначено шляхом 
тендеру Вересень 2020 р. 

10 Проведення будівельних робіт Буде визначено шляхом 
тендеру 

Жовтень 2020 р. – 
жовтень 2021 р. 

11 Введення об’єкта в експлуатацію Відділ цивільного захисту, 
НС та оборонно-
мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого 
комітету Новоселицької 
міської ради 

Листопад2021 р. 

12 Створення підрозділу в ОТГ або 
комунального підприємства 

Відділ цивільного захисту, 
НС та оборонно- Грудень 2021 р. 
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тис. грн. - 7000 10000 17000 
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ цивільного захисту, НС та оборонно-мобілізаційної роботи апарату 
виконавчого комітету Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1  Затвердження (внесення змін до) 
Програми соціально-економічного 
розвитку на відповідний період 

Відділ цивільного захисту, 
НС та оборонно-
мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого 
комітету Новоселицької 
міської ради 

Грудень 2019 р. 

2 Затвердження відповідних видатків у 
місцевому бюджеті на бюджетний 
період 

Відділ цивільного захисту, 
НС та оборонно-
мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого 
комітету Новоселицької 
міської ради 

Грудень 2019 р. 

3 Відведення земельної ділянки 
(розробка документації із землеустрою 
тощо) 

Відділ цивільного захисту, 
НС та оборонно-
мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого 
комітету Новоселицької 
міської ради 

Січень – лютий2020 р. 

4 Проведення відкритих торгів на 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

Буде визначено шляхом 
тендеру Березень 2020 р. 

5 Виконання проектно-вишукувальних 
робіт 

Буде визначено шляхом 
тендеру Квітень – травень 2020 р. 

6 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

Відділ цивільного захисту, 
НС та оборонно-
мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого 
комітету Новоселицької 
міської ради 

Червень – липень2020 р. 

7 Проведення комплексної державної 
експертизи 

Відділ цивільного захисту, 
НС та оборонно-
мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого 
комітету Новоселицької 
міської ради 

Серпень 2020 р. 

8 Отримання дозволу на виконання 
будівельних робіт 

Відділ цивільного захисту, 
НС та оборонно-
мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого 
комітету Новоселицької 
міської ради 

Серпень 2020 р. 

9 Проведення відкритих торгів на 
виконання будівельних робіт 

Буде визначено шляхом 
тендеру Вересень 2020 р. 

10 Проведення будівельних робіт Буде визначено шляхом 
тендеру 

Жовтень 2020 р. – 
жовтень 2021 р. 

11 Введення об’єкта в експлуатацію Відділ цивільного захисту, 
НС та оборонно-
мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого 
комітету Новоселицької 
міської ради 

Листопад2021 р. 

12 Створення підрозділу в ОТГ або 
комунального підприємства 

Відділ цивільного захисту, 
НС та оборонно- Грудень 2021 р. 

мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого 
комітету Новоселицької 
міської ради 

13 Визначення балансоутримувача майна 
Центру безпеки, передача майна 
Центру безпеки балансоутримувачу та 
його оприбуткування 

Відділ цивільного захисту, 
НС та оборонно-
мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого 
комітету Новоселицької 
міської ради 

Грудень 2021 р. 

14 Погодження та затвердження 
Положення про місцеву пожежну 
охорону, формування та комплектація 
МПК 

Відділ цивільного захисту, 
НС та оборонно-
мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого 
комітету Новоселицької 
міської ради 

Грудень 2021 р. 

 
 
Напрям В. Громада комфортного проживання, енергоефективної та дружньої 

до довкілля інфраструктури 
Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

В.4. Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних 
джерел енергії 
В.4.3. Модернізація систем теплопостачання з використанням 
еннергоефективних технологій 

Назва проекту: 10. Капітальний ремонт системи опалення будинку культури села 
Строїнці 

Цілі проекту: 1. Створити сприятливі умови для забезпечення культурно-
просвітницьких послуг, здорового способу життя, розвитку народної 
творчості і дозвілля дошкільнят, школярів, молоді та дорослих. 

2. Створення умов для належного функціонування закладу та 
перебування людей в приміщенні. 

3. Покращення загального рівня соціально-культурного розвитку села. 
Очікувані результати:  Підвищення енергоефективності системи опалення закладу; 

 Зниження споживання енергоносіїв за рахунок застосування сучасного 
енергоефективного обладнання і матеріалів; 

 Створення належних умов перебування працівників та інших людей в 
приміщенні будинку культури 

Період здійснення: 2020 р. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 240 - 240 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та 
охорони навколишнього середовища і Відділ культури спорту, сім’ї та 
молоді Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Прийняття міською радою рішення про 
капітальний ремонт системи опалення 
будинку культури села Строїнці 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
і Відділ культури спорту, 
сім’ї та молоді 
Новоселицької міської ради 

Грудень 2019 – січень 
2020 р. 

2 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 

Березень – травень 
2020 р. 
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і Відділ культури спорту, 
сім’ї та молоді 
Новоселицької міської ради 

3 Заключення договору з підрядною 
організацією на проведення робіт по 
облаштуванні системи опалення 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
і Відділ культури спорту, 
сім’ї та молоді 
Новоселицької міської ради 

Червень – липень 2020 р. 

4 Проведення робіт Відділ житлово-
комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
і Відділ культури спорту, 
сім’ї та молоді 
Новоселицької міської ради 

3-4 квартал 2020 р. 
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і Відділ культури спорту, 
сім’ї та молоді 
Новоселицької міської ради 

3 Заключення договору з підрядною 
організацією на проведення робіт по 
облаштуванні системи опалення 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
і Відділ культури спорту, 
сім’ї та молоді 
Новоселицької міської ради 

Червень – липень 2020 р. 

4 Проведення робіт Відділ житлово-
комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
і Відділ культури спорту, 
сім’ї та молоді 
Новоселицької міської ради 

3-4 квартал 2020 р. 

 
 
  

Програма 3. «Громада розвинутої освіти та медицини, 
високого культурного середовища, спорту і туризму, 

дружня до довкілля та центр транскордонної співпраці» 
 
Планується реалізація 18-и проектів за стратегічними цілями С.1. Якісна освіта, С.2. Громадсько активна 
та культурно розвинута громада, С.3. Доступна медицина та розвинута соціальна сфера, С.4. Громада 
здорового способу життя, активного туризму та дружня до довкілля. 

 
Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів Програми 3. «Громада розвинутої освіти 
та медицини, високого культурного середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці» 
 

Проекти за стратегічними цілями Термін 
реалізації 

Бюджет (тис. грн.) 
2019 2020 2021 Всього 

С.1.Якісна освіта 
1.1. Формування системи роботи з 
обдарованими та високо мотивованими 
учнями серед дітей та учнівської молоді на 
території Новоселицької ОТГ 

2019-2021 50,0 50,0 50,0 150,0 

1.2. Збереження та популяризація румунської 
мови серед молоді Новоселицької ОТГ 2019-2020 500,0 500,0 0,0 1000,0 

1.3. Капітальний ремонт покрівлі навчального 
корпусу Новоселицької загальноосвітньої 
школи №3 І-ІІІ ст., за адресою: пров. Шкільний 
5, м. Новоселиця, Чернівецької області 

2020 0,0 3000,0 0,0 3000,0 

1.4. Будівництво корпусу початкових класів 
Новоселицької загальноосвітньої школи №3 І-
ІІІ ст., за адресою: пров. Шкільний 5, 
м. Новоселиця, Чернівецької області 

2021 0,0 0,0 10000,0 10000,0 

1.5. Капітальний ремонт даху Рокитненської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів в Рокитненському 
старостинському округу №03 

2020 0,0 1900,0 0,0 1900,0 

1.6. Будівництво залу для фізкультурно-
оздоровчих занять Новоселицької ОТГ по 
вулиці Головній №10-а с. Рокитне 
Новоселицького району Чернівецької області 

2019-2021 2200,0 4676,0 4677,0 11553,0 

1.7. Реконструкція 8-ми квартирного 
житлового будинку з нежитловими 
приміщеннями під дитячий дошкільний заклад 
з навчальними приміщеннями по вул. 
Буковинській, 2 в селі Слобода 
Новоселицького району Чернівецької області 

2020-2021 0,0 3000,0 2600,0 5600,0 

Всього за стратегічною ціллю С.1. 
 

2750,0 13126,0 17327,0 33203,0 
С.2. Громадсько активна та культурно розвинута громада 
2.8. Реконструкція існуючої будівлі клубу з 
добудовою залу урочистих подій по вул. 
Шевченка 16 у с. Зелений Гай Новоселицького 
району Чернівецької області 

2020-2021 0,0 8000,0 4000,0 12000,0 

2.9. Капітальний ремонт приміщення КУ «Клуб 
села Слобода» 2020 0,0 250,0 0,0 250,0 

2.10. Відродження автентичних традицій – 
запорука гармонійного розвитку 
полікультурної громади 

2020 0,0 545,0 0,0 545,0 

2.11. Молодіжний центр розвитку «Маленький 
Світ» 2020-2021 0,0 2000,0 6200,0 8200,0 
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2.12. Програмне забезпечення для ведення 
автоматизованої інформаційно-аналітичної 
системи «Кадри» 

2019 25,0 0,0 0,0 25,0 

Всього за стратегічною ціллю C.2.  25,0 10795,0 10200,0 21020,0 
C.3. Доступна медицина та розвинута соціальна сфера 
3.13. Будівництво амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини розташованої за 
адресою: Новоселицький район, с. Маршинці, 
вул. Свято-Миколаївська, 17а 

2019 8090,0 0,0 0,0 8090,0 

3.14. Якісна первинна медицина – новий 
рівень життя громади в м. Новоселиця 2020-2021 0,0 5800,0 6000,0 11800,0 

3.15. Створення інформаційної системи 
Новоселицької ОТГ 2020-2021 0,0 150,0 150,0 300,0 

3.16. Створення ЦНАП Новоселицької міської 
ради 2020 0,0 1000,0 0,0 1000,0 

Всього за стратегічною ціллю С.3.  8090,0 6950,0 6150,0 21190,0 
С.4. Громада здорового способу життя, активного туризму та дружня до довкілля 
4.17. Будівництво міні-футбольного поля по 
вулиці О. Вишні в 
с. Зелений Гай, Новоселицького району 
Чернівецької області 

2020-2021 0,0 1000,0 1300,0 2300,0 

4.18. Будівництво футбольного міні-поля по 
вулиці  Шевченка в с. Рингач Новоселицького 
району Чернівецької області 

2020-2021 0,0 1000,0 1300,0 2300,0 

Всього за стратегічною ціллю С.4.  0,0 2000,0 2600,0 4600,0 
Всього за Програмою 3  22665,0 27071,0 30277,0 80013,0 

 
Загальна кількість проектів та обсяги їх фінансування 
 2019 2020 2021 
Кількість проектів 5 15 10 
Обсяг фінансування Програми 3, тис. грн 10865 32871 36277 

Загальні обсяги фінансування у розрізі стратегічних цілей 

Стратегічна ціль 2019 2020 2021 
С.1. Якісна освіта 2750,0 13126,0 17327,0 
С.2. Громадсько активна та культурно розвинута 
громада 

25,0 10795,0 10200,0 

С.3. Доступна медицина та розвинута соціальна сфера 8090,0 6950,0 6150,0 
С.4. Громада здорового способу життя, активного 
туризму та дружня до довкілля 

0,0 2000,0 2600,0 

Всього, тис. грн 10865,0 32871,0 36277,0 

Загальна сума фінансування за Програмою 3 – 80 013,0тис. грн. протягом 2019 – 2021 років. 
 
 
Каталог проектів Програми 3 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.1. Якісна освіта 
С.1.1. Сприяння отриманню в громаді якісних освітніх послуг 

Назва проекту: 11. Формування системи роботи з обдарованими та високо 
мотивованими учнями серед дітей та учнівської молоді на території 
Новоселицької ОТГ 
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2.12. Програмне забезпечення для ведення 
автоматизованої інформаційно-аналітичної 
системи «Кадри» 

2019 25,0 0,0 0,0 25,0 

Всього за стратегічною ціллю C.2.  25,0 10795,0 10200,0 21020,0 
C.3. Доступна медицина та розвинута соціальна сфера 
3.13. Будівництво амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини розташованої за 
адресою: Новоселицький район, с. Маршинці, 
вул. Свято-Миколаївська, 17а 

2019 8090,0 0,0 0,0 8090,0 

3.14. Якісна первинна медицина – новий 
рівень життя громади в м. Новоселиця 2020-2021 0,0 5800,0 6000,0 11800,0 

3.15. Створення інформаційної системи 
Новоселицької ОТГ 2020-2021 0,0 150,0 150,0 300,0 

3.16. Створення ЦНАП Новоселицької міської 
ради 2020 0,0 1000,0 0,0 1000,0 

Всього за стратегічною ціллю С.3.  8090,0 6950,0 6150,0 21190,0 
С.4. Громада здорового способу життя, активного туризму та дружня до довкілля 
4.17. Будівництво міні-футбольного поля по 
вулиці О. Вишні в 
с. Зелений Гай, Новоселицького району 
Чернівецької області 

2020-2021 0,0 1000,0 1300,0 2300,0 

4.18. Будівництво футбольного міні-поля по 
вулиці  Шевченка в с. Рингач Новоселицького 
району Чернівецької області 

2020-2021 0,0 1000,0 1300,0 2300,0 

Всього за стратегічною ціллю С.4.  0,0 2000,0 2600,0 4600,0 
Всього за Програмою 3  22665,0 27071,0 30277,0 80013,0 

 
Загальна кількість проектів та обсяги їх фінансування 
 2019 2020 2021 
Кількість проектів 5 15 10 
Обсяг фінансування Програми 3, тис. грн 10865 32871 36277 

Загальні обсяги фінансування у розрізі стратегічних цілей 

Стратегічна ціль 2019 2020 2021 
С.1. Якісна освіта 2750,0 13126,0 17327,0 
С.2. Громадсько активна та культурно розвинута 
громада 

25,0 10795,0 10200,0 

С.3. Доступна медицина та розвинута соціальна сфера 8090,0 6950,0 6150,0 
С.4. Громада здорового способу життя, активного 
туризму та дружня до довкілля 

0,0 2000,0 2600,0 

Всього, тис. грн 10865,0 32871,0 36277,0 

Загальна сума фінансування за Програмою 3 – 80 013,0тис. грн. протягом 2019 – 2021 років. 
 
