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Звернення до громади
Шановна громадо!

Від самого створення об’єднаної територіальної громади необхідно докласти
максимум зусиль для вирішення спільних проблем жителів населених пунктів, що
увійшли до складу ОТГ для реалізації спільних завдань щодо економічного
зростання, підвищення її конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості,
зростання якості життя у громаді через ефективне використання ресурсів і реалізацію
спільних інтересів влади, громади та бізнесу.
Мета стратегічного планування - створення території для комфортного
проживання населення, створення умов для гармонійного розвитку людини, бізнесу,
громади, надання якісних адміністративних послуг.
Людина та її інтереси є центром та пріоритетом економічного розвитку
об’єднаної громади на тривалу перспективу.
Цілі і завдання розвитку нашої громади сформовано в стратегічному плані
розвитку, що розроблений за участі громади шляхом проведення опитування
учасниками робочої групи різних категорій населення, представників бізнесу,
здебільшого приватних підприємців та підприємств і працівників бюджетної сфери.
Тобто це визначення і узгодження позицій різних груп населення та всіх
населених пунктів об’єднаної територіальної громади.
Підготовка цього важливого документа відбувалася за участі в. о. старост
старостинських округів, які увійшли до складу Ічнянської об’єднаної територіальної
громади, депутатів, представників місцевих підприємств, приватних підприємців,
громадських активістів, фахівців.
Міський голова

О. Ю. Андріанова
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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 яких відбуватиметься як розв’язання
нагальних проблем розвитку, так і досягнення довгострокових стратегічних цілей. Тому
розробка та реалізація Стратегії розвитку Ічнянської 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 Чернігівської 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 Ічнянської 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 Чернігівської області до 2020 року.
Мета Стратегії розвитку Ічнянської міської об’єднаної територіальної громади полягає у
вирішенні спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку
продуктивних сил громади, раціонального використання 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
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стабільному розвитку у порівнянні з іншими регіонами, у розвитку місцевих фірм, що
перемагають своїх конкурентів з інших регіонів (зі збуту, експорту, продуктивності, доходах)
та джерелом якої є місцеві умови для ведення бізнесу – сприятливе бізнес-середовище.
Обґрунтування положень Стратегії розвитку Ічнянської міської об’єднаної територіальної
громади здійснено на основі результатів статистичних показників розвитку України,
Чернігівської області, аналітичної та оперативної інформації відділів 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 26.11.2018 р. № 191, з метою розробки Стратегії
розвитку громади створено Робочу групу зі стратегічного планування за участі представників
відділів 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 ВАОМС «Асоціація міст України»
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. Методологія 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 середньо- та довгострокового плану
розвитку ОТГ дозволяє, окрім вирішення поточних 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.

Аналіз
 Дослідження та
стратегічний аналіз
середовища
 Профіль громади
 Соціологічні
дослідження

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

Схема процесу розробки Стратегії
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Впровадження
 Громадське
обговорення та
сприйняття громадою
 Ухвалення міською
радою
 Розробка цільових і
галузевих програм
 Структура управління
 Моніторинг та оцінка
 Перегляд та
коригування

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
(представники великих, середніх, малих підприємств і приватні підприємці) (3) громадські
організації. Важливим є включення до складу Робочої групи представників організацій, які
опікуються питаннями ґендерної 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
міста 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 місту та в розрізі визначених
пріоритетних напрямів розвитку та відібраних галузей місцевої економіки. Знання, отримані
та впорядковані в процесі проведеної інвентаризації чинників розвитку громади, стали одним
з важливих ресурсів для подальшого аналізу стану розвитку громади.
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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 формулювалися 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.
Стратегічне бачення
Місія
Стратегічний
напрям A

Стратегічний
напрям B

Стратегічний
напрям D

Стратегічна ціль A.1

Стратегічна ціль B.1

Стратегічна ціль D.1

Оперативна ціль A.1.1.

Оперативна ціль B.1.1.

Оперативна ціль D.1.1.

Завдання / Проект

Завдання / Проект

Завдання / Проект

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.
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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
Ічнянська міська об’єднана
територіальна
громада
створена 29 жовтня 2017 року
шляхом
добровільного
об’єднання
територіальних
громад
міста
Ічня,
с. Августівка, с. Безводівка,
смт Дружба та 20 сільських
рад, до складу яких входить 47
сіл із загальною кількістю
населення
станом
на
01.01.2019 року 22 517 чоловік.
На території Ічнянської міської
об’єднаної
територіальної
громади
створено
20
старостинських
округів:
Андріївський старостинський
округ,
Бакаївський
старостинський
округ,
Більмачівський старостинський
округ,
Будянський
старостинський
округ,
Бурімський
старостинський
округ,
Гмирянський
старостинський
округ,
Городнянський старостинський округ, Гужівський старостинський округ, Дорогинський
старостинський округ, Заудайський старостинський округ, Івангородський старостинський
округ,
Іржавецький старостинський округ, Крупичпільський старостинський округ,
Монастирищенський
старостинський
округ,
Ольшанський
старостинський
округ,
Припутнівський старостинський округ, Сезьківський старостинський округ, Ступаківський
старостинський округ, Хаєнківський старостинський округ, Щурівський старостинський округ.
Чисельність домогосподарств Ічнянської ОТГ станом на 01.01.2019 становило 12720
особистих селянських господарств. Площа громади — 1140,81 км².
Кількість юридичних осіб в ОТГ станом на 01.01.2019 становила 192.
На обліку відділу освіти міської ради перебуває 14 закладів загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів, 3 заклади загальної середньої освіти І-ІІ ступенів та 17 дошкільних навчальних
закладів.
Медичне обслуговування громади забезпечують: Ічнянська ЦРЛ (вторинна ланка) та заклади
первинної допомоги - ЦПМСД, у складі якої 1 лікарська амбулаторія ЗПСМ, 6 – сільських
лікарських амбулаторій ЗПСМ, 13 фельдшерських пунктів та 12 фельдшерсько-акушерських
пунктів.
Діють два комунальних підприємства на території Ічнянської міської ОТГ, що надають
споживачам житлово-комунальні послуги КП ВКГ «Ічень» та КП «Ічнянське ВУЖКГ»
Історична довідка
Є свідчення, що ще в до татарські часи на території сучасної Ічні існувало невелике
поселення, що мало назву Яськове, яке знищили воїни монголо-татарських
армій… Татарське найменування річки «Ічень», що значить «водопій», указує на те, що тут
була зручна стоянка татар, прикрита лісом і з гарним водопоєм для худоби…
Місто одержало назву від назви річки Ічень, а назва самої річки трансформувалась у
пестливу форму Іченька.
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Перші відомості про Ічню належать до XIV століття. У XIV—XVI століттях вона перебувала у
складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої. З 1590 р. Ічнею володів князь
К.Вишневецький. У середині XVI століття Ічня одержала статус містечка. Під
час Хмельниччини місцеве населення підтримало козаків і повстанців.
1648—1649 Ічня стала адміністративним центром Ічнянського полку. Після входження
останнього до складу Прилуцького полку у 1649 р. вона була перетворенна у сотенне
містечко. Населення Ічні брало участь в антиурядовому заколоті Пушкаря і
Барабаша у 1657—1658 рр.
У 1666 року в Ічні було зведено ратушу.
На 1748 рік в Ічні 20 дворів належало князю Н. Саакадзе, 119 дворів — прилуцькому
полковникові Г. Галагану. Містечко мало винокурню, шість водяних млинів і цегельний завод.
Частина ічнянців взяла участь у гайдамацькому русі у складі загону С. Гаркуші, після того як
у 1784 він зупинявся у містечку.
У XVIII ст. в Ічні діяли 4 козацькі школи.
У 1812 році козаки Ічні в складі чернігівського полку билися проти французьких військ на боці
Московії.
На початку XIX ст. поміщик Г. Галаган заснував в містечку суконну мануфактуру, а також
цукровий, два винокурних, цегельний і селітровий заводи.
Під
час
реформи 1861 р. —
селянські
виступи.
розміщувався волосний центр Борзнянського повіту.

Того

ж

року

в

Ічні

1894 року в містечку побудували залізницю по лінії «Крути — Ічня — Прилуки». В 1897 р. в
Ічні існувало чотири муровані церкви — Воскресенська (1806-10), Преображенська (1811),
Успенська (1889) і Миколаївська (1879). У 1908 році засновано Ічнянське вище початкове
училище. У містечку діяли поштове відділення, лікарня, земська і міністерська школи та
бібліотека.
У 1843 містечко відвідав Т. Шевченко. В середині XIX ст. з Качанівки в Ічню кілька разів
приїжджав художник В.І. Штернберг. Тут він написав картину «Ярмарок в Ічні». Ічня є
батьківщиною художника В. М. Резанова (1829-1906). У 1870-х рр. Ічня була місцем
діяльності народників. У 1905 році тут відбулися селянські заворушення.
1924 в Ічні діяло 6 державних, 19 кооперативних, 57 приватних підприємств. Після
примусової колективізації, більшість мешканців Ічні постраждало внаслідок геноциду
українського народу 1932-33 років, проведеного урядом СРСР.
В 1957 р. Ічні присвоєно статус міста.
Виробничий потенціал
Ічнянська міська об’єднана територіальна громад має достатні запаси таких природних
ресурсів як нафта, газ, бішофіт і деревина та має родовища глини і піску. В ОТГ розроблено і
використовуються родовище нафти і газу: "Монастирищенське".
Планом на 2018-2020 роки передбачено подальше використання вищеназваних природних
родовищ та Новоподільського родовища бішофіту.
Економіка Ічнянської міської об’єднаної територіальної громади є досить інтегрованою в
обласну економіки. Адже є досить розвинутим сільське господарство, також є присутніми
промислові підприємства.
В промисловій галузі району на сьогоднішній день працює два переробних підприємства ПАТ
«Ічнянський молочно - консервний комбінат» та ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та
масла».
Міський бюджет
До міського бюджету до загального фонду за 2018 рік надійшло доходів загального фонду –
175 182,044 тис. грн., що становить 100,91%, перевиконання по бюджету складає 1 587,617
тис. грн.
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Всього власних доходів загального фонду до міського бюджету надійшло в сумі – 101 476,034
тис. грн., що складає виконання бюджету по запланованих податках – 102,42%.
До спеціального фонду міського бюджету без врахування трансферт за 2018 рік надійшло
коштів у сумі – 2 671,357 тис. грн., виконання бюджету – 130,16%.
Міський бюджет з видатків виконано за 2018 рік в цілому на 90,77% до затвердженої суми на
рік з врахування змін (затверджено із врахування змін 189,63 млн. грн, використано –
172,14 млн. грн).
Підприємництво
Економічний розвиток Ічнянської громади повністю забезпечує малий та середній бізнес.
Підприємства та організації з державною формою власності на території громади не
здійснюють виробництва промислової продукції.
У сфері підприємництва за 2018 рік в громаді здійснювали господарську діяльність 135 малих
підприємств, 19 середніх підприємств (у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення - 59
та 8 од. відповідно) та 478 зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних
осіб.
За роки свого існування мале підприємництво ОТГ сформувалось структурно і тому не
спостерігається суттєвого зростання кількості суб’єктів підприємницької діяльності. В першу
чергу це пов’язано з тим, що значна кількість населення зайнята в сфері
сільськогосподарського виробництва в тому числі у фермерських господарствах та особистих
селянських господарствах.
Галузева структура, що склалась за останні роки, практично залишається незмінною. Аналіз
структури суб’єктів малого підприємництва свідчить про те, що основна кількість суб’єктів
малого підприємництва або 38 % від загальної кількості зайнята в сфері торгівлі, майже 17 %
- сільськогосподарське виробництво, майже 5% - транспорт, 2% - громадське харчування, 2
% - переробка деревини (лісопилка), поліграфічні послуги - 2%, і надання різного виду послуг
та інше виробництво - 34%.
Протягом останніх років спостерігається збільшення обсягів власних надходжень до
місцевого бюджету від діяльності малого і середнього бізнесу.
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників у 2017 р. склала 5,6 тис. осіб. Кількість
роботодавців – 357. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за
2017 рік склала 5386 грн.
Станом на 01.01.2018 року на обліку в Ічнянському районному центрі зайнятості перебувало
640 безробітних осіб. Кількість безробітних на одну вакансію по громаді становило 29 чол. у
2017 році, що у порівнянні з 2016 роком зменшилося на 8 чоловік (у 2016 – 37 ч.).
Експорт та інвестиційна діяльність
У громаді здійснюється експорт сільськогосподарської продукції підприємствами –ПОСП
«Хлібороб»,
СТОВ
«Надія»,
ТОВ
«Берегиня»,
СТОВ
«Крупичпільське».
Сільськогосподарськими товаровиробниками експортуються зернові та олійні культури в
Латвію,
Нідерланди, Швейцарію. ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
здійснюється експорт молочних консервів у Вірменію, Азербайджан, Грузію. ТОВ ТД «Браво»
експортує сухе молоко
в Австралію, Естонію, Німеччину, Данію, Вірменію, Азербайджан.
Країнами – імпортерами є Іспанія (обладнання до елеватора ТОВ «Комбікормник») та інші
країни.
Експорт за 2018 рік становив 31102 тис. дол., що на 7,3 % більше ніж у 2017 році. Імпорт за
2018 рік становив 690 тис. доларів.
Ведеться активна розбудова виробничої інфраструктури аграрного сектору. Продовжено
будівництво тваринницьких об’єктів, зерносховищ та інших об’єктів виробничої
інфраструктури.
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Підприємством СТОВ «Інтер» та ТОВ «Комбікормник» групи «Росток Холдинг»
продовжується будівництво та реконструкція елеваторних комплексів. Всього на території
громади протягом січня-вересня 2018 року придбано сільськогосподарської техніки та
обладнання на суму 205,0 млн грн., що на 55 млн. грн. більше ніж за аналогічний період 2017
року.
Найбільші обсяги капітальних інвестицій освоєні в промисловому комплексі – 10 % та
сільському господарстві – 90 % від їх загального обсягу. Власні кошти підприємств
сформували 96,0 % обсягу капітальних інвестицій.
Соціальна інфраструктура
На території Ічнянської міської ОТГ працює закладів загальної середньої освіти I-III
ступенів - 14 , закладів загальної середньої освіти I-II ступенів - 3. В галузі освіти значна
увага приділяється розвитку дошкільної освіти та охопленню якомога більшої кількості дітей
суспільним вихованням. В 2017 році відкрито 1 дошкільний навчальний заклад в с. Заудайка
на 16 місць. Станом на 01.01.2019 року на території громади розташовано 17 закладів
дошкільної освіти. З метою забезпечення доступності та якості надання освітніх послуг,
ефективного використання матеріально - технічних, кадрових, фінансових і управлінських
ресурсів визначено наступні опорні школи: Ічнянську ЗЗСО І-ІІІ ст. №4, Івангородську ЗЗСО
І-ІІІ ст., НВК Дорогинську ЗЗСО І-ІІІ ст. – ДНЗ.
У навчальних закладах громади наявні 22 навчальні комп’ютерні комплекси. 100% учнів
сільської місцевості, які проживають за межею
пішохідної
доступності підвозяться
шкільними автобусами з населених пунктів до місць навчання та додому. Всі заклади освіти
знаходяться у міській комунальній власності.
Крім того відповідно до вимог Концепції нової української школи особлива увага була
приділена облаштуванню класів – в яких навчатимуться першокласники, а саме придбано
нові парти, класні дошки, отримані ігрові набори.
У серпні місяці 2018 року у м. Ічня був відкритий комунальний заклад «Інклюзивноресурсний центр Ічнянської районної ради Чернігівської області». .
Центр проводить
корекційні заняття для учнів з особливими освітніми потребами та надає консультації
батькам, які мають дітей з особливими освітніми потребами.
У системі медичної допомоги громади станом на 01.01.2019 р. функціонують Ічнянський
ЦПМСД, у складі якого 1 лікарська амбулаторія ЗПСМ, 6 – сільських лікарських амбулаторій
ЗПСМ, 13 фельдшерських пунктів та 12 фельдшерсько-акушерських пунктів. Вторинну
медичну допомогу населенню надає центральна районна лікарня на 187 ліжок.
Заклади медицини знаходяться в районній комунальні власності. Проводиться робота
по переведенню первинної галузі медицини в міську комунальну власність.
Роботу над забезпеченням подальшого зростання ролі духовності в житті громадян та
розвитку їх здібностей і обдарувань забезпечують 53 закладів культури, з них:
 34 бібліотеки;
 26 клубних закладів;
 Ічнянська школа мистецтв;
 2 музеї (Ічнянський районний краєзнавчий музей та Іржавецький музей-садиба
Л. М. Ревуцького).
Заклади культури забезпечують відзначення всіх держаних, професійних та народних свят і
обрядів, проведення розважальних масових заходів для відпочинку населення.
У Ічнянській міській об’єднаній територіальній громаді працює дві ДЮСШ: Комунальний
заклад позашкільної освіти «Ічнянська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» та
районна ДЮСШ районної організації ФСТ «Колос», де на відділеннях з боксу, волейболу,
легкої атлетики, футболу, баскетболу, тенісу настільного займаються понад 450 юнаків та
дівчат, що складає близько 20% від загальної чисельності дітей шкільного віку. Найбільша
кількість дітей - на відділеннях з футболу.

13

Проте, існуюча система спортивно-масової роботи в громаді має ряд проблем. Найістотніша
з поміж них - це матеріально-технічне забезпечення.
Є потреба у придбанні сучасного спортивного обладнання та інвентаря, спортивного одягу,
взуття і аксесуарів загального та спеціального призначення для оснащення спортивних
споруд, загальноосвітніх навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та
провідних спортсменів громади.
Також в Ічнянській громаді працює ДПТНЗ "Ічнянський професійний аграрний ліцей", де
мають змогу жителі громади здобувати середню-спеціальну освіту.
Туристичний потенціал
Туристичний потенціал громади є значним, але до цих пір не використаний належним
чином. Наявність Новоподільського родовища бішофіту, багатство лісів, екологічно чисті
продукти, культурне багатство - всі ці елементи можуть стати важливою основою для
розвитку індустрії туризму.
Одним з найбільш перспективних і ефективних напрямків культурного розвитку Ічнянської
ОТГ є сільський зелений туризм, зокрема, створення садиб зеленого туризму чи інших
туристичних об’єктів подібного типу.
Проблемним питанням, що гальмує розвиток сільського зеленого туризму в ОТГ, є відсутність
належних умов для розбудови рекреаційної інфраструктури села та відпочинку населення.
На розв’язання цієї проблеми на 2018 рік передбачаються заходи щодо створення нових
екологічних та зелених екскурсійних маршрутів, розбудови туристичної інфраструктури,
проведення культурно-туристичних заходів.
Кліматичні умови
Ічнянська ОТГ розташована в північно-східній лісостеповій зоні Чернігівської області.
Територія району в геоморфологічному відношенні відноситься до Дніпровської стародавньої
лісової тераси і корінного лісового плато.
Клімат помірнотеплий, м’який з достатньою вологістю. Середньорічні температури: січня 7оС, липня +19оС. Середньорічна кількість опадів 550-660 мм.
Ґрунти темно-сірі, опідзолені, супіщані, піщані, чорнозем – 98 видів, середній бал – 48.
Територія району поділяється на північно-західну та південно-східну частини. Північнозахідна територія району розділена ярами і балками. Південно-східна територія – система
понижених водорозділів між річками Остер, Удай та їх притоками з вираженими формами
мікрорельєфа у вигляді пагорбів та улоговин.
Ічнянський національний природний парк (площею 9665,8 га) є одним із 8 категорій об’єктів,
що складають Природно-заповідний фонд Чернігівської області та віднесений до потенційних
Смарагдових об’єктів України, тобто територій, на яких мешкають або перебувають
тимчасово види тварин та розташовані оселища (біотопи), що охороняються Бернською
конвенцією.
За більшістю екологічних показників Чернігівська область відноситься до екологічно
стабільних регіонів України та має найбільшу серед регіонів кількість об’єктів природнозаповідних територій. Водночас, потребують вирішення проблеми звільнення регіону від
отрутохімікатів, поводження з твердими побутовими відходами, захисту земель від шкідливої
дії вод. Існує радіоактивна забрудненість окремих територій.
Житлово-комунальне господарство області характеризується високим рівнем зношення
виробничих фондів на підприємствах житлово-комунального господарства, високою
енергоємністю та низькою ефективністю комунальних систем.
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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 і визначено стратегічне Бачення Ічнянської міської об’єднаної
територіальної громади.
Результати аналізу SWOT
1.
2.
3.
4.
5.

Сильні сторони

Наявність родючих земель
Наявність якісної питної води
Екологічно чисте довкілля
Наявність великих площ лісових ресурсів
Вигідне географічне та транспортне
розташування громади
6. Сприятливий клімат
7. Наявність
відомих
переробних
підприємств
8. Багата історико-культурна спадщина
9. Наявність Ічнянського
національного
природного парку на території громади
10. Розвинуті та багатопрофільні сільські
господарства
11. Наявність корисних копалин – пісок,
суглинок, торф, бішофіт
12. Наявність геотермальних ресурсів

Можливості

1. Покращення чинного законодавства
України
2. Безвізовий режим з Європейським
Союзом
3. Сприяння держави у розвитку ОТГ
4. Децентралізація влади
5. Нарощування міжнародної технічної
допомоги
6. Надходження зовнішніх інвестицій та
нових технологій

Слабкі сторони

1. Наявність об’єкта підвищеної небезпеки
(військової бази)
2. Наявність стихійних сміттєзвалищ
3. Відсутність системи поводження з ТПВ
4. Незадовільний стан інфраструктури
5. Відсутність
централізованого
водовідведення
6. Відсутність центрального водопостачання
в сільській місцевості
7. Відсутність безкоштовного житла для
багатодітних сімей
8. Недостатність
фінансово-кредитних
ресурсів
для
бізнесу,
фінансової
підтримки підприємництва з місцевого
бюджету
9. Обмеженість ресурсів землі, нерухомості і
майна для розвитку бізнесу
10. Не затверджений новий Генеральний план
міста/територіальної громади, відсутня
інвентаризація земель
11. Відтік трудових ресурсів з сільського
господарства
(особливо
молоді),
неповернення молодих
спеціалістів у
сільську місцевість після закінчення
навчання,
відсутність
умов
для
закріплення молодих спеціалістів
12. Відсутність робочих місць в селах, низька
зайнятість населення
13. Старіння
населення
та
збільшення
демографічного
навантаження
на
працездатну частину населення
14. Недостатній
рівень
медичного
обслуговування, дефіцит діагностичного
медичного
обладнання,
відсутність
висококваліфікованих кадрів
15. Забрудненість місцевих водойм
1.
2.
3.
4.
5.

Загрози

Війна на сході України
Економічна залежність держави
Недосконале законодавство
Демографічна ситуація в країні
Скорочення підтримки держави у розвитку
ОТГ
6. Подорожчання енергоносіїв
7. Нестабільність національної валюти та
інфляція
8. Зниження рівня духовності
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7. Доступність зовнішніх фінансових
ресурсів
8. Боротьба з бюрократією, створення
прозорого антикорупційного середовища
9. Упорядкування податкового та
земельного законодавства
10. Можливість громади контролювати всі
процеси, які відбуваються в громаді як
спосіб запобігати корупції
11. Можливість залучення додаткових
джерел фінансування для розвитку
інфраструктури
12. Зростання бюджетної самостійності
громади

9. Політична нестабільність в країні
10. Низький рівень надходження іноземних
інвестицій та інновацій в економіку
України
11. Зміни в бюджетному кодексі щодо
фінансування ОТГ
12. Зростання трудової міграції і втрата
трудових ресурсів
13. Зменшення внутрішнього товарообороту
через низьку купівельну спроможність
населення

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. На схемах суцільна лінія символізує сильний
взаємозв‘язок, пунктирна – слабкий. 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.
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Сектор «Порівняльні переваги». Тип стратегії – агресивна, наступальна.

17

Сектор «Виклики». Тип стратегії – динамічна, конкурентна.

18

Сектор «Ризики». Тип стратегії – оборонна.
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На основі проведеного SWOT аналізу, змодельованих сценаріїв розвитку громади, Робочою
групою було визначено Місію та Стратегічне бачення розвитку Ічнянської міської об’єднаної
територіальної громади до 2029 року:

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ
Ічнянська міська об’єднана громада – це:
 Громада з достойним та безпечним рівнем життя її мешканців.
 Громада, де розвинений малий та середній бізнес, підтримуються пріоритетні
напрямки розвитку економіки.
 Громада з чистим довкіллям, де активно впроваджуються енергоощадні
технології з використанням альтернативних джерел енергії.
 Громада, з активною
народжувати дітей

молоддю,
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де

хочеться

жити,

відпочивати

та

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. Створення сприятливих умов для розвитку людського потенціалу
B. Належні умови розвитку та функціонування бізнесу
На засіданнях Робочої групи учасники обговорили стратегічні та оперативні цілі за кожним зі
стратегічних напрямів розвитку громади, сформували відповідні плани дій щодо
впровадження Стратегії.
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Ічнянська міська об’єднана громада – це:
 Громада з достойним та безпечним рівнем життя її мешканців.
 Громада, де розвинений малий та середній бізнес, підтримуються
пріоритетні напрямки розвитку економіки.
 Громада з чистим довкіллям, де активно впроваджуються енергоощадні
технології з використанням альтернативних джерел енергії.
 Громада, з активною молоддю, де хочеться жити, відпочивати та
народжувати дітей

Стратегічні напрями розвитку
В. Належні умови розвитку та
функціонування бізнесу

А. Створення сприятливих умов для
розвитку людського потенціалу

Стратегічні цілі
В.1. Створення сприятливих умов для
розвитку бізнесу, у т.ч. пріоритетних
сфер економіки

А.1. Покращення комунальних послуг
А.2. Розвиток інфраструктури та
благоустрій населених пунктів

В.2. Створення сприятливого
інвестиційного клімату

А.3. Покращення рівня безпеки в
громаді

В.2. Підвищення туристичної та
відпочинкової привабливості громади

А.4. Підвищення енергоефективності
та енергозбереження
А.5. Надання якісних медичних послуг
А.6. Забезпечення доступу до якісної
освіти
А.7. Збереження та розвиток
культурних традицій громади

Схема Стратегії розвитку Ічнянської міської об’єднаної територіальної громади
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4.1. Стратегічний напрям А. Створення сприятливих умов для
розвитку людського потенціалу
Для забезпечення добробуту населення, його всебічного розвитку необхідно створити
належні умови життя. Стан розвитку інфраструктури об’єднаних українських громад, зокрема
Ічнянської, 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.
Якість освіти – це сукупність показників, що розкривають різноманітні аспекти
діяльності навчальних закладів: зміст освіти, форми й методи навчання, матеріальнотехнічну 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
навики.
Сучасний підхід до поліпшення якості медичної допомоги спрямований на покращання
доступності медичної допомоги до пацієнта, підвищення ефективності закладів охорони
здоров’я міста, застосування нових, прогресивних медичних технологій обстеження та
лікування пацієнтів. Індикатори якості медичної допомоги та індикатори діяльності
(результативності) закладів охорони здоров'я необхідні для підвищення якості медичних
послуг, створенні безпечних умов для пацієнтів і медичного персоналу, сконцентровані на
високих результатах і якості лікувально-діагностичного процесу. Індикатори є основою для
оцінки сучасної практики та слугують відправною точкою для процесів вдосконалення
догляду за хворими.
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.
Проблеми управління функціонуванням і розвитком громад є актуальними протягом
всієї історії становлення місцевого самоврядування в Україні. Сучасний розвиток вимагає
щоб новостворені об’єднані територіальні громадим динамічно адаптували принципи
управління до вимог сучасності, до постійного росту вимог зі сторони клієнтів – своїх
мешканців. В протилежному випадку люди вибиратимуть місцем свого постійного
проживання ті міста чи території, де місцева влада максимально відкрита, налаштована на
надання якісних послуг своїм мешканцям, а також здатна гарантувати високі стандарти
безпеки проживання громадян.
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Схема стратегічних і оперативних цілей за напрямом розвитку
А. Створення сприятливих умов для розвитку людського потенціалу

Стратегічна ціль А.1. Покращення комунальних послуг
Оперативна ціль
А.1.1.
Налагодження
системи поводження
з відходами

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

А.1.2.
Будівництво
сучасного
сміттєзвалища

А.1.3.
Технічне оснащення
комунальних
підприємств

1.




2.
3.
4.
1.
2.

3.

А.1.4.
Розширення переліку

1.

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
Розробка Концепції ефективного поводження з ТПВ.
Організація майданчиків для збору ТПВ.
Закупівля додаткових контейнерів для роздільного збору ТПВ.
Проведення конкурсу на виконавця послуг із збирання, вивезення та
утилізації ТПВ.
Рекультивація стихійних сміттєзвалищ.
Закупівля спецтехніки для збору та транспортуванню ТПВ.
Організація проведення навчальних семінарів для громадськості з
питань роздільного збору ТПВ.
Будівництво нового полігону ТПВ з сортувально-перевантажувальною
станцією:
розроблення містобудівної документації;
відведення земельної ділянки,
розроблення проектної документації;
розроблення реєстрової карти об’єкта оброблення утилізації відходів.
Закупівля та введення в експлуатацію сміттєсортувальної лінії.
Затвердження нових тарифів на збирання, вивіз та утилізацію ТПВ.
Рекультивація карт та закриття старого полігону.
Забезпечення сучасним обладнанням комунальних підприємств
громади.
Оновлення автопарку комунальних підприємств для надання послуг з
вуличного освітлення, поводження з ТПВ, ремонту доріг комунальної
власності.
Створення матеріально-технічної бази для надання послуг населенню та
іншим
споживачам
з
дрібного
ремонту
внутрішніх
мереж
електропостачання та інших робіт.
Аналіз наявного переліку комунальних послуг, що надаються мешканцям
громади, якості і повноти їх надання.
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Оперативна ціль
комунальних послуг,
що надаються
мешканцям громади

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
2. Вивчення попиту на предмет надання нових комунальних послуг
мешканцям громади, покращення якості надання існуючих.
3. Розробка та затвердження стандартів якості надання комунальних
послуг.
4. Розширення переліку комунальних послуг, що надаються мешканцям
громади та підвищення їх якості.

Стратегічна ціль А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених
пунктів
Оперативна ціль
А.2.1.
Благоустрій
громадських місць на
території громади

А.2.2.
Розбудова мережі
доріг в громаді та
покращення їх якості

А.2.3.
Розвиток спортивної
інфраструктури та
рекреації

А.2.4.
Розвиток та
реконструкція мереж
водопостачання та
водовідведення

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
1. Реконструкція існуючих та створення нових зон відпочинку для
мешканців.
2. Проведення планування прибудинкових територій, облаштування клумб,
вуличних вазонів, фонтанів, декоративних та ігрових скульптур тощо.
3. Боротьба з карантинними рослинами.
4. Придбання та посадка рослин та закупівля техніки.
5. Оптимізація графіків вивезення сміття, розширення мережі абонентів,
надання транспортних послуг за заявками громадян для зменшення
рівня забруднення території Ічнянської громади.
6. Покращення екологічної ситуації на території громади.
7. Омолодження та облаштування паркових та рекреаційних зон.
8. Проведення робіт з ремонту та експлуатаційного утримання мереж
вуличного освітлення.
9. Облаштування та утримання в належному стані всіх населених пунктів
громади.
1. 1. Сприяння розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та
створення безперервних, безпечних та зручних умов руху транспортних
засобів.
2. Створення сприятливих умов розвитку в’їзного та внутрішнього туризму,
сільського, екологічного (зеленого) туризму.
3. Встановлення дорожніх знаків біля шкіл, садочків та інших громадських
об’єктів.
4. Реконструкція зупинок в міській та сільській місцевості.
5. Ремонт доріг комунальної власності та підтримання їх в належному
стані.
6. Створення мережі велодоріжок та велопарковок.
1. Встановлення нових спортивних майданчиків на території ОТГ.
2. Будівництво нових площинних спортивних споруд (майданчики для
футболу, волейболу, гандболу, баскетболу, хокею, легкоатлетичних
доріжок, гімнастичних містечок) та реконструкція діючих спортивних
майданчиків.
3. Реконструкція міського стадіону.
4. Реконструкція комунального закладу позашкільної освіти «Ічнянська
комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» та повне забезпечення її
інвентарем.
5. Пропаганда здорового способу життя серед школярів та підлітків.
6. Організація спортивного дозвілля школярів та молоді громади.
1. Розроблення схеми оптимізації водопостачання населених пунктів
2. Покращення доступності централізованого водовідведення для міського
населення.
3. Забезпечення якісною питною водою сільського населення шляхом
розширення мережі централізованого водопостачання.
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Оперативна ціль

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
4. Реконструкція самотічного каналізаційного колектора по вул. Ковалівка пр. Товарний – вул. Шевченка.
5. Реконструкція та модернізація очисних споруд.
6. Забезпечення доступу сільського населення до покращених умов водо
забезпечення та санітарії.
7. Зменшення скидів забруднених стічних вод у водні об’єкти.
8. Заміна обладнання на енергоощадне.
9. Проведення постійного моніторингу якості води.
10. Облаштування зон санітарного захисту на системах водопостачання.

Стратегічна ціль А.3. Покращення рівня безпеки в громаді
Оперативна ціль
А.3.1.
Розбудова мережі
відеомоніторингу в
населених пунктах
громади
А.3.2.
Підтримка ініціатив із
забезпечення
правопорядку

А.3.3.
Підвищення рівня
екологічної безпеки на
території громади

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
1. Розробка та затвердження схеми розміщення камер відеомоніторингу
на території Ічнянської ОТГ.
2. Встановлення відеокамер в нових місцях на території громади.
3. Створення центру управління та оперативного реагування.
1. Розробка та затвердження програми розвитку безпеки на території
Ічнянської ОТГ.
2. Створення муніципальної поліції (муніципальної варти) на території
громади.
3. Проведення профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення
правопорядку на території громади, у т. ч. серед дітей та молоді.
4. Проведення профілактичних заходів серед дітей та молоді,
спрямованих на підвищення рівня безпеки пішоходів.
1. Проведення постійного моніторингу якості питної води.
2. Контроль за викидами СО2 в атмосферу від
стаціонарних та
пересувних джерел забруднення.
3. Розробка системи попередження надзвичайних ситуацій техногенного
характеру, через наявність військових складів.
4. Налагодження взаємодії з відповідними органами державної влади та
місцевого самоврядування для утилізації непридатних хімічних засобів
захисту рослин, які потребують вивезення.
5. Розчистка та поглиблення русла р. Іченьки та ставків на території
громади.
6. Контроль за наявністю в питній воді нітратів та інших шкідливих
речовин.
7. Контроль за діяльністю сільськогосподарських виробників - укладання
договорів оренди та виділення земельних ділянок тим, що не
забруднюють природні ресурси й дотримують чинного законодавства

Стратегічна
ціль
енергозбереження
Оперативна ціль
А.4.1.
Використання
альтернативних
джерел енергії на
території громади

А.4.2.

А.4.

Підвищення

енергоефективності

та

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
1. Вивчення можливості розробки геотермального родовища в
с. Монастерище.
2. Будівництво електростанцій, що працюють на альтернативних
джерелах енергії на території громади.
3. Розробка Схеми централізованого теплопостачання.
4. Модернізація систем опалення з використанням альтернативних
джерел енергії.
1. Розробка та прийняття Положення щодо енергоефективної політики
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Оперативна ціль
Реалізація
енергоефективних
заходів в комунальних
установах громади

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
громади.
Встановлення лічильників на всіх будівлях житлової та комунальної
сфери.
Впровадження
програмного
забезпечення
для
проведення
енергомоніторингу, включення до системи енергомононіторингу усіх
будівель муніципальної власності.
Створення та впровадження ефективної системи енергоменеджменту,
затвердження відповідного Положення, визначення відповідальних з
питань енергоефективності на рівні міської ради, підприємств та
будівель та призначення відповідальних осіб.
Залучення ЕСКО-інвесторів для налагодження енергоменеджменту в
бюджетних установах.
Проведення енергетичного аудиту будівель бюджетної сфери та
отримання енергосертифікатів.
Підготовка проектних пропозицій на розгляд Державного фонду
регіонального розвитку, Фонду енергоефективності, інших донорських
та фінансових установ для отримання коштів на проведення
термомодернізації в закладах житлової та комунальної сфери.
Проведення термомодернізації будівель житлової та комунальної
сфери.
Організація інженерного нагляду за станом житлового фонду
Запровадження виробництва пелетів на базі КП «Ічнянськкого ВУЖКГ».

Стратегічна ціль А.5. Надання якісних медичних послуг
Оперативна ціль
А.5.1.
Проведення заходів
профілактики
захворювань серед
жителів громади

1.

2.
3.
4.

А.5.2.
Підвищення рівня
кваліфікації
працівників медичних
закладів громади

1.

2.
3.
4.

А.5.3.
Покращення
матеріальнотехнічного оснащення
медичних закладів
громади

1.
2.
3.
4.

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
Проведення
інформаційно-просвітницьких
кампаній
щодо
попередження захворювань та переваг здорового способу життя серед
мешканців громади.
Підвищення рівня знань, вмінь та навичок серед мешканців громади
щодо управління здоров’ям.
Проведення моніторингу та аналізу стану здоров’я населення.
Підвищення рівня надання первинної медико-санітарної допомоги
шляхом забезпечення засобами діагностики та медичними засобами
для проведення профілактичного щеплення.
Розробка та затвердження системи підвищення кваліфікації та
перекваліфікації медичних працівників у відповідності до потреб
медичних закладів громади.
Розробка та затвердження механізмів стимулювання Підвищення рівня
кваліфікації працівників медичних закладів громади.
Стимулювання участі
працівників медичних закладів громади у
навчальних круглих тренінгах та семінарах.
Стажування фахівців у вітчизняних та закордонних медичних
установах, що реалізується за допомогою міжнародних програм і
проектів.
Забезпечення комунальних медичних закладів громади необхідними
базовими медпрепаратами.
Постійне оновлення
матеріально-технічної
бази комунальних
лікувальних установ громади.
Придбання рентгенівського обладнання для ЦРЛ.
Оновлення автопарку медичних установ шляхом придбання нових
автомобілів.
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Стратегічна ціль А.6. Забезпечення доступу до якісної освіти
Оперативна ціль
Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
А.6.1.
1. Проведення аналізу ефективності надання освітніх послуг в
Оптимізація освітньої
навчальних закладах Ічнянської ОТГ.
мережі та модернізація 2. Визначення оптимальної мережі дошкільних навчальних закладів та
освітніх закладів
шкіл, необхідної для надання якісних освітніх послуг мешканцям
громади.
3. Розробка та затвердження програми оптимізації мережі закладів освіти
на території громади.
4. Забезпечення комфортних умов перебування дітей та педпрацівників у
закладах освіти, шляхом підвищення рівня енергоефективності
будівель, модернізації навчальних класів.
А.6.2.
1. Забезпечення довозу учнів та педпрацівників до навчальних закладів з
Матеріально-технічне
населених пунктів громади через придбання шкільних автобусів.
та методико2. Осучаснення матеріально-технічної бази освітніх закладів.
дидактичне оснащення
3. Забезпечення закладів освіти оновленими методико-дидактичними
шкіл
засобами. .

Стратегічна ціль А.7. Збереження та розвиток культурних традицій
громади
Оперативна ціль
А.7.1.
Відродження старих
традицій громади

А.7.2.
Оптимізація мережі
закладів культури,
наповнення їх новим
змістом діяльності

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
1. Організація діяльності гуртків за інтересами на базі закладів культури
Ічнянської ОТГ.
2. Організація тематичних концертів та вистав у населених пунктах
громади.
3. Влаштування традиційних свят громади.
1. Проведення аналізу ефективності надання послуг в закладах культури
Ічнянської ОТГ. Запровадження надання нових видів послуг різним
віковим групам населення.
2. Визначення оптимальної мережі закладів культури, необхідних для
надання якісних культурних послуг мешканцям громади.
3. Розробка та затвердження програми оптимізації мережі закладів
культури на території громади.
4. Забезпечення комфортних умов перебування відвідувачів та
працівників установ у закладах культури, шляхом підвищення рівня
енергоефективності будівель.
5. Осучаснення матеріально-технічної бази закладів культури Ічнянської
ОТГ.
6. Організація надання платних послуг закладами культури.

План дій з досягнення цілей за стратегічним напрямом розвитку
А. Комфортні умови життя людини
Оперативна ціль

А.1.1.
Налагодження
системи
поводження з
відходами

Координатор,
Джерела
відповідальний,
Очікувані результати
фінансування
партнери
Стратегічна ціль А.1. Покращення комунальних послуг
Ічнянська міська рада, КП Місцевий
1. Розроблено
Концепцію
«Ічнянське ВУЖКГ»
бюджет,
ефективного
поводження
з
Державний
ТПВ;
бюджет, інші
2. Збудовано майданчики для
джерела, не
збору ТПВ;
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Оперативна ціль

Координатор,
відповідальний,
партнери

А.1.2.
Будівництво
сучасного
сміттєзвалища

Ічнянська міська рада, КП
«Ічнянське ВУЖКГ»

А.1.3.
Технічне
оснащення
комунальних
підприємств

Ічнянська міська рада, КП
«Ічнянське ВУЖКГ», КП
«ВКГ Ічень»

А.1.4.
Розширення
переліку
комунальних
послуг, що
надаються
мешканцям

Ічнянська міська рада, КП
«Ічнянське ВУЖКГ», КП
«ВКГ Ічень»

Джерела
фінансування
заборонені
законодавством

Місцевий
бюджет,
Державний
бюджет, інші

джерела, не
заборонені
законодавством

Місцевий
бюджет,
Державний
бюджет, інші

джерела, не
заборонені
законодавством

Місцевий
бюджет,
Державний
бюджет, інші

джерела, не
заборонені
законодавством
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Очікувані результати
3. Проведено
конкурс
та
відібрано виконавця послуг із
збирання,
вивезення
та
утилізації ТПВ;
4. Здійснено
рекультивацію
стихійних сміттєзвалищ;
5. Закуплено спецтехніку для
збору та транспортування ТПВ;
6. Зменшено
екологічне
навантаження на навколишнє
середовище.
1. Побудована та введена в
експлуатацію
нова
черга
сміттєзвалища
із
використанням
сучасних
технологій в сфері поводження
з ТПВ;
2. Збільшена
потужність
роботи сміттєзвалища в м. Ічня.
3. Закуплено та введено в
експлуатацію
сміттєсортувальну лінію;
4. Затверджено нові тарифи на
збирання, вивіз та утилізацію
ТПВ.
1. Забезпечено
сучасним
обладнанням
комунальні
підприємства громади;
2. Оновлено
автопарк
комунальних підприємств для
надання послуг з вуличного
освітлення, поводження з ТПВ,
ремонту
доріг
комунальної
власності;
3. Створено
матеріальнотехнічну базу для надання
послуг населенню та іншим
споживачам з дрібного ремонту
внутрішніх
мереж
електропостачання;
4. Зменшено витрати на ремонт
застарілого
обладнання
та
техніки.;
5. Збільшена
кількість
та
покращена якість послух, що
надаються
комунальними
підприємствами.
1. Проведено аналіз наявного
переліку комунальних послуг,
що
надаються
мешканцям
громади, якості і повноти їх
надання;
2. Вивчено попит на предмет
надання нових комунальних

Оперативна ціль
громади

Координатор,
відповідальний,
партнери

Джерела
фінансування

Очікувані результати

послуг мешканцям громади,
покращено
якість
надання
існуючих;
3. Розроблено та затверджено
стандарти
якості
надання
комунальних послуг;
4. Розширено
перелік
комунальних
послуг,
що
надаються мешканцям громади
та підвищено їх якість.
Стратегічна ціль А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.1.
Ічнянська міська рада, КП Місцевий
1. Проведено інвентаризацію та
Благоустрій
«Ічнянське ВУЖКГ», в. о.
бюджет,
впорядкування
дитячих
громадських місць Старост
Державний
майданчиків;
на території
бюджет, інші
2. Оптимізовано
графік
джерела, не
громади
вивезення сміття, розширено
заборонені
мережу абонентів, надаються
законодавством
транспортні
послуги
за
заявками
громадян
для
зменшення рівня забруднення
території Ічнянської громади;
3. Покращено
естетичний
вигляд та підвищено рівень
привабливості
та
зручності
центральних частин міста Ічні
та сільських населених пунктів;
4. Покращена
екологічна
ситуація на території громади;
5. Омоложено та облаштувано
паркові та рекреаційні зони;
6. Проведені роботи з ремонту
та експлуатаційного утримання
мереж вуличного освітлення;
7. Облаштовані та утримуються
в належному стані всі населені
пункти громади;
8. Створено
зони
та
інфраструктуру
для
комфортного
сімейного
відпочинку.
А.2.2.
Ічнянська міська рада,
Місцевий
1. Розвинена
дорожньоРозбудова мережі УКБ Чернігівської ОДА
бюджет,
транспортна інфраструктура та
доріг в громаді та
Державний
створено безпечні та зручні
покращення їх
бюджет, інші
умови
руху
транспортних
джерела, не
якості
засобів;
заборонені
2. Створено сприятливі умови
законодавством
розвитку
в’їзного
та
внутрішнього
туризму,
сільського,
екологічного
(зеленого) туризму;
3. Встановлені дорожні знаки
біля шкіл, садочків та інших
громадських об’єктів;
4. Реконструйовані зупинки в
міській та сільській місцевості;
5. Здійснено
ремонт
доріг
комунальної
власності
та
підтримання їх в належному
стані.
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Оперативна ціль
А.2.3.
Розвиток
спортивної
інфраструктури та
рекреації

Координатор,
відповідальний,
партнери
Ічнянська міська рада,
сектор молоді та спорту
Ічнянської міської ради,
відділ освіти Ічнянської
міської ради

Джерела
фінансування

Очікувані результати

1. Встановлено нові спортивні
майданчики на території ОТГ;
2. Побудовано нові площинні
спортивні споруди (майданчики
джерела, не
для
футболу,
волейболу,
заборонені
гандболу, баскетболу, хокею,
законодавством
легкоатлетичних
доріжок,
гімнастичних
містечок)
та
реконструкція
діючих
спортивних майданчиків;
3. Реконструйовано
міський
стадіон;
4. Реконструйовано
комунальний
заклад
позашкільної освіти «Ічнянська
комплексна
дитячо-юнацька
спортивна школа» та повне
забезпечення її інвентарем;
5. Створено та оновлено місця
відпочинку
для
жителів
громади;
6. Здійснюється на постійній
основі пропаганда здорового
способу життя серед школярів
та підлітків;
7. Організовано
дозвілля
школярів;
8. Збільшена
чисельність
молоді,
що
займається
спортом;
9. Збільшена кількість молоді,
що ведуть здоровий спосіб
життя.
А.2.4.
Ічнянська міська рада, КП Місцевий
1. Розроблено схему оптимізації
Розвиток та
«ВКГ Ічень»
бюджет,
водопостачання
населених
реконструкція
Державний
пунктів громади;
мереж
бюджет, інші
2. Забезпечено якісною питною
джерела, не
водопостачання
водою сільського та міського
заборонені
та водовідведення
населення шляхом розширення
законодавством
мережі
централізованого
водопостачання;
3. Реконструйовано
мережу
водовідведення;
4. Проводиться
постійний
моніторингу якості води;
5. Покращена
якість
питної
води;
6. Облаштовані
зони
санітарного
захисту
на
системах водопостачання;
7. Збільшена кількість будівель,
що
підключені
до
централізованого
водовідведення.
Стратегічна ціль А.3. Покращення рівня безпеки в громаді
А.3.1.
Розбудова мережі
відеомоніторингу в
населених пунктах

Ічнянська міська рада,
керівники підприємств та
організацій

Місцевий
бюджет,
Державний
бюджет, інші

Місцевий
бюджет,
Державний
бюджет, інші
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1. Розроблено та затверджено
схему
розміщення
камер
відеомоніторингу на території
Ічнянської ОТГ;

Оперативна ціль
громади

Координатор,
відповідальний,
партнери

Джерела
фінансування

Очікувані результати

2. Створено центр управління
та оперативного реагування;
3. Встановлені відеокамери в
нових місцях на території
громади;
4. Зменшена
кількість
правопорушень на території
громади.
А.3.2.
Ічнянська міська рада,
Місцевий
1. Розробка та затвердження
Підтримка
керівники підприємств та
бюджет,
програми розвитку безпеки на
ініціатив із
організацій
Державний
території Ічнянської ОТГ;
забезпечення
бюджет, інші
2. Створення
муніципальної
джерела, не
правопорядку
поліції (муніципальної варти) на
заборонені
території громади;
законодавством
3. Проведення профілактичних
заходів,
спрямованих
на
забезпечення правопорядку на
території громади, у т. ч. серед
дітей та молоді;
4. Проведення профілактичних
заходів серед дітей та молоді,
спрямованих на підвищення
рівня безпеки пішоходів.
А.3.3.
Ічнянська міська рада,
Місцевий
1. Проводиться
постійний
Підвищення рівня
керівники підприємств та
бюджет,
моніторинг якості питної води;
екологічної
організацій
Державний
2. Облаштовані
зони
безпеки на
бюджет, інші
санітарного
захисту
на
джерела, не
території громади
системах водопостачання;
заборонені
3. Підвищена якість питної води
законодавством
в громаді;
4. Здійснюється
періодичний
контроль за викидами СО2 в
атмосферу від стаціонарних та
пересувних
джерел
забруднення;
5. Почищено та поглиблено
русло річки Іченька;
6. Розроблено
систему
попередження
надзвичайних
ситуацій
техногенного
характеру;
7. Проведена інвентаризація та
ліквідація непридатних хімічних
засобів захисту рослин на
території громади;
8. Зменшено
екологічне
навантаження на навколишнє
середовище.
Стратегічна ціль А.4. Підвищення енергоефективності та енергозбереження
А.4.1.
Ічнянська міська рада,
Місцевий
1. Вивчено можливість розробки
Використання
підприємці
бюджет,
геотермального родовища в
с. Монастерище;
альтернативних
Державний
2. Збудовано електростанції, що
джерел енергії на
бюджет, інші
джерела, не
працюють на альтернативних
території громади
заборонені
джерелах енергії на території
законодавством
громади;
3. Забезпечено населення та
установи
«зеленою
енергетикою»;
джерела, не
заборонені
законодавством
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Оперативна ціль

Координатор,
відповідальний,
партнери

Джерела
фінансування

Очікувані результати

4. Зменшено викиди CO2 в
атмосферу.
А.4.2.
Ічнянська міська рада,
Місцевий
1. Розроблено та затверджено
Реалізація
керівники комунальних
бюджет,
Положення
щодо
енергоефективних установ.
Державний
енергоефективної
політики
заходів в
бюджет, інші
громади;
джерела, не
комунальних
2. Встановлено лічильники на
заборонені
установах
всіх будівлях житлової та
законодавством
громади
комунальної сфери;
3. Впроваджено
програмне
забезпечення для проведення
енергомоніторингу;
4. Створено та впроваджено
ефективну
систему
енергоменеджменту;
5. Залучено
ЕСКО-інвесторів
для
налагодження
енергоменеджменту
в
бюджетних установах;
6. Проведено
енергоаудит
будівель бюджетної сфери;
7. Підготовлено
проектні
пропозиції
для
отримання
коштів
на
проведення
термомодернізації в закладах
житлової
та
комунальної
сфери;
8. Проведена
термомодернізація
будівель
житлової
та
комунальної
сфери;
9. Організовано
інженерний
нагляд за станом житлового
фонду;
10.
Запроваджено
виробництво пелетів на базі КП
«Ічнянськкого ВУЖКГ».
Стратегічна ціль А.5. Надання якісних медичних послуг
А.5.1.
Ічнянська міська рада,
Місцевий
1. Постійно
проводяться
Проведення
Ічнянська ЦРЛ, Ічнянський бюджет,
профілактичні медогляди на
заходів
ЦМПСД
Державний
територіях населених пунктів
профілактики
бюджет, інші
громади;
джерела, не
захворювань
2. Підвищено рівень надання
заборонені
серед
жителів
первинної
медико-санітарної
законодавством
громади
допомоги шляхом забезпечення
засобами
діагностики
та
медичними
засобами
для
проведення
профілактичного
щеплення;
3. Зменшено
кількості
захворювань серед мешканців
громади;
4. Підвищено якість медичного
обслуговування
мешканців
громади.
А.5.2.
Ічнянська міська рада,
Місцевий
1. Розроблено та затверджено
Підвищення рівня
Ічнянська ЦРЛ, Ічнянський бюджет,
систему
підвищення
кваліфікації
ЦМПСД
Державний
кваліфікації та перекваліфікації
працівників
бюджет, інші
медичних
працівників
у
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Оперативна ціль
медичних закладів
громади

Координатор,
відповідальний,
партнери

Джерела
фінансування

Очікувані результати

відповідності
до
потреб
медичних закладів громади;
2. 1. Розроблено
та
затверджено
механізми
стимулювання
Підвищення
рівня кваліфікації працівників
медичних закладів громади;
3. Постійно
здійснюється
стажування
медичних
працівників у вітчизняних та
закордонних
лікувальних
установах.
А.5.3.
Ічнянська міська рада,
Місцевий
1. Комунальні медичні заклади
Покращення
Ічнянська ЦРЛ, Ічнянський бюджет,
забезпечено
необхідними
матеріальноЦМПСД
Державний
базовими медпрепаратами;
технічного
бюджет, інші
2. Постійно
оновлюється
джерела, не
оснащення
матеріально-технічна
база
заборонені
медичних закладів
комунальних
лікувальних
законодавством
громади
установ громади;
3. Придбано
рентгенівське
обладнання для ЦРЛ;
4. Оновлено автопарк медичних
установ громади.
Стратегічна ціль А.6. Забезпечення доступу до якісної освіти
А.6.1.
Ічнянська міська рада,
Місцевий
1. Проведено
аналіз
Оптимізація
відділ освіти Ічнянської
бюджет,
ефективності надання освітніх
освітньої мережі
міської ради
Державний
послуг в навчальних закладах
та модернізація
бюджет, інші
Ічнянської ОТГ;
джерела, не
освітніх закладів
2. Визначено
оптимальну
заборонені
мережу дошкільних навчальних
законодавством
закладів та шкіл, необхідну для
надання якісних освітніх послуг
мешканцям громади;
3. Розроблено та затверджено
програму оптимізації мережі
закладів освіти на території
громади;
4. Забезпечені комфортні умови
перебування
дітей
та
педпрацівників
у
закладах
освіти.
А.6.2.
Ічнянська міська рада,
Місцевий
1. Школи громади забезпечені
Матеріальновідділ освіти Ічнянської
бюджет,
шкільними автобусами;
технічне та
міської ради
Державний
2. Заклади освіти забезпечені
методикобюджет, інші
сучасним
матеріальноджерела, не
дидактичне
технічним оснащенням;
заборонені
оснащення
3. Заклади освіти забезпечені
законодавством
опорних шкіл
оновленими
методикодидактичними засобами;
4. Покращені
умови
праці
працівників освітніх закладів;
5. Зменшено витрати на ремонт
застарілих шкільних автобусів.
джерела, не
заборонені
законодавством

Стратегічна ціль А.7. Збереження та розвиток культурних традицій громади
А.7.1.
Ічнянська міська рада,
Місцевий
1. Створено
гуртки
за
Відродження
відділ культури і туризму
бюджет,
інтересами на базі закладів
старих традицій
Ічнянської міської ради
Державний
культури;
громади
бюджет, інші
2. Постійно
проводяться
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Оперативна ціль

А.7.2.
Оптимізація
мережі закладів
культури,
наповнення їх
новим змістом
діяльності

Координатор,
відповідальний,
партнери

Ічнянська міська рада,
відділ культури і туризму
Ічнянської міської ради

Джерела
фінансування
джерела, не
заборонені
законодавством

Місцевий
бюджет,
Державний
бюджет, інші

джерела, не
заборонені
законодавством
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Очікувані результати
тематичні концерти та вистави у
населених пунктах громади;
3. Проводяться
традиційні
свята громади.
1. Проведена
оптимізація
мережі закладів культури на
території громади;
2. Заклади культури забезпечені
новими
реквізитами
та
апаратурою;
3. Організовано
надання
платних
послуг
закладами
культури;
4. Покращена якість культурних
послуг;
5. Покращені
умови
праці
працівників
культурних
закладів.

4.2. Стратегічний напрям В.
функціонування бізнесу

Належні

умови

розвитку

та

Реалізація стратегічного напряму В сприятиме виробленню сильної місцевої політики,
спрямованої на створення сприятливого бізнес-середовища, сприяння розвитку пріоритетних
сфер місцевої економіки, покращення інвестиційного клімату в Ічнянській об’єднаній
територіальній громаді, підвищення її туристичної та відпочинкової привабливості.

Напрям розвитку В. Належні умови розвитку та функціонування бізнесу
Стратегічні цілі
В.1.
Створення сприятливих умов
для розвитку бізнесу, у т.ч.
пріоритетних сфер економіки

В.2.
Створення сприятливого
інвестиційного клімату

В.3.
Підвищення туристичної та
відпочинкової привабливості
громади

Оперативні цілі
В.1.1.
Розробка програми розвитку
малого, середнього бізнесу

В.2.1.
Створення бази даних
інвестиційних пропозицій

В.1.2.
Створення Центру надання
адміністративних послуг

В.2.1.
Створення системи супроводу
інвестора

В.1.3.
Удосконалення дозвільних
процедур для бізнесу

В.2.1.
Реалізація промоційної
інвестиційної кампанії

В.1.4.
Створення інфраструктури
підтримки розвитку бізнесу

В.3.1.
Інституційна підтримка
розвитку туризму, зокрема –
зеленого
В.3.2.
Розробка маркетингової
стратегії Ічнянської громади
В.3.2.
Створення інформаційнотуристичного центру

В.1.5.
Розробка нових планувальних
документів
В.1.6.
Підтримка розвитку
кооперативів

Схема стратегічних і оперативних цілей за напрямом розвитку
В. Належні умови розвитку та функціонування бізнесу
Стратегічна ціль В.1. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, у т.ч.
пріоритетних сфер економіки
Оперативна ціль
В.1.1.
Розробка програми
розвитку малого,
середнього бізнесу

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
1. Популяризація підприємницької ініціативи серед мешканців
Ічнянської ОТГ
2. Створення ради підприємців громади як дорадчого органу при
Ічнянській міській раді
3. Розробка та затвердження програми розвитку МСП на території
Ічнянської ОТГ
4. Розробка та затвердження програми підтримки пріоритетних сфер
економіки на території Ічнянської ОТГ
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Оперативна ціль
В.1.2.
Створення Центру
надання адміністративних
послуг

В.1.3.
Удосконалення
дозвільних процедур для
бізнесу

В.1.4.
Створення
інфраструктури підтримки
розвитку бізнесу

В.1.5.
Розробка нових
планувальних документів

В.1.6.
Підтримка розвитку
кооперативів

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
1. Визначення приміщення для організації роботи Центру надання
адміністративних послуг
2. Розробка та затвердження положення про Центр надання
адміністративних послуг
3. Проведення ремонтних робіт та технічне оснащення Центру надання
адміністративних послуг
4. Затвердження переліку послуг, що будуть надаватися в Центрі
надання адміністративних послуг, затвердження технологічних та
інформаційних карток
1. Проведення аналізу наявних дозвільних процедур, що надаються
представникам бізнесу на території Ічнянської ОТГ на предмет їх
актуальності та складності надання
2. Проведення консультацій з представниками бізнесу стосовно
спрощення надання дозвільних процедур
3. Скорочення переліку, спрощення процедури отримання дозвільних
документів представниками бізнесу на території Ічнянської ОТГ
1. Створення центру підтримки підприємців-початківців
2. Навчання
суб’єктів
малого
і
середнього
підприємництва
впровадженню екологічно чистого, ресурсоефективного виробництва
та екологічних інновацій
3. Навчання агровиробників використанню сучасних пестицидів та
агрохімікатів з мінімальним негативним впливом на флору, фауну, водні
ресурси та здоров’я людини
4. Навчання землевласників та землекористувачів екологічно сталого
використання земельних ресурсів, дотримання норм законодавства в
галузі їх охорони
5. Навчання й підтримка екофермерів
6. Навчання й підтримка підприємців-власників «зелених садиб»
1. Замовлення та розробка Генеральних планів населених пунктів
громади
2. Оновлення топографічної зйомки у державній геодезичній системі
координат УСК-2000 масштабу 1: 500 та 1:2000 населених пунктів
громади
3. Розробка плану зонування територій громади
4. Розробка інженерно-технічних заходів цивільного захисту населення
(Цивільна оборона) в мирний час
5. Проведення експертизи Генеральних планів та планів зонування
території
6. Замовлення та виготовлення детальних планів територій житлової
забудови
1. Розробка програми підтримки кооперативів на території Ічнянської
ОТГ
2. Проведення навчання серед населення стосовно створення
кооперативів різних типів
3. Створення кооперативів у населених пунктах Ічнянської ОТГ

Стратегічна ціль В.2. Створення сприятливого інвестиційного клімату
1. Оперативна ціль
В.2.1.
Створення бази даних
інвестиційних пропозицій

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
1. Визначення пріоритетних видів інвестиційної діяльності для
Ічнянської ОТГ
2. Проведення інвентаризації земельних ділянок, комунального та
приватного майна, які є інвестиційно-привабливими
3. Проведення
інвентаризації,
природньо-сільськогосподарського,
еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування
(зонування) земель та підготовка привабливих інвестиційних
пропозицій, активно просуваючи їх на інвестиційні ринки
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1. Оперативна ціль

В.2.2.
Створення системи
супроводу інвестора

В.2.3.
Реалізація промоційної
інвестиційної кампанії

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
4. Розробка інвестиційного паспорта Ічнянської ОТГ, розміщення його
на офіційній веб-сторінці Ічнянської ОТГ
5. Розробка потенційних пропозицій для інвесторів, розміщення їх на
офіційній веб-сторінці Ічнянської ОТГ
1. Розробка положення про центр супроводу процесу залучення
інвестицій
2. Підбір та навчання персоналу Центру
3. Участь працівників центру у заходах (виставках, форумах), що
сприятиме пошуку потенційних інвесторів
4. Популяризація послуг, що надаються центром у мережі Internet
1. Виготовлення презентаційної аудіо та відео продукції, що сприятиме
формуванню позитивного іміджу Ічнянської ОТГ, як території,
сприятливої для розміщення інвестицій
2. Просування інформації про інвестиційні можливості Ічнянської ОТГ в
Україні та за кордоном
3. Участь у виставках, міжнародних форумах, конференціях, семінарах
і презентаціях в Україні та за кордоном з метою популяризації
інвестиційної привабливості Ічнянської ОТГ
4. Створення двомовної (українська та англійська) веб-сторінки для
промоції інвестиційних можливостей Ічнянської ОТГ

Стратегічна ціль В.3. Підвищення туристичної та відпочинкової привабливості
громади
2. Оперативна ціль
В.3.1.
Інституційна підтримка
розвитку туризму,
зокрема – зеленого

В.3.2.
Розробка маркетингової
стратегії Ічнянської
громади
В.3.3.
Створення інформаційнотуристичного центру

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
1. Підтримка бізнесу у сфері зеленого туризму
2. Створення нових зон та місць відпочинку
3. Розроблення туристичних маршрутів на території громади
4. Підтримка розвитку літніх таборів для дітей
5. Створення реєстру культурно-історичних об’єктів та об’єктів
природно-заповідного фонду (пам’яток природи тощо); проведення їх
текстових описів та відео й фотозйомок; розміщення матеріалів в
інтернет мережі
6. Налагодження співпраця з органами державної влади та місцевого
самоврядування для розвитку Ічнянського національного природного
парку та інших природоохоронних зон
1. Розроблення маркетингової стратегії Ічнянської ОТГ з залученням
зацікавлених представників громади (бізнес, влада, громадськість)
2. Розроблення бренду Ічнянської ОТГ
3. Формування привабливого для гостей Ічнянської ОТГ іміджу
території
1. Визначення основних пріоритетів та завдань роботи інформаційнотуристичного центру
2. Підготовка та затвердження установчих документів по створенню
інформаційно-туристичного центру
3. Підбір та навчання персоналу для роботи в інформаційнотуристичному центрі
4. Пошук приміщення для розміщення Центру, проведення ремонтних
робіт, технічне облаштування офісу

План дій з досягнення цілей за стратегічним напрямом розвитку
В. Належні умови розвитку та функціонування бізнесу
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Координатор,
Джерела
відповідальний,
Очікувані результати
фінансування
партнери
Стратегічна ціль В.1. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, у т.ч.
пріоритетних сфер економіки

Оперативна ціль

В.1.1.
Розробка програми
розвитку малого,
середнього бізнесу

Ічнянська міська
рада, представники
малого та середнього
бізнесу.

В.1.2.
Створення Центру
надання
адміністративних
послуг

Ічнянська міська
рада, Ічнянська
районна державна
адміністрація

В.1.3.
Удосконалення
дозвільних
процедур для
бізнесу

Ічнянська міська
рада, ЦНАП

В.1.4.
Створення
інфраструктури
підтримки розвитку
бізнесу

Ічнянська міська
рада, Ічнянський
районний центр
зайнятості

Місцевий
бюджет,
Державний
бюджет, інші

джерела, не
заборонені
законодавством

Місцевий
бюджет,
Державний
бюджет, інші

джерела, не
заборонені
законодавством

Місцевий
бюджет,
Державний
бюджет, інші

джерела, не
заборонені
законодавством

Місцевий
бюджет,
Державний
бюджет, інші

джерела, не
заборонені
законодавством
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1. Створено
раду
підприємців
громади як дорадчого органу при
Ічнянській міській раді
2. Розроблена програма розвитку
малого та середнього бізнесу
3. Постійно проводиться навчання
серед
населення
з
приводу
організації
власного
бізнесу,
популяризації
підприємницької
ініціативи
4. Збільшено
кількість
зареєстрованих
суб’єктів
господарювання, а саме серед
малого та середнього бізнесу.
5. Зросли податкові надходження
до місцевого бюджету
6. Створено нові робочі місця
1. Створено ЦНАП на території
громади
2. Покращено
якість
надання
адміністративних послуг
3. Збільшується
перелік
адміністративних
послуг,
що
надаються мешканцям громади
1. Проведено
аналіз
наявних
дозвільних
процедур,
що
надаються представникам бізнесу
на території Ічнянської ОТГ на
предмет
їх
актуальності
та
складності надання
2. Постійно
відбуваються
консультації з представниками
бізнесу
стосовно
спрощення
надання дозвільних процедур
3. Скорочено перелік, спрощено
процедури отримання дозвільних
документів
представниками
бізнесу на території Ічнянської ОТГ
1. Створено
центр
підтримки
підприємців-початківців
2. Сформовано
систему
навчання підприємців-початківців
основам бізнесу
3. Проводиться
навчання
землевласників
та
землекористувачів
екологічно
сталого використання земельних
ресурсів,
дотримання
норм
законодавства в галузі їх охорони
4. Проводиться
навчання
й
підтримка
підприємців-власників
«зелених садиб»
5. Зросли податкові надходження
до місцевого бюджету

6. Створено нові робочі місця
1. Замовлено
та
розроблено
Генеральні
плани
населених
пунктів громади
2. Оновлена топографічна зйомка
джерела, не
у державній геодезичній системі
заборонені
координат УСК-2000 масштабу 1:
законодавством
500 та 1:2000 населених пунктів
громади
3. Розроблений план зонування
територій громади
4. Розроблені інженерно-технічні
заходи
цивільного
захисту
(Цивільна оборона) в мирний час
5. Проведені
експертизи
Генеральних планів та планів
зонування території
6. Замовлено
та
виготовлено
детальні плани територій житлової
забудови
В.1.6.
Ічнянська міська
Місцевий
1. Розроблена
програма
Підтримка розвитку
рада, в. о. старост,
бюджет,
підтримки кооперативів
кооперативів
представники малого Державний
2. Проведено навчання серед
та середнього
бюджет, інші
населення стосовно створення
джерела, не
бізнесу.
кооперативів
заборонені
3. Створені
кооперативи
у
законодавством
населених пунктах Ічнянської ОТГ
Стратегічна ціль В.2. Створення сприятливого інвестиційного клімату
В.1.5.
Розробка нових
планувальних
документів

Ічнянська міська
рада,

Місцевий
бюджет,
Державний
бюджет, інші

В.2.1.
Створення бази
даних інвестиційних
пропозицій

Ічняська міська рада,
сектор економічного
розвитку та
інвестицій Ічнянської
міської ради

Місцевий
бюджет,
Державний
бюджет, інші

В.2.2.
Створення системи
супроводу
інвестора

Ічняська міська рада,
сектор економічного
розвитку та
інвестицій Ічнянської
міської ради

В.2.3.
Реалізація
промоційної
інвестиційної
кампанії

Ічняська міська рада,
сектор економічного
розвитку та
інвестицій Ічнянської
міської ради

джерела, не
заборонені
законодавством

Місцевий
бюджет,
Державний
бюджет, інші

джерела, не
заборонені
законодавством

Місцевий
бюджет,
Державний
бюджет, інші

джерела, не
заборонені
законодавством

40

1. Визначено пріоритетні види
інвестиційної
діяльності
для
громади
2. Проведена
інвентаризація
земельних ділянок та визначення
інвестиційно-привабливих
3. Розроблені
потенційні
пропозиції для інвесторів
4. Розроблено
інвестиційний
паспорт Ічнянської ОТГ
5. Залучено інвестиції у громаду
6. Збільшено
податкові
надходження
до
місцевого
бюджету
1. Створено Центр супроводу
процесу залучення інвестицій
2. Підібрано
та
вишколено
персонал Центру
3. Працівники
Центру
беруть
участь
у заходах (виставках,
форумах),
щодо
пошуку
потенційних інвесторів
1. Виготовлена
презентаційна
аудіо та відео продукція, що
сприятиме
формуванню
позитивного іміджу Ічнянської ОТГ,
як території, сприятливої для
розміщення інвестицій.
2. Представники Ічнянської ОТГ
беруть
участь
у
виставках,