 
Каталог проектів Програми 3 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.1. Якісна освіта 
С.1.1. Сприяння отриманню в громаді якісних освітніх послуг 

Назва проекту: 11. Формування системи роботи з обдарованими та високо 
мотивованими учнями серед дітей та учнівської молоді на території 
Новоселицької ОТГ 

Цілі проекту: Забезпечення підтримки обдарованих дітей, шляхом створення умов для 
її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку; 
задоволення освітніх та національно-культурних запитів обдарованих 
учнів, їх підготовка до подальшого навчання і самостійного життя 

Очікувані результати:  Удосконалення системи пошуку, розвитку та підтримки обдарованих 
дітей. 

 Збагачення психо-діагностичного арсеналу, спрямованого на 
виявлення обдарованих дітей. 

 Формування інформаційних банків даних обдарованих дітей, даних на 
вчителів, які працюють з обдарованими дітьми в закладах освіти 
Новоселицької ОТГ, психологічних методик, спрямованих на виявлення 
та розвиток обдарованості. 

 Підвищення рівня індивідуальних досягнень дітей в освітніх галузях, з 
яких проявляють особливі здібності. 

 Збільшення кількості обдарованих дітей на території Новоселицької 
ОТГ, які займають призові місця в конкурсах, змаганнях, олімпіадах, 
турнірах та інших конкурсних заходах. 

 Підготовка конкурентноздатних випускників, адаптованих до життя у 
швидко мінливому суспільстві протягом усього періоду навчання. 

 Підвищення рівня науково-методичного, інформаційного забезпечення 
педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованими учнями 
в закладах освіти Новоселицької ОТГ. 

 Впровадження нових освітніх технологій. 
 Розширення і систематизація методів роботи з сім’ями обдарованих 

дітей Новоселицької об’єднаної територіальної громади з надання 
психолого-педагогічної підтримки з виховання та розвитку дитини. 

Період здійснення: 2019-2021 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
50 50 50 150 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, спонсори 
Ключові учасники реалізації 
проекту: Відділ освіти Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Оновлення Інформаційно-ресурсного 
банку даних «Обдарована дитина» 

Заклади освіти громади Вересень 2019 р. 
Вересень 2020 р. 
Вересень 2021 р. 

2 Забезпечення участі учнів у районних, 
обласних олімпіадах, інтелектуальних 
конкурсах, турнірах для обдарованих 
учнів 

Заклади освіти громади Вересень 2019 – травень 
2021 р. 

3 Забезпечення участі учнів у 
Всеукраїнських та Міжнародних  
інтерактивних, інтелектуальних 
конкурсах і олімпіадах 

Заклади освіти громади Вересень 2019 – травень 
2021 р. 

4 Забезпечення роботи факультативів, 
індивідуальних і групових занять 

Заклади освіти громади Вересень 2019 – травень 
2021 р. 

5 Оновлення фондів бібліотек науково-
методичною, додатковою, 
енциклопедичною літературою 

Заклади освіти громади Вересень 2019 – травень 
2021 р. 

6 Забезпечення науково-педагогічного 
супроводу роботи вчителів, які 
працюють із обдарованими учнями 

Заклади освіти громади Вересень 2019 – травень 
2021 р. 

7 Організація просвітницької робота з 
батьками щодо підтримки 
обдарованих дітей 

Заклади освіти громади Вересень 2019 – травень 
2021 р. 

8 Оновлення обладнання та 
навчального приладдя для 
проведення лабораторно-практичних 

Заклади освіти громади Вересень 2019 – травень 
2021 р. 
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додаткових занять із обдарованими 
учнями 

9 Залучення учнів до навчання та 
захисту наукових робіт в Малій 
Академії наук  

Заклади освіти громади Вересень 2019 – травень 
2021 р. 

10 Започаткування проведення на рівні 
громади свята «Юна еліта 
Новоселиччини» з метою 
нагородження кращих учнів, а також 
найбільш активних учнів школи  

Відділ освіти Новоселицької 
міської ради 

Вересень 2019 р. 
Вересень 2020 р. 
Вересень 2021 р. 

11 Започаткування проведення на рівні 
громади щорічної науково-практичної 
конференції для учнів 8-11 класів 

Відділ освіти Новоселицької 
міської ради 

Січень 2020 р. 
Січень 2021 р. 

12 Залучення обдарованих учнів до 
дослідницьких проектів, які 
впроваджуються на території 
Новоселицької ОТГ 

Заклади освіти громади Вересень 2019 – травень 
2021 р. 

13 Створення координаційної ради 
вчителів закладів освіти 
Новоселицької ОТГ для роботи з 
обдарованими учнями  

Відділ освіти Новоселицької 
міської ради 

Вересень 2019 р. 

14 Надання пільгових місць 
обдарованим учням на відпочинок та 
оздоровлення у пришкільних, 
регіональних таборах відпочинку 

Новоселицька міська рада Червень – серпень 
2020 р. 

Червень – серпень 
2021 р. 

15 Проведення щорічного фестивалю –
конкурсу педагогічної майстерності 
«Вдосконалення роботи вчителя-
предметника з розвитку творчих 
здібностей учнів» 

Відділ освіти Новоселицької 
міської ради 

Квітень 2020 р. 
Квітень 2021 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.1. Якісна освіта 
С.1.1. Сприяння отриманню в громаді якісних освітніх послуг 

Назва проекту: 12.Збереження та популяризація румунської мови серед молоді 
Новоселицької ОТГ 

Цілі проекту: Популяризацію мови румуномовних предків та усунення мовного бар’єру 
серед жителів громади, що дасть змогу забезпечити використання 
румунської мови у всіх сферах обслуговування та соціальній сфері життя 
громади та підвищить рівень соціально-економічних відносин з країнами 
Республіка Молдова та Румунією 

Очікувані результати:  Вивчення румунської мови українськими дітьми та дітьми нацменшин; 
 Можливість навчатися в країнах Республіка Молдова та Румунії; 
 Можливість відвідування країни Республіка Молдова та Румунія для 

підвищення рівня соціально-економічних відносин; 
 Можливість проведення обмінів школярами та вчителями; 
 Формування громадської думки шляхом друку брошур, в яких будуть 

описані всі заходи, враження, фото світлини отримані дітьми 
перебуваючи у країнах Румунії та Республіки Молдова; 

 Формування у бібліотеці фонду румуномовних книг; 
 Започаткування тісних дружніх відносин з дітьми українських діаспор в 

Республіці Молдова та Румунії. 
 В результаті вивчення румунської мови, в громаді буде в повному 

обсязі задіяні двомовні спеціалісти у всіх сферах обслуговування, 
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додаткових занять із обдарованими 
учнями 

9 Залучення учнів до навчання та 
захисту наукових робіт в Малій 
Академії наук  

Заклади освіти громади Вересень 2019 – травень 
2021 р. 

10 Започаткування проведення на рівні 
громади свята «Юна еліта 
Новоселиччини» з метою 
нагородження кращих учнів, а також 
найбільш активних учнів школи  

Відділ освіти Новоселицької 
міської ради 

Вересень 2019 р. 
Вересень 2020 р. 
Вересень 2021 р. 

11 Започаткування проведення на рівні 
громади щорічної науково-практичної 
конференції для учнів 8-11 класів 

Відділ освіти Новоселицької 
міської ради 

Січень 2020 р. 
Січень 2021 р. 

12 Залучення обдарованих учнів до 
дослідницьких проектів, які 
впроваджуються на території 
Новоселицької ОТГ 

Заклади освіти громади Вересень 2019 – травень 
2021 р. 

13 Створення координаційної ради 
вчителів закладів освіти 
Новоселицької ОТГ для роботи з 
обдарованими учнями  

Відділ освіти Новоселицької 
міської ради 

Вересень 2019 р. 

14 Надання пільгових місць 
обдарованим учням на відпочинок та 
оздоровлення у пришкільних, 
регіональних таборах відпочинку 

Новоселицька міська рада Червень – серпень 
2020 р. 

Червень – серпень 
2021 р. 

15 Проведення щорічного фестивалю –
конкурсу педагогічної майстерності 
«Вдосконалення роботи вчителя-
предметника з розвитку творчих 
здібностей учнів» 

Відділ освіти Новоселицької 
міської ради 

Квітень 2020 р. 
Квітень 2021 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.1. Якісна освіта 
С.1.1. Сприяння отриманню в громаді якісних освітніх послуг 

Назва проекту: 12.Збереження та популяризація румунської мови серед молоді 
Новоселицької ОТГ 

Цілі проекту: Популяризацію мови румуномовних предків та усунення мовного бар’єру 
серед жителів громади, що дасть змогу забезпечити використання 
румунської мови у всіх сферах обслуговування та соціальній сфері життя 
громади та підвищить рівень соціально-економічних відносин з країнами 
Республіка Молдова та Румунією 

Очікувані результати:  Вивчення румунської мови українськими дітьми та дітьми нацменшин; 
 Можливість навчатися в країнах Республіка Молдова та Румунії; 
 Можливість відвідування країни Республіка Молдова та Румунія для 

підвищення рівня соціально-економічних відносин; 
 Можливість проведення обмінів школярами та вчителями; 
 Формування громадської думки шляхом друку брошур, в яких будуть 

описані всі заходи, враження, фото світлини отримані дітьми 
перебуваючи у країнах Румунії та Республіки Молдова; 

 Формування у бібліотеці фонду румуномовних книг; 
 Започаткування тісних дружніх відносин з дітьми українських діаспор в 

Республіці Молдова та Румунії. 
 В результаті вивчення румунської мови, в громаді буде в повному 

обсязі задіяні двомовні спеціалісти у всіх сферах обслуговування, 

насамперед це добре для тих верств населення (нацменшини), які не 
володіють державною мовою. 

Період здійснення: 2019-2020 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
500 500 - 1000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, спонсорська допомога 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ освіти та Відділ культури спорту, сім’ї та молоді Новоселицької 
міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Проведення факультативних занять з 
румунської мови в україномовних 
школах 

Навчальні заклади громади Вересень 2019 – травень 
2020 рр. 

2 Започаткування Дня Румунської мови Навчальні заклади громади Лютий 2020 р. 
3 Організація поїздки по обміну до 

Республіки Молдова/Румунії 
Відділ освіти та Відділ 
культури спорту, сім’ї та 
молоді Новоселицької міської 
ради 

Червень – серпень 
2020 р. 

4 Зустріч делегації дітей з Республіки 
Молдова/Румунії, поселення їх у 
відібраних сім’ях/в таборі «Калинка» 

Відділ освіти та Відділ 
культури спорту, сім’ї та 
молоді Новоселицької міської 
ради 

Червень – серпень 
2020 р. 

5 Підписання муніципальних угод про 
обмін книжками з країнами 
учасниками проекту 

Відділ освіти та Відділ 
культури спорту, сім’ї та 
молоді Новоселицької міської 
ради 

Червень 2020 р. 

6 Урочиста передача книжок до 
бібліотечного фонду шкіл відповідно 
до муніципальної угоди 

Відділ освіти та Відділ 
культури спорту, сім’ї та 
молоді Новоселицької міської 
ради 

Вересень 2020 р. 

 
 
 
 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.1. Якісна освіта 
С.1.3. Забезпечення рівного доступу до якісної шкільної, дошкільної та 
позашкільної освіти 

Назва проекту: 13. Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу Новоселицької 
загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ст., за адресою: пров. Шкільний 5, 
м. Новоселиця, Чернівецької області 

Цілі проекту: Створення належних умов, які впливають на організацію освітнього 
процесу, оптимізацію споживання енергоресурсів, зменшення 
захворюваності дітей, збереження зовнішнього вигляду будівлі школи, що 
розташована за адресою: пров. Шкільний 5,м. Новоселиця, Чернівецької 
області 

Очікувані результати: У рамках проекту планується виконати капітальний ремонт покрівлі  даху 
загальноосвітньої школи у відповідності із відповідними нормами та із 
запровадженням енергозберігаючих технологій, що в свою чергу 
дозволить: 
 Створити сприятливі умови для покращення  якості надання освітніх 

послуг. 
 Покращити технічний стан будівлі та комфортність перебування в 

навчальному закладі. 
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 Зменшити захворюваність учасників освітнього процесу. 
 Зменшити витрати бюджетних коштів на проведення поточних 

ремонтів школи. 
 Внаслідок утеплення горища, покращити температурний режим в 

закладі під час опалювального сезону. 
 Підвищити значення школи в громаді, її престижу серед інших 

освітніх закладів, що стимулюватиме жителів міста та прилеглих до 
міста сіл, направляти дітей на навчання в даний заклад. 