міжнародних
форумах,
конференціях,
семінарах
і
презентаціях в Україні та за
кордоном з метою популяризації
інвестиційної
привабливості
громади
3. Створено
двомовну
вебсторінку
для
промоції
інвестиційних
можливостей
Ічнянської ОТГ
Стратегічна ціль В.3. Підвищення туристичної та відпочинкової привабливості громади
В.3.1.
Ічнянська міська
Місцевий
1. Створено нові зони та місця
Інституційна
рада, відділ культури бюджет,
відпочинку
підтримка розвитку
і туризму Ічнянської
Державний
2. Розроблені
туристичні
туризму, зокрема –
міської ради, малий
бюджет, інші
маршрути на території громади
джерела, не
зеленого
та середній бізнес.
3. Організована
підтримка
заборонені
розвитку літніх таборів для дітей.
законодавством
4. Організовано підтримку бізнесу
у сфері зеленого туризму
5. Створення реєстру культурноісторичних об’єктів та об’єктів
природно-заповідного фонду
В.3.2.
Ічнянська міська
Місцевий
1. Створена робоча група з
Розробка
рада, відділ культури бюджет,
розробки маркетингової стратегії
маркетингової
і туризму Ічнянської
Державний
громади
стратегії Ічнянської
міської ради, малий
бюджет, інші
2. Розроблена
маркетингова
джерела, не
громади
та середній бізнес.
стратегія Ічнянської громади
заборонені
3. Розроблено та затверджено
законодавством
бренд Ічнянської ОТГ
4. Зростає популярність громади
та кількість туристів, формується
позитивний імідж Ічнянської ОТГ
В.3.3.
Ічнянська міська
Місцевий
1. Визначено основні пріоритети
Створення
рада, відділ культури бюджет,
та завдання роботи інформаційноінформаційноі туризму Ічнянської
Державний
туристичного центру
туристичного
міської ради.
бюджет, інші
2. Створено
інформаційноджерела, не
центру
туристичний центр
заборонені
3. Щороку збільшується кількість
законодавством
туристів та гостей Ічнянської ОТГ
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5. Узгодження основних положень Стратегії з
іншими стратегічними документами території
Проект Стратегії розвитку Ічнянської міської об’єднаної територіальної громади на період до
2029 року є невід’ємною складовою Державної стратегії регіонального розвитку України на
період до 2020 року та Плану заходів з її реалізації; Стратегії сталого розвитку Чернігівської
області до 2020 року та Плану заходів з її реалізації.
Заходи з розробки Проекту Стратегії розвитку Ічнянської міської об’єднаної територіальної
громади на період до 2029 року 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 N 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та
оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх
реалізації», Стратегії сталого розвитку Чернігівської області до 2020 року.
Стратегію сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року затверджено на
засіданні 25 позачергової сесії обласної ради шостого скликання 28 травня 2015 року.
Мета Стратегії: перетворити Чернігівщину в економічно самодостатній, екологічно чистий і
туристично привабливий регіон України з високорозвиненим промислово-аграрним
комплексом, гідним рівнем життя населення, зі щасливими, патріотичними та працьовитими
жителями.
Стратегічне бачення: створення регіону сталого розвитку, у якому гармонійно поєднуються
інноваційна промисловість, екологічне сільське господарство, висока якість людського
капіталу та безпечне довкілля.
Місія Чернігівської області:
Чернігівщина – це північні ворота України, це історична і культурна перлина країни,
невичерпні можливості для розвитку.
Бачення:
Чернігівщина – економічно самодостатній, екологічно чистий і туристично привабливий
регіон європейської держави – України – з високорозвиненим промислово-аграрним
комплексом, гідним рівнем життя населення, зі щасливими, патріотичними та працьовитими
жителями.
Стратегією сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року передбачені
наступні стратегічні цілі:
1. Розвиток людського потенціалу «Людина – понад усе»
2. Підвищення конкурентоспроможності області та забезпечення стійкого економічного
зростання «Конкурентоспроможний регіон»
3. Розвиток сільських територій «Регіон рівних можливостей»
Стратегічні напрями, визначені Стратегією розвитку Ічнянської міської об’єднаної
територіальної громади, сформовано відповідно до цілей Стратегії сталого розвитку
Чернігівської області.
Впровадження Стратегії розвитку Ічнянської міської громади сприятиме виконанню Стратегії
сталого розвитку Чернігівської області та забезпечить: покращення якості життя мешканців
громади, стабільне зростання людського потенціалу, підвищення конкурентоспроможності
економіки громади та розвиток інфраструктури підтримки бізнесу, розвиток нових місцевих і
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регіональних продуктів і послуг, зокрема у сфері рекреації та туризму, покращення стану
навколишнього середовища.
Реалізація бачення Ічнянської міської громади забезпечить сталий розвиток громади та
регіону
на
базі
розвитку
промислово-аграрного
комплексу,
підвищення
конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу.
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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 Ічнянської міської об’єднаної територіальної
громади. Наскільки успішним виявиться реалізація Стратегії залежатиме від позитивних
економічних та інших змін, що впливають на досягнення цілей.
У роботі над розробкою Стратегії брали участь жінки та чоловіки: представники бізнесу,
органу місцевого самоврядування, освітніх установ, громадських 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 Документ – 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 та бізнесу (керівники органів місцевого самоврядування, їх
заступники, керівники управлінь та відділів, приватні підприємці, представники об’єднань
громадян, населених пунктів, що увійшли до складу громади). Питання впровадження
проектів і заходів Стратегії мають належати виключно до компетенції Комітету з управління
впровадженням. Саме Комітет з управління впровадженням Стратегії є відповідальним за
забезпечення актуальності та реалістичності стратегічних і оперативних цілей та за їх
досягнення.
У ході моніторингу Стратегії вирішуються такі завдання:
•

контроль за реалізацією Стратегії в цілому;

•
оцінка ступеню досягнення прогресу за стратегічними напрямами, виконання
стратегічних та оперативних цілей, надання інформації для корегування 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, 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, проекту; б) невиконані
завдання, причини відхилення, пропозиції; в) дані за індикаторами, що відображають
результат реалізації проектів; г) оцінка потреб у фінансуванні; д) пропозиції щодо
вдосконалення діючої системи моніторингу.
Пропозиції з корегування та змін до Стратегії за стратегічними і оперативними цілями,
проектами та завданнями можуть вноситися:
•

членами Комітету з управління впровадженням Стратегії;
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•

депутатами міської ради;

•
зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та особами
(мешканцями).
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, повинні відстежувати, щоб стратегічні
й оперативні цілі, завдання залишалися актуальними та реалізовувалися. Комітет збирається
з встановленою періодичністю (але не менше одного разу на півроку) для оцінки досягнутих
результатів і коригування запропонованих змін. Проекти рішень щодо змін до Стратегії
виносяться на розгляд міської ради.

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Показники оцінки реалізації Стратегії (індикатори досягнення результату)
Загальні показники
Частка відновлювальних джерел енергії (включно з гідрогенеруючими потужностями та
термальною енергією)
Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на одного мешканця
Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на одного мешканця
Середня місячна заробітна плата
Обсяг інвестицій в основний капітал
Загальний обсяг експорту
Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки
Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку громади на душу населення
Обсяг реалізованої промислової продукції на душу населення
Частка промислової продукції, виробленої малими підприємствами в загальному обсязі
Кількість новостворених робочих місць на підприємствах громади на рік
Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. осіб населення
Обсяг залучених коштів МТД в сферу економіки, МСП громади
Економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів
Обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища
Кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти
Кількість відвідувачів з інших регіонів України
Кількість туристів на рік
Кількість відвідувачів, що пройшли оздоровлення в санаторно-курортних закладах
громади
Кількість подій (фестивалів, конференцій, святкувань і т. п.) на рік
Динаміка чисельності населення громади
Природний приріст / скорочення населення
Рівень безробіття
Частка безробітних жінок у загальній кількості безробітних, зареєстрованих на території
громади
Кількість спортивних споруд і об'єктів введених в експлуатацію
Кількість громадян, охоплених спортивними секціями
Кількість учасників-призерів предметних олімпіад різних рівнів
Результат ЗНО в цілому у навчальних закладах громади
% вступу випускників шкіл міста до ВНЗ
Кількість змагань усіх рівнів, в яких взяли участь вихованці спортивних секцій громади
Кількість конкурсів усіх рівнів, в яких взяли участь вихованці творчих колективів
громади
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31. Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел
32. Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від пересувних джерел
33. Споживання енергоресурсів установами комунальної власності
34. Споживання енергоресурсів населенням на 1 тис. мешканців
35. Сільське населення, яке має доступ до покращених умов санітарії
36. Міське населення, яке має доступ до централізованих систем водовідведення
37. Скиди забруднених стічних вод у водні об’єкти
38. Обсяги забору та використання свіжої води
39. Рівень озеленення території ОТГ
40. Площа земель природно-заповідного фонду
41. Площа лісів
42. Питома вага площі сільсько-господарських угідь
(сіножатей, пасовищ) у загальній території країни
43. Питома вага площі деградованих земель

екстенсивного

44. Обсяги утворення ТПВ на території ОТГ
45. Обсяги утворення промислових відходів на території ОТГ
46. Частка відходів, що захоронюються
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використання

7. Склад Робочої групи з розробки Стратегії
розвитку Ічнянської міської об’єднаної
територіальної громади
№
1.
2.
3.
4.
5

ПІБ
Бондар Олександр
Іванович
Кутова Тетяна
Миколаївна

Посада
Перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, голова робочої групи;
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради, заступник голови робочої групи;

Кириченко Богдан
Ігорович

Спеціаліст І категорії сектору економічного розвитку та
інвестицій Ічнянської міської ради; секретар робочої групи;
Начальник відділу житлово-комунального господарства,
Волеватенко
комунальної власності та благоустрою Ічнянської міської
Катерина Валеріївна
ради;
Івченко
Володимир Начальник відділу освіти Ічнянської міської ради;
Іванович

6.

Левадна
Володимирівна

7.

Семенченко
Іванович

Сергій

Головний спеціаліст фінансового відділу Ічнянської міської
ради ;

8.

Радченко
Миколаївна

Світлана

Головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та
звітності Ічнянської міської ради.

9.

Смілик
Віталіївна

Світлана

Головний спеціаліст юридичного відділу Ічнянської міської
ради ;

Ліана Начальник відділу культури і туризму Ічнянської міської ради

10. Коваленко Олександр Начальник відділу земельних ресурсів Ічнянської міської
Миколайович
ради ;
11. Зубарь
Григорій В. о. старости Монастирищенського старостинського округу
Іванович
12. Ільченко
Юрій В. о. старости Бурімського старостинського округу;
Васильович
13. Сорокун
Володимир В. о. старости Гмирянського старостинського округу;
Миколайович
14. Мащенко Олександр
Михайлович
15. Царенко
Іван
Григорович
16. Макаренко
Микола
Володимирович
17. Породько
Анатолій
Петрович

Депутат Ічнянської міської ради, власник ФГ «ЛАН» (за
згодою)
Начальник КП ВГ
Чернігівської області;

«Ічень»

Ічнянської

міської

ради

Начальник КП Ічнянське ВУЖКГ м. Ічня ;
Начальник Управління соціального захисту населення
Ічнянської районної державної адміністрації (за згодою)

18. Шевченко
Іван Директор Ічнянського районного центру зайнятості (за
Петрович
згодою)
19. Шадура Ганна Іванівна
Депутат Ічнянської міської ради ; (за згодою)
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20. Куцовера
Людмила
Володимирівна
21. Шеменда
Юрій
Зіновійович
22. Грищенко Алла
Костянтинівна
23. Денисенко Ігор
Борисович
24. Наталуха Григорій
Іванович

Депутат Ічнянської міської ради, директор гімназії ім.
Васильченка (за згодою)
Директор Ічнянської районної комплексної дитячоюнацької спортивної школи; (за згодою)
Депутат Ічнянської міської ради, директор ПП АФ «МЕТА»;
(за згодою)
Голова громадської організації «Активіст Ічнянщини»; (за
згодою)
Депутат Ічнянської міської ради; голова ФГ "СТУПАКІВКААГРО" (за згодою)
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1. Методологія підготовки Плану реалізації Стратегії
Стратегія розвитку Ічнянської міської об’єднаної територіальної громади на період до
2029 року спрямована на вирішення спільних проблем і реалізації спільних завдань щодо
ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціональне використання 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.
Стратегією визначено стратегічні, оперативні цілі та завдання щодо соціально-економічного
розвитку Ічнянської міської об’єднаної територіальної громади до 2029 року, спрямовані на
досягнення стратегічного бачення її майбутнього.
Стратегією передбачається досягнення збалансованого економічного та соціального розвитку
території. Вона ґрунтується на принципах забезпечення рівних прав та можливостей для
мешканців і мешканок громади. Економічний розвиток, як процес стратегічного партнерства,
допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання
інвестицій у нові й існуючі підприємства з високим потенціалом до зростання та створення
умов для цього розвитку на тривалий період. Створення належних умов життя сприятиме
забезпеченню добробуту населення, його всебічному розвитку, збільшенню кількості
мешканців громади, загальному підвищенню привабливості громади.
Реалізація Стратегії ґрунтуватиметься на переході до системного та збалансованого
планування на основі проектного підходу. Проектний підхід передбачає співпрацю
представництв територіальних підрозділів центральних органів влади, органів місцевого
самоврядування, бізнесу та громадськості для уникнення дублювання або надмірної уваги до
тих чи інших проблем та напрямів розвитку територіальної громади.
Реалізація Стратегії передбачає три етапи, які визначатимуться відповідними Планами
реалізації:
•

Перший етап – 2019-2022 роки;

•

Другий етап – 2023-2026 роки;

•

Третій етап – 2027-2029 роки;

План заходів з реалізації Стратегії потребує забезпечення фінансовими ресурсами в межах
реальних можливостей місцевого бюджету та залучення додаткових ресурсів через
Державний фонд регіонального розвитку та інші державні цільові фонди, оскільки План
реалізації Стратегії розроблено у відповідності зі стратегічними цілями Державної стратегії
регіонального розвитку України на період до 2020 року та з урахуванням основних положень
Закону України «Про засади державної регіональної політики».
Програми Плану реалізації Стратегії повністю співпадають зі стратегічними напрямами
розвитку громади:
•

Програма 1 відповідає напряму розвитку А. Створення сприятливих умов для розвитку
людського потенціалу

•

Програма 2 відповідає напряму розвитку В. Належні умови розвитку та функціонування
бізнесу

На операційному рівні кожна з Програм складається зі стратегічних і оперативних цілей.
Стратегічні цілі розвитку громади передбачають тривалий період реалізації, ґрунтуються на
визначенні шляхів подолання ключових проблем, тому залишатимуться релевантними після
завершення першого програмного циклу, визначеного цим Планом реалізації.
Вибір стратегічних цілей ґрунтувався на порівняльних перевагах і дієвому використанні
визначених можливостей розвитку для подолання слабких сторін і проблем розвитку, а також
пом’якшення ризиків.

52

Програми (напрями розвитку громади)
Програма 2. Належні умови розвитку та
функціонування бізнесу

Програма 1. Створення сприятливих
умов для розвитку людського
потенціалу

Стратегічні цілі
А.1. Покращення комунальних послуг
А.2. Розвиток інфраструктури та
благоустрій населених пунктів
А.3. Покращення рівня безпеки в
громаді
А.4. Підвищення енергоефективності
та енергозбереження

В.1. Створення сприятливих умов для
розвитку бізнесу, у т.ч. пріоритетних
сфер економіки

В.2. Створення сприятливого
інвестиційного клімату
В.2. Підвищення туристичної та
відпочинкової привабливості громади

А.5. Надання якісних медичних послуг
А.6. Забезпечення доступу до якісної
освіти

А.7. Збереження та розвиток
культурних традицій громади

Принципи збалансованого розвитку включені в усі компоненти Плану реалізації Стратегії.
Збалансованість вимагає інтеграції та балансування економічних, територіальних, соціальних і
екологічних цілей. До Плану реалізації Стратегії увійшли проектні пропозиції, які мають
першочергове значення для розвитку.
У ході підготовки Плану реалізації Стратегії максимально широко використовувалися
методологічні підходи та інструменти для стратегічного й оперативного планування, що
застосовуються в країнах ЄС, з урахуванням особливостей України:
•

було оголошено збір проектних пропозицій, які пройшли громадське обговорення;

•

проведено оцінювання проектних пропозицій з точки зору важливості для громади,
виконуваності, рівня впливу на громаду.

План реалізації Стратегії є результатом консенсусу між потребами громади та її реальними
можливостями.
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2. Програма 1. «Створення сприятливих умов для розвитку
людського потенціалу»
2.1.
Загальна
характеристика
Програми
1.
«Створення
сприятливих умов для розвитку людського потенціалу»
Мета реалізації Програми 1: створення належних умов життя мешканців Ічнянської громади
через покращення якості надання послуг її мешканцям (комунальні, освітні, медичні та ін.),
підвищення рівня безпеки громадян, запровадження енергоефективних заходів та проектів,
підвищення культурного рівня розвитку та збереження культурної спадщини, збереження
чистоти навколишнього природнього середовища.
Завдання програми:
1. Покращення комунальних послуг.
2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів.
3. Покращення рівня безпеки в громаді.
4. Підвищення енергоефективності та енергозбереження.
5. Надання якісних медичних послуг.
6. Забезпечення доступу до якісної освіти.
7. Збереження та розвиток культурних традицій громади.

Схема стратегічних і оперативних цілей Програми 1
У запланований період планується реалізувати проекти та спрямувати зусилля на подолання
наступних проблем:
 Погана якість житлово-комунальних послуг, у т. ч. благоустрій, збір та утилізація сміття.
 Морально застаріла матеріально-технічна база комунальних підприємств громади.
 Слабко розвинена інфраструктура, зокрема дорожньо-мостова.
 Відсутність очисних споруд в населених пунктах громади.
 Забезпеченість населення якісною питною водою.
 Незадовільний стан каналізаційних мереж, насосних станцій та споруд зливової
каналізації.
 Низький рівень екологічної культури.
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Низький рівень безпеки в громаді.
Відсутність місць для відпочинку мешканців громади, у т.ч. для заняття спортом.
Надмірне споживання енергоресурсів через низьку енергоефективність, зношеність
технологічного обладнання.
Недостатній рівень надання якісних освітніх послуг.
Низький рівень надання медичних послуг.
Відсутність системи профілактики захворюваності.
Низький відсоток молодих людей, що ведуть здоровий спосіб життя.
Недостатній рівень надання соціальних послуг.
Низький рівень культури серед мешканців громади
Неефективне використання закладів культури на території громади

Планується реалізація 62 проектів за сімома стратегічними цілями: А.1. Покращення
комунальних послуг, А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів,
А.3. Покращення рівня безпеки в громаді, А.4. Підвищення енергоефективності та
енергозбереження, А.5. Надання якісних медичних послуг, А.6. Забезпечення доступу до
якісної освіти, А.7. Збереження та розвиток культурних традицій громади.

2.2.
Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів
Програми 1. «Створення сприятливих умов для розвитку людського
потенціалу»
Проекти за стратегічними цілями

Бюджет, тис. грн.

Термін
реалізації
2019

2020

2021

2022

Всього

А.1. Покращення комунальних послуг
А.1.1.1.
Створення
системи
роздільного збору побутових відходів

2020 – 2022

0

1500

1500

1500

4500

А.1.2.1. Будівництво полігону твердих
побутових відходів на місці існуючого
(2 черга)

2020 – 2022

0

2000

2000

2000

6000

2020

0

1000

0

0

1000

2020

0

6220

0

0

6220

2020

0

237,2

0

0

237,2

2019 – 2020

150

1500

0

0

1650

2020 – 2021

0

2600

1500

0

4100

150

15057,2

5000

3500

23707,2

А.1.3.1.
Придбання
дизельгенераторів для потреб КП «ВКГ Ічень»
А.1.3.2.
Оновлення
парку
транспортних засобів КП «ВКГ Ічень»
А.1.3.3. Придбання обладнання для
лабораторії КП «ВКГ Ічень»
А.1.3.4. Проведення будівельних робіт
з реконструкції гаража
А.1.4.1. Розширення переліку послуг,
що надаватимуться КП «ВКГ Ічень»
Всього за стратегічною ціллю А.1.

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.1.1. Благоустрій кладовищ на
території громади
А.2.1.2. Реконструкція в рамках
відновлення
мереж
зовнішнього
освітлення у с. Августівка
А.2.1.3. Відновлення парку відпочинку
над ставом у м.Ічня

2020 – 2022

0

500

500

500

1500

2020 – 2021

0

700

500

0

1200

2020 – 2021

0

1000

1000

0

2000
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А.2.1.4. Покращення благоустрою
міського парку (Шевченка)
А.2.1.5.
Будівництво
вуличного
освітлення у с. Бурімка Ічнянської ОТГ
А.2.1.6.
Будівництво
вуличного
освітлення у с. Гужівка Ічнянської ОТГ
А.2.1.7.
Будівництво
вуличного
освітлення у с. Більмачівка Ічнянської
ОТГ
А.2.1.8.
Будівництво
вуличного
освітлення у с. Хаєнки Ічнянської ОТГ
А.2.1.9.
Будівництво
вуличного
освітлення у с. Дорогінка Ічнянської
ОТГ
А.2.1.10.
Будівництво
вуличного
освітлення у с. Бакаївка Ічнянської ОТГ
А.2.1.11.
Будівництво
вуличного
освітлення у с. Городня Ічнянської ОТГ
А.2.1.12.
Будівництво
вуличного
освітлення у с. Заудайка Ічнянської
ОТГ
А.2.1.13.
Будівництво
вуличного
освітлення у с. Крупичполе Ічнянської
ОТГ
А.2.1.14.
Будівництво
вуличного
освітлення у с. Ступаківка Ічнянської
ОТГ
А.2.2.1. Поточний ямковий ремонт
доріг комунальної власності
А.2.2.2. Будівництво асфальтового
покриття частини дороги по вул.
Швидченка у м. Ічня
А.2.2.3. Будівництво асфальтового
покриття
частини
дороги
по
вул. Бунівка у м. Ічня
А.2.2.4. Будівництво асфальтового
покриття частини дороги по вул.
Іржавський шлях у м. Ічня
А.2.2.5. Будівництво асфальтового
покриття дороги по вул. Скубана у
м. Ічня
А.2.2.6. Будівництво асфальтового
покриття дороги по вул. Миру у
с. Іржавець
А.2.2.7. Капітальний ремонт дороги по
вул. Б. Хмельницького у м. Ічня
А.2.2.8. Капітальний ремонт дороги по
вул. Травнева у м. Ічня
А.2.2.9. Реконструкція частини вулиці
Героїв Майдану у м. Ічня
А.2.2.10. Будівництво дороги по
вул. Софіївка з укріпленням існуючої
дамби у м. Ічня
А.2.2.11.
Капітальний
ремонт
проїжджої частин вулиць Чернігівська,
Покрасівка, Піщана, Лісова, Коваля у
м. Ічня
А.2.2.12.
Капітальний
ремонт
асфальтного покриття дороги по
Провулку Міліцейському у м. Ічня

2020 – 2021

0

1250

1250

0

2500

2020

0

630

0

0

630

2020

0

1200

0

0

1200

2020-2022

0

1500

1500

1000

4000

2021

0

0

1500

0

1500

2022

0

0

0

3000

3000

2021

0

0

700

0

700

2020

0

700

0

0

700

2020

0

700

0

0

700

2021

0

0

700

0

700

2021

0

0

700

0

700

2020 – 2022

0

3000

3000

3000

9000

2021

0

0

1550

0

1550

2022

0

0

0

2000

2000

2022

0

0

0

1000

1000

2022

0

0

0

2150

2150

2020 – 2022

0

2650

2650

2650

7950

2022

0

0

0

1200

1200

2020

0

8200

0

0

8200

2019

6463,2

0

0

0

6463,2

2021

0

0

1800

0

1800

2020 – 2021

0

2000

2000

0

4000

2021

0

0

1000

0

1000
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А.2.2.13. Поточний ямковий ремонт
доріг
комунальної
власності
у
с. Грабів Ічнянської ОТГ

2020

0

500

0

0

500

А.2.2.14. Поточний ямковий ремонт
доріг
комунальної
власності
у
с. Щурівка Ічнянської ОТГ

2021

0

0

500

0

500

2021

0

0

500

0

500

2019

1200

0

0

0

1200

2019

102

0

0

0

102

2019

77,5

0

0

0

77,5

2019

116,3

0

0

0

116,3

2019

77,5

0

0

0

77,5

2019

93

0

0

0

93

2020

0

520

0

0

520

2020

0

2500

0

0

2500

2021

0

0

2500

0

2500

2022

0

0

0

2500

2500

2022

0

0

0

2200

2200

2020 – 2021

0

3500

4000

0

7500

2020 – 2021

0

7640

922

0

8562

2020

0

876

0

0

876

2020

0

1700

0

0

1700

8129,5

41266

28772

21200

99367,5

0

350

350

350

1050

А.2.2.15. Поточний ямковий ремонт
доріг
комунальної
власності
у
с. Сезьки Ічнянської ОТГ
А.2.2.16. Капітальний ремонт дороги
вул. Пушкіна у м. Ічня
А.2.3.1.
Будівництво
дитячого
майданчика по вул. Миру, 72,
с. Гмирянка
А.2.3.2.
Будівництво
дитячого
майданчика по вул. Незалежності, 3, с.
Андріївка
А.2.3.3.
Будівництво
дитячого
майданчика по вул. Центральна, 13,
с. Монастирище
А.2.3.4.
Будівництво
дитячого
майданчика по вул. Революції 1905
року, 56, с. Ольшана
А.2.3.5.
Будівництво
дитячого
майданчика
по
вул.
10
років
Незалежності, 1, с. Припутні
А.2.3.6. Капітальний ремонт підлоги
спортивного залу комплексної дитячоюнацької спортивної школи
А.2.3.7. Реконструкція
міського
стадіону у м. Ічня
А.2.3.8.
Будівництво
спортивного
майданчика гімназії ім. Васильченка у
м. Ічня
А.2.3.9.
Будівництво
спортивного
майданчика
з
поліуретановим
покриттям на території
міського
стадіону у м. Ічня
А.2.4.1. Реконструкція станції першого
підйому води з встановленням станції
дегазації на артезіанській свердловині
по вул. Максиміхіна у м. Ічня
А.2.4.2. Будівництво артезіанської
свердловини та облаштування зони
санітарної охорони у м. Ічня
А.2.4.3. Реконструкція водопровідної
мережі у м. Ічня
А.2.4.4. Реконструкція огорожі зони
санітарної охорони на центральному
водозаборі по вул. Жадьківська у
м. Ічня
А.2.4.5. Реконструкція компресорної
установки на очисних спорудах у
м. Ічня
Всього за стратегічною ціллю А.2.

А.3. Покращення рівня безпеки в громаді
А.3.1.1.
Встановлення
камер
відеомоніторингу в населених пунктах
громади

2020 – 2022
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А.3.3.1. Екологічне та гідрологічне
покращення стану русла р. Іченька
А.3.3.2.
Капітальний
ремонт
(укріплення) дамби ставка у м. Ічня
А.3.3.3. Створення пожежної частини
у с. Дорогінка Ічнянської ОТГ
Всього за стратегічною ціллю А.3.

2020

0

7000

0

0

7000

2020 – 2021

0

1250

1250

0

2500

2019-2020

750

750

0

0

1500

0

8600

1600

350

10550

А.4. Підвищення енергоефективності та енергозбереження
А.4.2.1. Реконструкція приміщення
Монастирищенської
амбулаторії
загальної практики сімейної медицини

2020

0

1500

0

0

1500

А.4.2.2. Капітальний ремонт будівлі
стаціонару
КЛПЗ
«Ічнянська
центральна районна лікарня»

2021 – 2022

0

0

12500

12517,5

25017,5

А.4.2.3. Капітальний ремонт покрівлі
Івангородського закладу дошкільної
освіти «Сонечко»

2019

1632,6

0

0

0

1632,6

А.4.2.4. Капітальний ремонт будівлі
гімназії імені Васильченка

2019 – 2020

3500

6500

6500

0

10000

А.4.2.5. Заміна покрівлі даху будівлі
Дошкільного навчального закладу
№ 3 у м. Ічня

2020

0

2750

0

0

2750

А.4.2.6 Реконструкція існуючої будівлі
дошкільного навчального закладу №2
у м. Ічня

2019 – 2020

2000

2693

0

0

4693

А.4.2.7 Капітальний ремонт даху
Іржавецького
закладу
загальної
середньої освіти

2019 – 2020

1000

1000

0

0

2000

8132,6

14443

12500

12517,5

47593,1

0

0

1900

0

1900

0

0

1900

0

1900

2020

0

2100

0

0

2100

2020 – 2022

0

2000

2000

2000

6000

0

4100

2000

2000

8100

1500

1500

1500

4500

300

300

0

900

50

50

0

150

Всього за стратегічною ціллю А.4.
А.5. Надання якісних медичних послуг
А.5.3.1 Закупівля автомобілів для
Ічнянського центру ПМСД
Всього за стратегічною ціллю А.5.

2021

А.6. Забезпечення доступу до якісної освіти
А.6.2.1 Закупівля шкільного автобуса
А.6.2.2
Придбання
комп’ютерної
техніки
та
мультимедійного
обладнання для закладів освіти
Всього за стратегічною ціллю А.6.

А.7. Збереження та розвиток культурних традицій громади
А.7.1.1. Поліпшення умов отримання
культурних послуг та підвищення їх 2020 – 2022
0
якості
А.7.1.2. Розвиток музеїв та музейної
2019 – 2021
300
справи на території громади
А.7.1.3.
Збереження
культурної
2019 – 2021
50
спадщини громади
А.7.2.1. Реконструкція нежитлових
приміщень
під
актову
залу
Івангородської ЗОШ I-III ступенів
А.7.2.2. Придбання автобуса для
надання культурно-мистецьких послуг
А.7.2.3.
Створення
умов
для
ефективної роботи клубних установ
громади

2020

0

5515

0

0

5515

2021

0

0

2300

0

2300

2019 – 2021

500

500

500

0

1500
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А.7.2.4. Розвиток Ічнянської школи
мистецтв
Всього за стратегічною ціллю А.7.

2019 – 2021

Всього за Програмою 1

275

300

300

0

875

1125

8165

4950

1500

15740

18287,1

92381,2

56722

41067,5

208457,8

Загальна кількість проектів та обсяги їх фінансування
Кількість проектів
Обсяг фінансування Програми 1, тис. грн

2019

2020

2021

2022

17
18287,1

44
92381,2

34
56722

17
41067,5

2.3.
Каталог проектів Програми 1. «Створення сприятливих умов
для розвитку людського потенціалу»
2.3.1. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі
А.1. Покращення комунальних послуг
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн

А.1. Покращення комунальних послуг
А.1.1. Налагодження системи поводження з побутовими відходами
А.1.1.1. Створення системи роздільного збору побутових відходів
Налагодження системи роздільного збору побутових відходів на
території громади, відповідного зменшення обсягу відходів, які
попадають на сміттєзвалище.
Ічнянська територіальна громада
Жителі м. Ічня, сіл громади
На території м. Ічня побутові відходи щоденно крім вихідних вивозяться
за графіком вивозу сухого сміття. В селах громади такий вивіз не
організований. На території громади також встановлені контейнери з
роздільного збору відходів (папір, скло, пластик), організованого
приватним підприємством «Екоінвест». Для покращення
Проект передбачає:
 закупівля євро-контейнерів для роздільного збору твердих побутових
відходів;
 будівництво майданчика для розміщення контейнерів для збору
твердих побутових відходів;
 оновлення автотранспортного парку для вивезення побутових
відходів (придбання сміттєвоза з задньою загрузкою МАЗ 301/1);
 відкриття пункту прийому вторинної сировини;
 закупівля пластикових євро-контейнерів для роздільного збору
твердих побутових відходів;
 встановлення пунктів роздільного збору відходів на території громади;
 придбання та встановлення вуличних урн.
Здійснені заходи покращить санітарний стан міста та громади, в цілому
рівень безпеки життя в громаді.
Забезпечення чистоти довкілля та місцевості, запобігання створення
стихійних сміттєзвалищ, зменшення попадання відходів, що
потрапляють на полігон ТПВ. Отримання додаткових коштів від
реалізації вторинної сировини.
 Виділення території (бажано з забудовами) для прийому та
накопичення вторинної сировини (відходів).
 Налагодження систем комунікацій. Придбання обладнання для
ущільнення вторинної сировини.
 Облаштування пунктів роздільного збору побутових відходів.
Придбання та встановлення контейнерів з роздільного сміття.
2020 – 2022 роки
2020
2021
2022
Разом
1500
1500
1500
4500
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Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:

Кошти міського бюджету, Державні кошти, кошти міжнародної технічної
допомоги, кошти інвесторів
Ічнянська міська рада, КП «Ічнянське ВУЖКГ», Підрядна організація
(надавач послуг)
А.1. Покращення комунальних послуг
А.1.2. Будівництво сучасного сміттєзвалища.
А.1.2.1. Будівництво полігону твердих побутових відходів на місці
існуючого (2 черга)
Продовження експлуатації діючого полігону твердих побутових відходів
до моменту остаточного наповнення, та поступове його закриття.
Виконання будівництва нової ділянки сміттєзвалища. Улаштування
сміттєзвалища у відповідності до вимог чинного законодавства:
 встановлення контрольно-пропускного пункту;
 встановлення шлагбауму або в'їзних воріт;
 встановлення автомобільних ваг;
 будівництво приміщення для зберігання техніки;
 встановлення контрольно-дезінфікуючої зони (дезбар'єру);
 підведення електричної мережі.
Територія Ічнянської ОТГ
Жителі м. Ічня та сіл громади.
На території Ічнянської ОТГ розташований «Полігон твердих побутових
відходів м. Ічня в урочищі «Ніжинсьа сосна». Полігон ТПВ розміщений
за 4 км від м. Ічня, відстань до найближчих забудов становить 2 км.
Власником полігону є Ічнянська міська рада, балансоутримувачем КП
Ічнянське ВУЖКГ. Проектна загальна площа полігону складає 3,4 га.
Перша черга полігону площею 2,5 га була введена в експлуатацію в
2005 році.
На даний час полігон переповнений і несе загрозу виникнення
екологічної катастрофи, погіршення стану довкілля на території
громади. Для вирішення цієї проблеми необхідно провести заходи з
введення в експлуатацію ІІ черги полігону.
 Запобігання та усунення негативного впливу відходів на навколишнє
природне середовище;
 Захист від забруднення підземних та поверхневих вод;
Попередження самозаймання відходів і забруднення атмосферного
повітря;
 Запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань птахами,
гризунами, комахами;
 Покращення рівня життя мешканців міста.
 Виготовлення проекту «Будівництво полігону твердих побутових
відходів»
 Оголошення та проведення відкритих торгів на предмет закупівлі
послуг з будівництва полігону твердих побутових відходів на місці
існуючого (2 черга).
 Виконання проекту «Будівництво полігону твердих побутових відходів
на місці існуючого (2 черга)».
2020 – 2022 роки
2020
2021
2022
Разом
1000
1000
1000
3000
Кошти міського бюджету, кошти обласного бюджету, Державні кошти (у
т.ч. ДФРР та екологічного фонду), кошти міжнародної технічної
допомоги
Ічнянська міська рада, КП Ічнянське ВУЖКГ, підрядні організації
А.1. Покращення комунальних послуг
А.1.3. Технічне оснащення комунальних підприємств.
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Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

А.1.3.1. Придбання дизель-генераторів для потреб КП «ВКГ Ічень»
 зміцнення матеріально-технічної бази для надання якісних житловокомунальних послуг мешканцям Ічнянської ОТГ,
 забезпечення безперебійної роботи об’єктів водопостачання і
водовідведення на території громади,
 ліквідація непередбачуваних ситуацій, як природного, так і
соціального
характеру,
які
здатні
на
тривалий
час
знеструмити
каналізаційно-насосну
станцію,
зупинивши
її
функціонування, що може привести до затоплення стічними водами
прилеглу до КНС територію.
м. Ічня
Населення м. Ічня

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:

Проект передбачає створення умов для розвитку інфраструктури
житлово-комунального господарства. Реалізація проекту покращить
роботу КП «ВКГ Ічень» під час знеструмлення його об’єктів та
забезпечить
надання
послуг
з
водовідведення
та
водопостачання. Встановлення
автономних
джерел
електропостачання гарантує
безперебійне
надання
послуг
комунальним підприємством його споживачам.
 Технічне переоснащення підприємства, що надає житловокомунальні послуги.
 Забезпечення комфортного середовища для проживання на території
міста та сприяння розвитку комунальної інфраструктури.
 Мінімізація негативних санітарно - епідемічних ризиків та покращення
екології міста.
 Оперативна локалізація аварійних ситуації у системі водопостачання,
забезпечення населення безперебійною цілодобовою подачею води.
 Надання населенню та суб’єктам господарювання різних форм
власності якісних та доступних послуг.
 визначення суб’єктів господарювання для придбання обладнання,
оцінка їх пропозицій ( у т.ч. з урахуванням проведення тендерних
процедур);
 визначення переможців та укладання з ними договору по придбанню
обладнання.
2020 рік
2019
2020
2021
Разом
0
1000
0
1000
Кошти міського бюджету, кошти партнерів проекту

Ключові учасники реалізації
проекту:

Ічнянська міська рада (частина фінансування, реалізація); партнери
проекту (частина фінансування); постачальники; КП «ВКГ Ічень».

Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

А.1. Покращення комунальних послуг
А.1.3. Технічне оснащення комунальних підприємств.

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

А.1.3.2. Оновлення парку транспортних засобів КП «ВКГ Ічень»
 Необхідність оновлення парку транспортних засобів комунального
підприємства міста Ічня,
 Зміцнення матеріально-технічної бази для надання якісних житловокомунальних послуг,
 Забезпечення безперебійної роботи об’єктів водопостачання та
водовідведення
 Ефективне використання комунальної техніки
м. Ічня, с. Іржавець, с. Августовка
Всі отримувачі послуг КП ВКГ «Ічень»
Проект передбачає створення умов для розвитку інфраструктури
житлово-комунального господарства. Реалізація проекту забезпечить
оперативне вирішення покладених завдань на КП «ВКГ Ічень»,
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Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

покращить стан інженерних каналізаційних мереж міста, очисних
споруд.
В рамках реалізації проекту передбачається закупівля трьох одиниць
техніки, а саме:
 Легковий службовий автомобіль
 Мулососний автомобіль
 Аварійний автомобіль
 Технічне переоснащення житлово-комунального господарства.
 Забезпечення комфортного середовища для проживання на території
міста та сприяння розвитку комунальної інфраструктури.
 Зменшення витрат на обслуговування наявного автотранспорту.
 Зменшення витрат на обслуговування мереж.
 Надання населенню та суб’єктам господарювання різних форм
власності якісних та доступних послуг.
 Мінімізація негативних санітарно - епідемічних ризиків та покращення
екології міста.
 Оперативна локалізація аварійних ситуації у системі водопостачання,
забезпечення населення безперебійною цілодобовою подачею води
 Забезпечення належної безпеки руху на дорогах міста, зниження
ризиків дорожньотранспортних пригод.
 Покращення іміджу міської влади та підвищення інвестиційної
привабливості міста.
 Визначення переліку та видів транспортних засобів, які необхідно
придбати.
 Оголошення тендерів на закупівлю;
 Визначення переможців тендерів та укладання з ними договору на
придбання транспортних засобів;
 Придбання 3 одиниць службової техніки, прийняття автомашин на
баланс КП ВКГ «Ічень»;
 Оформлення необхідних реєстраційних документів (за необхідності
отримання ліцензій та дозволів).
2020 рік
2019
2020
2021
Разом
0
6220
0
6220
Кошти міського бюджету, кошти партнерів проекту.
Ічнянська міська рада (частина фінансування, реалізація), партнери
проекту (частина фінансування), КП «ВКГ Ічень»; Постачальник.
А.1. Покращення комунальних послуг
А.1.3. Технічне оснащення комунальних підприємств.
А.1.3.3. Придбання обладнання для лабораторії КП «ВКГ Ічень»
 Зміцнення матеріально-технічної бази для надання якісних житловокомунальних послуг мешканцям громади,
 Забезпечення безперебійної роботи лабораторії,
 Покращення якості результатів поведених досліджень.
м. Ічня
Населення м. Ічня, с. Іржавець, с. Августівка
Проект передбачає придбання наступного обладнання:
 фотоелектроколориметр КФК -3-01 з калібруванням;
 ваги Radwag AS 220 R2, до 220г., 2 кл. з внутрішнім калібруванням,
точн. 0,0001 г.;
 шафа сушильна СП-30 з примусовою конвекцією;
 стерилізатор паровий LMQ.C-80E – вертикальний, компактний з
автоматичним регулюванням температури та тиску;
 оксиметр EZODO 7031 для вимірювання розчинного кисню.
Реалізація проекту покращить роботу лабораторії КП «ВКГ Ічень» під
час виконання хімічних та бактеріологічних досліджень питної та стічної
води.
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Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

 Технічне переоснащення підприємств житлово-комунальної сфери.
 Забезпечення комфортного середовища для проживання на території
громади та сприяння розвитку комунальної інфраструктури.
 Мінімізація негативних санітарно - епідемічних ризиків та покращення
екології громади.
 Надання населенню та суб’єктам господарювання різних форм
власності якісних та доступних послуг з дослідження питної та стічної
води.
 визначення суб’єктів господарювання для придбання обладнання,
оцінка їх пропозицій ( у т.ч. з урахуванням проведення тендерних
процедур);
 визначення переможців та укладання з ними договору на придбання
обладнання.
2020 рік
2019
2020
2021
Разом
0
237,2
0
237,2
Кошти міського бюджету.
Ічнянська міська рада, КП «ВКГ Ічень», постачальник
А.1. Покращення комунальних послуг
А.1.3. Технічне оснащення комунальних підприємств.
А.1.3.4. Проведення будівельних робіт з реконструкції гаража
 Зміцнення матеріально-технічної бази для надання якісних житловокомунальних послуг мешканцям громади,
 Покращення якості обслуговування комунального автотранспортного
парку
Ічнянська ОТГ
Мешканці Ічнянської ОТГ
Проект передбачає проведення будівельних робіт з реконструкції
існуючого гаража, що перебуває в комунальній власності Ічнянської
ОТГ. Гараж буде пристосовано для проведення ремонтних робіт та
технічного обслуговування всієї комунальної автотракторної техніки.
Проект передбачає демонтаж існуючої покрівлі, улаштування нового
покриття даху, мурування стін (для збільшення висоти будівлі),
встановлення нових в’їзних воріт.
Забезпечення належних комфортних умов для проведення ремонтних
робіт комунальної автотранспортної техніки.
 Виготовлення проекту реконструкції гаража.
 Проведення тендерних процедур з відбору виконавця робіт.
 Безпосереднє здійснення будівництва гаража.
 Введення об’єкту будівництва в експлуатацію.
2019 – 2020 роки
2019
2020
2021
Разом
150
1500
0
1650
Кошти міського бюджету.
Ічнянська міська рада, КП «ВКГ Ічень», постачальник
А.1. Покращення комунальних послуг
А.1.4. Розширення переліку комунальних послуг, що надаються
мешканцям громади
А.1.4.1. Розширення переліку послуг, що надаватимуться КП «ВКГ
Ічень»
 Покращення благоустрою території громади шляхом спилювання
аварійних та потенційно-небезпечних дерев на території громади.
 Надання послуг з виконання будівельних робіт на висоті.
 Надання послуг по обслуговуванню мереж вуличного освітлення.
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Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:

 Забезпечення надання якісних послуг з поховання громадян.
 Встановлення памʼятників та гробниць на кладовищах
м. Ічня, населені пункти Ічнянської ОТГ, сусідні територіальні громади.
300 жителів в рік
Проект передбачає надання послуг по спилюванню аварійних дерев,
сухих гілок на території приватних домоволодінь та надання таких ж
послуг
суб’єктам
господарювання.
Окрім
цього
проектом
передбачається запровадження нових послуг, що надаватимуться КП
«ВКГ Ічень», зокрема будівельні послуги на висоті, обслуговування
мережі вуличного освітлення в населених пунктах Ічнянської ОТГ,
надання ритуальних послуг та послуг з встановлення пам’ятників та
гробниць.
Надання такого виду робіт можливе після оснащення КП «ВКГ Ічень»
відповідною спецтехнікою. В рамках проекту передбачається закупівля
двох одиниць техніки:
 Автовишки
 Спецтранспорту для надання ритуальних послуг
 Позбавлення аварійних дерев, які потенційно несуть небезпеку життю
та майну громади.
 Підвищення якості обслуговування мереж вуличного освітлення.
 Додаткове надходження коштів від додаткових послуг, що
надаватимуться комунальним підприємством.
 Визначення технічних параметрів спецтранспорту, який необхідно
придбати.
 Збір та аналіз пропозицій від спеціалізованих компаній, які реалізують
техніку, необхідну для виконання робіт, передбачених проектом.
 Проведення процедури закупівлі.
2020 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
0
2600
1500
4100
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)

Ключові учасники реалізації
Ічнянська міська рада, КП «ВКГ Ічень», постачальники
проекту:

2.3.2. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі
А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.1. Благоустрій громадських місць на території громади
А.2.1.1. Благоустрій кладовищ на території громади
Провести заходи з благоустрою кладовищ на території Ічнянської ОТГ,
постійно підтримувати їх в належному естетичному та санітарному стані
Ічнянська ОТГ
Жителі Ічнянської територіальної громади, рідні та близькі яких поховані
на території м. Ічня та населених пунктів громади.
Проект передбачає огородження кладовищ, що надасть їм зовнішнього
охайного вигляду, жителям громади відчуття поваги зі сторони влади до
їх покійних родичів та близьких.
Вирішиться питання необхідності виконання робіт, передбачених п.3.11
Державних санітарних нормам та правил, які регламентують порядок
щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України.
 Уточнення кількості кладовищ у м. Ічня та населених пунктах громади,
що потребують здійснення огорожі.
 Збір та аналіз послуг спеціалізованих компаній, які виконують подібні
роботи.
 Визначення претендентів на виконання даної роботи (проведення
тендерних процедур).
 Виконання робіт з огородження кладовищ.
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:

2020 – 2022 роки
2020
2021
2022
Разом
500
500
500
1500
Кошти міського бюджету, кошти партнерів проекту
Підрядні будівельні підприємства та організації, що мають досвід на
виконання такого виду робіт

Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.1. Благоустрій громадських місць на території громади

Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

А.2.1.2. Реконструкція в рамках відновлення мереж зовнішнього
освітлення у с. Августівка
 Забезпечення вуличним освітленням населених пунктів громади.
 Покращення комфорту та безпеки проживання мешканців в
населених пунктах Ічнянської ОТГ.
 Зниження рівня криміногенної ситуації у населених пунктах громади.
с. Августівка Ічнянської ОТГ
Мешканці с. Августівка
У деяких населених пунктах, що увійшли до складу Ічнянської ОТГ,
вуличне освітлення було відсутнє взагалі, оскільки багато років цьому
питанню не приділялося достатньо уваги через брак коштів у сільських
бюджетах.
Тож у вечірній час доби, без ліхтарика, вулицями населених пунктів
просуватися було неможливо.
Проектом передбачається встановити різні джерела освітлення на
вулицях с.Августівка з впровадженням сучасних енергозберігаючих
світлодіодних ліхтарів, зокрема вул. Садова від КТП-111, вул. Вокзальна
від КТП-112.
 Покращення комфорту та безпеки проживання в населеному пункті.
 Підвищення рівня довіри до влади та соціальних змін у суспільстві, які
відбуваються в результаті об’єднання громад.
 Формування соціального оптимізму.
До основних заходів проекту належить:
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Реконструкція системи освітлення;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Введення системи освітлення в експлуатацію;
2020 – 2021 роки
2020
2021
2022
Разом
700
500
0
1200
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.1. Благоустрій громадських місць на території громади
А.2.1.3. Відновлення парку відпочинку над ставом у м.Ічня
Створення зони відпочинку та зручних умов пересування для жителів м.
Ічня
м. Ічня
Населення м. Ічня та гостей міста
Парк являє собою прибережну територію біля ставу довжиною близько
500м. та шириною близько 30м. На даний час на даній ділянці лише
ростуть багаторічні дерева та чагарники. На ділянці відсутній
благоустрій, присутні стихійні звалища сміття.
Проектом передбачається розчищення існуючого парку від бур’янів,
сміттєзвалищ, будівництво пішохідної та вело доріжок, влаштування
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Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:

місць для риболовлі, встановлення елементів вуличного освітлення
парку.
Збільшення облаштованих місць для відпочинку жителів та гостей
м.Ічня, покращення умов їх пересування. Збереження та благоустрій
паркової території.
 Розробка ПКД (за потреби).
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах
 Підписання договорів з підрядниками.
 Проведення будівельних робіт з облаштування парку.
 Контроль та моніторинг виконання робіт.
 Введення об’єкту в експлуатацію.
2021 – 2022 роки
2020
2021
2022
Разом
0
1000
2000
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.1. Благоустрій громадських місць на території громади

Територія впливу проекту:

м. Ічня
Населення м. Ічня та гості міста

Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:

А.2.1.4. Покращення благоустрою міського парку (Шевченка)
Покращення благоустрою місць дозвілля та відпочинку для жителів м
Ічня.

Парк являє собою місце дозвілля та відпочинку для жителів м. Ічня та
гостей міста. Розташований в центрі міста з боку перехрестя вул. Г.
Майдану та Вокзальна, з сторони прилеглої до русла р. Іченька виходить
до вул. Свято-Преображенська. Територія парку засаджена
багаторічними листяними та хвойними деревами. Парк має форму
чотирикутника, з кутів якого проходять розширені доріжки без штучного
покриття, Попід берегом міського ставу також проходить доріжка без
штучного покриття. В Парку є два памʼятники Т.Г. Шевченку та
місцевому поету та письменнику В.Г. Чумаку. В парку також знаходиться
упорядкована дитяча площадка, сцена, туалет. Освітлення парку
відбувається з звичайних опор повітряної лінії електропередач
вуличного освітлення. Одним з суттєвих незручностей, що несе
потенційну небезпеку є розташування не ізольованих мереж
електропостачання ПЛ-10 кВ.
Проект передбачає будівництво доріжок з штучним покриттям по
основних напрямках руху жителів та відпочиваючих, реконструкцію
мереж освітлення парку, будівництва нового туалету, будівництва
(реконструкції) сучасної сцени (місця для виступів артистів під час
масових заходів), додаткове улаштування прибережної зони річки
Іченька.
Виконання проекту покращить благоустрій парку, стане більш
привабливим місцем відпочинку для жителів м. Ічня то гостей міста.
Збільшення облаштованих місць відпочинку для жителів міста Ічня,
покращення умов пересування. Покращення якості життя.
Збір та аналіз, моніторинг спеціалізованих компаній, які виконують
подібні проекти.
Визначення претендентів на виконання проекту.
2021 – 2022 роки
2020
2021
2022
Разом
1250
1250
2500
0
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
інвестиційні кошти
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації
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Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.1. Благоустрій громадських місць на території громади
А.2.1.5. Будівництво вуличного освітлення у с. Бурімка Ічнянської
ОТГ
 Забезпечення вуличним освітленням населених пунктів громади.
 Покращення комфорту та безпеки проживання мешканців в
населених пунктах Ічнянської ОТГ.
 Зниження рівня криміногенної ситуації у населених пунктах громади.
с. Бурімка
Мешканці с. Бурімка
У деяких населених пунктах, що увійшли до складу Ічнянської ОТГ,
вуличне освітлення було відсутнє взагалі, оскільки багато років цьому
питанню не приділялося достатньо уваги через брак коштів у сільських
бюджетах.
Тож у вечірній час доби, без ліхтарика, вулицями населених пунктів
просуватися було неможливо.
Проектом передбачається встановити різні джерела освітлення на
вулицях с. Бурімка з впровадженням сучасних енергозберігаючих
світлодіодних ліхтарів, зокрема на вулицях Перемога, Набережна,
Партизанська, 8 Березня, Першотравнева, Молодіжна, Петра Басанця,
Незалежності, Лісова, Зелена, пр. Травневий та Першотравневий
 Покращення комфорту та безпеки проживання в населеному пункті.
 Підвищення рівня довіри до влади та соціальних змін у суспільстві, які
відбуваються в результаті об’єднання громад.
 Формування соціального оптимізму.
До основних заходів проекту належить:
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Реконструкція системи освітлення;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Введення системи освітлення в експлуатацію;
2020 рік
2020
2021
2022
Разом
630
0
0
630
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.1. Благоустрій громадських місць на території громади
А.2.1.6. Будівництво вуличного освітлення у с. Гужівка Ічнянської
ОТГ
 Забезпечення вуличним освітленням населених пунктів громади.
 Покращення комфорту та безпеки проживання мешканців в
населених пунктах Ічнянської ОТГ.
 Зниження рівня криміногенної ситуації у населених пунктах громади.
с. Гужівка
Мешканці с. Гужівка
У деяких населених пунктах, що увійшли до складу Ічнянської ОТГ,
вуличне освітлення було відсутнє взагалі, оскільки багато років цьому
питанню не приділялося достатньо уваги через брак коштів у сільських
бюджетах.
Тож у вечірній час доби, без ліхтарика, вулицями населених пунктів
просуватися було неможливо.
Проектом передбачається встановити різні джерела освітлення на
вулицях с. Гужівка з впровадженням сучасних енергозберігаючих
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Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:

світлодіодних ліхтарів, зокрема на вулицях Васильченка, Олійника,
Самбурського, Івченка, Садова, Шевченка, Стаєцького, Дружби,
Козацька, Макаренка, частини вул. Миру та частини вул. Шкільна
 Покращення комфорту та безпеки проживання в населеному пункті.
 Підвищення рівня довіри до влади та соціальних змін у суспільстві, які
відбуваються в результаті об’єднання громад.
 Формування соціального оптимізму.
До основних заходів проекту належить:
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Реконструкція системи освітлення;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Введення системи освітлення в експлуатацію;
2020 рік
2020
2021
2022
Разом
1200
0
0
1200
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.1. Благоустрій громадських місць на території громади
А.2.1.7. Будівництво вуличного освітлення у с. Більмачівка
Ічнянської ОТГ
 Забезпечення вуличним освітленням населених пунктів громади.
 Покращення комфорту та безпеки проживання мешканців в
населених пунктах Ічнянської ОТГ.
 Зниження рівня криміногенної ситуації у населених пунктах громади.
с. Більмачівка
Мешканці с. Більмачівка
У деяких населених пунктах, що увійшли до складу Ічнянської ОТГ,
вуличне освітлення було відсутнє взагалі, оскільки багато років цьому
питанню не приділялося достатньо уваги через брак коштів у сільських
бюджетах.
Тож у вечірній час доби, без ліхтарика, вулицями населених пунктів
просуватися було неможливо.
Проектом передбачається встановити різні джерела освітлення на
вулицях с. Більмачівка з впровадженням сучасних енергозберігаючих
світлодіодних ліхтарів, зокрема:
 І черга - на вулицях Поштова, Садова від КТП-156, частина вул.
Урожайна
 ІІ черга - частина вул. Шевченка від КТП-79
 ІІІ черга - частина вул. Перемоги, частина вул. Поштова, частина вул.
Шевченка від КТП-157
 Покращення комфорту та безпеки проживання в населеному пункті.
 Підвищення рівня довіри до влади та соціальних змін у суспільстві, які
відбуваються в результаті об’єднання громад.
 Формування соціального оптимізму.
До основних заходів проекту належить:
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Реконструкція системи освітлення;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Введення системи освітлення в експлуатацію;
2020 – 2022 роки
2020
2021
2022
Разом
1500
1500
1000
4000
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету
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Ключові учасники реалізації
проекту:

Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.1. Благоустрій громадських місць на території громади

Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

А.2.1.8. Будівництво вуличного освітлення у с. Хаєнки Ічнянської
ОТГ
 Забезпечення вуличним освітленням населених пунктів громади.
 Покращення комфорту та безпеки проживання мешканців в
населених пунктах Ічнянської ОТГ.
 Зниження рівня криміногенної ситуації у населених пунктах громади.
с. Хаєнки
Мешканці с. Хаєнки
У деяких населених пунктах, що увійшли до складу Ічнянської ОТГ,
вуличне освітлення було відсутнє взагалі, оскільки багато років цьому
питанню не приділялося достатньо уваги через брак коштів у сільських
бюджетах.
Тож у вечірній час доби, без ліхтарика, вулицями населених пунктів
просуватися було неможливо.
Проектом передбачається встановити різні джерела освітлення на
вулицях с. Хаєнки з впровадженням сучасних енергозберігаючих
світлодіодних ліхтарів, зокрема на частині вул. Миру від КТП-348
 Покращення комфорту та безпеки проживання в населеному пункті.
 Підвищення рівня довіри до влади та соціальних змін у суспільстві, які
відбуваються в результаті об’єднання громад.
 Формування соціального оптимізму.
До основних заходів проекту належить:
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Реконструкція системи освітлення;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Введення системи освітлення в експлуатацію;
2021 рік
2020
2021
2022
Разом
0
1500
0
1500
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.1. Благоустрій громадських місць на території громади
А.2.1.9. Будівництво вуличного освітлення у с. Дорогінка
Ічнянської ОТГ
 Забезпечення вуличним освітленням населених пунктів громади.
 Покращення комфорту та безпеки проживання мешканців в
населених пунктах Ічнянської ОТГ.
 Зниження рівня криміногенної ситуації у населених пунктах громади.
с. Дорогінка
Мешканці с. Дорогінка
У деяких населених пунктах, що увійшли до складу Ічнянської ОТГ,
вуличне освітлення було відсутнє взагалі, оскільки багато років цьому
питанню не приділялося достатньо уваги через брак коштів у сільських
бюджетах.
Тож у вечірній час доби, без ліхтарика, вулицями населених пунктів
просуватися було неможливо.
Проектом передбачається встановити різні джерела освітлення на
вулицях с. Дорогінка з впровадженням сучасних енергозберігаючих
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Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,

світлодіодних ліхтарів, зокрема на частині вул. Набережна від КТП-233,
частині вул. Набережна від КТП-49 .
 Покращення комфорту та безпеки проживання в населеному пункті.
 Підвищення рівня довіри до влади та соціальних змін у суспільстві, які
відбуваються в результаті об’єднання громад.
 Формування соціального оптимізму.
До основних заходів проекту належить:
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Реконструкція системи освітлення;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Введення системи освітлення в експлуатацію;
2022 рік
2020
2021
2022
Разом
0
0
3000
3000
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.1. Благоустрій громадських місць на території громади
А.2.1.10. Будівництво вуличного освітлення у с. Бакаївка
Ічнянської ОТГ
 Забезпечення вуличним освітленням населених пунктів громади.
 Покращення комфорту та безпеки проживання мешканців в
населених пунктах Ічнянської ОТГ.
 Зниження рівня криміногенної ситуації у населених пунктах громади.
с. Бакаївка
Мешканці с. Бакаївка
У деяких населених пунктах, що увійшли до складу Ічнянської ОТГ,
вуличне освітлення було відсутнє взагалі, оскільки багато років цьому
питанню не приділялося достатньо уваги через брак коштів у сільських
бюджетах.
Тож у вечірній час доби, без ліхтарика, вулицями населених пунктів
просуватися було неможливо.
Проектом передбачається встановити різні джерела освітлення на
вулицях с. Бакаївка з впровадженням сучасних енергозберігаючих
світлодіодних ліхтарів.
 Покращення комфорту та безпеки проживання в населеному пункті.
 Підвищення рівня довіри до влади та соціальних змін у суспільстві, які
відбуваються в результаті об’єднання громад.
 Формування соціального оптимізму.
До основних заходів проекту належить:
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Реконструкція системи освітлення;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Введення системи освітлення в експлуатацію;
2021 рік
2020
2021
2022
Разом
0
700
0
700
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.1. Благоустрій громадських місць на території громади
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якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

А.2.1.11. Будівництво вуличного освітлення у с. Городня
Ічнянської ОТГ
 Забезпечення вуличним освітленням населених пунктів громади.
 Покращення комфорту та безпеки проживання мешканців в
населених пунктах Ічнянської ОТГ.
 Зниження рівня криміногенної ситуації у населених пунктах громади.
с. Городня
Мешканці с. Городня
У деяких населених пунктах, що увійшли до складу Ічнянської ОТГ,
вуличне освітлення було відсутнє взагалі, оскільки багато років цьому
питанню не приділялося достатньо уваги через брак коштів у сільських
бюджетах.
Тож у вечірній час доби, без ліхтарика, вулицями населених пунктів
просуватися було неможливо.
Проектом передбачається встановити різні джерела освітлення на
вулицях с. Городня з впровадженням сучасних енергозберігаючих
світлодіодних ліхтарів.
 Покращення комфорту та безпеки проживання в населеному пункті.
 Підвищення рівня довіри до влади та соціальних змін у суспільстві, які
відбуваються в результаті об’єднання громад.
 Формування соціального оптимізму.
До основних заходів проекту належить:
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Реконструкція системи освітлення;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Введення системи освітлення в експлуатацію;
2020 рік
2020
2021
2022
Разом
700
0
0
700
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.1. Благоустрій громадських місць на території громади
А.2.1.12. Будівництво вуличного освітлення у с. Заудайка
Ічнянської ОТГ
 Забезпечення вуличним освітленням населених пунктів громади.
 Покращення комфорту та безпеки проживання мешканців в
населених пунктах Ічнянської ОТГ.
 Зниження рівня криміногенної ситуації у населених пунктах громади.
с. Заудайка
Мешканці с. Заудайка
У деяких населених пунктах, що увійшли до складу Ічнянської ОТГ,
вуличне освітлення було відсутнє взагалі, оскільки багато років цьому
питанню не приділялося достатньо уваги через брак коштів у сільських
бюджетах.
Тож у вечірній час доби, без ліхтарика, вулицями населених пунктів
просуватися було неможливо.
Проектом передбачається встановити різні джерела освітлення на
вулицях с. Заудайка з впровадженням сучасних енергозберігаючих
світлодіодних ліхтарів.
 Покращення комфорту та безпеки проживання в населеному пункті.
 Підвищення рівня довіри до влади та соціальних змін у суспільстві, які
відбуваються в результаті об’єднання громад.
 Формування соціального оптимізму.
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Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

До основних заходів проекту належить:
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Реконструкція системи освітлення;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Введення системи освітлення в експлуатацію;
2020 рік
2020
2021
2022
Разом
700
0
0
700
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.1. Благоустрій громадських місць на території громади
А.2.1.13. Будівництво вуличного освітлення у с. Крупичполе
Ічнянської ОТГ
 Забезпечення вуличним освітленням населених пунктів громади.
 Покращення комфорту та безпеки проживання мешканців в
населених пунктах Ічнянської ОТГ.
 Зниження рівня криміногенної ситуації у населених пунктах громади.
с. Крупичполе
Мешканці с. Крупичполе
У деяких населених пунктах, що увійшли до складу Ічнянської ОТГ,
вуличне освітлення було відсутнє взагалі, оскільки багато років цьому
питанню не приділялося достатньо уваги через брак коштів у сільських
бюджетах.
Тож у вечірній час доби, без ліхтарика, вулицями населених пунктів
просуватися було неможливо.
Проектом передбачається встановити різні джерела освітлення на
вулицях с. Крупичполе з впровадженням сучасних енергозберігаючих
світлодіодних ліхтарів.
 Покращення комфорту та безпеки проживання в населеному пункті.
 Підвищення рівня довіри до влади та соціальних змін у суспільстві, які
відбуваються в результаті об’єднання громад.
 Формування соціального оптимізму.
До основних заходів проекту належить:
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Реконструкція системи освітлення;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Введення системи освітлення в експлуатацію;
2021 рік
2020
2021
2022
Разом
700
0
700
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.1. Благоустрій громадських місць на території громади
А.2.1.14. Будівництво вуличного освітлення у с. Ступаківка
Ічнянської ОТГ
 Забезпечення вуличним освітленням населених пунктів громади.
 Покращення комфорту та безпеки проживання мешканців
населених пунктах Ічнянської ОТГ.
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в

 Зниження рівня криміногенної ситуації у населених пунктах громади.
Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:

с. Ступаківка
Мешканці с. Ступаківка
У деяких населених пунктах, що увійшли до складу Ічнянської ОТГ,
вуличне освітлення було відсутнє взагалі, оскільки багато років цьому
питанню не приділялося достатньо уваги через брак коштів у сільських
бюджетах.
Тож у вечірній час доби, без ліхтарика, вулицями населених пунктів
просуватися було неможливо.
Проектом передбачається встановити різні джерела освітлення на
вулицях с. Ступаківка з впровадженням сучасних енергозберігаючих
світлодіодних ліхтарів.
 Покращення комфорту та безпеки проживання в населеному пункті.
 Підвищення рівня довіри до влади та соціальних змін у суспільстві, які
відбуваються в результаті об’єднання громад.
 Формування соціального оптимізму.
До основних заходів проекту належить:
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Реконструкція системи освітлення;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Введення системи освітлення в експлуатацію;
2021 рік
2020
2021
2022
Разом
0
700
0
700
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.2. Розбудова мережі доріг в громаді та покращення їх якості
А.2.2.1. Поточний ямковий ремонт доріг комунальної власності
Приведення доріг комунальної власності Ічнянської ОТГ до якісного
експлуатаційного стану.
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості Ічнянської ОТГ
Оскільки коштів громади не вистачає на будівництво нових комунальних
доріг, то щорічно дороги з асфальтним покриттям комунальної власності
Ічнянської територіальної громади потребують відновлення. За останні
три роки проведено поточний ямковий ремонт у кількості 2191 м2 – 2019
р., 8895 м2 - 2018 р., 4193 м2 – 2017 р. В середньому це складає 5093
м2 на рік.
Покращення автомобільного сполучення між населеними пунктами
Ічнянської громади.
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Висвітлення результатів в ЗМІ.
2020 – 2022 роки
2020
2021
2022
Разом
3000
3000
3000
9000
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
інвестиційні кошти
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації
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Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.2. Розбудова мережі доріг в громаді та покращення їх якості
А.2.2.2. Будівництво асфальтового покриття частини дороги по
вул. Швидченка у м.Ічня
Приведення доріг комунальної власності Ічнянської ОТГ до якісного
експлуатаційного стану.
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості м. Ічня
Вулиця Швидченка є вулицею комунальної власності Ічнянської міської
ради. Її загальна протяжність становить 2,3 км. Асфальтована частина
дороги складає 1,75 км, від перехрестя з вул. Солдатської слави до
перехрестя з вул. Травнева. Неасфальтованим залишається відрізок
дороги довжиною 0,55 км від вул. Травнева до вул. Вокзальна.
Даний проект передбачає здійснення завершальної стадії будівництва
асфальтного покриття дороги комунальної власності по вул. Швидченка
протяжністю 0,55 км.
Приведення дороги до належного стану розвантажить рух транспортних
засобів через центр міста та вулицями Солдатської Слави, Вокзальна.
Покращення автомобільного сполучення по м. Ічня
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Висвітлення результатів в ЗМІ.
2021 рік
2020
2021
2022
Разом
0
1550
0
1550
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
інвестиційні кошти
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.2. Розбудова мережі доріг в громаді та покращення їх якості
А.2.2.3. Будівництво асфальтового покриття частини дороги по
вул. Бунівка у м. Ічня
Приведення доріг комунальної власності Ічнянської ОТГ до якісного
експлуатаційного стану.
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості м. Ічня
Вулиця Бунівка є вулицею комунальної власності Ічнянської міської
ради. Її загальна протяжність становить 2,2 км. Асфальтованими
частинами дороги є її початок від перехрестя вул. Святопреображенська
до перехрестя з вул. Тарнавських довжиною 0,5 км, та кінець дороги від
перехрестя вул. В. Балабая до перехрестя вул. Лісова довжиною 0,95
км. Дорога з ґрунтовим покриттям знаходиться між двома
асфальтованими відрізками протяжністю 0,75 км.
Приведення дороги до належного стану розвантажить рух транспортних
засобів по вулицях Дрофаня, Вокзальна, надасть можливість жителям
лісового масиву м. Ічня швидше та безпечніше добиратись з центру
міста до околиці і навпаки.
Даний проект спрямований на поліпшення якості дорожнього полотна
проїзної частини дороги комунальної власності Бунівка, шляхом
будівництва асфальтового покриття протяжністю 0,75 км (від
перехрестя з вул. Тарнавських до перехрестя з вул. В. Балабая), та
проведення капітального ремонту 0,95 км даної дороги (від перехрестя
з вул. В. Балабая до перехрестя вул. Лісова).
Покращення автомобільного сполучення по м. Ічня
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Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Висвітлення результатів в ЗМІ.
2022 рік
2020
2021
2022
Разом
0
0
2000
2000
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
інвестиційні кошти
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.2. Розбудова мережі доріг в громаді та покращення їх якості
А.2.2.4. Будівництво асфальтового покриття частини дороги по
вул. Іржавський шлях у м. Ічня
Приведення доріг комунальної власності Ічнянської ОТГ до якісного
експлуатаційного стану.
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості м. Ічня
Вулиця Іржавський шлях є вулицею комунальної власності Ічнянської
міської ради. На даній вулиці повністю відсутнє асфальтне покриття, а її
загальна протяжність становить 0,85 км.
На відстані 0,45 км від початку дороги (перехрестя з вул. Солдатської
Слави до перехрестя з вул. Швидченка) здійснюється рух
автотранспортом жителяів масиву вул. Пушкіна.
Даний проект передбачає здійснення 1 черги будівництва дорожнього
полотна проїзної частини дороги комунальної власності по вул.
Іржавський шлях, шляхом будівництва асфальтового покриття 0,45 км.
Приведення дороги до належного стану покращить рух транспортних
засобів по вул. Іржавський шлях та розвантажить рух транспортних
засобів по вул. Солдатської Слави.
Покращення автомобільного сполучення по м. Ічня
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Висвітлення результатів в ЗМІ.
2022 рік
2020
2021
2022
Разом
0
0
1000
1000
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
інвестиційні кошти
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.2. Розбудова мережі доріг в громаді та покращення їх якості
А.2.2.5. Будівництво асфальтового покриття дороги по вул.
Скубана у м.Ічня
Приведення доріг комунальної власності Ічнянської ОТГ до якісного
експлуатаційного стану.
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості м. Ічня
Вулиця Скубана є вулицею комунальної власності Ічнянської міської
ради. На даній вулиці повністю відсутнє асфальтне покриття, а її
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Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