Період здійснення: 2020 р. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 3000 - 3000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ освіти і Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 
Виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Березень 2020 р. 

2 Проходження державної експертизи 
та отримання Експертного звіту щодо 
розгляду кошторисної частини 
проектної документації 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Квітень 2020 р. 

3 
Відбір виконавця робіт та укладення 
договору на виконання робіт 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Травень 2020 р. 

4 Загально-будівельні роботи Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Червень – жовтень 
2020 р. 

5 Заходи з презентаційно – 
інформаційного супроводу реалізації 
проекту 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Листопад 2020 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.1. Якісна освіта 
С.1.3. Забезпечення рівного доступу до якісної шкільної, дошкільної та 
позашкільної освіти 

Назва проекту: 14. Будівництво корпусу початкових класів Новоселицької 
загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ст., за адресою: пров. Шкільний 5, 
м. Новоселиця, Чернівецької області 

Цілі проекту: Створення принципово нових сучасних умов для загальноосвітньої 
навчальної ланки навчального закладу, що дасть можливість для 
гармонійного розвитку дітей, підвищить їх бажання відвідувати школу 
та  інтерес до навчання 

Очікувані результати:  Будівництво корпусу початкової школи створить належні умови для 
виховання та навчання 200 дітей початкової школи та забезпечення 
учнів закладу якісною шкільною та дошкільною освітою. 

 Реалізація проекту буде сприяти створенню комфортних умов для 
навчання та розвитку учнів Новоселицької загальноосвітньої школи №3 
І-ІІІ ст. та покращенню матеріально-технічної бази закладу. 
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 Зменшити захворюваність учасників освітнього процесу. 
 Зменшити витрати бюджетних коштів на проведення поточних 

ремонтів школи. 
 Внаслідок утеплення горища, покращити температурний режим в 

закладі під час опалювального сезону. 
 Підвищити значення школи в громаді, її престижу серед інших 

освітніх закладів, що стимулюватиме жителів міста та прилеглих до 
міста сіл, направляти дітей на навчання в даний заклад. 

Період здійснення: 2020 р. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 3000 - 3000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ освіти і Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 
Виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Березень 2020 р. 

2 Проходження державної експертизи 
та отримання Експертного звіту щодо 
розгляду кошторисної частини 
проектної документації 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Квітень 2020 р. 

3 
Відбір виконавця робіт та укладення 
договору на виконання робіт 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Травень 2020 р. 

4 Загально-будівельні роботи Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Червень – жовтень 
2020 р. 

5 Заходи з презентаційно – 
інформаційного супроводу реалізації 
проекту 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Листопад 2020 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.1. Якісна освіта 
С.1.3. Забезпечення рівного доступу до якісної шкільної, дошкільної та 
позашкільної освіти 

Назва проекту: 14. Будівництво корпусу початкових класів Новоселицької 
загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ст., за адресою: пров. Шкільний 5, 
м. Новоселиця, Чернівецької області 

Цілі проекту: Створення принципово нових сучасних умов для загальноосвітньої 
навчальної ланки навчального закладу, що дасть можливість для 
гармонійного розвитку дітей, підвищить їх бажання відвідувати школу 
та  інтерес до навчання 

Очікувані результати:  Будівництво корпусу початкової школи створить належні умови для 
виховання та навчання 200 дітей початкової школи та забезпечення 
учнів закладу якісною шкільною та дошкільною освітою. 

 Реалізація проекту буде сприяти створенню комфортних умов для 
навчання та розвитку учнів Новоселицької загальноосвітньої школи №3 
І-ІІІ ст. та покращенню матеріально-технічної бази закладу. 

 Проект матиме значний соціальний ефект, який виявлятиметься у 
створенні належних умов для навчання і творчого розвитку дітей та 
молоді Новоселицької об’єднаної територіальної громади. 

 Завершення даного проекту . підвищить значення школи в громаді, її 
престижу серед інших освітніх закладів, що стимулюватиме жителів 
міста та прилеглих до міста сіл, направляти дітей на навчання в даний 
заклад. 

Період здійснення: 2021 р. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- - 10000 10000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ освіти і Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 
Виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Січень 2021 р. 

2 Проходження державної експертизи 
та отримання Експертного звіту щодо 
розгляду кошторисної частини 
проектної документації 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Лютий – березень 2021 р. 

3 
Відбір виконавця робіт та укладення 
договору на виконання робіт 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Травень 2021 р. 

4 Загально-будівельні роботи Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Червень – грудень 2021 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.1. Якісна освіта 
С.1.3. Забезпечення рівного доступу до якісної шкільної, дошкільної та 
позашкільної освіти 

Назва проекту: 15. Капітальний ремонт даху Рокитненської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 
Рокитненському старостинському округу №03 

Цілі проекту: Створення комфортних умов для перебування дітей та працівників в школі 
Очікувані результати:  Досягнення максимальної ефективності використання енергоресурсів. 

 Створення комфортних умов для перебування дітей та працівників в 
школі. 

 Покращення зовнішнього вигляду приміщення. 
 Покращення рівня надання освітніх послуг та підвищення 

комфортності будівлі навчального закладу 
Період здійснення: 2020 р. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 1900 - 1900 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ освіти і Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 
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1 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Березень 2020 р. 

2 Визначення будівельно-підрядної 
організації 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Квітень 2020 р. 

3 Укладання угоди із організацією-
підрядником та проведення 
підготовчих заходів по виконанню 
будівельних робіт 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Травень 2020 р. 

4 Демонтаж старої покрівлі Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Червень – жовтень 
2020 р. 

5 Улаштування дерев’яних конструкцій. Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Листопад 2020 р. 

6 Улаштування нової двоскатної 
покрівлі з метало черепиці 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Листопад 2020 р. 

7 Навішування водостічних труб, колін 
та лійок з готових елементів, 
вентиляції, димоходів 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Листопад 2020 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.1. Якісна освіта 
С.1.3. Забезпечення рівного доступу до якісної шкільної, дошкільної та 
позашкільної освіти 

Назва проекту: 16. Будівництво залу для фізкультурно-оздоровчих занять 
Новоселицької ОТГ по вулиці Головній №10-а с. Рокитне 
Новоселицького району Чернівецької області 

Цілі проекту: 1. Забезпечення доступності та безпечності занять фізичною культурою і 
спортом учнів Рокитненської ЗОШ І-ІІІ ступенів та високої якості 
фізкультурно-спортивних послуг для учнів школи. 

2. Надання можливостей занять спортом для жителів громади. 
3. Покращенні стану здоров’я мешканців села. 
4. Підвищення рівня фізичного виховання серед молоді, батьків та дітей. 

Очікувані результати:  Створення умов для всебічного розвитку учнів у сфері фізичної 
культури і спорту; 

 Орієнтування на сучасні стандарти у сфері фізичної культури і спорту; 
 Вдосконалення спортивної майстерності учнів, що займаються 

обраними видами спорту; 
 Сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих 

звичок, покращення розумової і фізичної працездатності. 
Період здійснення: 2019-2021 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
2200 4676 4677 11553 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ освіти і Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
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1 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Березень 2020 р. 

2 Визначення будівельно-підрядної 
організації 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Квітень 2020 р. 

3 Укладання угоди із організацією-
підрядником та проведення 
підготовчих заходів по виконанню 
будівельних робіт 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Травень 2020 р. 

4 Демонтаж старої покрівлі Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Червень – жовтень 
2020 р. 

5 Улаштування дерев’яних конструкцій. Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Листопад 2020 р. 

6 Улаштування нової двоскатної 
покрівлі з метало черепиці 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Листопад 2020 р. 

7 Навішування водостічних труб, колін 
та лійок з готових елементів, 
вентиляції, димоходів 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Листопад 2020 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.1. Якісна освіта 
С.1.3. Забезпечення рівного доступу до якісної шкільної, дошкільної та 
позашкільної освіти 

Назва проекту: 16. Будівництво залу для фізкультурно-оздоровчих занять 
Новоселицької ОТГ по вулиці Головній №10-а с. Рокитне 
Новоселицького району Чернівецької області 

Цілі проекту: 1. Забезпечення доступності та безпечності занять фізичною культурою і 
спортом учнів Рокитненської ЗОШ І-ІІІ ступенів та високої якості 
фізкультурно-спортивних послуг для учнів школи. 

2. Надання можливостей занять спортом для жителів громади. 
3. Покращенні стану здоров’я мешканців села. 
4. Підвищення рівня фізичного виховання серед молоді, батьків та дітей. 

Очікувані результати:  Створення умов для всебічного розвитку учнів у сфері фізичної 
культури і спорту; 

 Орієнтування на сучасні стандарти у сфері фізичної культури і спорту; 
 Вдосконалення спортивної майстерності учнів, що займаються 

обраними видами спорту; 
 Сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих 

звичок, покращення розумової і фізичної працездатності. 
Період здійснення: 2019-2021 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
2200 4676 4677 11553 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ освіти і Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 

№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 
Виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Вересень – жовтень 
2019 р. 

2 Проходження державної експертизи 
та отримання Експертного звіту щодо 
розгляду кошторисної частини 
проектної документації 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Вересень – жовтень 
2019 р. 

3 
Відбір виконавця робіт та укладення 
договору на виконання робіт 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Вересень – жовтень 
2019 р. 

4 Загально-будівельніроботи Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Січень 2020 – листопад 
2021 р. 

5 Заходи з презентаційно-
інформаційного супроводу реалізації 
проекту 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Грудень 2021 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.1. Якісна освіта 
С.1.3. Забезпечення рівного доступу до якісної шкільної, дошкільної та 
позашкільної освіти 

Назва проекту: 17. Реконструкція 8-ми квартирного житлового будинку з 
нежитловими приміщеннями під дитячий дошкільний заклад з 
навчальними приміщеннями по вул. Буковинській, 2 в селі Слобода 
Новоселицького району Чернівецької області 

Цілі проекту: Створення належних умов для повноцінного функціонування дошкільного 
навчального закладу, шляхом реконструкції восьмиквартирного 
житлового будинку з нежитловими приміщеннями під дитячий дошкільний 
заклад з навчальними приміщеннями, підвищення рівня якості освітніх 
послуг та забезпечення реалізації права на доступність освіти та 
забезпечення здобуття обов’язкової дошкільної освіти дітям на території 
сіл Слобода, Ревківці Новоселицької міської об’єднаної територіальної 
громади 

Очікувані результати: Забезпечити якість та доступність дошкільної освіти на території сіл 
Слобода, Ревківці Новоселицької міської ради об’єднаної територіальної 
громади, а також дати можливість створити умови для повноцінного 
розвитку дитини, забезпечення безпечних та нешкідливих умов виховання 
та навчання дітей на рівні первинної ланки загальноосвітньої державної 
системи освіти 

Період здійснення: 2020-2021 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 3000 2600 5600 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ освіти і Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Загально-будівельні роботи Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 

Серпень – жовтень 
2019 р. 
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інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

2 Влаштування опалення та вентиляції Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Січень – листопад 2020 р. 

3 Влаштування водопроводу та 
каналізації 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Січень – листопад 2020 р. 

4 Проведення внутрішніх 
електротехнічних робіт 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Січень – листопад 2020 р. 

5 Придбання меблів та інвентарю Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Вересень – жовтень 
2021 р. 

6 Влаштування благоустрою території 
та ігрового дитячого майданчику, 
встановлення воріт 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Вересень – жовтень 
2021 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.2. Громадсько активна та культурно розвинута громада 
С.2.1. Надання якісних та актуальних послуг в сфері культури 

Назва проекту: 18. Реконструкція існуючої будівлі клубу з добудовою залу 
урочистих подій по вул. Шевченка 16 у с. Зелений Гай 
Новоселицького району Чернівецької області 

Цілі проекту: Створення комфортних умов для проведення культурно-мистецьких 
заходів та забезпечення змістовного дозвілля жителів села Зелений Гай 

Очікувані результати: Реалізація проекту дозволить отримати сучасне приміщення КУ «Клуб 
села Зелений Гай» де будуть створені всі необхідні умови для організації 
та проведення культурно-мистецьких заходів та забезпечення  
змістовного дозвілля жителів села Зелений Гай 

Період здійснення: 2020-2021 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 8000 4000 12000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ освіти і Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Підготовка до реалізації проекту, 
укладення угод, вирішення базових 
юридичних, комунікаційних, 
організаційних та інших питань. 
Детальне планування робіт згідно з 
технічними завданнями замовника і 
проектно-кошторисною 
документацією 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради Лютий – березень 2020 р. 

2 Виконання  будівельних, інженерних, 
санітарно-технічних, оздоблювальних 
робіт; приєднання до зовнішніх 
інженерних мереж і комунікацій 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Травень 2020 – вересень 

2021 р. 
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інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

2 Влаштування опалення та вентиляції Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Січень – листопад 2020 р. 

3 Влаштування водопроводу та 
каналізації 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Січень – листопад 2020 р. 

4 Проведення внутрішніх 
електротехнічних робіт 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Січень – листопад 2020 р. 

5 Придбання меблів та інвентарю Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Вересень – жовтень 
2021 р. 

6 Влаштування благоустрою території 
та ігрового дитячого майданчику, 
встановлення воріт 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Вересень – жовтень 
2021 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.2. Громадсько активна та культурно розвинута громада 
С.2.1. Надання якісних та актуальних послуг в сфері культури 

Назва проекту: 18. Реконструкція існуючої будівлі клубу з добудовою залу 
урочистих подій по вул. Шевченка 16 у с. Зелений Гай 
Новоселицького району Чернівецької області 

Цілі проекту: Створення комфортних умов для проведення культурно-мистецьких 
заходів та забезпечення змістовного дозвілля жителів села Зелений Гай 

Очікувані результати: Реалізація проекту дозволить отримати сучасне приміщення КУ «Клуб 
села Зелений Гай» де будуть створені всі необхідні умови для організації 
та проведення культурно-мистецьких заходів та забезпечення  
змістовного дозвілля жителів села Зелений Гай 

Період здійснення: 2020-2021 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 8000 4000 12000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ освіти і Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Підготовка до реалізації проекту, 
укладення угод, вирішення базових 
юридичних, комунікаційних, 
організаційних та інших питань. 
Детальне планування робіт згідно з 
технічними завданнями замовника і 
проектно-кошторисною 
документацією 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради Лютий – березень 2020 р. 

2 Виконання  будівельних, інженерних, 
санітарно-технічних, оздоблювальних 
робіт; приєднання до зовнішніх 
інженерних мереж і комунікацій 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Травень 2020 – вересень 

2021 р. 

3 Впорядкування, благоустрій та 
озеленення прилеглої території, 
вивезення сміття, забезпечення 
виконання санітарно-технічних та 
екологічних норм 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Вересень – жовтень 

2020 р. 

4 Введення об’єкта капітального 
будівництва в експлуатацію; технічне 
оснащення і відкриття клубного 
закладу 

Відділ освіти і Відділ 
економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Листопад – грудень 

2020 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.2. Громадсько активна та культурно розвинута громада 
С.2.1. Надання якісних та актуальних послуг в сфері культури 

Назва проекту: 19. Капітальний ремонт приміщення КУ «Клуб села Слобода» 
Цілі проекту: Створення комфортних умов для працівників та відвідувачів закладу, 

організації та проведення культурно-масових заходів в КУ «Клуб села 
Слобода» 

Очікувані результати: Створення умов для здійснення повноцінної творчої діяльності та 
культурного обслуговування населення сіл Слобода та Ревківці, 
покращення матеріально-технічної бази закладу, поліпшення умов 
перебування відвідувачів та покращення умов роботи працівників закладу 

Період здійснення: 2020 р. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 250 - 250 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ культури спорту, сім’ї та молоді і Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Візуальне обстеження, обмірні 
роботи та обмірні креслення; 
підготовка проектно-кошторисної 
документації по об’єкту 

Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді і Відділ 

економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 

Новоселицької міської ради 

Лютий – березень 2020 р. 

2 Укладання договорів на проведення 
будівельних робіт, отримання 
дозволу на виконання робіт 

Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді і Відділ 

економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 

Новоселицької міської ради 

Квітень 2020 р. 

3 Закупівля необхідних будівельних 
матеріалів 

Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді і Відділ 

економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 

Новоселицької міської ради 

Травень 2020 р. 

4 Проведення  ремонту в деяких 
частинах приміщення та глядацькому 
залі. 

Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді і Відділ 

економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 

Новоселицької міської ради 

Травень – липень 2020 р. 

5 Благоустрій прилеглої території Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді і Відділ 

економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 

Новоселицької міської ради 

Серпень – вересень 

2020 р. 
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Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 
середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.2. Громадсько активна та культурно розвинута громада 
С.2.2. Збереження та популяризація (в т.ч. на різноформатних заходах) 
народних звичаїв та традицій в сфері культури 

Назва проекту: 20. Відродження автентичних традицій – запорука гармонійного 
розвитку полікультурної громади 

Цілі проекту: Створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків 
традиційної народної творчості, національно-культурних традицій 
населення, художніх промислів і ремесл 

Очікувані результати:  Популяризація автентичних українських свят, мистецьких колективів, 
окремих виконавців, які є вихідцями, або проживають на території 
громади, залучення дітей та молоді до вивчення історії, звичаїв та 
традицій рідного краю. 

 Покращення мистецьких заходів, інтересу і мотивації до них, шляхом 
заохочення і стимулювання співробітництва між закладами культури. 

Період здійснення: 2020 р. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 545 - 545 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, кошти партнера 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ культури спорту, сім’ї та молоді Новоселицької міської ради та 
Український культурний фонд 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Проведення консультацій з 
зацікавленими особами щодо 
необхідності реалізації проекту  

Відділ культури, спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Червень 2020 р. 

2 Розробка сценарію проведення 
фестивалю  

Відділ культури, спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Червень 2020 р. 

3 Відбір учасників фестивалю  Відділ культури, спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Червень 2020 р. 

4 Укладання угоди з Українським 
культурним фондом  

Новоселицька міська рада Червень 2020 р. 

5 Проведення фестивалю «Івана 
Купала», майстер-класів, виставок, 
ярмарку декоративних, художніх 
виробів 

Відділ культури, спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради Липень 2020 р. 

6 Інформування громадськості про 
реалізацію проекту 

Відділ культури, спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Серпень – вересень 
2020 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.2. Громадсько активна та культурно розвинута громада 
С.2.3. Розвиток учнівського та молодіжного самоврядування 

Назва проекту: 21. Молодіжний центр розвитку «Маленький Світ» 
Цілі проекту: Популяризація саморозвитку, самоорганізації, розвиток лідерських 

якостей молоді, інтелектуальних, інтерактивних та професійних навиків, 
налагодження молодіжної політики шляхом співпраці молоді та органів 
місцевого самоврядування, мотивація, підтримка, навчання молоді, 
вивчення іноземних мов в рамках програми корпусу миру. 

Очікувані результати:  Будівництво нежитлової будівлі в центрі міста в стилі Хайтек; 
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Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 
середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.2. Громадсько активна та культурно розвинута громада 
С.2.2. Збереження та популяризація (в т.ч. на різноформатних заходах) 
народних звичаїв та традицій в сфері культури 

Назва проекту: 20. Відродження автентичних традицій – запорука гармонійного 
розвитку полікультурної громади 

Цілі проекту: Створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків 
традиційної народної творчості, національно-культурних традицій 
населення, художніх промислів і ремесл 

Очікувані результати:  Популяризація автентичних українських свят, мистецьких колективів, 
окремих виконавців, які є вихідцями, або проживають на території 
громади, залучення дітей та молоді до вивчення історії, звичаїв та 
традицій рідного краю. 

 Покращення мистецьких заходів, інтересу і мотивації до них, шляхом 
заохочення і стимулювання співробітництва між закладами культури. 

Період здійснення: 2020 р. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 545 - 545 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, кошти партнера 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ культури спорту, сім’ї та молоді Новоселицької міської ради та 
Український культурний фонд 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Проведення консультацій з 
зацікавленими особами щодо 
необхідності реалізації проекту  

Відділ культури, спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Червень 2020 р. 

2 Розробка сценарію проведення 
фестивалю  

Відділ культури, спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Червень 2020 р. 

3 Відбір учасників фестивалю  Відділ культури, спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Червень 2020 р. 

4 Укладання угоди з Українським 
культурним фондом  

Новоселицька міська рада Червень 2020 р. 

5 Проведення фестивалю «Івана 
Купала», майстер-класів, виставок, 
ярмарку декоративних, художніх 
виробів 

Відділ культури, спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради Липень 2020 р. 

6 Інформування громадськості про 
реалізацію проекту 

Відділ культури, спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Серпень – вересень 
2020 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.2. Громадсько активна та культурно розвинута громада 
С.2.3. Розвиток учнівського та молодіжного самоврядування 

Назва проекту: 21. Молодіжний центр розвитку «Маленький Світ» 
Цілі проекту: Популяризація саморозвитку, самоорганізації, розвиток лідерських 

якостей молоді, інтелектуальних, інтерактивних та професійних навиків, 
налагодження молодіжної політики шляхом співпраці молоді та органів 
місцевого самоврядування, мотивація, підтримка, навчання молоді, 
вивчення іноземних мов в рамках програми корпусу миру. 

Очікувані результати:  Будівництво нежитлової будівлі в центрі міста в стилі Хайтек; 

 Проведення неформального спілкування, інтерактивних, освітніх, 
культурних заходів та навчання, які будуть стимулювати та розвивати 
потреби молоді в умовах сучасних можливостей; 

 Інтелектуальний розвиток, який є економічною та соціальною 
запорукою розвитку молоді, як сталої частини розвитку України; 

 «Престижність» всебічного інтерактивного дозвілля; 
 Організація молодіжного простору, що стане передумовою виявлення 

прихованих талантів молоді 
Період здійснення: 2020-2021 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 2000 6200 8200 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ культури спорту, сім’ї та молоді та Відділ освіти Новоселицької 
міської ради, ГО «Новоселицька агенція економічного розвитку та 
транскордонної співпраці» 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Будівництво нежитлової будівлі – 
молодіжного центру 

Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді та Відділ освіти 
Новоселицької міської ради 

Березень 2020 – серпень 
2021 р. 

2 Привести прилеглу територію у 
відповідність до естетичної та 
природно-антропогенної системи 
(ПАГС) у системі географічного 
комплексу 

Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді та Відділ освіти 
Новоселицької міської ради 
ГО «Новоселицька агенція 
економічного розвитку та 
транскордонної співпраці» 

Квітень – червень 2021 р. 

3 Облаштувати центр необхідним 
технологічним обладнанням та 
меблями 

Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді та Відділ освіти 
Новоселицької міської ради 
ГО «Новоселицька агенція 
економічного розвитку та 
транскордонної співпраці» 

Липень 2021 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.2. Громадсько активна та культурно розвинута громада 
С.2.4. Впровадження інформаційно-програмних продуктів в діяльність 
ОМС та залучення жителів до управління громадою і контролю за 
діяльністю ОМС 

Назва проекту: 22. Програмне забезпечення для ведення автоматизованої 
інформаційно-аналітичної системи «Кадри» 

Цілі проекту: Оптимізація роботи Новоселицької міської ради шляхом впровадження 
інформаційних продуктів 

Очікувані результати: Програмне забезпечення «Кадри» сприятиме систематизації та 
полегшить роботу працівникам відділу юридично-кадрової роботи. 
Програма дозволить прослідкувати автоматичний підрахунок стажу 
роботи в органі місцевого самоврядування, вислугу років. Програма 
дозволить створювати графік відпусток працівників. Можливість друкувати 
розпорядження на прийняття, відпустки, звільнення, а також особових 
карток 

Період здійснення: 2019 р. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
25 - - 25 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 
Ключові учасники реалізації 
проекту: Відділ юридично кадрової роботи Новоселицької міської ради 
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ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Придбання програмного 
забезпечення автоматизованої 
інформаційно-аналітичної системи 
«Кадри» 

Відділ юридично кадрової 
роботи Новоселицької міської 
ради 

IV квартал 2019 р. 

2 Навчання персоналу міської ради Відділ юридично кадрової 
роботи Новоселицької міської 
ради 

IV квартал 2019 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.3. Доступна медицина та розвинута соціальна сфера 
С.3.1. Надання якісних медичних та соціальних послуг 

Назва проекту: 23. Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
розташованої за адресою: Новоселицький район, с. Маршинці, 
вул. Свято-Миколаївська, 17а 

Цілі проекту: Створення сприятливих умов для надання первинної медико-санітарної 
допомоги лікарями загальної практики сімейної медицини мешканцям 
громади, необхідних медичних послуг в зручний та доступний способи 

Очікувані результати: Реалізація проекту є економічно ефективним для подальшого розвитку та 
діяльності громади і сприятиме посиленню фінансово-економічної 
спроможності громади. У першу чергу це пов’язане зі зниженням витрат 
на енергоносії та значно зменшить щорічні витрати на поточний ремонт 
внутрішніх приміщень амбулаторії. 
Будівництво амбулаторії: 
- сприятиме тому, що 5247 особі зможуть отримувати якісні, кваліфіковані 
та доступні медичні послуги; 
- зменшиться захворюваність населення; 
- покращяться безпечні умови праці медичних працівників; 
- зменшиться кількість скарг з боку населення та медпрацівників до 
керівництва та органів влади у зв'язку з аварійним станом приміщення 
АЗПСМ; 
- зменшиться використання коштів на опалення завдяки проведенню робіт 
з енергозбереження. 