загальна протяжність становить 0,7 км. Дана вулиця сполучає
вул. Воскресінська та вул. Маслова, проходить біля ставу з парковою
зоною.
Даний проект передбачає здійснення будівництво асфальтового
покриття дороги комунальної власності вулиці Скубана протяжністю 0,5
км до перехрестя з вул. Заводська.
Будівництво даної дороги дасть можливість, в подальшому, з’єднатись
з запланованою дорогою по провулку Заводський, що дасть можливість
жителям комфортно пересуватись центральними вулицями міста.
Покращення автомобільного сполучення по м. Ічня
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Висвітлення результатів в ЗМІ.
2022 рік
2020
2021
2022
Разом
0
0
2150
2150
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
інвестиційні кошти
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.2. Розбудова мережі доріг в громаді та покращення їх якості
А.2.2.6. Будівництво асфальтового покриття дороги по вул. Миру
у с. Іржавець
Приведення доріг комунальної власності Ічнянської ОТГ до якісного
експлуатаційного стану.
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості с. Ступаківка, с. Іржавець, м. Ічня
Вулиця Миру є центральною вулицею с. Іржавець. Дорога знаходиться
на шляху з с. Ступаківка до перехрестя з дорогою Т2515. Загальна
довжина дороги, що проходить по селу Іржавець становить 3,7 км. На
відрізку дороги від перехрестя з дорогою Т2515 до центру с. Іржавець
(протяжність 1,7 км), вмощена бруківка, решта дороги від центру до
виїзду з села у напрямку села Ступаківка - дорога з асфальтним
покриттям. Обидва відрізки потребують відповідного ремонту. Відрізок з
бруківкою потребує ремонту на всьому відрізку, шляхом будівництво
асфальтового покриття. Транспорт, який по ньому рухається зазнає
значних навантажень на підвіску та ходову частину, оскільки між
елементами дороги є перепади по висоті. Середня швидкість руху
даним відрізком дороги складає, в середньому, 10 км/год. Відрізок
дороги від центру до виїзду з села у напрямку с. Ступаківка потребує
місцями середнього, а місцями капітального ремонту.
Дана дорога є власністю служби автомобільних доріг у Чернігівській обл.
с. Іржавець є перспективним селом з розвиненою інфраструктурою, в
селі також є історична та культурна памʼятка - музей М. Ревуцького.
Даний проект спрямований на поліпшення якості дорожнього полотна
проїзної частини дороги вул. Миру с. Іржавець, шляхом проведення
будівництва та капітального ремонту на даній дорозі.
З виконанням даного проекту покращиться якість сполучення сіл
Ступаківка та Іржавець з м. Ічня.
Покращення автомобільного сполучення між населеними пунктами
Ічнянської ОТГ
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договору на співфінансування робіт з службою
автомобільних доріг у Чернігівській області
 Підписання договорів з підрядниками;
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Висвітлення результатів в ЗМІ.
2020 – 2022 роки
2020
2021
2022
Разом
2650
2650
2650
7950
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
інвестиційні кошти
Ічнянська міська рада, Служба автомобільних доріг у Чернігівській
області, Підрядні підприємства та організації
А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.2. Розбудова мережі доріг в громаді та покращення їх якості
А.2.2.7. Капітальний ремонт дороги по вул. Б. Хмельницького у м.
Ічня
Приведення доріг комунальної власності Ічнянської ОТГ до якісного
експлуатаційного стану.
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості м. Ічня
Вулиця Б. Хмельницького є вулицею комунальної власності Ічнянської
міської ради. Її загальна протяжність становить 1,9км. Відрізок дороги
від перехрестя з вул. Бунівка до перехрестя з вул. В Балабая довжиною
0,9 км перебуває в нормальному експлуатаційному стані. Решта дороги
(від перехрестя вул. В. Балабая до перехрестя вул. Лісова) протяжністю
1,0 км потребує капітального ремонту. Дана дорога однією з
центральних доріг та веде від в’їзду в м. Ічня до центру міста, зручна
для руху автотранспорту з прилеглих сіл Августівка, Дзюбівка, Буди,
Сезьки та В/ч А-1479.
Даний проект спрямований на поліпшення якості дорожнього полотна
проїзної частини дороги комунальної власності Б. Хмельницького,
шляхом проведення її капітального ремонту протяжністю 1,0 км.
З виконанням даного проекту буде відновлено нормальне автомобільне
сполучення по вул. Б. Хмельницького.
Покращення автомобільного сполучення по м. Ічня

Ключові заходи проекту:

 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Висвітлення результатів в ЗМІ.
Період здійснення:
2022 рік
2020
2021
2022
Разом
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
0
0
1200
1200
Джерела фінансування:
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
інвестиційні кошти
Ключові учасники реалізації Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.2. Розбудова мережі доріг в громаді та покращення їх якості
А.2.2.8. Капітальний ремонт дороги по вул. Травнева у м. Ічня
Приведення доріг комунальної власності Ічнянської ОТГ до якісного
експлуатаційного стану. Покращення умов проживання населення міста
Ічня, підвищення рівня безпеки усіх учасників дорожнього руху шляхом
проведення капітального ремонту ділянки проїзної частини вулиці
Травнева ПК 10+79 - ПК; 23+84 у м. Ічня
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості м. Ічня
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Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:

Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Вулиця Травнева є вулицею комунальної власності Ічнянської міської
ради.
Дорожній одяг проїзної частини складається: основа – щебінь,
товщиною 0,18 м, покриття з асфальтобетону 0,05м. На вказаній
ділянці дороги існуючий дорожній одяг не задовольняє вимоги щодо
міцності та має деформації та руйнування, що свідчать про довгий
термін експлуатації без проведення капітального ремонту.
Даний проект спрямований на поліпшення якості дорожнього полотна
проїзної частини дороги комунальної власності Травнева, шляхом
проведення капітального ремонту 1305 м. погонних даної дороги.
Реалізація проекту "Капітальний ремонт проїзної частини вул.
Травнева ПК 10+79 - ПК 23+84 в м. Ічня:
 підвищить експлуатаційні характеристики дорожнього покриття;
 значно подовжить термін експлуатації майна комунальної та
приватної власності;
 покращить умови життя мешканців міста Ічня;
 підвищить рівень безпеки усіх учасників дорожнього руху
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Введення об'єкта в експлуатацію;
 Висвітлення результатів в ЗМІ.
2020 рік
2019
2020
2021
Разом
0
8200
0
8200
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
інвестиційні кошти
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.2. Розбудова мережі доріг в громаді та покращення їх якості
А.2.2.9. Реконструкція частини вулиці Героїв Майдану у м. Ічня
 ліквідація незадовільного стану дороги, по якій проходить основний
пішохідний маршрут, що сполучає пл. Перемоги та пл. Т. Г. Шевченка;
 проведення благоустрою вулиці з влаштуванням простору для
відпочинку мешканців та гостей громади;
 покращення доступу мешканців громади до бюджетних установ,
закладів торгівлі та громадського харчування, місць відпочинку
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості м. Ічня
Вулиця Героїв Майдану – одна з центральних та найстаріших вулиць
міста Ічня, що з’єднує дві площі Шевченка та Перемоги. Тут проходять
більшість культурно-масових заходів громади. Вулиця Героїв Майдану це забезпечення доступу до органів влади, об’єктів соціального
значення, фінансових установ, торгівельних закладів, що обслуговують
населення Ічнянської громади. Окрім того, на вулиці та прилеглих до
неї площах розміщено ряд культурно-історичних пам’яток, центральний
міський парк, де кожного дня відпочивають мешканці та гості міста.
Внаслідок реалізації проект буде реконструйовано частину вулиці
Героїв Майдану на ділянці ПК 1+0-ПК 4+31
Внаслідок реалізації проекту буде:
 Оновлено дорожнє покриття вулиці Героїв Майдану , впорядковано
пішохідну зону із газонами та покриттям із тротуарної плитки;
 модернізовано вуличне освітлення центру міста шляхом заміни
старих опор та ліхтарів на нові та заміна повітряних ліній на кабельні;
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Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:

 здійснено благоустрій центральної вулиці міста, покращено умови
проживання населення та забезпечено доступ жителів громади до різних
установ, організацій та інших об’єктів
 Проведення тендеру з визначення підрядника виконання робіт;
 Підписання договору з переможцем тендеру;
 Заміна пошкодженого дорожнього одягу центральної вулиці Героїв
Майдану із асфальтобетонного покриття;
 Улаштування покриття тротуарів плиткою ФЕМ;
 Реконструкція вуличного освітлення ( заміна 14 опор на металеві,
монтаж 14 сучасних світильників, прокладання кабельних мереж
замість повітряних);
 Введення об'єкта в експлуатацію;
 Висвітлення результатів в ЗМІ.
2019 рік
2019
2020
2021
Разом
6463,2
0
0
6463,2
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
інвестиційні кошти
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.2. Розбудова мережі доріг в громаді та покращення їх якості
А.2.2.10. Будівництво дороги по вул. Софіївка з укріпленням
існуючої дамби у м. Ічня
Покращення умов проживання населення міста Ічня, підвищення рівня
безпеки усіх учасників дорожнього руху шляхом будівництва та
проведення капітального ремонту доріг. Забезпечення розвитку та
збереження транспортної інфраструктури міста шляхом будівництва
дорожнього покриття по вул. Софіївка з укріпленням існуючої дамби.
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості м. Ічня
Даним проектом передбачено будівництво дороги по вул. Софіївка з
укріпленням існуючої дамби, що дасть змогу створити умови для
комфортного проживання та безпечного пересування громадян та
забезпечити реалізацію державної політики щодо регіонального
розвитку, передусім у сфері благоустрою.
Реалізація даного проекту:
 підвищить експлуатаційні характеристики дорожнього покриття;
 значно подовжить термін експлуатації майна комунальної та
приватної власності;
 дасть можливість покращити умови життя населення міста Ічня;
 підвищить рівень безпеки усіх учасників дорожнього руху;
 сприятиме розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та
створення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху
транспортних засобів.
 Проведення тендеру з визначення підрядника виконання робіт;
 Підписання договору з переможцем тендеру;
 Будівництво проїзної частини по вул. Софіївка з укріпленням існуючої
дамби;
 Введення об'єкта в експлуатацію;
 Висвітлення результатів в ЗМІ.
2021 рік
2019
2020
2021
Разом
0
0
1800
1800
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
інвестиційні кошти
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

79

Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.2. Розбудова мережі доріг в громаді та покращення їх якості
А.2.2.11. Капітальний ремонт проїжджої частин вулиць
Чернігівська, Покрасівка, Піщана, Лісова, Коваля у м. Ічня
Покращення умов проживання населення міста Ічня, підвищення
безпеки усіх учасників дорожнього руху шляхом проведення
капітального ремонту проїзної частини. Забезпечення розвитку та
збереження транспортної інфраструктури міста шляхом проведення
капітального ремонту дорожнього покриття, яке за своїм технічним
станом не відповідає сучасним вимогам на міцність та безпеку.
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості м. Ічня
Зношеність деяких доріг місцевого значення в населеному пункті
потребує капітального ремонту. Поточний ямковий ремонт не вирішує
даної проблеми. Тому даним проектом передбачено здійснити
капітальний ремонт проїжджої частини вулиць Чернігівська, Покрасівка,
Піщана, Лісова, Коваля, щоб створити умови для комфортного
проживання та безпечного пересування громадян, забезпечити
реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку, передусім
у сфері благоустрою.
Реалізація даного проекту:
 підвищить експлуатаційні характеристики дорожнього покриття;
 значно подовжить термін експлуатації майна комунальної та
приватної власності;
 дасть можливість покращити умови життя населення міста Ічня;
 підвищить рівень безпеки усіх учасників дорожнього руху;
 сприятиме розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та
створення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху
транспортних засобів.
 Проведення тендеру з визначення підрядника виконання робіт;
 Підписання договору з переможцем тендеру;
 Проведення реконструкції та капітального ремонту проїжджої частини
вулиць Чернігівська, Покрасівка, Піщана, Лісова, Коваля;
 Введення об'єктів в експлуатацію;
 Висвітлення результатів в ЗМІ.
2020 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
0
2000
2000
4000
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
інвестиційні кошти
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.2. Розбудова мережі доріг в громаді та покращення їх якості
А.2.2.12. Капітальний ремонт асфальтного покриття дороги по
Провулку Міліцейському у м. Ічня
Покращення умов проживання населення міста Ічня, підвищення
безпеки усіх учасників дорожнього руху шляхом проведення
капітального ремонту проїзної частини. Забезпечення розвитку та
збереження транспортної інфраструктури міста шляхом проведення
капітального ремонту дорожнього покриття, яке за своїм технічним
станом не відповідає сучасним вимогам на міцність та безпеку.
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості м. Ічня
Вулиця Травнева є вулицею комунальної власності Ічнянської міської
ради.
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Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:

Дана дорога є однією з центральних вулиць міста, а її загальна
протяжність становить 0,17 км. На цьому короткому відрізку
розташовано житлові будинки та 4 магазини. На даній дорозі
влаштовано асфальтне покриття, яке уже фізично зносилося, місцями
має значні пошкодження, особливо в місцях примикання до вул. Гоголя
та вул. Героїв Майдану.
Даний проект передбачає здійснення капітального ремонту
асфальтного покриття дороги пров. Міліцейського протяжністю 0,17 км.
Капітальний ремонт даної дороги, покращить умови пересування
жителів та гостей м. Ічня, покращить естетичний вигляд провулку.
Реалізація даного проекту:
 підвищить експлуатаційні характеристики дорожнього покриття;
 значно подовжить термін експлуатації майна комунальної та
приватної власності;
 дасть можливість покращити умови життя населення міста Ічня;
 підвищить рівень безпеки усіх учасників дорожнього руху;
 сприятиме розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та
створення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху
транспортних засобів.
 Розробка ПКД та проведення експертизи;
 Проведення тендеру з визначення підрядника виконання робіт;
 Підписання договору з переможцем тендеру;
 Проведення капітального ремонту проїжджої частини провулку;
 Введення об'єктів в експлуатацію;
 Висвітлення результатів в ЗМІ.
2020 – 2021 роки
2020
2021
2022
Разом
0
1000
0
1000
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, КП «Ічнянське ВУЖКГ», Підрядні підприємства
та організації
А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.2. Розбудова мережі доріг в громаді та покращення їх якості
А.2.2.13. Поточний ямковий ремонт доріг комунальної власності у
с. Грабів Ічнянської ОТГ
Приведення доріг комунальної власності Ічнянської ОТГ до якісного
експлуатаційного стану.
с. Грабів
Мешканці та гості с. Грабів
Оскільки коштів громади не вистачає на будівництво нових комунальних
доріг, то щорічно дороги з асфальтним покриттям комунальної власності
Ічнянської територіальної громади потребують відновлення (поточного
ямкового чи капітального ремонту). Дана дорога з твердим покриттям
протяжністю 1,5 км, яка потребує ремонту знаходиться в с. Грабів, від
вул. Вишнева до вулиці Коцюбинського.
Покращення автомобільного сполучення між населеними пунктами
Ічнянської громади.
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Висвітлення результатів в ЗМІ.
2020 рік
2020
2021
2022
Разом
500
0
0
500
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
інвестиційні кошти
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації
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Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.2. Розбудова мережі доріг в громаді та покращення їх якості
А.2.2.14. Поточний ямковий ремонт доріг комунальної власності у
с. Щурівка Ічнянської ОТГ
Приведення доріг комунальної власності Ічнянської ОТГ до якісного
експлуатаційного стану.
с. Щурівка
Мешканці та гості с. Щурівка
Оскільки коштів громади не вистачає на будівництво нових комунальних
доріг, то щорічно дороги з асфальтним покриттям комунальної власності
Ічнянської територіальної громади потребують відновлення (поточного
ямкового чи капітального ремонту). Дана дорога з твердим покриттям
(частково асфальт, частково бруківка) протяжністю 1,5 км, яка потребує
ремонту знаходиться в с. Щурівка на вулицях Коцюбинського та
Молодіжна.
Покращення автомобільного сполучення між населеними пунктами
Ічнянської громади.
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Висвітлення результатів в ЗМІ.
2021 рік
2020
2021
2022
Разом
0
500
0
500
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
інвестиційні кошти
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.2. Розбудова мережі доріг в громаді та покращення їх якості
А.2.2.15. Поточний ямковий ремонт доріг комунальної власності у
с. Сезьки Ічнянської ОТГ
Приведення доріг комунальної власності Ічнянської ОТГ до якісного
експлуатаційного стану.
с. Сезьки
Мешканці та гості с. Сезьки
Оскільки коштів громади не вистачає на будівництво нових комунальних
доріг, то щорічно дороги з асфальтним покриттям комунальної
власності Ічнянської територіальної громади потребують відновлення
(поточного ямкового чи капітального ремонту). Дана дорога з твердим
покриттям протяжністю 1,6 км, яка потребує ремонту, знаходиться в с.
Сезьки на вулицях Б. Протащуків та Покровська.
Покращення автомобільного сполучення між населеними пунктами
Ічнянської громади.
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Висвітлення результатів в ЗМІ.
2021 рік
2020
2021
2022
Разом
0
500
0
500
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
інвестиційні кошти
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації
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Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.2. Розбудова мережі доріг в громаді та покращення їх якості
А.2.2.16. Капітальний ремонт дороги вул. Пушкіна у м. Ічня
Приведення доріг комунальної власності Ічнянської ОТГ до якісного
експлуатаційного стану. Покращення умов проживання населення
міста Ічня, підвищення рівня безпеки усіх учасників дорожнього руху
шляхом проведення капітального ремонту ділянки проїзної частини
вулиці Пушкіна у м. Ічня
м. Ічня
Мешканці м. Ічня
Вулиця Пушкіна є вулицею комунальної власності Ічнянської міської
ради.
На вказаній ділянці дороги існуюче дорожнє покриття не
задовольняє вимоги щодо міцності та має деформації та руйнування,
що свідчать про довгий термін експлуатації без проведення
капітального ремонту.
Даний проект спрямований на поліпшення якості дорожнього полотна
проїзної частини дороги комунальної власності Пушкіна, шляхом
проведення капітального ремонту 0,5 км даної дороги.
 підвищить експлуатаційні характеристики дорожнього покриття;
 значно подовжить термін експлуатації майна комунальної та
приватної власності;
 покращить умови життя мешканців міста Ічня;
 підвищить рівень безпеки усіх учасників дорожнього руху
 Розробка ПКД (за потреби), проведення експертизи;
 Відбір виконавців робіт на тендерних умовах;
 Підписання договорів з підрядниками;
 Контроль та моніторинг стану виконання робіт;
 Висвітлення результатів в ЗМІ.
2019 рік
2019
2020
2021
Разом
1200
0
0
1200
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
інвестиційні кошти
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А. 2.3. Розвиток спортивної інфраструктури та рекреації
А.2.3.1. Будівництво дитячого майданчика по вул. Миру, 72, с.
Гмирянка
 Створення належних умов для розвитку дітей села шляхом
встановлення сучасного дитячого майданчика;
 Удосконалення соціальної сфери села елементами сучасного
ігрового дитячого комплексу;
 Забезпечення наймолодших мешканців старостинського округу
сучасним дитячим ігровим майданчиком;
 Формування сталого розвитку для підростаючого покоління.
Гмирянський старостинський округ
Мешканці с. Гмирянка
Природно, дитячі вуличні майданчики повинні відповідати всім
існуючим вимогам: вони повинні бути несприйнятливі до впливу морозу,
вологи, або палючого літнього сонця, добре переносити перепади
температур, забезпечувати високу стійкість і безпеку.
Дитячі майданчики призначені для розумового, фізичного розвитку, а так
само, щоб прищепити здатність до активних видів ігрового відпочинку та
поліпшити координацію рухів.
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Очікувані результати:
Ключові заходи проекту: 

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:


Очікувані результати:
Ключові заходи проекту: 

Період здійснення:
Орієнтовна вартість

Всі сучасні дитячі майданчики відповідають жорстким вимогам, в числі
яких безпека, зносостійкість, довговічність, різноманітність і, звичайно,
зовнішній вигляд.
Тому реалізація даного проекту дозволить забезпечити наймолодше
населення с. Гмирянка умовами активного дозвілля.
 Збудований дитячий майданчик в с. Гмирянка;
 Покращено благоустрій села;
 Діти забезпечені умовами активного дозвілля
До основних заходів проекту належить:
 придбання комплектуючих для дитячого майданчика с. Гмирянка;
 монтаж основних елементів дитячого майданчика;
 забезпечення безпеки на дитячому ігровому майданчику шляхом
застосування сучасних матеріалів для основи дитячого майданчика;
 забезпечення наймолодшого населення с. Гмирянка умовами
активного дозвілля.
2019 рік
2019
2020
2021
Разом
102
0
0
102
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А. 2.3. Розвиток спортивної інфраструктури та рекреації
А.2.3.2. Будівництво дитячого майданчика по вул. Незалежності, 3,
с. Андріївка
 Створення належних умов для розвитку дітей села шляхом
встановлення сучасного дитячого майданчика;
 Удосконалення соціальної сфери села елементами сучасного
ігрового дитячого комплексу;
 Забезпечення наймолодших мешканців старостинського округу
сучасним дитячим ігровим майданчиком;
 Формування сталого розвитку для підростаючого покоління.
Андріївський старостинський округ
Мешканці с. Андріївка
Природно, дитячі вуличні майданчики повинні відповідати всім
існуючим вимогам: вони повинні бути несприйнятливі до впливу морозу,
вологи, або палючого літнього сонця, добре переносити перепади
температур, забезпечувати високу стійкість і безпеку.
Дитячі майданчики призначені для розумового, фізичного розвитку, а так
само, щоб прищепити здатність до активних видів ігрового відпочинку та
поліпшити координацію рухів.
Всі сучасні дитячі майданчики відповідають жорстким вимогам, в числі
яких безпека, зносостійкість, довговічність, різноманітність і, звичайно,
зовнішній вигляд.
Тому реалізація даного проекту дозволить забезпечити наймолодше
населення с. Андріївка умовами активного дозвілля.
 Збудований дитячий майданчик в с. Андріївка;
 Покращено благоустрій села;
 Діти забезпечені умовами активного дозвілля
До основних заходів проекту належить:
 придбання комплектуючих для дитячого майданчика с. Андріївка;
 монтаж основних елементів дитячого майданчика;
 забезпечення безпеки на дитячому ігровому майданчику шляхом
застосування сучасних матеріалів для основи дитячого майданчика;
 забезпечення наймолодшого населення с. Андріївка умовами
активного дозвілля.
2019 рік
2019
2020
2021
Разом
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проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:

77,5
0
0
77,5
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А. 2.3. Розвиток спортивної інфраструктури та рекреації

Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:


Очікувані результати:
Ключові заходи проекту: 

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

А.2.3.3. Будівництво дитячого майданчика по вул. Центральна, 13,
с. Монастирище
 Створення належних умов для розвитку дітей села шляхом
встановлення сучасного дитячого майданчика;
 Удосконалення соціальної сфери села елементами сучасного
ігрового дитячого комплексу;
 Забезпечення наймолодших мешканців старостинського округу
сучасним дитячим ігровим майданчиком;
 Формування сталого розвитку для підростаючого покоління.
Монастирищенський старостинський округ
Мешканці с. Монастирище
Природно, дитячі вуличні майданчики повинні відповідати всім
існуючим вимогам: вони повинні бути несприйнятливі до впливу морозу,
вологи, або палючого літнього сонця, добре переносити перепади
температур, забезпечувати високу стійкість і безпеку.
Дитячі майданчики призначені для розумового, фізичного розвитку, а так
само, щоб прищепити здатність до активних видів ігрового відпочинку та
поліпшити координацію рухів.
Всі сучасні дитячі майданчики відповідають жорстким вимогам, в числі
яких безпека, зносостійкість, довговічність, різноманітність і, звичайно,
зовнішній вигляд.
Тому реалізація даного проекту дозволить забезпечити наймолодше
населення с. Монастирище умовами активного дозвілля.
 Збудований дитячий майданчик в с. Монастирище;
 Покращено благоустрій села;
 Діти забезпечені умовами активного дозвілля
До основних заходів проекту належить:
 придбання
комплектуючих
для
дитячого
майданчика
с.
Монастирище;
 монтаж основних елементів дитячого майданчика;
 забезпечення безпеки на дитячому ігровому майданчику шляхом
застосування сучасних матеріалів для основи дитячого майданчика;
 забезпечення наймолодшого населення с. Монастирище умовами
активного дозвілля.
2019 рік
2019
2020
2021
Разом
116,3
0
0
116,3
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А. 2.3. Розвиток спортивної інфраструктури та рекреації
А.2.3.4. Будівництво дитячого майданчика по вул. Революції 1905
року, 56, с. Ольшана
 Створення належних умов для розвитку дітей села шляхом
встановлення сучасного дитячого майданчика;
 Удосконалення соціальної сфери села елементами сучасного
ігрового дитячого комплексу;
 Забезпечення наймолодших мешканців старостинського округу
сучасним дитячим ігровим майданчиком;
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 Формування сталого розвитку для підростаючого покоління.
Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:


Очікувані результати:
Ключові заходи проекту: 

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:



Ольшанський старостинський округ
Мешканці с. Ольшана
Природно, дитячі вуличні майданчики повинні відповідати всім
існуючим вимогам: вони повинні бути несприйнятливі до впливу морозу,
вологи, або палючого літнього сонця, добре переносити перепади
температур, забезпечувати високу стійкість і безпеку.
Дитячі майданчики призначені для розумового, фізичного розвитку, а так
само, щоб прищепити здатність до активних видів ігрового відпочинку та
поліпшити координацію рухів.
Всі сучасні дитячі майданчики відповідають жорстким вимогам, в числі
яких безпека, зносостійкість, довговічність, різноманітність і, звичайно,
зовнішній вигляд.
Тому реалізація даного проекту дозволить забезпечити наймолодше
населення с. Ольшана умовами активного дозвілля.
 Збудований дитячий майданчик в с. Ольшана;
 Покращено благоустрій села;
 Діти забезпечені умовами активного дозвілля
До основних заходів проекту належить:
 придбання комплектуючих для дитячого майданчика с. Ольшана;
 монтаж основних елементів дитячого майданчика;
 забезпечення безпеки на дитячому ігровому майданчику шляхом
застосування сучасних матеріалів для основи дитячого майданчика;
 забезпечення наймолодшого населення с. Ольшана умовами
активного дозвілля.
2019 рік
2019
2020
2021
Разом
77,5
0
0
77,5
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А. 2.3. Розвиток спортивної інфраструктури та рекреації
А.2.3.5. Будівництво дитячого майданчика по вул. 10 років
Незалежності, 1, с. Припутні
 Створення належних умов для розвитку дітей села шляхом
встановлення сучасного дитячого майданчика;
 Удосконалення соціальної сфери села елементами сучасного
ігрового дитячого комплексу;
 Забезпечення наймолодших мешканців старостинського округу
сучасним дитячим ігровим майданчиком;
 Формування сталого розвитку для підростаючого покоління.
Припутнянський старостинський округ
Мешканці с. Припутні
Природно, дитячі вуличні майданчики повинні відповідати всім
існуючим вимогам: вони повинні бути несприйнятливі до впливу морозу,
вологи, або палючого літнього сонця, добре переносити перепади
температур, забезпечувати високу стійкість і безпеку.
Дитячі майданчики призначені для розумового, фізичного розвитку, а так
само, щоб прищепити здатність до активних видів ігрового відпочинку та
поліпшити координацію рухів.
Всі сучасні дитячі майданчики відповідають жорстким вимогам, в числі
яких безпека, зносостійкість, довговічність, різноманітність і, звичайно,
зовнішній вигляд.
Тому реалізація даного проекту дозволить забезпечити наймолодше
населення с. Припутні умовами активного дозвілля.
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Очікувані результати:
Ключові заходи проекту: 

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту: 

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:

 Збудований дитячий майданчик в с. Припутні;
 Покращено благоустрій села;
 Діти забезпечені умовами активного дозвілля
До основних заходів проекту належить:
 придбання комплектуючих для дитячого майданчика с. Припутні;
 монтаж основних елементів дитячого майданчика;
 забезпечення безпеки на дитячому ігровому майданчику шляхом
застосування сучасних матеріалів для основи дитячого майданчика;
 забезпечення наймолодшого населення с. Припутні умовами
активного дозвілля.
2019 рік
2019
2020
2021
Разом
93
0
0
93
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А. 2.3. Розвиток спортивної інфраструктури та рекреації
А.2.3.6. Капітальний ремонт підлоги спортивного залу комплексної
дитячо-юнацької спортивної школи
 Забезпечення учнів комфортними умовами проведення спортивних
змагань та заняттям спорту.
 Організація спортивних занять, що проводять учні Ічнянського
закладу загальної середньої освіти №1 І-ІІІ ст.
 Завершення модернізації спортивної школи.
Ічнянська ОТГ
222 учні спортивної школи та 185 учнів Ічнянського закладу загальної
середньої освіти №1, І-ІІІ ст
Метою даного проекту є забезпечення учнів комфортними умовами
проведення спортивних змагань та заняттям спорту. Необхідність
реалізації проекту полягає в тому, що в даному закладі займається
різними видами спорту 222 учня та проводяться змагання як районного,
так і регіонального рівнів. Крім цього, у зв’язку з відсутністю власної
спортивної бази (спортзалу), у даному приміщенні проводять спортивні
заняття учні Ічнянського закладу загальної середньої освіти №1 І-ІІІ ст.
Капітальний ремонт підлоги є завершальним етапом модернізації
школи.
 Покращення якості проведення спортивних занять та змагань у школі;
 Збільшення відвідувачів спортивної школи;
 Покращення естетичного вигляду приміщення спортивної школи
До основних заходів проекту належить:
 Виготовлення ПКД;
 Проведення тендеру по відбору виконавця ремонтних робіт;
 Визначення переможця та підписання з ним договору на виконання
ремонтних робіт;
 Капітальний ремонт підлоги спортивного залу 276,8 м. кв;
 Введення об’єкта в експлуатацію.
2020 рік
2019
2020
2021
Разом
0
520
0
520
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А. 2.3. Розвиток спортивної інфраструктури та рекреації
А.2.3.7. Реконструкція міського стадіону у м. Ічня
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Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:

 Реконструкція стадіону для організації дозвілля та відпочинку
населення Ічнянської міської об’єднаної територіальної громади.
 Пропаганда здорового способу життя серед мешканців громади.
 Організація дозвілля школярів та населення громади.
 Створення умов для занять фізичною культурою та спортом,
організації та проведення місцевих, районних змагань і популяризації
здорового способу життя мешканців громади.
Ічнянська ОТГ
Мешканці Ічнянської ОТГ
На сьогодні м. Ічня є важливим економічним, культурним та спортивним
центром громади. Сьогодні спорту належить значна роль у вихованні
молодого покоління країни. Неоціненна роль дитячо-юнацького спорту в
вирішенні освітніх, виховних та оздоровчих завдань. Спортивні заняття
з дітьми та підлітками служать складовою частиною їх всебічного
розвитку.
Для реалізації спортивного виховання молодого покоління необхідні
умови, які б сприяли популяризації здорового способу життя, а саме
розвинена спортивна інфраструктура громади.
Одним із центрів спортивної інфраструктури міста є міський стадіон
"Колос", який є головним майданчиком для тренувань та проведення
різних видів спортивних змагань.
Реконструкція міського стадіону надасть можливість створення умов
для занять фізичною культурою та спортом, організації та проведення
місцевих, районних змагань і популяризації здорового способу життя
серед різних верств населення м. Ічня, Ічнянської об'єднаної
територіальної громади та Ічнянського району
 Збільшення кількості спортивних заходів районного та регіонального
рівнів;
 Збільшення кількості учнів ДЮСШ;
 Покращення умов для проведення занять з фізичної культури для
учнів;
 Популяризація здорового способу життя;
 Покрашення естетичного вигляду головного стадіону Ічнянської
громади.
До основних заходів проекту належить:
 Виготовлення ПКД;
 Проведення тендеру по відбору виконавця ремонтних робіт;
 Визначення переможця та підписання з ним договору на виконання
ремонтних робіт;
 Реконструкція стадіону РОФСТ «Колос» АПК України;
 Введення об’єкта в експлуатацію
2020 рік
2019
2020
2021
Разом
0
2500
0
2500
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А. 2.3. Розвиток спортивної інфраструктури та рекреації
А.2.3.8. Будівництво спортивного майданчика гімназії ім.
Васильченка у м. Ічня
 Створити сучасні умови для занять фізкультурою і спортом на
території спортивного майданчика, організувати дозвілля населення
територіальних громад, в особливості школярів та молоді;
 Вирішити актуальні проблеми незайнятості дітей, підлітків, молоді
через впровадження спортивних гуртків, секцій, клубів;
 Створення спортивного майданчику сприятиме підвищенню рівня
фізичної та загальної культури школярів.
м. Ічня
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Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Школярі та персонал гімназії ім. Васильченка
Спричинення занепаду матеріально-технічної бази за попередні роки
суттєво вплинуло на рівень інтелектуального, культурного, фізичного
розвитку людей громади, зниження спортивного рівня підготовки учнів
школи, молоді громади, а те населення яке прагне займатися спортом
не має належних умов. Вищезазначені причини і створили основну
проблему, яку необхідно вирішити шляхом розробки та реалізації
проекту «Будівництво спортивного майданчика гімназії ім. Васильченка
в м. Ічня Чернігівської області».
Гімназія ім. Васильченка є найбільшою школою нашої громади,
тому виникла ідея створити спортивний комплекс саме на базі
даної школи.
Реалізація проекту дасть можливість:
 створити сучасні умови для розваг та занять фізкультурою і спортом
на території спортивного майданчику;
 організувати дозвілля школярів та молоді;
 вирішити актуальні проблеми незайнятості дітей, підлітків, молоді;
 підвищити рівень фізичної та загальної культури населення;
 формувати фізичне, соціальне і духовне здоров’я молоді.
До основних заходів проекту належить:
 Виготовлення ПКД;
 Проведення тендеру по відбору виконавця ремонтних робіт;
 Визначення переможця та підписання з ним договору на виконання
ремонтних робіт;
 Проведення монтажних робіт та облаштування майданчика;
 Введення об’єкта в експлуатацію
2021 рік
2019
2020
2021
Разом
0
0
2500
2500
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А. 2.3. Розвиток спортивної інфраструктури та рекреації
А.2.3.9. Будівництво спортивного майданчика з поліуретановим
покриттям на території міського стадіону у м. Ічня
 Збереження та зміцнення здоров’я мешканців громади, шляхом
створення повноцінних умов для занять фізичною культурою та
спортом на території Ічнянської об’єднаної територіальної громади.
 Створення сприятливих умов для занять спортом для мешканців
територіальної
громади,
шляхом
будівництва
спортивного
майданчика зі штучним покриттям;
 Залучення населення до занять фізичною культурою та спортом.
Ічнянська ОТГ
Мешканці Ічнянської ОТГ
Відсутність на території громади необхідної кількості об’єктів
інфраструктури, де створені повноцінні умови для занять спортом
призводить до того, що багато молоді піддається небажаному впливу.
Звідси випливає гостра потреба у створені нормальних умов для занять
спортом та розвитку фізичної культури на території громади,
забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості активного
життя дорослого населення.
 Зміцнення фізичного здоров’я населення;
 Покращання естетичного вигляду міського стадіону;
 Поліпшення зайнятості дітей у вільний від навчання час;
 Створення сучасних умов для розваг та занять фізкультурою і
спортом на території громади
До основних заходів проекту належить:
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

 Виготовлення ПКД;
 Проведення тендеру по відбору виконавця ремонтних робіт;
 Визначення переможця та підписання з ним договору на виконання
ремонтних робіт;
 Проведення монтажних робіт та облаштування майданчика;
 Введення об’єкта в експлуатацію
2022 рік
2020
2021
2022
Разом
0
0
2500
2500
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.4. Розвиток та реконструкція мереж водопостачання та
водовідведення
А.2.4.1. Реконструкція станції першого підйому води з
встановленням станції дегазації на артезіанській свердловині по
вул. Максиміхіна у м. Ічня
 сприяння добробуту громади міста Ічня через реалізацію
інвестиційного проекту для забезпечення їх потреб у якісній питній воді.
 забезпечення якісного та безперебійного водопостачання,
 надання якісних житлово-комунальних послуг, у тому числі за рахунок
поліпшення якості послуг з водопостачання, що є однією із основних
цілей для забезпечення комфортного та безпечного життєвого
середовища для населення м. Ічня.
м. Ічня
Мешканці та гості м. Ічня

Проект передбачає реконструкцію станції першого підйому води з
встановленням станції дегазації на артезіанській свердловині по вул.
Максиміхіна в м. Ічня Чернігівської області. Встановлення насосної
станції з усім необхідним устаткуванням, встановлення ємкості об’ємом
200 м3 та обладнання для дегазаціїї.
Очікувані результати:
 Забезпечення населення та гостей м. Ічня необхідною кількістю
якісної питної води.
 Покращення санітарно-епідеміологічної обстановки.
 Поліпшення водопостачання для жителів м. Ічня, які забезпечуються
питною водою з артезіанської свердловини №4 по вул. Максиміхіна.
 Нейтралізація специфічного запаху сірководню
Ключові заходи проекту:
 Реконструкція свердловини.
 Будівництво насосної станції.
 Встановлення обладнання для дегазації.
 Влаштування внутрішньо-майданчикової мережі водопроводу
Проведення благоустрою майданчика.
 Зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та
допоміжного призначення, передбачених проектом.
 Прийняття об’єкта в експлуатацію ( декларація про закінчення робіт ).
 Взяття на баланс новоствореної вартості об’єкта
Період здійснення:
2022 рік
2020
2021
2022
Разом
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
0
0
2200
2200
Джерела фінансування:
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ключові учасники реалізації Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.4. Розвиток та реконструкція мереж водопостачання та
водовідведення
А.2.4.2. Будівництво артезіанської свердловини та облаштування
зони санітарної охорони у м. Ічня
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Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

 сприяння добробуту громади міста Ічня через реалізацію
інвестиційного проекту для забезпечення їх потреб у якісній питній воді.
 забезпечення якісного та безперебійного водопостачання,
 надання якісних житлово-комунальних послуг, у тому числі за рахунок
поліпшення якості послуг з водопостачання, що є однією із основних
цілей для забезпечення комфортного та безпечного життєвого
середовища для населення м. Ічня.
м. Ічня
Мешканці та гості м. Ічня
Проект передбачає будівництво артезіанської свердловини глибиною
680 метрів, потужністю не менше 50 м3 /год та влаштування зони
санітарної охорони.
 Забезпечення населення та гостей м. Ічня необхідною кількістю
якісної питної води.
 Покращення санітарно-епідеміологічної обстановки.
 Поліпшення водопостачання для жителів м. Ічня
 Будівництво свердловини.
 Підключення електропостачання водонапірної свердловини.
 Облаштування зони санітарної охорони.
 Влаштування внутрішньо-майданчикової мережі водопроводу та
каналізації.
 Проведення благоустрою майданчика.
 Зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та
допоміжного призначення, передбачених проектом.
 Прийняття об’єкта в експлуатацію ( декларація про закінчення робіт ).
 Взяття на баланс новоствореної вартості об’єкта
2020 – 2021 роки
2020
2021
2022
Разом
3500
4000
0
7500
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.4. Розвиток та реконструкція мереж водопостачання та
водовідведення
А.2.4.3. Реконструкція водопровідної мережі у м. Ічня
 Забезпечення мешканців та гостей м. Ічня якісним та безперебійним
водопостачанням;
 Збільшення пропускної спроможності трубопроводу;
 Надання якісних житлово-комунальних послуг, у тому числі за рахунок
поліпшення стану водопостачання
м. Ічня
Мешканці та гості м. Ічня
Проект реалізовуватиметься у кілька етапів:
 І етап - реконструкція 1,5 км. аварійної ділянки головної водяної
артерії міста – центрального водопроводу. Заміна трубопроводу
діаметром 200 мм., запірної арматури, пожежних гідрантів, оглядових
колодязів, виконання вуличних та внутрішньодворових переврізок. по
вул. Б. Хмельницького.
 ІІ етап – аварійної ділянки водопроводу орієнтовною протяжністю 50
м.п. ділянці від вул. Короленка до будівлі №135 по вул. Воскресінська.
Заміна сталевого трубопроводу діаметром 108 мм., запірної арматури.
Водогін знаходиться в аварійному, ветхому стані, тому що сталеві труби
вражені майже на 80% корозією.
 ІІІ етап - реконструкція водопровідної мережі від вул. 8 Березня по вул.
Чернігівська, по вул. Коцюбинського, по вул. Воскресінська до вул. 8
Березня. Заміна стального трубопроводу діаметром 89 мм., запірної
арматури, встановлення пожежних гідрантів, оглядових колодязів,
виконання вуличних та внутрішньодворових переврізок
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Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:

 ІV етап - реконструкція значної аварійної ділянки водопроводу
протяжністю 127 м.п. по вул. Космонавтів. Заміна трубопроводу
діаметром 100 мм., побудованого в 1971 році, запірної арматури,
оглядового колодязя, виконання 1 внутрішньодворової переврізки
Реконструкція головного центрального водопроводу на визначеній
ділянці дозволить забезпечити безперебійне і якісне водопостачання
всього міста Ічня. У зв’язку із зношеністю водопровідної мережі, запірної
арматури щорічно витрачається значна сума коштів на проведення
ремонтних робіт та покриття збитків від втрат води. Після реалізації
проекту не потрібно залучати додаткові кошти на проведення ремонтних
робіт.
 Затвердження чіткого календарного графіку реалізації проекту.
 Затвердження процедури внутрішнього моніторингу.
 Координація заходів впродовж реалізації проекту.
 Відбір підрядника.
 Отримання дозволу на початок робіт.
 Підписання необхідних угод для реалізації проекту.
 Виконання ремонтно-будівельних робіт
 Прийняття об’єкта в експлуатацію ( декларація про закінчення робіт ).
 Взяття на баланс новоствореної вартості об’єкта
2020 – 2021 роки
2020
2021
2022
Разом
7640
922
0
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.4. Розвиток та реконструкція мереж водопостачання та
водовідведення
А.2.4.4. Реконструкція огорожі зони санітарної охорони на
центральному водозаборі по вул. Жадьківська у м. Ічня
 забезпеченні надійного захисту водозабору та ємкостей випадкового
або навмисного забруднення підземного джерела і водопровідних
споруд системи централізованого питного водопостачання,
 не потрапляння різних домішок, які можуть надійти з поверхні,
 проведення реконструкції унеможливить перебування сторонніх осіб,
розміщення житлових та громадських будівель, застосування
пестицидів,
органічних
і
мінеральних
добрив,
прокладення
трубопроводів,
видобування
гравію
чи
піску,
проведення
днопоглиблювальних
та
інших
будівельно-монтажних
робіт,
безпосередньо не пов'язаних з експлуатацією, реконструкцією чи
розширенням водопровідних споруд та мереж, скидання будь-яких
стічних вод та випасання худоби.
м. Ічня
Мешканці та гості м. Ічня
Проект передбачає реконструкцію огорожі зони санітарної охорони на
центральному водозаборі протяжністю 282 м.п., влаштування
залізобетонної огорожі висотою 3м., влаштування воріт на замках.
Реконструкція огорожі зони санітарної охорони на центральному
водозаборі забезпечить надійний захист від випадкового або
навмисного забруднення підземного джерела і водопровідних споруд
системи централізованого питного водопостачання. Також на території
водозабору розташовані дві ємкості об’ємом 400 м3 кожна, для
зберігання питної води, які теж потрібно посилено охороняти від
випадкового або навмисного забруднення. У зв’язку із зношеністю
огорожі щорічно витрачаються значні кошти на проведення
відновлювальних робіт. Після реалізації проекту не потрібно залучати
додаткові кошти на проведення ремонтних робіт. Виконання робіт
забезпечить належний рівень санітарно-епідеміологічної безпеки та
охорони від випадкового або навмисного забруднення підземних

92

джерел і водопровідних споруд системи централізованого питного
водопостачання, а також прилеглих до них територій.

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

 Затвердження чіткого календарного графіку реалізації проекту.
 Затвердження процедури внутрішнього моніторингу.
 Координація заходів впродовж реалізації проекту.
 Відбір підрядника.
 Отримання дозволу на початок робіт.
 Підписання необхідних угод для реалізації проекту.
 Виконання ремонтно-будівельних робіт
 Прийняття об’єкта в експлуатацію ( декларація про закінчення робіт ).
 Взяття на баланс новоствореної вартості об’єкта
2020 рік
2020
2021
2022
Разом
876
0
0
876
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів
А.2.4. Розвиток та реконструкція мереж водопостачання та
водовідведення
А.2.4.5. Реконструкція компресорної установки на очисних
спорудах у м. Ічня
 забезпечення надійного перекачування стічних вод побутової
каналізації з подальшою їх очисткою на очисних спорудах для
запобігання екологічного забруднення р. Іченька,
 економія енергоресурсів в системі водовідведення м. Ічня,
 підвищення надійності та аварійної стійкості роботи очисних споруд
за рахунок встановлення нового обладнання
м. Ічня
Мешканці та гості м. Ічня
Проект передбачає заміну двох компресорів та 2 шаф управління
Стічні води, що потрапляють на КОС послідовно проходять механічну та
повну біологічну очистку з доочищенням в біоставках. Зневоднення
осаду відбувається на мулових майданчиках.
Аеробне очищення стічних вод здійснюється за допомогою аеробних
бактерій, для життєдіяльності яких потрібен кисень. При такому
очищенні застосовуються аеротенки з активним мулом. Аеротенки
мають високу ступінь очищення стічних вод. В аеротенках проводиться
аерація води і її глибока біологічна очистка. Компресори забезпечують
подачу повітря до аеротенків і тим самим зберігають життєдіяльність
бактерій, що очищають стічну воду. Робота компресорів аерації стічних
вод сприяє росту й розмноженню аеробних бактерій, які дихають
киснем.
Існуючі компресори часто виходить з ладу, що призводить до зупинки
технологічного процесу і мають великий рівень енергоспоживання.
Реалізація проекту забезпечить надійне перекачування стічних вод
побутової каналізації з подальшою їх ефективною очисткою на очисних
спорудах та значну економію енергоресурсів для КП ВКГ «Ічень».
 Затвердження чіткого календарного графіку реалізації проекту.
 Затвердження процедури внутрішнього моніторингу.
 Координація заходів впродовж реалізації проекту.
 Відбір підрядника.
 Отримання дозволу на початок робіт.
 Підписання необхідних угод для реалізації проекту.
 Виконання демонтажних та монтажних робіт з установки обладнання.
 Прийняття об’єкта в експлуатацію ( декларація про закінчення робіт ).
 Взяття на баланс новоствореної вартості об’єкта
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:

2020 рік
2020
2021
2022
Разом
1700
0
0
1700
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

2.3.3. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі
А.3. Покращення рівня безпеки в громаді
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:

А.3. Покращення рівня безпеки в громаді
А.3.1. Розбудова мережі відеомоніторингу в населених пунктах громади
А.3.1.1. Встановлення камер відеомоніторингу в населених
пунктах громади
 Підвищення рівня безпеки мешканців та гостей Ічнянської ОТГ;
 Зниження рівня криміногенної ситуації в громаді
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості Ічнянської ОТГ
З метою забезпечення комфорту та безпеки населення, оперативного
реагування, та запобігання рівня злочинності планується встановити
камери відео-спостереження в населених пунктах громади.
В рамках проекту планується закупити наступне обладнання:
 відеокамери;
 програмне забезпечення;
 відео реєстратор;
 системний блок;
 монітор;
 пульт дистанційного керування
 Підвищення рівня безпеки мешканців та гостей Ічнянської ОТГ
 Зниження рівня вчинення дрібних правопорушень.
 Оперативне реагування та розкриття фактів злочинності
 Проведення тендеру з визначення підрядника виконання робіт;
 Підписання договору з переможцем тендеру;
 Визначення черговості встановлення відеокамер в населених пунктах
громади;
 Монтаж обладнання та поетапне введення його в експлуатацію;
 Висвітлення результатів в ЗМІ.
2020 – 2022 роки
2020
2021
2022
Разом
350
350
350
1050
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
кошти МТД
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.3. Покращення рівня безпеки в громаді
А.3.3. Підвищення рівня екологічної безпеки на території громади
А.3.3.1. Екологічне та гідрологічне покращення стану русла
р. Іченька
 Покращення екологічного стану русла р. Іченька шляхом проведення
робіт з його розчищення та поглиблення.
 Проведення благоустрою та покращення естетичного вигляду
центрального частини м. Ічня.
 Створення нових місць відпочинку для жителів та гостей м.Ічня.
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості Ічнянської ОТГ
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Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,

Головною проблемою є те, що русло р. Іченька знаходиться у центрі м.
Ічні, де довгий час не проводилися роботи з його очищення та
поглиблення. Реалізація даного проекту дасть змогу покращити
естетичний вигляд центральної частини м. Ічня, а також створить умови
для облаштування нових місць відпочинку на даній території.
 Розчищено та поглиблено русло р. Іченька.
 Покращено естетичний вигляд території.
 Створено умови для облаштування у нових місць відпочинку для
мешканців та гостей громади.
 Замовлення ПКД.
 Проведення тендеру з відбору виконавця робіт.
 Укладення договору з переможцем тендеру.
 Виконання робіт з очищення та поглиблення русла р. Іченька.
 Введення об’єкта в експлуатацію.
2020 рік
2020
2021
2022
Разом
7000
0
0
7000
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
кошти МТД
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.3. Покращення рівня безпеки в громаді
А.3.3. Підвищення рівня екологічної безпеки на території громади
А.3.3.2. Капітальний ремонт (укріплення) дамби ставка у м. Ічня
 Укріплення дамби для недопущення підтоплень водою прилеглих
територій.
 Зменшення аварійних ситуацій на дорогах, шляхом проведення
ремонту дорожнього покриття (підсипка та вирівнювання дороги).
 Покращення екологічного стану водойм на території громади.
м. Ічня
Мешканці та гості м. Ічня
Проблемою є потреба у капітальному ремонті дамби, який досить давно
не відбувався. Через що можуть відбуватися підтоплення прилеглих
територій. Даною дорогою також користуються грузові автомобілі, через
що з часом погіршується якість дороги та дамби. Важливість даної
дороги та дамби полягає в тому, що цей шлях є найкоротшим до очисних
споруд.
 Зменшено ризики можливого підтоплення прилеглих до дамби
територій.
 Зменшено кількість аварійних ситуацій.
 Покращена якість дороги та стан дамби.
 Покращено екологічний стан території.
 Замовлення ПКД.
 Проведення тендеру з відбору виконавця робіт.
 Укладення договору з переможцем тендеру.
 Проведення капітального ремонту (укріплення) дамби ставка від вул.
Воскресівська, 233 до початку вулиці Софіївка.
 Введення об’єкта в експлуатацію.
2020 – 2021 роки
2020
2021
2022
Разом
1250
1250
0
2500
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
кошти МТД
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.3. Покращення рівня безпеки в громаді
А.3.3. Підвищення рівня екологічної безпеки на території громади
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якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:

А.3.3.3. Створення пожежної частини в с. Дорогінка Ічнянської ОТГ
 Капітальний ремонт приміщення для влаштування пожежної частини.
 Покращення умов якісного та швидкого реагування пожежників на
надзвичайні ситуації у віддалених населених пунктах.
 Покращення екологічної безпеки, забезпеченням оперативного
реагування на пожежі в лісах, на полях та торфовищах.
Дорогінський, Бакаївський, Андріївський, Припутнівський старостинські
округи
Мешканці Дорогінського, Бакаївського, Андріївського, Припутнівського
старостинських округів
Особливо проблемною залишається ситуація із забезпечення пожежної
безпеки в селах Дорогінського, Бакаївського, Андріївського,
Припутнівського
старостинських
округів,
де
гасіння
пожеж
ускладнюється значною віддаленістю пожежно-рятувальних підрозділів.
Також важливою проблемою на вирішення якої спрямовано даний
проект є лісиста місцевість та торфовища, що знаходяться біля сіл
вищезгаданих старостинських округів. Метою реалізації проекту є
забезпечення захисту жителів населених пунктів громади, що віддалені
від адміністративного центру, підвищення рівня протипожежного
захисту лісистої місцевості та торфовищ, посилення пожежної безпеки,
організація гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків.
 Створено пожежну частину у с. Дорогінка.
 Зменшено кількість пожеж в оселях та навколишньому природному
середовищі.
 Ефективніше оперативне реагування на пожежі у віддалених
населених пунктах.
 Створені додаткові робочі місця.
До основних заходів проекту належить:
 Виготовлення ПКД;
 Проведення тендеру по відбору виконавця ремонтних робіт;
 Визначення переможця та підписання з ним договору на виконання
ремонтних робіт;
 Проведення будівельно-монтажних робіт;
 Забезпечення пожежної частини матеріально-технічними засобами та
обладнанням;
 Введення об’єкта в експлуатацію.
2019-2020 роки
2019
2020
2021
Разом
750
750
0
1500
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету, кошти МТД
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації, ДСНС

2.3.4. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі
А.4. Підвищення енергоефективності та енергозбереження
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:

А.4. Підвищення енергоефективності та енергозбереження
А.4.2. Реалізація енергоефективних заходів в комунальних установах
громади
А.4.2.1. Реконструкція приміщення Монастирищенської амбулаторії
загальної практики сімейної медицини
 Підвищення якості надання медичних послуг у закладах ЦПМСД
шляхом реконструкції приміщення Монастирищенської амбулаторії
загальної практики сімейної медицини;
 Покращення естетичного вигляду приміщення;
 Забезпечення надання медичних послуг у сільській місцевості;
 Зменшення бюджетних витрат на утримання ЦПМСД шляхом
економного
використання
паливно-енергетичних
ресурсів
з
провадженням заходів енергозбереження.
Монастирищенський та сусідні старостинські округи
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Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Більше 1000 мешканців
Даний проект вирішує проблему забезпечення якіснішими медичними
послугами сільське населення шляхом реконструкції приміщення
Монастирищенської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Адже будівлю було побудовано в 70-роки та довгий час не проводилася
реконструкція приміщення. Село Монастирище є відносно великим в
громаді, де проживає понад 800 жителів.
 Покращено естетичний вигляд будівлі.
 Покращена якість надання медичних послуг населенню.
 Економія енергоресурсів на експлуатації приміщення.
 Замовлення ПКД.
 Проведення тендеру з відбору виконавця робіт.
 Укладення договору з переможцем тендеру.
 Реконструкція приміщення Монастирищенської амбулаторії загальної
практики
сімейної
медицини
Ічнянського
ЦПМСД
в
с. Монастирище.
 Введення об’єкта в експлуатацію.
2020 рік
2020
2021
2022
Разом
1500
0
0
1500
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
кошти МТД
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.4. Підвищення енергоефективності та енергозбереження
А.4.2. Реалізація енергоефективних заходів в комунальних установах
громади
А.4.2.2. Капітальний ремонт будівлі стаціонару КЛПЗ «Ічнянська
центральна районна лікарня»
 покращення надання медичних послуг мешканцям громади в
стаціонарі;
 створення належних умов для роботи лікарів
 забезпечення якісних та комфортних умов перебування у палатах
пацієнтів;
 поліпшення температурного режиму в приміщенні та зменшення
споживання енергоносіїв;
 зменшення тепловтрат приміщення через дах, зовнішні стіни та
віконні блоки будівлі;
 збільшення терміну експлуатації будівлі стаціонару
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості Ічнянської ОТГ
Приміщення стаціонару КЛПЗ "Ічнянська ЦРЛ" збудоване у 1967 році.
За весь час експлуатації не проводився капітальний ремонт будівлі. На
даний час в приміщенні стаціонару знаходиться хірургічне відділення,
дитяче відділення та відділення швидкої допомоги. Одне крило першого
поверху не використовується у зв’язку з незадовільним станом
приміщення. Будівля вже багато років потребує капітального ремонту,
але нажаль реалізувати проект за кошти місцевого бюджету немає
можливості.
Проектом передбачається капітальний ремонт будівлі з утепленням та
відновлення функціонування усіх наявних приміщень, що в свою чергу
призведе до покращення надання медичних послуг та умов праці
медичних працівників.
В рамках проекту передбачається:
 ремонт даху з утепленням;
 відновлення фасадів з утепленням;
 заміна віконних блоків та дверних прорізів;
 ремонт внутрішніх приміщень;
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Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

 ремонт
інженерних
мереж
(водопровід,
каналізація,
електроосвітлення, систем опалення, вентиляції та кондиціювання);
 улаштування пандусу та відновлення роботи ліфту.
 покращення якості умов перебування хворих у стаціонарі, які
потребують госпіталізації;
 покращення температурного режиму в закладі,
 підвищення економії бюджетних коштів.
 Замовлення ПКД.
 Проведення тендеру з відбору виконавця робіт.
 Укладення договору з переможцем тендеру.
 Проведення ремонтних робіт.
 Введення об’єкта в експлуатацію.
2021 – 2022 роки
2020
2021
2022
Разом
0
12500
12517,5
25017,5
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
кошти МТД
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.4. Підвищення енергоефективності та енергозбереження
А.4.2. Реалізація енергоефективних заходів в комунальних установах
громади
А.4.2.3. Капітальний ремонт покрівлі Івангородського закладу
дошкільної освіти «Сонечко»
 створення належних умов виховання та навчання дітей дошкільного
віку;
 зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
 економія енергоресурсів;
 безпека життєдіяльності учасників виховного процесу;
 забезпечення належного температурного режиму, що відповідає
санітарним нормам;
 естетичний вигляд будівлі;
 забезпечення більш ефективного управління та обслуговування
будівлі
Івангородський старостинський округ
Діти дошкільного віку та працівники садочку
Зважаючи на те, що останнім часом нові об’єкти бюджетної сфери в
експлуатацію майже не вводяться, основні резерви енергозбереження
знаходяться у сфері вдосконалення енергоспоживання раніше
побудованих споруд бюджетних установ.
Заклад дошкільної освіти
«Сонечко» є комунальною власністю
Ічнянської міської ради, забезпечення його роботи та утримання будівлі
фінансується з бюджету міської ради. Раніше дитячий садок
утримувався Івангородською сільською радою.
2015-2016 роки за кошти сільської ради було проведено капітальний
ремонт садочку. Зокрема було встановлено 15 пластикових вікон
(енергозберігаючих), проведено ремонтні роботи у кухонному блоці,
частково ремонт підлоги (плитка), частковий ремонт дерев’яної підлоги
у коридорі та ігровій кімнаті та укладено лінолеум. Замінено повністю
електропроводку, встановлено енерголічильник та електричний котел.
У зв’язку з відсутністю в с. Івангород газопостачання будівля має
електроопалення так як і загальноосвітній навчальний заклад.
Реалізація даного проекту, а саме капітальний ремонт покрівлі,
дозволить забезпечити належні умови перебування дітей, згідно із
санітарними нормами, приведе до істотного підвищення рівня
комфортності.
 Заміна 580 квадратних метрів фізично зношеної покрівлі на сучасну.
 Покращення температурного режиму в дитячому навчальному
закладі у відповідності до санітарно-епідеміологічних норм.
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Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:

Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

 Підвищення рівень комфортності для відвідувачів та працівників
дошкільного навчального закладу.
 Покращення технічного стану будівлі Івангородського закладу
дошкільної освіти «Сонечко».
 Зменшення витрат бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та
постійний поточний ремонт.
 Економія енергоресурсів.
 Замовлення ПКД.
 Проведення тендеру з відбору виконавця робіт.
 Укладення договору з переможцем тендеру.
 Виконання робіт з демонтажу та монтажу покрівлі.
 Введення об’єкта в експлуатацію.
2019 рік
2019
2020
2021
Разом
1632,6
0
0
1632,6
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.4. Підвищення енергоефективності та енергозбереження
А.4.2. Реалізація енергоефективних заходів в комунальних установах
громади
А.4.2.4. Капітальний ремонт будівлі гімназії імені Васильченка
 забезпечення комфортних умов здійснення навчального процесу,
збереження здоров'я дітей, енергозбереження;
 здійснення капітального ремонту будівлі та даху з утепленням;
 здійснення капітального ремонту фасаду з утепленням;
 покращення естетичного вигляду будівлі;
 забезпечення більш ефективного управління та обслуговування
будівлі.
м. Ічня
Школярі та персонал школи
Будівля Ічнянської гімназії ім .Васильченка побудовано в 1977 році. Вона
розрахована на 900 учнів. Будівля школи - триповерхова та частково
двоповерхова.
З часу будівництва школи жодних реконструкцій або капітальних
ремонтів даху не проводилося. Стан покрівлі на сьогоднішній день
незадовільний, унеможливлює ефективну експлуатацію приміщення,
надання якісних освітніх послуг. На сьогодні доцільно першочергово
провести капітальний ремонт будівлі та даху (площа покрівлі 2464,70
квадратних метрів) школи в рамках впровадження комплексних заходів
з енергозбереження будівлі, а саме утеплення горища площею 1890,20
квадратних метрів. Наступним кроком потрібно провести капітальний
ремонт фасаду з утепленням площею 2180,50 квадратних метрів.
 забезпечення комфортних умов для здійснення навчального процесу
в школі та належних умов навчання;
 поліпшення результатів навчального процесу, роботи гуртків, клубів за
інтересами, спортивних секцій, різноманітних виховних заходів,
конкурсів;
 покращення температурного режиму в школі у відповідності до
санітарно-епідеміологічних норм;
 впорядкування технічного стану будівлі школи;
 зменшення витрат бюджетних коштів на оплату енергоносіїв;
 економія енергоресурсів
 Замовлення ПКД.
 Проведення тендеру з відбору виконавця робіт.
 Укладення договору з переможцем тендеру.
 Виконання робіт з демонтажу та монтажу покрівлі.
 Введення об’єкта в експлуатацію.
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:

2020 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
0
3500
6500
10000
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:

А.4. Підвищення енергоефективності та енергозбереження
А.4.2. Реалізація енергоефективних заходів в комунальних установах
громади
А.4.2.5. Заміна покрівлі даху будівлі Дошкільного навчального
закладу № 3 у м. Ічня
 Забезпечення комфортних умов перебування в ДНЗ.
 Підвищення якості надання послуг з дошкільної освіти.
 Підвищення рівня охоплення дітей дошкільного віку освітніми
послугами.
 Підвищення комфортного перебування дітей шляхом зменшення
тепловтрат.
 Зменшення бюджетних витрат на утримання ДНЗ шляхом економного
використання паливно-енергетичних ресурсів з провадженням заходів
енергозбереження
м. Ічня
Діти дошкільного віку та працівники садочку

Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:

Актуальність Проекту обумовлена необхідністю забезпечення дітей
дошкільного віку якісним навчально – виховним процесом,
впровадження заходів, що передбачають підвищення соціальних
стандартів життя громадян, необхідністю вирішувати питання з енерго
та ресурсозбереження в бюджетних установах і домашніх
господарствах.
Основна проблема проекту - моральний та фізичний знос конструкції
даху будівлі навчального закладу, що призводить до протікання і
руйнування перекриття та стін класних приміщень. Це приводить також
до високих тепловтрат. Рівень витрат на енергоносіїв при доведених
лімітах, не забезпечує тепловий режим в приміщеннях. Все це
призводить до незадовільних умов перебування дітей в закладі, а
також до непередбачених фінансових витрат бюджетних коштів, які
могли би бути спрямовані на покращення виховного процесу в садочку.
 Поліпшено умови перебування дітей у ДНЗ;
 Покращено умови навчально-виховного процесу;
 Зменшено бюджетні витрати на утримання ДНЗ шляхом економного
використання паливно-енергетичних ресурсів з провадженням заходів
енергозбереження.
 Замовлення ПКД.
 Проведення тендеру з відбору виконавця робіт.
 Укладення договору з переможцем тендеру.
 виконання робіт з демонтажу та монтажу покрівлі.
 Введення об’єкта в експлуатацію.
2020 рік
2019
2020
2021
Разом
0
2750
0
2750
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.4. Підвищення енергоефективності та енергозбереження
А.4.2. Реалізація енергоефективних заходів в комунальних установах
громади
А.4.2.6 Реконструкція існуючої будівлі дошкільного навчального
закладу №2 у м. Ічня
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Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

 створення комфортних умов перебування дітей у закладі дошкільної
освіти;
 покращення естетичного вигляду будівлі;
 економія енергоресурсів;
 безпека життєдіяльності учасників виховного процесу;
 забезпечення належного температурного режиму, що відповідає
санітарним нормам;
 естетичний вигляд будівлі;
 створення додаткових місць для дітей у навчально-виховному процесі
шляхом реконструкція існуючої будівлі дошкільного навчального закладу
№2 по вул. Нікольська № 12.

м. Ічня
Діти дошкільного віку та працівники садочку
У зв’язку з тим, що існують черги до дитячих садочків в м. Ічня, даним
проектом було передбачено розширення будівлі для створення
додаткових місць для дітей дошкільного віку. А також створення
комфортних умов для відвідування дитячого садочка. Завершення
реконструкції приміщення дасть можливість збільшити потужність
даного садочка.
 збільшена потужність дитячого садочку;
 покращені умови перебування дітей у дошкільному навчальному
закладі;
 покращено естетичний вигляд будівлі;
 зменшення черг до дитячих садочків;
 економія енергоресурсів
 Замовлення ПКД.
 Проведення тендеру з відбору виконавця робіт.
 Укладення договору з переможцем тендеру.
 Проведення будівельних робіт.
 Введення об’єкта в експлуатацію.
2020 рік
2019
2020
2021
Разом
0
4693
0
4693
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.4. Підвищення енергоефективності та енергозбереження
А.4.2. Реалізація енергоефективних заходів в комунальних установах
громади
А.4.2.7 Капітальний ремонт даху Іржавецького закладу загальної
середньої освіти
 створення належних умов навчання дітей у школі;
 економія енергоресурсів;
 безпека життєдіяльності учнів та вчителів;
 забезпечення належного температурного режиму, що відповідає
санітарним нормам;
 естетичний вигляд будівлі;
 забезпечення більш ефективного управління та обслуговування
будівлі.