Період здійснення: 2019 р. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
8090 - - 8090 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель Новоселицької 
міської ради та Державна Програма «Доступна медицина» 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Прийняття рішення про будівництво 
амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Серпень 2019 р. 

2 Передбачити співфінансування 
будівництва АЗСПМ в бюджеті ОТГ 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Серпень 2019 р. 

3 Замовлення робочого проекту та 
проектно-кошторисної документації 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Серпень 2019 р. 

4 Виділення земельної ділянки під 
будівництво АЗСПМ зі зміною 
відповідного цільового призначення. 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Серпень 2019 р. 



72 73

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Придбання програмного 
забезпечення автоматизованої 
інформаційно-аналітичної системи 
«Кадри» 

Відділ юридично кадрової 
роботи Новоселицької міської 
ради 

IV квартал 2019 р. 

2 Навчання персоналу міської ради Відділ юридично кадрової 
роботи Новоселицької міської 
ради 

IV квартал 2019 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.3. Доступна медицина та розвинута соціальна сфера 
С.3.1. Надання якісних медичних та соціальних послуг 

Назва проекту: 23. Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
розташованої за адресою: Новоселицький район, с. Маршинці, 
вул. Свято-Миколаївська, 17а 

Цілі проекту: Створення сприятливих умов для надання первинної медико-санітарної 
допомоги лікарями загальної практики сімейної медицини мешканцям 
громади, необхідних медичних послуг в зручний та доступний способи 

Очікувані результати: Реалізація проекту є економічно ефективним для подальшого розвитку та 
діяльності громади і сприятиме посиленню фінансово-економічної 
спроможності громади. У першу чергу це пов’язане зі зниженням витрат 
на енергоносії та значно зменшить щорічні витрати на поточний ремонт 
внутрішніх приміщень амбулаторії. 
Будівництво амбулаторії: 
- сприятиме тому, що 5247 особі зможуть отримувати якісні, кваліфіковані 
та доступні медичні послуги; 
- зменшиться захворюваність населення; 
- покращяться безпечні умови праці медичних працівників; 
- зменшиться кількість скарг з боку населення та медпрацівників до 
керівництва та органів влади у зв'язку з аварійним станом приміщення 
АЗПСМ; 
- зменшиться використання коштів на опалення завдяки проведенню робіт 
з енергозбереження. 

Період здійснення: 2019 р. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
8090 - - 8090 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель Новоселицької 
міської ради та Державна Програма «Доступна медицина» 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Прийняття рішення про будівництво 
амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Серпень 2019 р. 

2 Передбачити співфінансування 
будівництва АЗСПМ в бюджеті ОТГ 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Серпень 2019 р. 

3 Замовлення робочого проекту та 
проектно-кошторисної документації 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Серпень 2019 р. 

4 Виділення земельної ділянки під 
будівництво АЗСПМ зі зміною 
відповідного цільового призначення. 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

Серпень 2019 р. 

5 Будівництво АЗСПМ УКБ Чернівецької ОДА 
Новоселицька міська рада Вересень-грудень 2019 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.3. Доступна медицина та розвинута соціальна сфера. 
С.3.1. Надання якісних медичних та соціальних послуг 

Назва проекту: 24. Якісна первинна медицина – новий рівень життя громади в  
м. Новоселиця 

Цілі проекту: Покращення якості медичного обслуговування населення шляхом 
розширення діапазону рентгенологічних обстежень та більш оперативного 
отримання діагностичної інформації 

Очікувані результати:  Підвищення рівня доступності та якості надання медичних 
профілактичних послуг населенню, в першу чергу сільського; 

 Підвищення рівня довіри населення до місцевої влади та медицини 
громади в цілому; 

 Економія коштів медичних установ; 
 Зменшення рівня первинної інвалідності та смертності населення 

внаслідок захворювань; 
 Позитивний досвід реалізації подібного роду проектів для громади. 

Період здійснення: 2020-2021 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
0 5800 6000 11800 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: ЦПМСД 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Проведення процедури закупівлі 
рентгенодіагностичного обладнання 
та мамографу відповідно до Закону 
України «Про публічні закупівлі» 

ЦПМСД 2020 р. 

2 Придбання рентгенодіагностичного 
комплексу та мамографу ЦПМСД 2020 р. 

3 Монтаж комплексу у приміщенні 
рентген кабінету в м. Новоселиця ЦПМСД 2021 р. 

4 Ведення в експлуатацію та 
інструктаж медичного персоналу ЦПМСД 2021 р. 

5 Прийнята і оцінка якості виконаних 
робіт та інформування населення 
громади 

ЦПМСД 2021 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.3. Доступна медицина та розвинута соціальна сфера 
С.3.2. Надання якісних адміністративних послуг населенню громади. 

Назва проекту: 25. Створення інформаційної системи Новоселицької ОТГ 
Цілі проекту: 1. Ефективне електронне управління процесами й даними Новоселицької 

об’єднаної територіальної громади. 
2. Автоматизація роботи із проведенням реєстрації та зняття з реєстрації 

місця проживання фізичних осіб. 
3. Забезпечення роботи підвідомчих установ об’єднаної територіальної 

громад з єдиною та достовірною базою адрес. 
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Очікувані результати:  Забезпечення виконання  вимог Постанови Кабінету Міністрів України 
від 2 березня 2016 року № 207 «Про затвердження Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації 
до Єдиного державного демографічного реєстру». 

 Створення та доповнення демографічного реєстру територіальної 
громади. 

 Створення технологічного інструменту обміну даними про жителів 
громади з іншими державними установами. 

 Ефективне надання адміністративних послуг громадянам. 
 Автоматизований процес видачі довідок по адресі фізичним та 

юридичним особам. 
Період здійснення: 2020-2021 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 150 150 300 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, кошти партнерів 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ організаційно-інформаційної роботи, розгляду звернень громадян, 
звітності, контролю та архівної справи Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Прийняття рішення про створення 
інформаційної системи 
Новоселицької ОТГ 

Відділ організаційно-
інформаційної роботи, 
розгляду звернень громадян, 
звітності, контролю та 
архівної справи 
Новоселицької міської ради 

Лютий – березень  2020 р. 

2 Придбання програмного 
забезпечення 

Відділ організаційно-
інформаційної роботи, 
розгляду звернень громадян, 
звітності, контролю та 
архівної справи 
Новоселицької міської ради 

Лютий – грудень 2020  р. 

3 Навчання персоналу користування 
програмою 

Відділ організаційно-
інформаційної роботи, 
розгляду звернень громадян, 
звітності, контролю та 
архівної справи 
Новоселицької міської ради 

Січень – березень 2021 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.3. Доступна медицина та розвинута соціальна сфера 
С.3.2. Надання якісних адміністративних послуг населенню громади. 

Назва проекту: 26. Створення ЦНАП Новоселицької міської ради 
Цілі проекту: Створення рівних умов для надання мешканцям громади, незалежно від 

статі, віку та фізичних можливостей необхідних адміністративних послуг в 
зручний та доступний способи 

Очікувані результати:  Забезпечення отримання громадою повноважень з надання усіх 
адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам 
господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою 
органам місцевого самоврядування відповідного рівня; 

 Створення ЦНАП з комфортними умовами для обслуговування 
суб’єктів звернення та належними умовами для роботи працівників; 

 Забезпечення доступних та безбар'єрних умов для отримання 
адміністративних послуг усіма мешканцями ОТГ, в тому числі завдяки 
створення віддалених робочих місць для роботи адміністраторів, 
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Очікувані результати:  Забезпечення виконання  вимог Постанови Кабінету Міністрів України 
від 2 березня 2016 року № 207 «Про затвердження Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації 
до Єдиного державного демографічного реєстру». 

 Створення та доповнення демографічного реєстру територіальної 
громади. 

 Створення технологічного інструменту обміну даними про жителів 
громади з іншими державними установами. 

 Ефективне надання адміністративних послуг громадянам. 
 Автоматизований процес видачі довідок по адресі фізичним та 

юридичним особам. 
Період здійснення: 2020-2021 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 150 150 300 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, кошти партнерів 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ організаційно-інформаційної роботи, розгляду звернень громадян, 
звітності, контролю та архівної справи Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Прийняття рішення про створення 
інформаційної системи 
Новоселицької ОТГ 

Відділ організаційно-
інформаційної роботи, 
розгляду звернень громадян, 
звітності, контролю та 
архівної справи 
Новоселицької міської ради 

Лютий – березень  2020 р. 

2 Придбання програмного 
забезпечення 

Відділ організаційно-
інформаційної роботи, 
розгляду звернень громадян, 
звітності, контролю та 
архівної справи 
Новоселицької міської ради 

Лютий – грудень 2020  р. 

3 Навчання персоналу користування 
програмою 

Відділ організаційно-
інформаційної роботи, 
розгляду звернень громадян, 
звітності, контролю та 
архівної справи 
Новоселицької міської ради 

Січень – березень 2021 р. 

 
 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.3. Доступна медицина та розвинута соціальна сфера 
С.3.2. Надання якісних адміністративних послуг населенню громади. 

Назва проекту: 26. Створення ЦНАП Новоселицької міської ради 
Цілі проекту: Створення рівних умов для надання мешканцям громади, незалежно від 

статі, віку та фізичних можливостей необхідних адміністративних послуг в 
зручний та доступний способи 

Очікувані результати:  Забезпечення отримання громадою повноважень з надання усіх 
адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам 
господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою 
органам місцевого самоврядування відповідного рівня; 

 Створення ЦНАП з комфортними умовами для обслуговування 
суб’єктів звернення та належними умовами для роботи працівників; 

 Забезпечення доступних та безбар'єрних умов для отримання 
адміністративних послуг усіма мешканцями ОТГ, в тому числі завдяки 
створення віддалених робочих місць для роботи адміністраторів, 

залучення старост до надання адміністративних послуг, впровадження 
інформаційних технологій; 

 Збільшення надходжень до міського бюджету; 
 Забезпечення гендерної рівності та особливих потреб громадян при 

наданні адміністративних послуг 
Період здійснення: 2020 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 1000 - 1000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, кошти партнерів 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ організаційно-інформаційної роботи, розгляду звернень громадян, 
звітності, контролю та архівної справи Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Прийняття рішення про створення 
ЦНАП. 

Відділ організаційно-
інформаційної роботи, 
розгляду звернень громадян, 
звітності, контролю та 
архівної справи 
Новоселицької міської ради 

Грудень 2019 – січень 
2020 р. 

2 Облаштування приміщення для 
майбутнього ЦНАП. 

Відділ організаційно-
інформаційної роботи, 
розгляду звернень громадян, 
звітності, контролю та 
архівної справи 
Новоселицької міської ради 

Березень – травень 
2020 р. 

3 Створення робочих місць для 
працівників. 

Відділ організаційно-
інформаційної роботи, 
розгляду звернень громадян, 
звітності, контролю та 
архівної справи 
Новоселицької міської ради 

Червень – липень 2020 р. 

 Придбання необхідного інвентарю, 
меблів та програмного забезпечення. 

Відділ організаційно-
інформаційної роботи, 
розгляду звернень громадян, 
звітності, контролю та 
архівної справи 
Новоселицької міської ради 

Друге півріччя 2020 р. 

 Навчання персоналу Відділ організаційно-
інформаційної роботи, 
розгляду звернень громадян, 
звітності, контролю та 
архівної справи 
Новоселицької міської ради 

Друге півріччя 2020 р. 

 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.4. Громада здорового способу життя, активного туризму та дружня до 
довкілля 
С.4.1. Створення умов для реабілітації, занять фізичною культурою та 
спортом, залучення до здорового способу життя жителів громади 

Назва проекту: 27. Будівництво міні-футбольного поля по вулиці О. Вишні в 
с. Зелений Гай, Новоселицького району Чернівецької області 

Цілі проекту: Відродження активного життя в селі, створення привабливих умов для 
життя та самореалізації кожного 

Очікувані результати:  Підвищення привабливості життя в селі; 
 Залучення дітей до занять фізичною культурою і спортом, 

популяризація здорового способу життя; 
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 Створена можливість для дорослих жителів села, також жителів 
сусідніх сіл займатися спортом; 

 Створена можливість проведення спортивних змагань та турнірів; 
 Зниження рівня захворюваності населення 

Період здійснення: 2020-2021 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 1000 1300 2300 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: Відділ культури спорту, сім’ї та молоді Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Грудень 2019 р. 

2 Підготовка території будівництва Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Травень 2020 р. 

3 Будівельні роботи  Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Липень – вересень 
(2020 р. та 2021 р.) 

 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.4. Громада здорового способу життя, активного туризму та дружня до 
довкілля 
С.4.1. Створення умов для реабілітації, занять фізичною культурою та 
спортом, залучення до здорового способу життя жителів громади 

Назва проекту: 28. Будівництво футбольного міні-поля по вулиці  Шевченка в с. 
Рингач Новоселицького району Чернівецької області 

Цілі проекту: Розвиток спорту серед молоді, зменшення негативного впливу «вулиці»  
та популяризація здорового способу життя серед населення 

Очікувані результати:  Залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом; 
 Популяризація здорового способу життя; 
 Можливість занять спортом для дорослих жителів сіл Рингач та 

Шишківці; 
 Можливість проведення спортивних змагань та турнірів з міні-футболу; 
 Зниження рівня злочинності та безпритульності; 
 Зниження рівня захворюваності серед дітей та населення в цілому 

Період здійснення: 2020-2021 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 1000 1300 2300 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: Відділ культури спорту, сім’ї та молоді Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Грудень 2019 р. 

2 Підготовка території будівництва Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Травень 2020 р. 

3 Будівельні роботи  Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Липень – вересень 
(2020 р. та 2021 р.) 
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 Створена можливість для дорослих жителів села, також жителів 
сусідніх сіл займатися спортом; 

 Створена можливість проведення спортивних змагань та турнірів; 
 Зниження рівня захворюваності населення 

Період здійснення: 2020-2021 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 1000 1300 2300 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: Відділ культури спорту, сім’ї та молоді Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Грудень 2019 р. 

2 Підготовка території будівництва Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Травень 2020 р. 

3 Будівельні роботи  Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Липень – вересень 
(2020 р. та 2021 р.) 

 
Напрям С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 

середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр 
транскордонної співпраці 

Номер і назва стратегічної, 
оперативної цілі Стратегії 

С.4. Громада здорового способу життя, активного туризму та дружня до 
довкілля 
С.4.1. Створення умов для реабілітації, занять фізичною культурою та 
спортом, залучення до здорового способу життя жителів громади 

Назва проекту: 28. Будівництво футбольного міні-поля по вулиці  Шевченка в с. 
Рингач Новоселицького району Чернівецької області 

Цілі проекту: Розвиток спорту серед молоді, зменшення негативного впливу «вулиці»  
та популяризація здорового способу життя серед населення 

Очікувані результати:  Залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом; 
 Популяризація здорового способу життя; 
 Можливість занять спортом для дорослих жителів сіл Рингач та 

Шишківці; 
 Можливість проведення спортивних змагань та турнірів з міні-футболу; 
 Зниження рівня злочинності та безпритульності; 
 Зниження рівня захворюваності серед дітей та населення в цілому 

Період здійснення: 2020-2021 рр. 
Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

2019 2020 2021 Разом 
- 1000 1300 2300 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР 
Ключові учасники реалізації 
проекту: Відділ культури спорту, сім’ї та молоді Новоселицької міської ради 

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ 
№ 
п/п 

Опис Відповідальні Термін 
виконання 

1 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації 

Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Грудень 2019 р. 

2 Підготовка території будівництва Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Травень 2020 р. 

3 Будівельні роботи  Відділ культури спорту, сім’ї 
та молоді Новоселицької 
міської ради 

Липень – вересень 
(2020 р. та 2021 р.) 

Загальні обсяги фінансування у розрізі стратегічних напрямів 
 

Стратегічний напрям 2019 2020 2021 
А. Громада підтримки розвитку бізнесу та залучення 
інвестицій 650,0 550,0 0,0 

В. Громада розвинутої та енергоефективної 
інфраструктури, комфортного та безпечного 
проживання 

8700,0 44880,0 38800,0 

С. Громада розвинутої освіти та медицини, високого 
культурного середовища, спорту і туризму, дружня до 
довкілля та центр транскордонної співпраці 

10865,0 32871,0 36277,0 

Всього, тис. грн. 20215,0 78301,0 75077,0 

 

Загальна сума фінансування за Планом реалізації Стратегії – 173 593,0 тис. грн.  
протягом 2019 – 2021 років. 
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1. Управління та моніторинг реалізації Стратегії 
 

Положення 
про Комітет з управління впровадженням 

Стратегії розвитку Новоселицької 
міської об’єднаної територіальної громади 

1. Загальні положення 
1.1. Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку Новоселицької міської об’єднаної 
територіальної громади (надалі Комітет) є тимчасовим дорадчим органом у системі місцевого 
самоврядування територіальної громади для забезпечення прав членів територіальної 
громади Новоселицької міської ради на участь у самоврядуванні, забезпеченні прозорості у 
плануванні діяльності, нагляду, аналізу і контролю з боку органів місцевого самоврядування 
та громадськості. 
1.2. Комітет формується з представників органів місцевого самоврядування, старост, бізнесу 
та громадськості громади. 
2. Мета діяльності 
2.1. Метою діяльності Комітету є забезпечення моніторингу якості виконання завдань, 
реалізації та постійної підтримки актуальності Стратегії розвитку Новоселицької міської 
об’єднаної територіальної громади на період до 2023 року, затвердженої рішенням _________ 
сесії Новоселицької міської ради ___________ скликання               від 22.08.2019 (далі – 
Стратегія) та Плану реалізації Стратегії розвитку Новоселицької міської об’єднаної 
територіальної громади на період 2019-2021 роки, затвердженого рішенням ___________ сесії 
Новоселицької міської ради _________ скликання від _____ 2019 (далі – План реалізації 
Стратегії). 
3. Основні завдання Комітету 

3.1. Стимулювання реалізації та моніторинг виконання Стратегії в цілому та окремих її цілей і 
завдань з відстеженням виконання кожного завдання відповідної стратегічної та оперативної 
цілі. 
3.2. Оцінка ступеня досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей Стратегії розвитку, 
якості виконання завдань і дотримання терміну їх виконання. 
3.3. Надання інформації та рекомендацій відповідальним виконавцям за виконання заходів 
Стратегії для прийняття рішень про розподіл ресурсів для досягнення цілей і завдань чи їх 
коригування. 
3.4. Висвітлення процесу реалізації Стратегії у засобах масової інформації та на офіційних 
веб-сайтах органів місцевого самоврядування. 
3.5. Збір та обговорення пропозицій з коригування та оновлення Стратегії за стратегічними та 
оперативними цілями, завданнями. 
3.6. Підготовка аналітичних звітів і щорічне звітування щодо стану виконання Стратегії. 
3.7. Проведення зустрічей з громадськістю (один раз на рік) з метою звітування й обговорення 
досягнутих результатів, ініціювання (у разі необхідності) внесення змін до Стратегії (через 
засоби масової інформації, круглі столи, конференції тощо). 
4. Основні права та повноваження Комітету 

4.1. Одержувати у встановленому законодавством порядку від суб’єктів всіх форм власності, 
державних органів і виконавчих органів міської ради інформацію, документи й матеріали, 
необхідні для виконання покладених на нього завдань. 
4.2. Утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в їх 
роботі представників виконавчих органів міської ради, наукових установ і громадських 
організацій. 
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1. Управління та моніторинг реалізації Стратегії 
 

Положення 
про Комітет з управління впровадженням 

Стратегії розвитку Новоселицької 
міської об’єднаної територіальної громади 

1. Загальні положення 
1.1. Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку Новоселицької міської об’єднаної 
територіальної громади (надалі Комітет) є тимчасовим дорадчим органом у системі місцевого 
самоврядування територіальної громади для забезпечення прав членів територіальної 
громади Новоселицької міської ради на участь у самоврядуванні, забезпеченні прозорості у 
плануванні діяльності, нагляду, аналізу і контролю з боку органів місцевого самоврядування 
та громадськості. 
1.2. Комітет формується з представників органів місцевого самоврядування, старост, бізнесу 
та громадськості громади. 
2. Мета діяльності 
2.1. Метою діяльності Комітету є забезпечення моніторингу якості виконання завдань, 
реалізації та постійної підтримки актуальності Стратегії розвитку Новоселицької міської 
об’єднаної територіальної громади на період до 2023 року, затвердженої рішенням _________ 
сесії Новоселицької міської ради ___________ скликання               від 22.08.2019 (далі – 
Стратегія) та Плану реалізації Стратегії розвитку Новоселицької міської об’єднаної 
територіальної громади на період 2019-2021 роки, затвердженого рішенням ___________ сесії 
Новоселицької міської ради _________ скликання від _____ 2019 (далі – План реалізації 
Стратегії). 
3. Основні завдання Комітету 

3.1. Стимулювання реалізації та моніторинг виконання Стратегії в цілому та окремих її цілей і 
завдань з відстеженням виконання кожного завдання відповідної стратегічної та оперативної 
цілі. 
3.2. Оцінка ступеня досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей Стратегії розвитку, 
якості виконання завдань і дотримання терміну їх виконання. 
3.3. Надання інформації та рекомендацій відповідальним виконавцям за виконання заходів 
Стратегії для прийняття рішень про розподіл ресурсів для досягнення цілей і завдань чи їх 
коригування. 
3.4. Висвітлення процесу реалізації Стратегії у засобах масової інформації та на офіційних 
веб-сайтах органів місцевого самоврядування. 
3.5. Збір та обговорення пропозицій з коригування та оновлення Стратегії за стратегічними та 
оперативними цілями, завданнями. 
3.6. Підготовка аналітичних звітів і щорічне звітування щодо стану виконання Стратегії. 
3.7. Проведення зустрічей з громадськістю (один раз на рік) з метою звітування й обговорення 
досягнутих результатів, ініціювання (у разі необхідності) внесення змін до Стратегії (через 
засоби масової інформації, круглі столи, конференції тощо). 
4. Основні права та повноваження Комітету 

4.1. Одержувати у встановленому законодавством порядку від суб’єктів всіх форм власності, 
державних органів і виконавчих органів міської ради інформацію, документи й матеріали, 
необхідні для виконання покладених на нього завдань. 
4.2. Утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в їх 
роботі представників виконавчих органів міської ради, наукових установ і громадських 
організацій. 

4.3. Вимагати від основних виконавців оперативних цілей і завдань формувати піврічні та річні 
аналітичні звіти про моніторинг виконання оперативних цілей і завдань Стратегії. 
4.4. Ініціювати внесення змін до Стратегії шляхом винесення пропозицій для розгляду на сесії 
міської ради. 
5. Організаційна структура та регламент роботи Комітету 

5.1. Керівництво роботою Комітету здійснює його голова. У разі відсутності голови керівництво 
здійснюють його заступники. На голову Комітету покладається відповідальність за контроль 
над процесом реалізації та моніторингом виконання Стратегії. 
5.2. Організаційне забезпечення роботи Комітету покладається на _____________. 
Оформлення протоколів засідань покладається на відповідального секретаря, який 
призначається _______________, або іншим розпорядчим документом. 
5.3. Відповідальність за реалізацію та моніторинг виконання основних напрямків Стратегії, а 
також підготовку піврічних і річних аналітичних звітів (за відповідним напрямом розвитку) 
покладається на керівників відділів апарату виконавчого комітету міської ради та 
відповідальних координаторів, які обираються з числа членів Комітету. 
5.4. Основною формою роботи Комітету є відкриті засідання, які проводяться не рідше, ніж 
один раз у півріччя. 
5.5. Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини від 
загального складу Комітету. 
5.6. Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів 
присутніх його членів і оформляються протоколом, який підписують голова (у разі його 
відсутності – заступник) і відповідальний секретар Комітету. 
5.7. Рішення Комітету, прийняті в межах його повноважень і відповідним чином оформлені, 
носять рекомендаційний характер, є обов'язковими для розгляду міською радою та 
виконавчим органом та враховуються в її діяльності. 
 
 

Положення 
про моніторинг впровадження 

Стратегії розвитку Новоселицької міської об’єднаної територіальної 
громади 

 
Цілі моніторингу 

Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності 
Стратегії розвитку Новоселицької міської об’єднаної територіальної громади на період  
до 2023 року, затвердженої рішенням _________ сесії Новоселицької міської ради 
___________ скликання               від 22.08.2019 (далі – Стратегія). 
У ході моніторингу виконання Стратегії вирішуються такі завдання: 

 стимулювати реалізацію Стратегії в цілому та окремих цілей і завдань; 
 оцінити ступінь досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей Стратегії, 
надати інформацію для прийняття рішень про розподіл ресурсів на досягнення цілей чи про 
їх коригування; 
 оцінити ступінь реалізації цілей, надати інформацію для уточнення й коригування цілей. 