с. Іржавець
Учні та працівники Іржавецького ЗЗСО
Актуальність Проекту обумовлена необхідністю забезпечення учнів та
вчителів якісними освітніми послугами, впровадження заходів, що
передбачають підвищення соціальних стандартів життя громадян,
необхідністю вирішувати питання з енерго та ресурсозбереження в
бюджетних установах.
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Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:

Основна проблема проекту - моральний та фізичний знос конструкції
даху будівлі навчального закладу, що призводить до протікання і
руйнування перекриття та стін класних приміщень. Це приводить також
до високих тепловтрат. Рівень витрат на енергоносіїв при доведених
лімітах, не забезпечує тепловий режим в приміщеннях. Все це
призводить до незадовільних умов перебування дітей в закладі, а
також до непередбачених фінансових витрат бюджетних коштів.
 Заміна фізично зношеної покрівлі на сучасну.
 Покращення температурного режиму в Іржавецькій ЗЗСО у
відповідності до санітарно-епідеміологічних норм.
 Підвищення рівня комфортності для учнів та працівників Іржавецької
ЗЗСО.
 Покращення технічного стану будівлі Іржавецької ЗЗСО.
 Зменшення витрат бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та
постійний поточний ремонт.
 Економія енергоресурсів
 Замовлення ПКД.
 Проведення тендеру з відбору виконавця робіт.
 Укладення договору з переможцем тендеру.
 Проведення будівельних робіт.
 Введення об’єкта в експлуатацію.
2019 – 2020 роки
2019
2020
2021
Разом
1000
1000
0
2000
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

2.3.5. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі
А.5. Надання якісних медичних послуг
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

А.5. Надання якісних медичних послуг
А.5.3. Реалізація енергоефективних заходів в комунальних установах
громади
А.5.3.1 Закупівля автомобілів для Ічнянського центру ПМСД
 створити умови для повноцінного надання жителям Ічнянської
об’єднаної територіальної громади первинної медико-санітарної
допомоги шляхом придбання автомобіля швидкої медичної допомоги;
 створення необхідних
умов роботи медичних працівників,
наближення та забезпечення якісної доступної кваліфікованої медичної
допомоги до всіх верств населення.
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості Ічнянської ОТГ
Організація надання первинна медичної допомоги є одним з головних
завдань органів місцевого самоврядування та державної влади. На
етапі децентралізації державної влади спроможна територіальна
громада повинна надавати цей комплекс послуг населенню, в тому числі
– медичні послуги. Одним із завдань реформи охорони здоров’я є
наближення медичних послуг до людини. Основними напрямками
діяльності медичних працівників первинного рівня залишається
забезпечення населення громади екстреною медичною допомогою.
Протягом останніх років фінансування системи охорони здоров’я із
державного бюджету є недостатнім. Кошти спрямовуються переважно
на виплату заробітної плати медичним працівникам, оплату за
енергоносії, часткове забезпечення медичних закладів лікарськими
засобами та виробами медичного призначення. Недостатність
сучасного медичного транспорту не дозволяє в повній мірі надати увесь
комплекс якісних медичних послуг населенню.
 Збільшення кількості пацієнтів, яким буде надана якісна медична
допомога.
 Значно покращиться своєчасність та якість надання спеціалізованої
медичної допомоги.
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 Підтримка, укріплення матеріально-технічної бази та розвиток
охорони здоров'я у ОТГ.
 Зниження рівня смертності та інвалідності.
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:

 Визначення переліку та видів транспортних засобів, які необхідно
придбати (Формування тендерної документації із остаточним
формулюванням вимог до технічних характеристик автомобіля та його
обладнання)
 Оголошення тендера на закупівлю;
 Визначення переможця тендера та укладання з ним договору на
придбання транспортного засобу;
 Оформлення документів на автомобіль та його передача ПМСД;
 Оформлення необхідних реєстраційних документів (за необхідності
отримання ліцензій та дозволів).
2021 рік
2019
2020
2021
Разом
0
0
1900
1900
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

2.3.6. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі
А.6. Забезпечення доступу до якісної освіти
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

А.6. Забезпечення доступу до якісної освіти
А.6.2. Матеріально-технічне та методико-дидактичне оснащення шкіл
А.6.2.1 Закупівля шкільного автобуса
Для оновлення парку шкільних автобусів та розвантаження маршрутів
існує потреба у придбанні шкільного автобуса. Цілями даного проекту є
забезпечення отримання якісної освіти шляхом гарантування
регулярного безплатного підвезення учнів та педагогічних працівників,
що проживають за межею пішохідної доступності до закладів загальної
середньої освіти і додому. Забезпечити регулярний підвіз дітей та
педагогів, що проживають за межею пішохідної доступності, до закладів
освіти та додому, введення нових автобусних маршрутів шляхом
придбання шкільного автобуса.
Ічнянська ОТГ
Школярі та педагогічні працівники закладів освіти Ічнянської громади
Забезпечення стабільного безоплатного підвозу дітей та педагогічних
працівників, що проживають за межею пішохідної доступності до
закладів освіти та додому є однією із умов отримання якісної освіти,
особливо у сільській місцевості.
На території Ічнянської громади діє 17 закладів загальної середньої
освіти, де навчається 1910 учнів, працюють 446 педагогічних
працівників, із загальної кількості учнів 872 дитини проживають у
сільській місцевості, а це 46% .
181 дитина та 46 педагогічних працівників постійно потребують
підвезення до закладів освіти та додому. Кількість дітей та педагогічних
працівників, що потребуватимуть підвезення до закладів освіти та
додому зростатиме у зв’язку з необхідністю провести оптимізацію
освітньої мережі.
 забезпечення перевезення до місць навчання та роботи учнів та
педагогів, які проживають за межею пішохідної доступності, до закладів
загальної середньої освіти і додому.
 придбання транспорту для поповнення і оновлення існуючого парку
шкільних автобусів
 Визначення класу автобуса, який необхідно придбати (Формування
тендерної документації із остаточним формулюванням вимог до
технічних характеристик автобуса)
 Оголошення тендеру на закупівлю;
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:

 Визначення переможця тендеру та укладання з ним договору на
придбання шкільного автобуса;
 Оформлення документів та передача автобуса на баланс відділу
освіти Ічнянської міської ради
 Закріплення автобуса за маршрутом
2020 рік
2019
2020
2021
Разом
0
2100
0
2100
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.6. Забезпечення доступу до якісної освіти
А.6.2. Матеріально-технічне та методико-дидактичне оснащення шкіл
А.6.2.2 Придбання комп’ютерної техніки та мультимедійного
обладнання для закладів освіти
 Підвищення ефективності, доступності та якості освіти на
основі впровадження інформаційно- комунікаційних технологій в
навчальний процес;
 Збереження, розвиток і ефективне використання інформаційно технологічного потенціалу учнями громади;
 Створення умов для переходу до якісно нового рівня освіти на основі
використання інформаційних технологій.
ЗЗСО Ічнянської громади
Учні закладів освіти та вчителі.
Головна проблема проекту полягає в тому, що в умовах загальної
інформатизації школи, використання в освіті мобільних технологій,
комп'ютеризації, які є необхідною умовою виконання державного
освітнього стандарту, шкільні комп'ютерні класи повинні відповідати
вимогам сьогоднішнього дня.
Адже стрімкий розвиток комп'ютерних технологій часто веде до того, що
існуючий парк комп'ютерної техніки, який знаходиться в робочому стані,
все одно потрібно оновлювати і модернізувати для навчальних цілей.
Тому для комп'ютерів і оргтехніки законодавчо встановлені досить
короткі терміни корисної дії – від 3 до 5 років.
 Покращення матеріально-технічного стану навчального процесу шкіл
громади;
 Перехід до якісно нового рівня освіти на основі нових інформаційних
технологій;
 Використання ресурсного потенціалу школи для усіх учнів та
педагогічних працівників громади;
 Істотне підвищення ефективності навчання, якості знань і умінь учнів;
 Підготовка випускників здатних гнучко адаптуватися в умовах
інформатизації життя сучасного суспільства;
 Зростає кількість учнів та педагогічний склад з навиками
застосування інформаційних технологій в навчальній, творчій та
повсякденній діяльності;
 Зростає інформаційна культура учнів, вчителів Ічнянської громади;
 Персонал школи удосконалює інноваційно практичні навички в своїй
роботі;
 Придбання на тендерних умовах сучасної комп’ютерної техніки для
шкіл громади.
 Укладання договорів на закупівлю техніки.
 Укомплектування шкіл Ічнянської ОТГ комп’ютерною технікою.
 Висвітлення подій у місцевих ЗМІ та на офіційному сайті.
2020 – 2022 роки
2020
2021
2022
Разом
2000
2000
2000
6000
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
кошти МТД
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Ключові учасники реалізації
проекту:

Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

2.3.7. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі
А.7. Збереження та розвиток культурних традицій громади
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

А.7. Збереження та розвиток культурних традицій громади
А.7.1. Відродження старих традицій громади
А.7.1.1. Поліпшення умов отримання культурних послуг та
підвищення їх якості
 Розвиток сфери культури на території Ічнянської громади та підтримка
і заохочення творчої молоді до участі в культурних масових заходах.
 Запровадження нових стандартів в наданні культурних послуг та
підвищення їх якості для жителів та гостей Ічнянської громади шляхом
придбання пересувної сцени, техніки, іншого обладнання та предметів.
 Культурний розвиток громади
Ічнянська ОТГ
Мешканці Ічнянської ОТГ
Відділом культури проводиться робота над організацією різних
державних та народних свят, культурно-масових заходів на території
громади. Також надається підтримка творчо-обдарованій молоді у
реалізації творчих здібностей, забезпечення участі у культурно-масових
заходах, створення оптимальних умов розвитку і впровадження ініціатив
обдарованої молоді.
Головними проблемами місцевої громади у сфері культури є:
 слабка матеріально-технічна база закладів культури;
 недостатня забезпеченість сільських клубів комп’ютерною технікою
 застарілість сценічних костюмів, реквізиту та декорацій для
художнього оформлення культурних заходів
 відсутність сучасної звукової та світлової техніки
 відсутність переносної сцени для організації концертів.
 Покращення матеріально-технічного стану закладів культури.
 Підвищення якості надання культурних послуг мешканцям та гостям
громади.
 Використання ресурсного потенціалу творчої молоді.
 Збільшення та професійний ріст діячів культури.
 Організація та проведення на належному рівні державних,
національних та культурних заходів.
 Придбання на тендерних умовах сцени, звукової та світлотехніки,
інших технічних засобів, інструменту та реквізиту.
 Укладання договорів на закупівлю.
 Передача обладнання на баланс управління культури.
 Розподіл техніки між сільськими будинками культури.
 Висвітлення подій у місцевих ЗМІ та на офіційному сайті.
2020 – 2022 роки
2020
2021
2022
Разом
1500
1500
1500
4500
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
кошти МТД
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.7. Збереження та розвиток культурних традицій громади
А.7.1. Відродження старих традицій громади
А.7.1.2. Розвиток музеїв та музейної справи на території громади
 Забезпечення належного контролю за обліком, збереженням та
використанням музейних фондів.
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Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

 Покращення матеріально-технічної бази музею.
 Популяризація кращих досягнень музеїв та музейних закладів на
території Ічнянської поєднаної територіальної громади;
 Вдосконалення програми підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації музейних працівників.
Ічнянська ОТГ
Мешканці Ічнянської ОТГ
У Краєзнавчому музеї Ічнянської міської ради зберігається близько 7
тисяч експонатів основного фонду і приблизно стільки ж одиниць
допоміжного фонду, що віддзеркалюють природу та історію Ічнянського
краю. Значну кількість експонатів становлять витвори місцевих митців,
як професійних, так і аматорських, і майстрів декоративно-ужиткового
мистецтва, спеціально зроблені або подаровані музею.
Музей художника М.М. Ге є відділом Краєзнавчого музею Ічнянської
міської ради. Новостворена музейна експозиція складається з трьох
розділів, кожен з яких розміщується в окремій кімнаті. Експонати музею
широко розкривають життєвий і творчий шлях художника М.М. Ге
У музеї – садибі Л.М. Ревуцького налічується більше 1000 експонатів.
Це особисті речі сім’ї Ревуцьких: музичні інструменти, оригінали і копії
документів, фотографії, музичні записи, книги, меблі, подарункові речі,
рукописи нот, посуд та ін. Речі розміщені у семи кімнатах. На території
садиби щороку проводиться обласний фольклорний дитячий конкурс
«Сонечко».
Метою проекту є створення більш сприятливих умов для розвитку
музейної справи в громаді, збереження та охорона культурної спадщини
як складової національного культурного надбання, збереження
культурних цінностей.
 Підвищення ролі музею в суспільному житті ОТГ;
 Створення належних умов щодо збереження державної частини
Музейного фонду України для майбутніх поколінь.
 Проведення поточного ремонту музейних приміщень (заміна 17 вікон,
ремонт водостічних жолобків та снігозатримики)
 Придбання утеплювача
 Ремонт вентиляційного каналу;
 Придбання (виготовлення) вітрин для експозицій
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
300
300
300
900
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
кошти МТД
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.7. Збереження та розвиток культурних традицій громади
А.7.1. Відродження старих традицій громади
А.7.1.3. Збереження культурної спадщини громади
 Збереження культурної спадщини громади;
 Популяризація історії та культури краю;
 Ефективне використання рекреаційних ресурсів, об’єктів історикокультурної спадщини та їх збереження;
Ічнянська ОТГ
Мешканці Ічнянської ОТГ
На території Ічнянської ОТГ знаходяться 167 об'єктів культурної
спадщини. Це давні поселення, кургани, пам’ятники тощо. Вони
розкривають широкі можливості для задоволення найвибагливіших
культурно-пізнавальних потреб відвідувачів. Для їх подальшого
збереження
та
обліку
проектом
передбачається
здійснити
інвентаризацію та запровадити облік пам’яток (об’єктів) історикокультурної спадщини на території громади.
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Очікувані результати:

1.Виготовлення облікових карток та паспортів об'єктів культурної
спадщини.
2. Забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини громади.
Ключові заходи проекту:
 Паспортизація об’єктів культурної спадщини громади.
 Укладення охоронних договорів (зобов’язань) на об’єкти культурної
спадщини громади.
 Інвентаризація пам’яток (об’єктів) історико-культурної спадщини на
території громади.
Період здійснення:
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
Орієнтовна вартість
50
50
50
150
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
кошти МТД
Ключові учасники реалізації Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

А.7. Збереження та розвиток культурних традицій громади
А.7.2. Оптимізація мережі закладів культури, наповнення їх новим
змістом діяльності
А.7.2.1. Реконструкція нежитлових приміщень під актову залу
Івангородської ЗОШ I-III ступенів
Головною ціллю даного проекту є покращення інфраструктури с.
Івангород, а саме забезпеченням жителів якісними умовами для
проведення культурно-масових заходів, та виявлення, а також розвиток
творчих здібностей дітей.
Також цілями даного проекту є:
 Підвищення культурного та духовного розвитку жителів с. Івангород;
 Забезпечення якісними умовами проведення культурно-масовими
заходами;
 Виявлення творчих та здібних дітей та дорослого населення;
 Реконструкція нежитлових приміщень під актову залу на 230 осіб із
застосуванням енергозберігаючих заходів.
Івангородський старостинський округ
811 чоловік
Одним із завдань громади є забезпечення жителів культурним,
духовним та естетичним розвитком. Таку функцію виконують різні
заклади культури та дозвілля.
Актуальність даного проекту полягає в тому, що на даний момент на
території Івангородського старостинського округу відсутній будинок
культури та місце проведення культурно-масових заходів для жителів
даного населеного пункту. Станом на 01.01.2019 року в даному
населеному пункті проживає 811 чоловік. Адже колишній СБК був
перебудований під школу.
Івангородська школа була побудована у 2008 році. У 2018 році в ній
навчалося 83 учня та працювало 16 учителів та 10 чоловік технічного
персоналу. Згідно соціально-економічного плану Ічнянської громади
Івангородська школа вважається опорною.
Для вирішення даної проблематики планується реконструкція
нежитлових приміщень під актову залу на 230 осіб з допоміжними
приміщеннями Івангородської школи Ічнянської ОТГ.
Проектом передбачається:
 Виконати заміну віконних та дверних заповнень на металопластикові;
 Виконати утеплення перекриття мінераловатним утеплювачем;
 Виконати нове оздоблення стін, стелі, підлог;
 Влаштування додаткових приміщень в межах існуючої будівлі;
 Виконати утеплення зовнішніх стін будівлі
Очікувані короткострокові результати проекту:
 можливість створення культурного центру дозвілля для обдарованих
школярів та молоді;
 можливість влаштування хореографічного класу;
 зростання відвідувачів будинку культури;
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Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

 додаткові надходження в місцевий бюджет від здачі приміщення
будинку культури в оренду;
 економія коштів бюджету через використання енергозберігаючих
технологій.
Довгострокові результати проекту:
 підвищення культурного рівня життя старостинського округу та
розвитку сільської місцевості в цілому за рахунок підвищення
культурного рівня мешканців;
 створення сприятливих умов для збереження колоритної культури,
звичаїв, традицій;
 відродження забутих національних традицій через організацію
додаткових гуртків та клубів за інтересами;
 Створення 5 додаткових робочих місць.
 Замовлення ПКД, проведення експертизи проекту.
 Проведення тендеру з відбору виконавця робіт.
 Укладення договору з переможцем тендеру.
 Проведення будівельно-ремонтних робіт.
 Введення об’єкта в експлуатацію.
2020 рік
2020
2021
2022
Разом
5515
0
0
5515
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР),
кошти МТД
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.7. Збереження та розвиток культурних традицій громади
А.7.2. Оптимізація мережі закладів культури, наповнення їх новим
змістом діяльності
А.7.2.2. Придбання автобуса для надання культурно-мистецьких
послуг
 Відродження і збереження пісенної та музичної спадщини Ічнянщини,
широке залучення населення, особливо дітей та молоді, до участі в
аматорській творчості, розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій
Ічнянщини;
 Забезпечення рівного доступу до культурно-мистецьких надбань
регіону для сільського населення громади, розширення переліку
надання платних послуг;
 Вирішення проблеми зміцнення матеріально-технічної бази закладів
культури Ічнянської об’єднаної територіальної громади шляхом
придбання автотранспорту для аматорських та художніх колективів
громади.
Ічнянська ОТГ
Мешканці Ічнянської ОТГ
Через відсутність відповідного автотранспорту для аматорських та
художніх колективів ОТГ гостро стоїть питання їх переміщення по
території громади в період проведення виїзних святкових заходів, а
також питання участі у різноманітних фестивалях та конкурсах, які
відбуваються в інших районах та областях.
Проектом передбачається придбання автотранспорту для виїздів
працівників культури та художніх колективів громади з метою
підвищення рівня гастрольної діяльності. Придбаний автобус буде
передано на баланс відділу культури і туризму Ічнянської міської ради,
проте, користуватися ним зможуть всі заклади культури ОТГ. Наявність
автобусу дозволить надавати культурно мистецькі послуги жителям тих
населених пунктів, де відсутні заклади культури.
 Підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті
об’єднаної громади;
 Створення умов для належного функціонування мережі закладів
культури Ічнянської ОТГ;
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 Надання якісних культурно-мистецьких послуг для всіх верств
населення, в тому числі і в самих віддалених населених пунктах
громади.
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль

 Визначення класу автобуса, який необхідно придбати (Формування
тендерної документації із остаточним формулюванням вимог до
технічних характеристик автобуса)
 Оголошення тендеру на закупівлю;
 Визначення переможця тендеру та укладання з ним договору на
придбання автобуса;
 Оформлення документів та передача автобуса на баланс відділу
культури і туризму Ічнянської міської ради
2021 рік
2019
2020
2021
Разом
0
0
2300
2300
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.7. Збереження та розвиток культурних традицій громади
А.7.2. Оптимізація мережі закладів культури, наповнення їх новим
змістом діяльності
А.7.2.3. Створення умов для ефективної роботи клубних установ
громади
 Вдосконалення роботи клубних установ громади з застосуванням
сучасних форм та методів.
 Організація державних та загальноміських свят, культурно-масових
заходів.
 Збереження клубної мережі на території громади.
 Покращення матеріально-технічної бази клубних установ громади.
Ічнянська ОТГ
Мешканці Ічнянської ОТГ
Метою проекту є створення належних умов для якісної та продуктивної
роботи підпорядкованих відділу культури і туризму Ічнянської міської
ради клубних установ громади. Приміщення та матеріально-технічна
база клубних установ морально застаріла і зносилася на 90%,
обладнання
потребує ремонту та модернізації. Проектом
передбачається провести поточний ремонт клубних установ на
території громади для відновлення їх повноцінної діяльності.
 Збереження та розвиток клубних установ.
 Створення належних умов для подальшого розвитку і пропаганди
національно – культурних традицій нашого народу.
 Створення комфортних умов перебування для учасників клубних
формувань та відвідувачів культурно – мистецьких заходів.
 Підвищення рівня культурного обслуговування населення.
 Залучення до роботи у клубних установах молодих кваліфікованих
фахівців.
 Замовлення ПКД, (за необхідності - проведення експертизи проектів).
 Проведення тендеру з відбору виконавця робіт.
 Укладення договору з переможцем тендеру.
 Проведення ремонтних робіт в клубних установах громади.
 Введення об’єктів в експлуатацію.
2019 – 2021 роки
2020
2021
2022
Разом
500
500
500
1500
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

А.7. Збереження та розвиток культурних традицій громади
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Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

А.7.2. Оптимізація мережі закладів культури, наповнення їх новим
змістом діяльності
А.7.2.4. Розвиток Ічнянської школи мистецтв
 Створення належних умов для функціонування системи початкової
мистецької освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання
дитини, створює оптимальні умови для розвитку та творчої реалізації
дітей та молоді,
 Забезпечення вільного доступу до мистецької освіти;
 Удосконалення змісту, організаційних форм, методів мистецької
освіти.
Ічнянська ОТГ
Учні та працівники Ічнянської школи мистецтв

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:

2.4.

Метою проекту є забезпечення вільного творчого, інтелектуального,
духовного розвитку дітей та учнівської молоді у початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах, доступності
позашкільної та фахової освіти, гарантування права на її здобуття.
Також важливим моментом є поліпшення умов організації повноцінного
навчального процесу.
 Створення умов для забезпечення доступності мистецької освіти,
творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей;
 Забезпечення повноцінного виконання типових навчальних планів
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;
 Зміцнення матеріально-технічної бази початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів (ремонт, забезпечення музичними
інструментами, комплектами комп’ютерної та оргтехніки, наочними
посібниками, звукотехнічною апаратурою тощо);
 Поліпшення забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів літературою: нотною, методичною, довідковою та
ін.
 Придбання на тендерних умовах музичних інструментів та
обладнання, сценічних костюмів, техніки, меблів, інвентарю.
 Укладання договорів на закупівлю.
 Передача обладнання на баланс Ічнянської школи мистецтв.
 Проведення поточного ремонту учбових приміщень школи.
 Висвітлення подій у місцевих ЗМІ та на офіційному сайті.
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
275
300
300
875
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету (у т.ч. ДФРР)
Ічнянська міська рада, Підрядні підприємства та організації

Показники оцінки реалізації Програми 1

Очікувані результати
(назва цілей)
А.1. Покращення
комунальних послуг

А.1.1. Налагодження
системи поводження з
відходами

Індикатори досягнення очікуваних
результатів

Відповідальні за збір
даних за індикатором

 % приросту населення громади
 Обсяги залучених коштів МТД, кредитів,
інвестиційних, інших ресурсів
 Обсяг фінансування заходів з охорони
навколишнього природного середовища

Відділ житловокомунального
господарства,
комунальної власності та
благоустрою,
Сектор економічного
розвитку та інвестицій
Відділ житловокомунального
господарства,
комунальної власності та
благоустрою, комунальні
підприємства

 % укладених договорів на вивіз побутових
відходів
 Кількість
встановлених
контейнерів
(контейнерних майданчиків) для збору
побутових відходів
 % запровадження роздільного збирання
побутових відходів
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А.1.2. Будівництво
сучасного
сміттєзвалища

А.1.3. Технічне
оснащення комунальних
підприємств

А.1.4. Розширення
переліку комунальних
послуг, що надаються
мешканцям громади
А.2. Розвиток
інфраструктури та
благоустрій населених
пунктів

А.2.1. Благоустрій
громадських місць на
території громади

А.2.2. Розбудова мережі
доріг в громаді та
покращення їх якості

А.2.3. Розвиток
спортивної
інфраструктури та
рекреації

А.2.4. Розвиток та
реконструкція мереж
водопостачання та
водовідведення

А.3. Покращення рівня
безпеки в громаді

 % збільшення відсортованих відходів, що
підлягають вторинній переробці
 % зменшення негативного впливу на
довкілля
 % зменшення обсягів ТПВ, які надходять на
полігон
 % скарг, у порівняні з попереднім періодом,
на роботу комунальних служб
 Швидкість реагування комунальних служб
на аварії
 Витрати коштів на ремонт обладнання та
автотранспорту
 % скарг, у порівняні з попереднім періодом,
на роботу комунальних служб
 Стан сплати за надані житлово-комунальні
послуги
 % задоволеності жителів станом житлового
фонду
 % задоволеності жителів привабливим
зовнішнім
виглядом
населених
пунктів
громади
 Зменшення рівня захворюваності серед
мешканців громади
 Кількість нових та кількість оновлених
рекреаційних зон
 % скарг місцевих жителів на стан
благоустрою населених пунктів громади

 %
зменшення
кількості
дорожньотранспортних пригод в громаді
 % задоволеності водіїв та пішоходів
транспортною логістикою в громаді
 Кількість встановлених нових дорожніх
знаків
 Кількість нових веломаршрутів на території
громади
 Протяжність облаштованих велодоріжок,
км.
 % зростання задоволеності мешканців
умовами відпочинку
 кількість нових спортивних споруд в громаді
 Дані щодо відвідування нових спортивних
споруд жителями громади
 % задоволеності дітей, молоді, а також
людей
з
обмеженими
можливостями
послугами, які вони отримують на нових
спортивних спорудах
 Протяжність
реконструйованих
мереж
системи водовідведення
 % зменшення експлуатаційних витрат на
усунення аварій
 % зменшення випадків скиду нечистот
асенізаційними машинами в несанкціонованих
місцях
 % зменшення правопорушень в громаді
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Відділ житловокомунального
господарства,
комунальної власності та
благоустрою, комунальні
підприємства
Відділ житловокомунального
господарства,
комунальної власності та
благоустрою, комунальні
підприємства
Відділ житловокомунального
господарства,
комунальної власності та
благоустрою, комунальні
підприємства
Відділ житловокомунального
господарства,
комунальної власності та
благоустрою, комунальні
підприємства
Відділ житловокомунального
господарства,
комунальної власності та
благоустрою, комунальні
підприємства
Відділ житловокомунального
господарства,
комунальної власності та
благоустрою, комунальні
підприємства

Відділ житловокомунального
господарства,
комунальної власності та
благоустрою, комунальні
підприємства
Відділ освіти, сектор
молоді та спорту
Відділ житловокомунального
господарства,
комунальної власності та
благоустрою, комунальні
підприємства
Відділ житловокомунального
господарства,
комунальної власності та

А.3.1. Розбудова мережі
відеомоніторингу в
населених пунктах
громади

 % підвищення рівня безпеки громадян, що
перебувають на території громади
 % та оперативність розкриття злочинів,
скоєних на території громади

А.3.3. Підвищення рівня
екологічної безпеки на
території громади

 Кількість проведених заходів, спрямованих
на охорону довкілля та покращення умов
проживання населення
 Зниження рівня викидів СО2 в атмосферу
від
стаціонарних та пересувних джерел
забруднення
 % задоволеності жителів громади рівнем
екологічної безпеки

А.4. Підвищення
енергоефективності та
енергозбереження

 % зменшення енергоспоживання в громаді

А.4.2. Реалізація
енергоефективних
заходів в комунальних
установах громади

 % зменшення споживання ресурсів в
бюджетних установах громади, завдяки
системі муніципального енергоменеджменту
 % збільшення щорічної економії коштів,
завдяки впровадженню заходів першого етапу
з підвищення енергоефективності об`єктів
бюджетної сфери
 Кількість будівель комунальної власності та
житлового
фонду,
в
яких
проведено
енергоаудит
 Кількість будівель комунальної власності та
житлового
фонду,
в
яких
проведено
термомодернізацію
 Зниження рівня захворюваності на території
громади
 % задоволеності жителів громади якістю
медичних послуг
 % задоволеності жителів міста якістю
надання медичної допомоги
 Індекс народжуваності та смертності
 % зростання середнього віку жителів
громади

А.5. Надання якісних
медичних послуг
А.5.3. Покращення
матеріально-технічного
оснащення медичних
закладів громади
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благоустрою, комунальні
підприємства
Ічнянське відділення
поліції Прилуцького
відділу поліції Головного
управління Національної
поліції в Чернігівській
області
Відділ житловокомунального
господарства,
комунальної власності та
благоустрою, комунальні
підприємства
Ічнянське відділення
поліції Прилуцького
відділу поліції Головного
управління Національної
поліції в Чернігівській
області
Відділ житловокомунального
господарства,
комунальної власності та
благоустрою, комунальні
підприємства
Ічнянське відділення
поліції Прилуцького
відділу поліції Головного
управління Національної
поліції в Чернігівській
області
Відділ житловокомунального
господарства,
комунальної власності та
благоустрою, комунальні
підприємства
Відділ освіти, відділ
культури і туризму
Відділ житловокомунального
господарства,
комунальної власності та
благоустрою, комунальні
підприємства
Відділ освіти, відділ
культури і туризму
Ічнянська ЦРЛ, Ічнянська
ЦПМСД

Ічнянська ЦРЛ, Ічнянська
ЦПМСД
Ічнянська ЦРЛ, Ічнянська
ЦПМСД

А.6. Забезпечення
доступу до якісної
освіти
А.6.2. Матеріальнотехнічне та методикодидактичне оснащення
шкіл

А.7. Збереження та
розвиток культурних
традицій громади
А.7.1. Відродження
старих традицій громади
А.7.2. Оптимізація
мережі закладів
культури, наповнення їх
новим змістом
діяльності

 Рівень надання освітніх послуг освітніми
установами громади для осіб різного віку (з
розбивкою за статтю)

Відділ освіти

 Рівень успішності випускників шкіл громади
за результатами ЗНО
 % задоволеності жителів громади якістю
надання освітніх послуг
 Кількість проведених регіональних освітніх
заходів на базі навчальних закладів громади
 % жителів, які позитивно оцінюють
культурний простір в громаді
 Кількість подій (фестивалів, конференцій,
святкувань) на рік
 Кількість
дитячих
та
юнацьких
різноформатних творчих заходів
 Кількість відвідувачів гуртків за інтересами
на базі закладів культури.
 Кількість створених нових культурних
просторів
 Кількість проведених творчих заходів
 % дітей, молоді, людей старшого віку,
залучених до заходів культурно-мистецького
спрямування (в розбивці за статтю)

Відділ освіти

Відділ культури і туризму

Відділ культури і туризму

Відділ культури і туризму

Для реалізації проектів будуть використані кошти місцевих бюджетів, державних цільових
фондів, міжнародної технічної допомоги, інші джерела.
Загальні обсяги фінансування проектів у розрізі стратегічних цілей, тис. грн
Стратегічна ціль

2019
150

2020

2021

2022

15057,2

5000

3500

8129,5

41266

28772

21200

750

9350

1600

350

8132,6

14443

12500

12517,5

А.5. Надання якісних медичних послуг

0

0

1900

0

А.6. Забезпечення доступу до якісної освіти

0

4100

2000

2000

1125

8165

4950

1500

18287,1

92381,2

56722

41067,5

А.1. Покращення комунальних послуг
А.2. Розвиток інфраструктури та благоустрій
населених пунктів
А.3. Покращення рівня безпеки в громаді
А.4. Підвищення енергоефективності та
енергозбереження

А.7. Збереження та розвиток культурних традицій
громади
Всього на рік, тис. грн

Загальний обсяг фінансування Програми протягом 2019-2022 років складає 208457,80 тис.
грн.
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3. Програма 2. «Належні умови розвитку та функціонування
бізнесу»
3.1. Загальна характеристика Програми 2. «Належні умови розвитку
та функціонування бізнесу»
Мета реалізації Програми 2: вироблення сильної місцевої політики, спрямованої на створення
сприятливого бізнес-середовища, сприяння розвитку пріоритетних сфер місцевої економіки,
покращення інвестиційного клімату в Ічнянській об’єднаній територіальній громаді,
підвищення її туристичної та відпочинкової привабливості громади.
Завдання програми:
1. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, у т.ч. пріоритетних сфер економіки.
2. Створення сприятливого інвестиційного клімату.
3. Підвищення туристичної та відпочинкової привабливості громади.
Програма 2. Належні умови розвитку та функціонування бізнесу
Стратегічні цілі
В.1.
Створення сприятливих умов
для розвитку бізнесу, у т.ч.
пріоритетних сфер економіки

В.2.
Створення сприятливого
інвестиційного клімату

В.3.
Підвищення туристичної та
відпочинкової привабливості
громади

Оперативні цілі
В.1.1.
Розробка програми розвитку
малого, середнього бізнесу

В.2.1.
Створення бази даних
інвестиційних пропозицій

В.1.2.
Створення Центру надання
адміністративних послуг

В.2.1.
Створення системи супроводу
інвестора

В.1.3.
Удосконалення дозвільних
процедур для бізнесу

В.2.1.
Реалізація промоційної
інвестиційної кампанії

В.1.4.
Створення інфраструктури
підтримки розвитку бізнесу

В.3.1.
Інституційна підтримка
розвитку туризму, зокрема –
зеленого
В.3.2.
Розробка маркетингової
стратегії Ічнянської громади
В.3.2.
Створення інформаційнотуристичного центру

В.1.5.
Розробка нових планувальних
документів
В.1.6.
Підтримка розвитку
кооперативів

Схема стратегічних і оперативних цілей Програми 2
Проекти, що реалізовуватимуться в рамках Програми 2, будуть спрямовані на подолання
таких проблем:
 Недостатня розвиненість інфраструктури підтримки МСП
 Низький рівень професійних знань і досвіду підприємців-початківців щодо умов
започаткування та ведення підприємницької діяльності
 Низька підприємницька активність населення
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 Нестача інформації для бізнесу щодо потенційних ринків збуту їх продукції та послуг
 Відсутність роз’яснювальної роботи для підприємців стосовно можливостей виходу на
ринки ЄС та інших країн Світу
 Відсутність інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності
 Недостатня кількість, належним чином розроблених, інвестиційних пропозицій
 Низький рівень зацікавленості зі сторони потенційного інвестора
 Недостатня увага приділяється маркетингу та промоції
 Низька платоспроможність туристів і місцевого населення
 Недостатній рівень підготовки працівників місцевих рад з питань співпраці з інвесторами,
супроводу та реалізації інвестиційних проектів
 Низька підприємницька активність населення
 Невідповідність фахового рівня персоналу потребам бізнесу, дефіцит кваліфікованих
трудових ресурсів
 Негативний імідж підприємництва
 Недостатній рівень якості послуг для туристів з розміщення, харчування, відпочинку й
розваг, транспортного забезпечення
Планується реалізація 12 проектів за трьома стратегічними цілями: В.1. Створення
сприятливих умов для розвитку бізнесу, у т.ч. пріоритетних сфер економіки; В.2. Створення
сприятливого інвестиційного клімату, В.3. Підвищення туристичної та відпочинкової
привабливості громади.

3.2. Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів
Програми 2. «Належні умови розвитку та функціонування бізнесу»

Проекти за стратегічними цілями

Бюджет, тис. грн.

Термін
реалізації
2019

2020

2021

2022

Всього

В.1. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, у т.ч. пріоритетних сфер економіки
В.1.1.1. Програма розвитку малого і
середнього підприємництва Ічнянської
ОТГ на 2020-2022 роки

2020 – 2022

0

50

50

50

150

В.1.2.1. Капітальний ремонт актового
залу за адресою: площа Т.Шевченка, 1
для влаштування ЦНАПу

2019-2020

500

500

0

0

1000

2020 – 2022

0

1000

1000

1000

3000

2020 – 2022

0

2000

2000

2000

6000

2020 – 2022

0

1000

1000

1000

3000

2020 – 2022

0

50

50

50

150

500

4600

4100

4100

13300

2020 – 2021

0

10

10

0

20

2021

0

0

50

0

50

В.1.5.1. Виготовлення топографічної
зйомки населених пунктів Ічнянської ОТГ
В.1.5.2. Виготовлення генеральних
планів населених пунктів Ічнянської ОТГ
В.1.5.3. Виготовлення плану зонування
для населених пунктів Ічнянської ОТГ
В.1.6.1. Підтримка створення
сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів в Ічнянській громаді
Всього за стратегічною ціллю В.1.

В.2. Створення сприятливого інвестиційного клімату
В.2.1.1. Створення електронної бази
даних інвестиційних об’єктів громади
В.2.3.1. Розробка інвестиційного
паспорту Ічнянської ОТГ
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Всього за стратегічною ціллю В.2.

0

10

60

0

70

В.3. Підвищення туристичної та відпочинкової привабливості громади
В.3.1.1. Розвиток та вдосконалення
туристично-рекреаційної інфраструктури
В.3.1.2. Розвиток туристичної і
транспортної інфраструктури громади
В.3.3.1. Популяризація туристичного
потенціалу Ічнянської ОТГ
В.3.3.2. Просвітницька діяльність та
науково-освітнє забезпечення розвитку
туризму
Всього за стратегічною ціллю В.3.