Концепція моніторингу 
Моніторинг Стратегії включає два рівні: 
1. Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади базується на аналізі основних 
індикаторів, що характеризують ситуацію в державі в цілому та в регіоні, які є стратегічно 
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важливими для економічного розвитку громади. Підсумки підводяться один раз на рік та 
доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту. 
2. Моніторинг процесу реалізації Стратегії. Розподіляється на: а) моніторинг досягнення 
бачення; б) моніторинг просування за стратегічними напрямами; в) моніторинг досягнення 
стратегічних цілей; г) моніторинг досягнення оперативних цілей; д) активність відповідальних 
координаторів і виконавських груп. Базується на аналізі досягнення запланованих результатів, 
розгляді визначеного переліку показників (індикаторів). Підсумки моніторингу підводяться два 
рази на рік у вигляді піврічних оглядів реалізації, результати якого розміщуються в засобах 
масової інформації та на офіційних веб-сайтах міської ради. 
Форми здійснення моніторингу 

Піврічні звіти відповідальних координаторів і структурних підрозділів міської ради (окремо за 
відповідним напрямом розвитку) розробляються на базі аналізу отриманої інформації і містять 
аналітичну узагальнену інформацію про просування реалізації Стратегії за всіма напрямами 
розвитку, стратегічними та оперативними цілями та містять: 
а) виконані завдання, ступінь виконання кожної оперативної цілі, ступінь досягнення кожної 
стратегічної цілі, 
б) невиконані завдання, причини та пропозиції щодо подальшого виконання, 
в) дані за основними індикаторами, що відображають просування за напрямами розвитку, 
надаються відповідальними координаторами за підсумками року, 
г) рекомендації щодо усунення перешкод реалізації та пропозиції щодо коригування Стратегії, 
д) оцінка потреб у бюджетному фінансуванні (з кожної стратегічної цілі визначається сума, яку 
слід включити до бюджету на стадії його формування чи коригування). 
Піврічні звіти надаються для опрацювання обов’язково в електронному та друкованому 
вигляді. Результати піврічних звітів виносяться на обговорення Комітету з управління 
впровадженням Стратегії розвитку Новоселицької міської об’єднаної територіальної громади 
(надалі – Комітет). 
Зведений аналітичний моніторинговий звіт. 
Один раз на рік відповідальні координатори та структурні підрозділи міської ради готують 
зведений аналітичний звіт, який вноситься на обговорення й затвердження Комітету та 
вноситься на розгляд міської ради. Копії звіту надаються міському голові, його заступникам, 
відповідальним координаторам. 
У звіті міститься: 
а) аналіз зовнішнього оточення (міститься у річному звіті), 
б) аналіз виконання планів дій, 
в) пропозиції щодо коригування основного тексту Стратегії на засідання міської ради, 
г) рекомендації щодо актуалізації цілей та планів дій, 
д) оцінки потреб у фінансуванні, в тому числі з міського бюджету та внесення пропозицій щодо 
видатків з бюджету наступного року. 
Розподіл відповідальності 
Моніторинг процесу реалізації проводиться Комітетом, структурними підрозділами міської 
ради, відповідальними координаторами та виконавськими групами. 
Розподіл відповідальності між уповноваженими здійснюється на засадах найбільшої 
ефективності: 

 піврічні звіти (відповідальні координатори та структурні підрозділи міської ради), 
 зведений аналітичний моніторинговий звіт (відповідальні координатори та структурні 
підрозділи міської ради), 
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важливими для економічного розвитку громади. Підсумки підводяться один раз на рік та 
доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту. 
2. Моніторинг процесу реалізації Стратегії. Розподіляється на: а) моніторинг досягнення 
бачення; б) моніторинг просування за стратегічними напрямами; в) моніторинг досягнення 
стратегічних цілей; г) моніторинг досягнення оперативних цілей; д) активність відповідальних 
координаторів і виконавських груп. Базується на аналізі досягнення запланованих результатів, 
розгляді визначеного переліку показників (індикаторів). Підсумки моніторингу підводяться два 
рази на рік у вигляді піврічних оглядів реалізації, результати якого розміщуються в засобах 
масової інформації та на офіційних веб-сайтах міської ради. 
Форми здійснення моніторингу 

Піврічні звіти відповідальних координаторів і структурних підрозділів міської ради (окремо за 
відповідним напрямом розвитку) розробляються на базі аналізу отриманої інформації і містять 
аналітичну узагальнену інформацію про просування реалізації Стратегії за всіма напрямами 
розвитку, стратегічними та оперативними цілями та містять: 
а) виконані завдання, ступінь виконання кожної оперативної цілі, ступінь досягнення кожної 
стратегічної цілі, 
б) невиконані завдання, причини та пропозиції щодо подальшого виконання, 
в) дані за основними індикаторами, що відображають просування за напрямами розвитку, 
надаються відповідальними координаторами за підсумками року, 
г) рекомендації щодо усунення перешкод реалізації та пропозиції щодо коригування Стратегії, 
д) оцінка потреб у бюджетному фінансуванні (з кожної стратегічної цілі визначається сума, яку 
слід включити до бюджету на стадії його формування чи коригування). 
Піврічні звіти надаються для опрацювання обов’язково в електронному та друкованому 
вигляді. Результати піврічних звітів виносяться на обговорення Комітету з управління 
впровадженням Стратегії розвитку Новоселицької міської об’єднаної територіальної громади 
(надалі – Комітет). 
Зведений аналітичний моніторинговий звіт. 
Один раз на рік відповідальні координатори та структурні підрозділи міської ради готують 
зведений аналітичний звіт, який вноситься на обговорення й затвердження Комітету та 
вноситься на розгляд міської ради. Копії звіту надаються міському голові, його заступникам, 
відповідальним координаторам. 
У звіті міститься: 
а) аналіз зовнішнього оточення (міститься у річному звіті), 
б) аналіз виконання планів дій, 
в) пропозиції щодо коригування основного тексту Стратегії на засідання міської ради, 
г) рекомендації щодо актуалізації цілей та планів дій, 
д) оцінки потреб у фінансуванні, в тому числі з міського бюджету та внесення пропозицій щодо 
видатків з бюджету наступного року. 
Розподіл відповідальності 
Моніторинг процесу реалізації проводиться Комітетом, структурними підрозділами міської 
ради, відповідальними координаторами та виконавськими групами. 
Розподіл відповідальності між уповноваженими здійснюється на засадах найбільшої 
ефективності: 

 піврічні звіти (відповідальні координатори та структурні підрозділи міської ради), 
 зведений аналітичний моніторинговий звіт (відповідальні координатори та структурні 
підрозділи міської ради), 

 організація чергових та позачергових засідань Комітету (структурні підрозділи міської 
ради). 

Відповідальні координатори особисто відповідають за своєчасне та відповідне вимогам, що їх 
поставлено у даному документі, надання піврічних звітів та іншої інформації, з метою якісного 
проведення моніторингу та сприяння реалізації Стратегії в цілому. 
Відповідальність за контроль над моніторингом і процесом реалізації Стратегії покладається 
на голову Комітету. 
Коригування та оновлення Стратегії 
Пропозиції з коригування та оновлення Стратегії за стратегічними та оперативними цілями, 
завданням можуть вноситися: 

 членами Комітету; 
 відповідальними за виконання стратегічних та оперативних цілей, завдань; 
 відповідальними координаторами; 
 депутатами міської ради; 
 старостами; 
 зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та мешканцями 
громади. 

Пропозиції з коригування основного тексту Стратегії розглядаються і обговорюються на 
чергових та позачергових засіданнях Комітету і виносяться на розгляд міської ради (за 
необхідності). 
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2. Показники оцінки Плану реалізації Стратегії 
Новоселицької міської об’єднаної 

територіальної громади на період 2019-2021 роки 
 

Програма 1. Громада підтримки розвитку бізнесу та залучення інвестицій 
 

Назва цілей Індикатори досягнення очікуваних 
результатів 

Відповідальні за збір даних за 
індикатором 

Громада підтримки 
розвитку бізнесу та 
залучення інвестицій 

Кількість новостворених робочих місць 
на підприємствах громади за рік; 
Кількість малих та середніх підприємств 
на 1 тис. населення; 
Обсяг експорту продукції та послуг; 
Обсяг прямих іноземних інвестицій. 
 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 
Відділ організаційно-інформаційної 
роботи, розгляду звернень 
громадян, звітності, контролю та 
архівної справи 
 

А.1. Розвиток 
пріоритетних сфер 
економіки громади 

Сума податків від нових промислових та 
сільськогосподарських підприємств 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 
 

А.1.1. Оновлення та 
модернізація об’єктів 
промислового, 
фермерського та 
сільськогосподарського 
виробництва в громаді 

Кількість оновлених та модернізованих 
об’єктів промислового, фермерського 
та сільськогосподарського виробництва 
в громаді 
 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 
 

А.1.2. Забезпечення 
кваліфікованими кадрами 
промислові та 
сільськогосподарські 
виробництва 

% зайнятих підприємців (в т. ч. жінок);  
Кількість проведених заходів (семінарів, 
круглих столів, воркшопів та 
інформаційних компаній); 
% забезпеченості трудовими ресурсами 
МСП 

Відділ організаційно-інформаційної 
роботи, розгляду звернень 
громадян, звітності, контролю та 
архівної справи 
 

А.2. Залучення 
інвестицій 

Обсяг прямих іноземних інвестицій в 
економіку громади на душу населення; 
Кількість запроваджених інноваційних 
технологій; 
Обсяг капітальних інвестицій на душу 
населення 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 
 

А.2.1. Створення умов 
для залучення інвестицій 
в громаду 

Кількість проведених виставок продукції 
та послуг  

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 
 

А.2.2. Розробка та 
просування 
презентаційно-іміджевих 
продуктів про громаду 

Перелік та кількість виготовлених 
промоційних матеріалів з просування 
бренду громади 

Відділ організаційно-інформаційної 
роботи, розгляду звернень 
громадян, звітності, контролю та 
архівної справи 
 

А.2.3. Ефективне 
використання земельних 
ресурсів 

Кількість площ та земельних ділянок, 
наданих для потреб підприємницької 
діяльності 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 
 

А.3. Створення умов 
для розвитку малого та 
середнього 
підприємництва в 
громаді 

Кількість малих та середніх підприємств 
на 1 тис. населення; 
Частка продукції виробленої малими 
підприємствами в загальному обсязі 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 
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А.3.1. Забезпечення 
освітніх та професійних 
потреб представників 
МСП 

Кількість працівників, які пройшли 
навчання, зокрема жінки-підприємці 
 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 
 

А.3.2. Жителі громади 
отримують якісні та 
актуальні послуги від 
суб’єктів МСП 

Перелік послуг, які отримують жителі 
громади від суб’єктів МСП 
 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 
 

 

Програма 2. Громада розвинутої та енергоефективної інфраструктури, 
комфортного та безпечного проживання 

Назва цілей Індикатори досягнення очікуваних 
результатів 

Відповідальні за збір даних за 
індикатором 

Громада розвинутої та 
енергоефективної 
інфраструктури, 
комфортного та 
безпечного проживання 

Економія бюджетних коштів в 
результаті впровадження 
енергоефективних заходів; 
% задоволеності жителів громади 
логістичною інфраструктурою; 
% збільшення використання 
комунальних об’єктів в громаді 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

В.1. Розвиток та 
модернізація 
транспортної 
інфраструктури 

% задоволеності жителів громади 
транспортною інфраструктурою 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

В.1.1. Відновлення та 
реконструкція державних, 
місцевих та комунальних 
доріг, розвиток 
транспортної 
інфраструктури 
(тротуари) в громаді 

Площа реконструйованих вулиць, доріг 
і тротуарів в громаді 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

В.1.2. Облаштування 
велоінфраструктури в 
громаді 

Протяжність реконструйованих вулиць і 
доріг в громаді з урахуванням 
облаштування велосипедних доріжок та 
велосипедної інфраструктури 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 

В.1.3. Відновлення 
роботи товарної 
залізничної станції в 
м. Новоселиця 

% збільшення кількості вантажних 
поїздів, які були завантажені на станції 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 

В.2. Оновлення та 
будівництво 
інфраструктури 
комунального 
господарства 
 

Площа комунальних новобудов; 
Площа оновлених комунальних 
закладів 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

В.2.1. Будівництво та 
реконструкція об’єктів 
соціальної сфери, 
оновлення та 
модернізація інженерних 
комунікацій в громаді 

Перелік об’єктів соціальної сфери, які 
були побудовані, або реконструйовані; 
Протяжність оновлених та 
модернізованих інженерних комунікацій 
в громаді 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

В.2.2. Будівництво та 
реконструкція 
протипаводкових об’єктів 
в громаді 

Перелік та площа побудованих та 
реконструйованих протипаводкових 
об’єктів в громаді 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 

В.2.3. Благоустрій та 
оновлення зелених зон 
громади та створення зон 
рекреації 

% оновлених парків та скверів; 
Площа на якій було висаджені нові 
дерева та знищено карантинних 
рослин; 
Кількість нових/оновлених зон рекреації 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 
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В.2.4. Оновлення парку 
комунальної спецтехніки 
громади 

Кількість одиниць закупленої 
комунальної спецтехніки 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 

В.2.5. Ефективна система 
поводження з ТПВ та 
утилізації відходів 

% збільшення відсортованих відходів, 
що підлягають вторинній переробці; 
% обсягів захоронення ТПВ 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

В.3. Розвиток 
інфраструктури для 
безпечного та 
комфортного життя в 
громаді 

% зменшення травматизму населення; 
% зменшення кількість правопорушень 
на території громади 
 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 
Відділ цивільного захисту, НС та 
оборонно-мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого комітету 
Новоселицької міської ради 

В.3.1. Оновлення та 
модернізація вуличного 
освітлення на території 
громади 

Перелік вулиць де оновлене та 
модернізація вуличного освітлення; 
% оновленого та модернізованого 
вуличного освітлення від загальної 
кількості вуличного освітлення в 
громаді 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 

В.3.2. Створення Центру 
безпеки та пожежних 
станцій в громаді 

Перелік створених різноформатних та 
різного цільового призначення об’єктів 
безпеки 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 
Відділ цивільного захисту, НС та 
оборонно-мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого комітету 
Новоселицької міської ради 

В.3.3. Оновлення та 
розширення системи 
відеоспостереження на 
території громади 

% збільшення площі громади, яка 
охоплена відеоспостереження; 
Кількість та перелік адрес в громаді, де 
встановлене/оновлене обладнання для 
відеоспостереження 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 

В.3.4. Просторовий 
розвиток громади 

Перелік розроблених Генеральних 
планів громади 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

В.4. Підвищення 
енергоефективності та 
впровадження 
альтернативних джерел 
енергії 

% зменшення використання 
енергоресурсів 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

В.4.1. Впровадження 
системи муніципального 
енергомоніторингу та 
енергоменеджменту 

% реалізації Положення щодо 
енергоефективної політики громади 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 

В.4.2. Проведення 
енергоефективних 
заходів в комунальних 
закладах громади 

Кількість комунальних закладів (освіта, 
охорона здоров’я, культура) та 
житлового фонду, в яких проведено 
енергоефективні заходи 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 

В.4.3. Модернізація 
систем теплопостачання 
з використанням 
еннергоефективних 
технологій 

% підвищення ККД котельних в громаді; 
% реконструйованих та модернізованих 
систем централізованого 
теплопостачання в громаді 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 
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В.2.4. Оновлення парку 
комунальної спецтехніки 
громади 

Кількість одиниць закупленої 
комунальної спецтехніки 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 

В.2.5. Ефективна система 
поводження з ТПВ та 
утилізації відходів 

% збільшення відсортованих відходів, 
що підлягають вторинній переробці; 
% обсягів захоронення ТПВ 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

В.3. Розвиток 
інфраструктури для 
безпечного та 
комфортного життя в 
громаді 

% зменшення травматизму населення; 
% зменшення кількість правопорушень 
на території громади 
 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 
Відділ цивільного захисту, НС та 
оборонно-мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого комітету 
Новоселицької міської ради 

В.3.1. Оновлення та 
модернізація вуличного 
освітлення на території 
громади 

Перелік вулиць де оновлене та 
модернізація вуличного освітлення; 
% оновленого та модернізованого 
вуличного освітлення від загальної 
кількості вуличного освітлення в 
громаді 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 

В.3.2. Створення Центру 
безпеки та пожежних 
станцій в громаді 

Перелік створених різноформатних та 
різного цільового призначення об’єктів 
безпеки 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 
Відділ цивільного захисту, НС та 
оборонно-мобілізаційної роботи 
апарату виконавчого комітету 
Новоселицької міської ради 

В.3.3. Оновлення та 
розширення системи 
відеоспостереження на 
території громади 

% збільшення площі громади, яка 
охоплена відеоспостереження; 
Кількість та перелік адрес в громаді, де 
встановлене/оновлене обладнання для 
відеоспостереження 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 

В.3.4. Просторовий 
розвиток громади 

Перелік розроблених Генеральних 
планів громади 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

В.4. Підвищення 
енергоефективності та 
впровадження 
альтернативних джерел 
енергії 

% зменшення використання 
енергоресурсів 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

В.4.1. Впровадження 
системи муніципального 
енергомоніторингу та 
енергоменеджменту 

% реалізації Положення щодо 
енергоефективної політики громади 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 

В.4.2. Проведення 
енергоефективних 
заходів в комунальних 
закладах громади 

Кількість комунальних закладів (освіта, 
охорона здоров’я, культура) та 
житлового фонду, в яких проведено 
енергоефективні заходи 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 

В.4.3. Модернізація 
систем теплопостачання 
з використанням 
еннергоефективних 
технологій 

% підвищення ККД котельних в громаді; 
% реконструйованих та модернізованих 
систем централізованого 
теплопостачання в громаді 

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
благоустрою та охорони 
навколишнього середовища 
Новоселицької міської ради 

 

Програма 3. Громада розвинутої освіти та медицини, високого культурного 
середовища, спорту і туризму, дружня до довкілля та центр транскордонної 

співпраці 
Назва цілей Індикатори досягнення очікуваних 

результатів 
Відповідальні за збір даних за 

індикатором 
Громада розвинутої 
освіти та медицини, 
високого культурного 
середовища, спорту і 
туризму, дружня до 
довкілля та центр 
транскордонної 
співпраці 

% вступу випускників шкіл громади до 
ВНЗ (в розбивці за статтю); 
Показник тривалості життя жителів 
громади (в розбивці за статтю); 
Кількість реалізованих проектів в 
рамках програм МТД та транскордонної 
співпраці 

Відділ освіти Новоселицької міської 
ради 
Відділ культури спорту, сім’ї та 
молоді Новоселицької міської ради 
Відділ юридично кадрової роботи 
Новоселицької міської ради 
ЦПМСД 
Відділ організаційно-інформаційної 
роботи, розгляду звернень 
громадян, звітності, контролю та 
архівної справи Новоселицької 
міської ради 

С.1. Якісна освіта % жителів, які позитивно оцінюють 
освітній простір в громаді (в розбивці за 
статтю) 

Відділ освіти Новоселицької міської 
ради 
 

С.1.1.Сприяння 
отриманню в громаді 
якісних освітніх послуг 

Кількість учнів громади, які склали ЗНО 
не нижче 100 балів (згідно ЦОЯО) 

Відділ освіти Новоселицької міської 
ради 
 

С.1.2. Розвиток 
позашкільної освіти 

% залученості жителів громади до 
позашкільної освіти 

Відділ освіти Новоселицької міської 
ради 
 

С.1.3. Забезпечення 
рівного доступу до якісної 
шкільної, дошкільної та 
позашкільної освіти 

Перелік онлайн ресурсів, які 
використовуються в освітньому процесі 
закладів освіти громади; 
Перелік закладів освіти громади, в яких 
здійснено реконструкцію 
інфраструктури 

Відділ освіти Новоселицької міської 
ради 

С.1.4. Створення Нового 
освітнього простору 

Кількість створених екологічних гуртків 
 

Відділ освіти Новоселицької міської 
ради 

С.2. Громадсько 
активна та культурно 
розвинута громада 

% жителів, які позитивно оцінюють 
культурний простір в громаді (в 
розбивці за статтю) 

Відділ культури спорту, сім’ї та 
молоді Новоселицької міської ради 
 

С.2.1. Надання якісних та 
актуальних послуг в 
сфері культури 

Перелік послуг в сфері культури 
Кількість проведених творчих заходів 

Відділ освіти Новоселицької міської 
ради 

С.2.2. Збереження та 
популяризація (в т.ч. на 
різноформатних заходах) 
народних звичаїв та 
традицій в сфері 
культури 

Кількість проведених творчих заходів 
на різних рівнях 

Відділ культури спорту, сім’ї та 
молоді Новоселицької міської ради 
 

С.2.3. Розвиток 
учнівського та 
молодіжного 
самоврядування 

Кількість ініціатив (проектів) учнів та 
молоді громади (в розбивці за статтю) 

Відділ культури спорту, сім’ї та 
молоді Новоселицької міської ради 
 

С.2.4. Впровадження 
інформаційно-програмних 
продуктів в діяльність 
ОМС та залучення 
жителів до управління 
громадою і контролю за 
діяльністю ОМС 

Кількість інформаційних запитів від 
населення, щодо екологічної ситуації в 
громаді 

Відділ юридично кадрової роботи 
Новоселицької міської ради 
 

С.2.5. Активізації 
мешканців через 
впровадження бюджету 
участі 

Кількість проектів бюджету участі; 
Кількість жителів громади, які взяли 
участь в голосуванні за проекти 
бюджету участі 

Відділ культури спорту, сім’ї та 
молоді Новоселицької міської ради 
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С.3. Доступна медицина 
та розвинута соціальна 
сфера 

% задоволеності жителів громади 
доступністю до медичних послуг та 
рівнем розвитку соціальної сфери 

Відділ організаційно-інформаційної 
роботи, розгляду звернень 
громадян, звітності, контролю та 
архівної справи Новоселицької 
міської ради 

С.3.1. Надання якісних 
медичних та соціальних 
послуг 

Перелік медичних та соціальних послуг, 
які надаються в громаді 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

С.3.2. Надання якісних 
адміністративних послуг 
населенню громади 

Кількості наданих адміністративних 
послуг; 
Кількість незадовільних відгуків про 
діяльність ЦНАП 

Відділ організаційно-інформаційної 
роботи, розгляду звернень 
громадян, звітності, контролю та 
архівної справи Новоселицької 
міської ради 

С.4. Громада здорового 
способу життя, 
активного туризму та 
дружня до довкілля 

% жителів громади, які займаються 
спортом (в розбивці за статтю); 
Розмір туристичного збору, отриманого 
протягом року 
% задоволеності жителів громади 
умовами довкілля та рівня екологічної 
безпеки 

Відділ культури спорту, сім’ї та 
молоді Новоселицької міської ради 

С.4.1. Створення умов 
для реабілітації, занять 
фізичною культурою та 
спортом, залучення до 
здорового способу життя 
жителів громади 

Кількість дітей, молоді, людей з 
інвалідністю, залучених до активного 
суспільного життя та до заходів 
культурно-оздоровчого та спортивного 
спрямування (в розбивці за статтю); 
Перелік нових видів спорту, які стали 
популярними в громаді 

Відділ культури спорту, сім’ї та 
молоді Новоселицької міської ради 

C.4.2. Створення умов 
для розвитку та 
популяризації туризму в 
громаді 

Кількість культурно-мистецьких заходів; 
Кількість підписаних міжнародних 
договорів про культурні обміни та 
співпрацю 

Відділ культури спорту, сім’ї та 
молоді Новоселицької міської ради 

C.4.3. Підвищення рівня 
екологічної освіти жителів 
громади 

Кількість проведених заходів на 
екологічну тематику 

Відділ культури спорту, сім’ї та 
молоді Новоселицької міської ради 

С.5. Громада активний 
учасник транскордонної 
та міжнародної 
співпраці 

% коштів залучених в громаду через 
участь в програмах транскордонної та 
міжнародної співпраці 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 

C.5.1. Громада активний 
учасник програм 
транскордонної та 
міжнародної співпраці 

Перелік проектів реалізованих на 
території громади, в рамках програм 
транскордонної та міжнародної 
співпраці 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 

C.5.2. Сприяння 
вирішенню спільних 
місцевих екологічних 
проблем та забезпечення 
захисту навколишнього 
середовища 

Перелік проектів та програм 
спрямованих на вирішенню спільних 
місцевих екологічних проблем та 
забезпечення захисту навколишнього 
середовища 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 
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С.3. Доступна медицина 
та розвинута соціальна 
сфера 

% задоволеності жителів громади 
доступністю до медичних послуг та 
рівнем розвитку соціальної сфери 

Відділ організаційно-інформаційної 
роботи, розгляду звернень 
громадян, звітності, контролю та 
архівної справи Новоселицької 
міської ради 

С.3.1. Надання якісних 
медичних та соціальних 
послуг 

Перелік медичних та соціальних послуг, 
які надаються в громаді 

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Новоселицької міської ради 

С.3.2. Надання якісних 
адміністративних послуг 
населенню громади 

Кількості наданих адміністративних 
послуг; 
Кількість незадовільних відгуків про 
діяльність ЦНАП 

Відділ організаційно-інформаційної 
роботи, розгляду звернень 
громадян, звітності, контролю та 
архівної справи Новоселицької 
міської ради 

С.4. Громада здорового 
способу життя, 
активного туризму та 
дружня до довкілля 

% жителів громади, які займаються 
спортом (в розбивці за статтю); 
Розмір туристичного збору, отриманого 
протягом року 
% задоволеності жителів громади 
умовами довкілля та рівня екологічної 
безпеки 

Відділ культури спорту, сім’ї та 
молоді Новоселицької міської ради 

С.4.1. Створення умов 
для реабілітації, занять 
фізичною культурою та 
спортом, залучення до 
здорового способу життя 
жителів громади 

Кількість дітей, молоді, людей з 
інвалідністю, залучених до активного 
суспільного життя та до заходів 
культурно-оздоровчого та спортивного 
спрямування (в розбивці за статтю); 
Перелік нових видів спорту, які стали 
популярними в громаді 

Відділ культури спорту, сім’ї та 
молоді Новоселицької міської ради 

C.4.2. Створення умов 
для розвитку та 
популяризації туризму в 
громаді 

Кількість культурно-мистецьких заходів; 
Кількість підписаних міжнародних 
договорів про культурні обміни та 
співпрацю 

Відділ культури спорту, сім’ї та 
молоді Новоселицької міської ради 

C.4.3. Підвищення рівня 
екологічної освіти жителів 
громади 

Кількість проведених заходів на 
екологічну тематику 

Відділ культури спорту, сім’ї та 
молоді Новоселицької міської ради 

С.5. Громада активний 
учасник транскордонної 
та міжнародної 
співпраці 

% коштів залучених в громаду через 
участь в програмах транскордонної та 
міжнародної співпраці 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 

C.5.1. Громада активний 
учасник програм 
транскордонної та 
міжнародної співпраці 

Перелік проектів реалізованих на 
території громади, в рамках програм 
транскордонної та міжнародної 
співпраці 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 

C.5.2. Сприяння 
вирішенню спільних 
місцевих екологічних 
проблем та забезпечення 
захисту навколишнього 
середовища 

Перелік проектів та програм 
спрямованих на вирішенню спільних 
місцевих екологічних проблем та 
забезпечення захисту навколишнього 
середовища 

Уповноважений відділ 
Новоселицької міської ради 
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