2019 – 2021

50

50

50

0

150

2019 – 2021

20

20

20

0

60

2019 – 2021

20

20

20

0

60

2019 – 2021

5

5

5

0

15

95

95

95

0

285

595

4705

4255

4100

13655

Всього за Програмою 2

Загальна кількість проектів та обсяги їх фінансування
Кількість проектів
Обсяг фінансування Програми 2, тис. грн

2019

2020

2021

2022

5
595

11
4705

11
4255

5
4100

3.3. Каталог проектів Програми 2. «Належні умови розвитку та
функціонування бізнесу»
3.3.1. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі
В.1. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, у т.ч. пріоритетних
сфер економіки
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

В.1. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, у т.ч.
пріоритетних сфер економіки
В.1.1. Розробка програми розвитку малого, середнього бізнесу
В.1.1.1. Програма розвитку малого і середнього підприємництва
Ічнянської ОТГ на 2020-2022 роки
 Зростання конкурентоспроможності сектора малих і середніх
підприємств.
 Фінансово-кредитна підтримка малого і середнього підприємництва.
 Удосконалення інфраструктури підтримки малого і середнього
бізнесу.
 Виробництво конкурентоздатної продукції.
 Запровадження виробничих процесів з використанням місцевої
сировини та відходів виробництва / бішофіт і інші.
 Надання побутових послуг населенню, поліпшення їх структури та
якості обслуговування.
 Розвиток „зеленого” туризму та ресторанного бізнесу.
 Залучення інвестицій в сектор малого бізнесу району.
Ічнянська ОТГ
Діючі та потенційні підприємці громади
З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємницького
середовища в регіоні, стимулювання інвестиційної та інноваційної
активності суб’єктів малого і середнього бізнесу, забезпечення
зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи
громадян, сприяння суб’єктам підприємництва у просуванні вироблених
ними товарів (робіт, послуг) буде підготовлено Програму розвитку
малого і середнього підприємництва на 2020-2023 роки.
 Збільшення кількості підприємців;
 Збільшення виробництва товарів та послуг місцевими підприємцями;
 Покращення умов ведення бізнесу на території громади;
 Покращено інфраструктуру підтримки малого та середнього бізнесу.
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Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації

 Створення робочої групи з розробки програми;
 Розробка програми розвитку малого і середнього підприємництва
Ічнянської ОТГ на 2020-2023 роки;
 Проведення громадських слухань та затвердження програми на сесії
міської ради.
2020 – 2022 роки
2020
2021
2022
Разом
50
50
50
150
Кошти міського бюджету, кошти МТД
Ічнянська міська рада, підприємці громади

В.1. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, у т.ч.
пріоритетних сфер економіки
В.1.2. Створення Центру надання адміністративних послуг
В.1.2.1. Капітальний ремонт актового залу за адресою: площа
Т.Шевченка, 1 для влаштування ЦНАПу
 Капітальний ремонт приміщення для влаштування ЦНАПу
 Створення умов для надання мешканцям громади якісних
адміністративних послуг.
 Підвищення рівня інвестиційної привабливості громади.
 Спрощення процедур для започаткування та ведення бізнесу на
теренах громади.
Ічнянська ОТГ
Мешканці Ічнянської ОТГ
На даний час мешканці Ічнянської ОТГ отримують адміністративні
послуги в районному ЦНАПі, де немає відповідних умов як для
працівників, так і для відвідувачів.
Проектом передбачається повести ремонт приміщення, де буде
розташований ЦНАП Ічнянської ОТГ, з метою створення умов для
якісного і широкого спектру надання адміністративних послуг, у т.ч. для
людей з обмеженими можливостями (пандуси, холи), а також для
комфортної реєстрації бізнесу.
Приміщення знаходиться за адресою пл. Т. Г. Шевченка, 1, м. Ічня,
Чернігівської області. У будівлі, де розміщена Ічнянська міська рада,
Ічнянська районна державна адміністрація та Ічнянська районна рада.
На даний момент це приміщення є актовою залою. Площа приміщення
72,1 квадратний метр. Створення ЦНАП дасть змогу збільшити перелік
надання адміністративних послуг, а також створить нові робочі місця в
структурі ОТГ. Також ЦНАП дасть можливість приносити додаткові
надходження до бюджету.
 Збільшення якісного спектру адміністративних послуг, що надаються
населенню, та збільшення кількості суб’єктів звернення.
 Зниження рівня соціальної напруги та підвищення рівня довіри до
влади та процесів змін, які відбуваються у суспільстві.
 Збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок збільшення
кількості та якості надання адмінпослуг.
 Спрощення процедур реєстрації бізнесу.
До основних заходів проекту належить:
 Виготовлення ПКД;
 Проведення тендеру по відбору виконавця ремонтних робіт;
 Визначення переможця та підписання з ним договору на виконання
ремонтних робіт;
 Проведення будівельно-монтажних робіт;
 Введення об’єкта в експлуатацію
2020 рік
2020
2021
2022
Разом
1000
0
0
1000
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету, кошти МТД
Ічнянська міська рада, підприємці громади, проекти МТД
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проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

В.1. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, у т.ч.
пріоритетних сфер економіки
В.1.5. Розробка нових планувальних документів
В.1.5.1. Виготовлення топографічної зйомки населених пунктів
Ічнянської ОТГ
 Обґрунтування землевпорядної документації для приватизації та
укладення договору оренди земельної ділянки;
 Обґрунтування передпроектної та проектної документації при
будівництві нових об'єктів, розширення об'єктів, реконструкції та
технічних змінах вже існуючих об'єктів;
 Створення і ведення різних кадастрів;
 Формування систем обліку технічної інвентаризації об'єктів
нерухомості.
Ічнянська ОТГ
Мешканці Ічнянської ОТГ
Топографо-геодезична зйомка - це детальна зйомка місцевості, яка
відображає рельєф місцевості, висоти, кути і відстані, все елементів
місцевості, існуючі забудови, відображає всі наземні і підземні
комунікації у відповідності з масштабом і генералізацією місцевості.
Топографо-геодезична зйомка проводиться з метою розробки і
складання топографічної карти або плану місцевості, як цифровому
вигляді, так і в паперовому.
Топографічне знімання необхідне для проектування, отримання дозволу
на будівництво і здавання в експлуатацію об'єктів нерухомості, а також
в оформленні генеральних планів територій.
Сьогодні топографічна зйомка (топозйомка) є обов'язковою при
будівництві будівель і споруд, проводиться на всіх етапах будівництва
від отримання дозволу, обстеження території земельної ділянки і
проектування, до здачі в експлуатацію і отримання права власності, від
закладки фундаменту до прокладки комунікацій і їх нанесення на
генеральний план території.
 складання плану місцевості Ічнянської ОТГ.
 складання топографічних карт населених пунктів Ічнянської ОТГ.
До основних заходів проекту належить:
 Проведення тендеру по відбору виконавця робіт;
 Визначення переможця та підписання з ним договору на виконання
робіт;
 Виготовлення топографічної зйомки населених пунктів Ічнянської
ОТГ;
2020 – 2022 роки
2020
2021
2022
Разом
1000
1000
1000
3000
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету, кошти МТД
Ічнянська міська рада, підприємці громади, проекти МТД

В.1. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, у т.ч.
пріоритетних сфер економіки
В.1.5. Розробка нових планувальних документів
В.1.5.2. Виготовлення генеральних планів населених пунктів
Ічнянської ОТГ
 Управління соціально-економічним розвитком Ічнянської ОТГ.
 Отримання інструменту реалізації довгострокової політики розбудови
громади.
 Визначення змісту стратегічної і оперативної діяльності органу
виконавчої влади щодо раціонального використання території громади.
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Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:

 Комплексна оцінка екологічних, соціальних, інженерно технічних та
інших передумов і обмежень на території громади.
 Оцінка опорного каркасу території об’єднаної громади (річок, озер,
транспортні комунікації тощо) та його вплив на майбутнє використання
території.
 Визначення та обґрунтування шляхів вирішення проблем
використання території міської ради, спільних проектів розбудови
громади, інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури.
 Взаєморозміщення виробництв, розселення природоохоронних,
оздоровчих, рекреаційних, історико-культурних об’єктів, установлення,
передбачених законодавством, обмежень на їх планування, забудову та
інше використання.
Ічнянська ОТГ
Мешканці Ічнянської ОТГ
В сучасних умовах зростає роль планування територій як ефективного
засобу державного регулювання її використання, яке забезпечує
взаємоузгодження в цій сфері інтересів особистості, суспільства та
держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних
одиниць.
Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної
документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування
довгострокової стратегії планування та забудови території населеного
пункту.
У результаті розроблення генерального плану та детального плану
території буде реалізовано довгострокову стратегію планування та
забудови територій об’єднаної територіальної громади та населених
пунктів, що входять до її складу. Матеріали генеральних планів та іншої
містобудівної документації мають використовуватися для розроблення
бізнес-паспортів територій, в яких рекламувалася б їх інвестиційна
привабливість.
 Забезпечення ефективного перспективного планування розвитку
Ічнянської об’єднаної територіальної громади.
 Створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури громади,
економічного та соціального зростання.
 Створення умов для підвищення інвестиційної привабливості
громади.
 Впорядкована система землекористування в населених пунктах
об’єднаної територіальної громади.
 Створені умови для забезпечення законних прав громадян, фізичних
та юридичних осіб на їх зайняття містобудівною діяльністю.
 Збільшення кількості забудовників та, відповідно, укладених угод про
пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури населених пунктів громади.
До основних заходів проекту належить:
 генеральних планів та укладання договору
 складання разом із розробником та затвердження проекту завдання
на розроблення генерального плану
 надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення
об’єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх
збирання;
 фінансування розроблення генеральних планів;
 виконання робіт;
 проведення громадських слухань щодо погодження проекту
генерального плану населених пунктів громади;
 розгляд проекту генеральних планів архітектурно-містобудівною
радою
 подання на затвердження завершеного проекту генеральних планів
на сесії.
2020 – 2022 роки
2020
2021
2022
Разом
2000
2000
2000
6000
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету, кошти МТД
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Ключові учасники реалізації
проекту:

Ічнянська міська рада, підрядна організація

Стратегічна ціль

В.1. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, у т.ч.
пріоритетних сфер економіки
В.1.5. Розробка нових планувальних документів

Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

В.1.5.3. Виготовлення плану зонування для населених пунктів
Ічнянської ОТГ
 Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини
 Забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру
 Запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва,
зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища,
охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі
ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель
сільськогосподарського призначення і лісів.
Ічнянська ОТГ
Мешканці Ічнянської ОТГ
План зонування території розробляється на основі генерального плану
населеного пункту (у його складі або як окремий документ) з метою
визначення умов та обмежень використання території для містобудівних
потреб у межах визначених зон.
План зонування території розробляється з метою створення
сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів
виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного
середовища, охорони та використання територій з особливим статусом,
у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також
земель сільськогосподарського призначення і лісів.
 Забезпечення сталого розвитку територій населених пунктів громади.
 Збереження навколишнього природного середовища та об'єктів
культурної спадщини.
До основних заходів проекту належить:
 Прийняття рішення про розроблення Плану зонування;
 Визначення виконавця розробки плану зонування;
 Розробка плану зонування територій громади;
 Затвердження планів зонування.
2020 – 2022 роки
2020
2021
2022
Разом
1000
1000
1000
3000
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету, кошти МТД
Ічнянська міська рада, підрядна організація

В.1. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, у т.ч.
пріоритетних сфер економіки
В.1.6. Підтримка розвитку кооперативів
В.1.6.1. Підтримка створення сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів в Ічнянській громаді
 Підвищення конкурентоздатності на споживчому ринку дрібних
сільськогосподарських товаровиробників
 Створення на теренах Ічнянської громади сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
Ічнянська ОТГ
Понад 11000 сільського населення громади
Зміни
в
українському
законодавстві
сприяють
поширенню
кооперативного руху в галузі сільського господарства, однак брак
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Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:

досвіду – стримує. Проектом передбачається популяризація та
інформування населення про можливості сільськогосподарських
кооперативів, організаційне сприяння їх розвитку через надання в
оренду приміщень та земель сільськогосподарського призначення,
проведення навчання потенційних керівників кооперативів.
 Зростання
ефективності
дрібних
сільськогосподарських
товаровиробників Ічнянський громади.
 Покращення добробуту мешканців сільських населених пунктів
громади.
 Створення нових робочих місць.
 Працюючі сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.
 Проведення інвентаризації об’єктів нерухомості, землі та розрахунок
суми орендної плати для суб’єктів господарювання.
 Проведення зустрічей з мешканцями громади та роз’яснення
основних складових сільської кооперації, юридична складова.
 Виявлення потенційно зацікавлених мешканців, домогосподарств у
створенні СОК.
 Формування та створення в населених пунктах громади ініціативних
груп майбутніх кооперативів.
 Консультативно-дорадча допомога в оформленні та реєстрації
статутних документів.
 Сприяння у залученні представників СОК громади до участі у
сільськогосподарських ярмарках, виставках в межах та за межами
громади.
2020 – 2022 роки
2020
2021
2022
Разом
150
50
50
50
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету, кошти МТД
Ічнянська міська рада, проекти МТД

3.3.2. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі
В.2. Створення сприятливого інвестиційного клімату
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

В.2. Створення сприятливого інвестиційного клімату
В.2.1. Створення бази даних інвестиційних пропозицій
В.2.1.1. Створення електронної бази даних інвестиційних об’єктів
громади
 Презентація Ічнянської громади як громади з потужним економічним
та привабливим інвестиційним кліматом.
 Висвітлення позитивного досвіду інвестиційної діяльності в Ічнянській
громаді.
 Залучення місцевих та закордонних інвесторів до Ічнянської ОТГ для
реалізації проектів та території громади.
 Збільшення кількості робочих місць та рівня зайнятості населення.
 Використання незадіяних земель та об’єктів нерухомості комунальної
власності.
 Збільшення надходжень до міського бюджету.
Ічнянська ОТГ
Мешканці Ічнянської ОТГ
На території Ічнянської громади є об’єкти, які можуть бути запропоновані
інвесторам – земельні ділянки, вільні від забудови, та будівлі, які не
використовуються взагалі або використовуються неефективно. Для
того, щоб інформація про ці об’єкти стала доступною для потенційних
інвесторів
(вітчизняних
та
іноземних),
необхідно
провести
інвентаризацію та паспортизацію таких об’єктів і ввести інформацію про
них у електронну Інтернет-базу даних. Залучення інвесторів, які б зуміли
по-господарськи використати потенціал даних об’єктів з користю як для
себе, так і для територіальної громади, дозволить ефективно задіяти

121

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

потенціал території ОТГ, забезпечить створення нових робочих місць,
збільшення надходжень до бюджету громади, зростання добробуту
жителів.
 Створена мережева база даних об’єктів для залучення інвестицій
розміщена на сайті громади двома мовами (українською, англійською).
 Надруковано інформаційні буклети з інформацією про об’єкти для
залучення інвестицій.
 Покращено інвестиційний клімат в громаді.
 Залучено інвесторів українських та закордонних.
 Забезпечено ефективне використання об’єктів комунальної
власності: землі та будівель, майнових комплексів.
 Зменшено рівень безробіття, підвищено добробут мешканців
громади.
 Збільшено надходжень до бюджету.
 Проведення інвентаризації об’єктів, які можуть становити
інвестиційний інтерес.
 Створення на офіційному веб-сайті міської ради в мережі Інтернет
двомовної бази даних об’єктів для залучення інвестицій;
 Презентація інформації про інвестиційно-привабливі об’єкти на
території ОТГ з їх детальним описом також в місцевих та регіональних
ЗМІ, соціальних сторінках в мережі Інтернет, дошках оголошень, у
інформаційних буклетах;
 Визначення кола потенційних інвесторів, проведення переговорів з
ними щодо умов інвестування.
2020 – 2021 роки
2020
2021
2022
Разом
20
10
10
0
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету, кошти МТД
Ічнянська міська рада, проекти МТД

В.2. Створення сприятливого інвестиційного клімату
В.2.3. Реалізація промоційної інвестиційної кампанії
В.2.3.1. Розробка інвестиційного паспорту Ічнянської ОТГ
 Поширення інформації про інвестиційний клімат та інвестиційної
можливості ОТГ.
 Представлення Ічнянської ОТГ як потенційно економічно привабливої
території Чернігівщини із сприятливим інвестиційним кліматом та
можливостями.
 Залучення місцевих та закордонних інвесторів до Ічнянської ОТГ для
реалізації проектів на території об’єднаної громади.
 Збільшення кількості робочих місць та рівня зайнятості населення.
 Використання незадіяних земель та об’єктів нерухомості і
комунальної власності.
 Будівництво нових та реконструкція існуючих промислових об’єктів.
 Розвиток бізнесу.
 Створення нових підприємств та інших суб'єктів підприємницької
діяльності.
 Збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок надходжень
податків від розвитку промислових та сільськогосподарських об'єктів
виробництва.
Ічнянська ОТГ
Мешканці Ічнянської ОТГ
При зростанні рівня конкуренції за залучення зовнішніх інвестицій в
конкурентній боротьбі виграють ті суб'єкти, які створять найкращі умови
для діяльності інвесторів та вестимуть активну PR-компанію з
інформування потенційних інвесторів про переваги ведення бізнесу в
конкретній громаді. Універсальним інструментом для вирішення
вказаного завдання може стати інвестиційний паспорт Ічнянської
об’єднаної територіальної громади, де буде інформація про
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Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:

інвестиційний клімат та інвестиційні можливості громади. Громаді
потрібно залучити інвесторів, які зуміють ефективно використати
потенціал об’єктів, які можуть становити інвестиційний інтерес, з
користю для територіальної громади. Це забезпечить створення нових
робочих місць, збільшення надходжень до міського бюджету, зростання
добробуту жителів громади.
 Зібрано інформацію та надруковані примірники інвестиційного
паспорту Ічнянської громади.
 Інвестиційні паспорти розіслано потенційним інвесторам.
 Покращено інвестиційний клімат в громаді.
 Збільшено доходи місцевого бюджету.
 Створено нові робочі місця, зменшено рівень безробіття.
 Забезпечено зростання економічного потенціалу ОТГ.
 Налагоджено міжнародні економічні та торговельні зв’язки Ічнянської
ОТГ.
 Створено електронну і паперову версію інвестиційного паспорта
громади. PDF – версію інвестиційного паспорта громади розміщено на
сайті Ічнянської міської ради.
 Збирання, аналіз та узагальнення статистичної інформації та
відомостей про ОТГ (територіальний розвиток, систему управління ОТГ,
населення та трудовий потенціал, промисловість, будівництво,
внутрішня та зовнішня торгівля, інвестиційні процеси, земельні ресурси,
комунальне майно, ЖКГ, транспорт, екологічний стан, освіта, охорона
здоров’я, культура, доходи та видатки бюджету тощо).
 Систематизація даних про інвентаризацію земель та майна
територіальної громади.
 Визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів (земельних
ділянок, майнових комплексів, будівель тощо) Ічнянської ОТГ з їх
детальним описом в двомовному форматі (українська, англійська)
 Залучення громадськості до розробки обговорення проекту
інвестиційного паспорту.
 Розроблення дизайну та друк інвестиційного паспорта Ічнянської
міської ОТГ у паперовій та електронній формі.
 Надсилання інвестиційного паспорта ОТГ та інформації про
інвестиційно-привабливі об’єкти громади з їх детальним описом
потенційним українським та закордонним інвесторам.
 Розміщення інформації інвестиційного паспорту на сайті міської ради.
2021 рік
2020
2021
2022
Разом
50
0
50
0
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету, кошти МТД
Ічнянська міська рада, проекти МТД

3.3.3. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі
В.3. Підвищення туристичної та відпочинкової привабливості громади
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

В.3. Підвищення туристичної та відпочинкової привабливості громади
В.3.1. Інституційна підтримка розвитку туризму, зокрема – зеленого
В.3.1.1. Розвиток та вдосконалення туристично-рекреаційної
інфраструктури
 Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в громаді.
 Розвиток та вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури.
 Збільшення кількості туристів і екскурсантів.
 Формуванню сприятливого середовища для залучення інвестицій в
туристичну індустрію та формування інвестиційних пропозицій в
туристичній сфері.
 Сприяння розвитку сільського (зеленого) туризму.
 Створення системи координації взаємодії органів місцевого
самоврядування
та
місцевих
органів
виконавчої
влади
з
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Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:

підприємствами, організаціями у сфері туризму та супутніх послуг, які
відносяться до сфери туризму (готелі, мотелі, дорожній сервіс (для автотуристів), ресторани, кафе, бари, інші засоби розміщення та/або
обслуговування туристів.
 Ефективне використання рекреаційних ресурсів, об’єктів історикокультурної спадщини та їх збереження.
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості Ічнянської ОТГ
Головною проблемою розвитку туристичної сфери Ічнянської об’єднаної
територіальної громади (далі - Ічнянська ОТГ) є відсутність системної
підтримки та розбудови туристичної інфраструктури, кластерного та
єдиного концептуального підходу в формуванні та просуванні
туристичних продуктів громади, а також відсутність розвитку наявного
туристичного потенціалу, який безумовно є одним з найбагатших в
Україні.
На території Ічнянської ОТГ знаходяться 167 об'єктів культурної
спадщини. Це давні поселення, кургани, пам’ятники тощо. Вони
розкривають широкі можливості для задоволення найвибагливіших
культурно-пізнавальних потреб туристів та є передумовою для сталого
та динамічного розвитку сфери туристичних та супутніх послуг,
зростання економіки громади за рахунок надходжень від сфери туризму
та туристичних послуг.
 Розвиток туристичної інфраструктури.
 Підвищення якості туристичних послуг.
 Збільшення туристичних потоків.
 Забезпечення безпеки туристів.
 Облаштування природніх джерел та територій, прилеглих до
нерухомих пам’яток;
 Здійснення заходів з впорядкування територій рекреаційного
призначення, туристичних маршрутів, туристичних об’єктів, берегів
водойм.
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
150
50
50
50
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету, кошти МТД
Ічнянська міська рада, проекти МТД

В.3. Підвищення туристичної та відпочинкової привабливості громади
В.3.1. Інституційна підтримка розвитку туризму, зокрема – зеленого
В.3.1.2. Розвиток туристичної і транспортної інфраструктури
громади
 Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в громаді.
 Розвиток та вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури.
 Збільшення кількості туристів і екскурсантів.
 Підтримка формуванню сприятливого середовища для залучення
інвестицій в туристичну індустрію та формування інвестиційних
пропозицій в туристичній сфері;
 Сприяння розвитку сільського (зеленого) туризму.
 Створення системи координації взаємодії органів місцевого
самоврядування
та
місцевих
органів
виконавчої
влади
з
підприємствами, організаціями у сфері туризму та супутніх послуг, які
відносяться до сфери туризму (готелі, мотелі, дорожній сервіс (для автотуристів), ресторани, кафе, бари, інші засоби розміщення та/або
обслуговування туристів.
 Ефективне використання рекреаційних ресурсів, об’єктів історикокультурної спадщини та їх збереження.
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості Ічнянської ОТГ

124

Стислий опис проекту:

Головною проблемою розвитку туристичної сфери Ічнянської об’єднаної
територіальної громади (далі - Ічнянська ОТГ) є відсутність системної
підтримки та розбудови туристичної інфраструктури, кластерного та
єдиного концептуального підходу в формуванні та просуванні
туристичних продуктів громади, а також відсутність розвитку наявного
туристичного потенціалу, який безумовно є одним з найбагатших в
Україні.
На території Ічнянської ОТГ знаходяться 167 об'єктів культурної
спадщини. Це давні поселення, кургани, пам’ятники тощо. Вони
розкривають широкі можливості для задоволення найвибагливіших
культурно-пізнавальних потреб туристів та є передумовою для сталого
та динамічного розвитку сфери туристичних та супутніх послуг,
зростання економіки громади за рахунок надходжень від сфери туризму
та туристичних послуг.

Очікувані результати:

 Розвиток туристичної інфраструктури.
 Підвищення привабливості громади як туристичного регіону,
покращення якості туристичних послуг, збільшення туристичних потоків
на територію громади через покращення системи дорожнього
сполучення.
 Інформаційне забезпечення туристичної галузі.
 Забезпечення безпечних умов перебування туристів на маршрутах.
 Визначення та облаштування місць стоянок автотранспорту,
санітарних місць
 Формування цілісної системи туристичних шляхів громади із
сучасною інфраструктурою, ремонт автомобільних доріг, які з’єднують
об’єкти екскурсійного огляду громади
 Виготовлення та встановлення інформаційних знаків та щитів щодо
розташування об’єктів культурної спадщини і пам’яток природи на
території громади, знаків, що вказують відстань до них та вказівників
 Створення безпечних умов для туристів, проведення обстеження,
очистки та впорядкування пішохідних туристичних шляхів
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
60
20
20
20
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету, кошти МТД
Ічнянська міська рада, проекти МТД

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

В.3. Підвищення туристичної та відпочинкової привабливості громади
В.3.3. Створення інформаційно-туристичного центру
В.3.3.1. Популяризація туристичного потенціалу Ічнянської ОТГ
 Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в громаді.
 Розвиток та вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури.
 Створення туристичних маршрутів та екскурсій;
 Проведення рекламно-інформаційної пропаганди щодо потенційних
можливостей та існуючих продуктів туристичної сфери Ічнянської ОТГ.
 Збільшення кількості туристів і екскурсантів.
 Підтримка формуванню сприятливого середовища для залучення
інвестицій в туристичну індустрію та формування інвестиційних
пропозицій в туристичній сфері.
 Популяризація історії та культури краю.
 Сприяння розвитку сільського (зеленого) туризму.
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості Ічнянської ОТГ
Головною проблемою розвитку туристичної сфери Ічнянської об’єднаної
територіальної громади (далі - Ічнянська ОТГ) є відсутність системної
підтримки та розбудови туристичної інфраструктури, кластерного та
єдиного концептуального підходу в формуванні та просуванні
туристичних продуктів громади, а також відсутність розвитку наявного
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туристичного потенціалу, який безумовно є одним з найбагатших в
Україні.
На території Ічнянської ОТГ знаходяться 167 об'єктів культурної
спадщини. Це давні поселення, кургани, пам’ятники тощо. Вони
розкривають широкі можливості для задоволення найвибагливіших
культурно-пізнавальних потреб туристів та є передумовою для сталого
та динамічного розвитку сфери туристичних та супутніх послуг,
зростання економіки громади за рахунок надходжень від сфери туризму
та туристичних послуг.
Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:
Стратегічна ціль
Оперативна ціль Стратегії,
якій відповідає проект:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди:
Стислий опис проекту:

 Підвищення привабливості громади в галузі туризму, забезпечення
безпеки туристів на території району, збільшення та впорядкування
туристичних потоків.
 Популяризація туристичного потенціалу громади.
 Інформаційна підтримка розвитку туризму громади.
 Популяризація та інформаційна підтримка туристичного потенціалу,
формування позитивного іміджу громади.
 Налагодження системи туристичної інфраструктури громади.
 Просування туристичного продукту громади на обласному, загально
державному та внутрішньому туристичному ринках.
 Створення розгалуженої системи туристичних маршрутів, їх
обстеження, апробація, впровадження, інформаційний супровід;
 Розробка та виготовлення туристичної карти громади;
 Постійне оновлення і доповнення інформації про туристичний
потенціал громади на сайті міської ради, висвітлення в засобах масової
інформації та на рекламно-інформаційних площинах;
 Розроблення, замовлення та придбання інформаційно-рекламної та
сувенірної продукції про туризм Ічнянської ОТГ (буклети, довідники,
флаєри, афіші, путівники, календарі, інше);
 Надання інформації щодо туристично-екскурсійної бази даних
(історико-культурних об’єктів, місць розміщення та харчування,
туристичних транспортних засобів, засобів активного відпочинку тощо);
 Забезпечення
участі
в
обласних,
регіональних,
всеукраїнських туристичних виставках, конференціях, семінарах.
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
60
20
20
20
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету, кошти МТД
Ічнянська міська рада, проекти МТД

В.3. Підвищення туристичної та відпочинкової привабливості громади
В.3.3. Створення інформаційно-туристичного центру
В.3.3.2. Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення
розвитку туризму
 Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в громаді.
 Розвиток та вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури.
 Створення туристичних маршрутів та екскурсій;
 Проведення рекламно-інформаційної пропаганди щодо потенційних
можливостей та існуючих продуктів туристичної сфери Ічнянської ОТГ.
 Збільшення кількості туристів і екскурсантів.
 Підтримка формуванню сприятливого середовища для залучення
інвестицій в туристичну індустрію та формування інвестиційних
пропозицій в туристичній сфері.
 Популяризація історії та культури краю.
 Сприяння розвитку сільського (зеленого) туризму.
Ічнянська ОТГ
Мешканці та гості Ічнянської ОТГ
Головною проблемою розвитку туристичної сфери Ічнянської об’єднаної
територіальної громади (далі - Ічнянська ОТГ) є відсутність системної
підтримки та розбудови туристичної інфраструктури, кластерного та
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єдиного концептуального підходу в формуванні та просуванні
туристичних продуктів громади, а також відсутність розвитку наявного
туристичного потенціалу, який безумовно є одним з найбагатших в
Україні.
На території Ічнянської ОТГ знаходяться 167 об'єктів культурної
спадщини. Це давні поселення, кургани, пам’ятники тощо. Вони
розкривають широкі можливості для задоволення найвибагливіших
культурно-пізнавальних потреб туристів та є передумовою для сталого
та динамічного розвитку сфери туристичних та супутніх послуг,
зростання економіки громади за рахунок надходжень від сфери туризму
та туристичних послуг.
Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн
Джерела фінансування:
Ключові учасники реалізації
проекту:

3.4.

 Поліпшення виховної роботи, виховання у молоді почуття
патріотизму, любові до рідного краю.
 Популяризація туристичного потенціалу району.
 Залучення громадськості до розвитку туризму.
 Розроблення туристично-екскурсійних маршрутів для учнівської
молоді, національно-патріотичне виховання дітей та молоді засобами
туристично-краєзнавчої та екскурсійної роботи.
 Організація та проведення серед школярів конкурсу туристичних
маршрутів «Туристичними стежками рідного краю».
 Співпраця з краєзнавцями, громадськими організаціями та
об’єднаннями, фондами, общинами та земляцтвами, які займаються
створенням туристичного продукту та популяризацією туристичнорекреаційного потенціалу громади.
2019 – 2021 роки
2019
2020
2021
Разом
15
5
5
5
Кошти міського бюджету, кошти державного бюджету, кошти МТД
Ічнянська міська рада, проекти МТД

Показники оцінки реалізації Програми 2

Очікувані результати
(назва цілей)
В.1. Створення
сприятливих умов для
розвитку бізнесу, у т.ч.
пріоритетних сфер
економіки

Індикатори досягнення очікуваних
результатів

Відповідальні за збір
даних за індикатором

 % зростання кількості представників МСБ
 % збільшення надходження до місцевого
бюджету від суб’єктів МСБ

В.1.1.
програми
малого,
бізнесу

Розробка
розвитку
середнього

 Кількість новостворених суб’єктів МСП
 % зростання доходів МСП
 % надходжень від МСП до місцевого
бюджету

В.1.2. Створення Центру
надання
адміністративних послуг

 Кількість адміністративних послуг, що
надаються в ЦНАПі
 Рівень задоволеності мешканцями громади
якістю послуг, що надаються в ЦНАПі
 Кількість віддалених робочих місць ЦНАПу
в населених пунктах громади
 % розроблених нових планувальних
документів
 % актуалізованих планувальних документів
 Кількість створених кооперативів на
території громади

Сектор економічного
розвитку та інвестицій,
відділ фінансів, ЦНАП,
держреєстратор,
Ічнянське відділення
Прилуцької ОДПІ ГУ ДФС
у Чернігівській області
Сектор
економічного
розвитку та інвестицій,
відділ фінансів, ЦНАП,
держреєстратор,
Ічнянське
відділення
Прилуцької ОДПІ ГУ ДФС
у Чернігівській області
Сектор
економічного
розвитку та інвестицій,
ЦНАП

В.1.5. Розробка нових
планувальних
документів
В.1.6.
Підтримка
розвитку кооперативів
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Сектор
економічного
розвитку та інвестицій,
відділ земельних ресурсів
Сектор
економічного
розвитку та інвестицій

В.2.
Створення
сприятливого
інвестиційного клімату
В.2.1. Створення бази
даних
інвестиційних
пропозицій

В.2.3.
Реалізація
промоційної
інвестиційної кампанії
В.3.
Підвищення
туристичної
та
відпочинкової
привабливості
громади
В.3.1.
підтримка
туризму,
зеленого

Інституційна
розвитку
зокрема
–

В.3.3.
Створення
інформаційнотуристичного центру

 % кооперативів, які покращили умови
діяльності
 % залучених додаткових ресурсів для
розвитку економіки громади
 Оприлюднення та популяризація карти
інвестиційних майданчиків
 Кількість
презентаційних
матеріалів
інвестиційних можливостей громади
 Кількість користувачів створених онлайнсервісів
 Рівень зацікавленості містом зі сторони
потенційних інвесторів
 Кількість
реалізованих
інвестиційних
проектів
 % зростання кількості об’єктів туризму та
відпочинку
 Кількість туристів, що відвідали громаду
протягом року
 Рівень
задоволеності
відвідувачів
отриманими туристичними послугами
 Кількість місць розміщення на території
громади
 % росту надходжень від готельного збору до
бюджету громади
 Кількість «зелених садиб» на території
громади
 Перелік туристично-відпочинкових заходів,
проведених на території громади
 Кількість розроблених нових туристичних
маршрутів
 Кількість
туристів,
що
скористалися
послугами інформаційно-туристичного центру
 Кількість туристів, що відвідали громаду
протягом року

Сектор
економічного
розвитку та інвестицій
Сектор
економічного
розвитку та інвестицій

Сектор
економічного
розвитку та інвестицій
Сектор
економічного
розвитку та інвестицій,
відділ культури і туризму

Сектор
економічного
розвитку та інвестицій,
відділ культури і туризму

Сектор
економічного
розвитку та інвестицій,
відділ культури і туризму

Для реалізації проектів будуть використані кошти місцевих бюджетів, державних цільових
фондів, міжнародної технічної допомоги, інші джерела.
Загальні обсяги фінансування проектів у розрізі стратегічних цілей
Стратегічна ціль

2019

2020

2021

2022

500

4600

4100

4100

В.2. Створення сприятливого інвестиційного клімату

0

10

60

0

В.3. Підвищення туристичної та відпочинкової
привабливості громади

95

95

95

0

Всього на рік, тис. грн

595

4705

4255

4100

В.1. Створення сприятливих умов для розвитку
бізнесу, у т.ч. пріоритетних сфер економіки

Загальний обсяг фінансування Програми протягом 2019-2022 років складає 13655,00 тис.
грн.
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Положення
про комітет з управління впровадженням
Стратегії розвитку
Ічнянської міської об’єднаної територіальної громади
1. Загальні положення
1.1. Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку Ічнянської міської об’єднаної
територіальної громади (надалі Комітет) є дорадчим органом громади міста при міському
голові.
1.2. Комітет формується з представників органів місцевого самоврядування, бізнесу та
громадськості міста.
1.3. Персональний склад комітету, у т.ч. його керівний склад,
виконавчого комітету Ічнянської міської ради.

затверджується рішенням

2. Мета діяльності
2.1. Метою діяльності Комітету є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності
Стратегії розвитку Ічнянської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженої
рішенням міської ради від ____ 2019 року №____(надалі Стратегії розвитку), та моніторинг
якості виконання завдань, визначених Стратегією розвитку.
3. Основні завдання Комітету:
3.1. Стимулювання реалізації та моніторинг виконання Стратегії розвитку в цілому та
окремих її цілей і завдань з відстеженням виконання кожного завдання відповідної
оперативної та стратегічної цілі.
3.2. Оцінка ступеня досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей Стратегії
розвитку, якості виконання цілей і завдань та дотримання терміну їх виконання.
3.3. Надання інформації і рекомендацій відповідальним виконавцям за виконання заходів
Стратегії розвитку для прийняття рішень про розподіл ресурсів для досягнення цілей і
завдань плану чи їх коригування.
3.4. Висвітлення процесу реалізації Стратегії розвитку у засобах масової інформації та на
офіційному веб-сайті Ічнянської міської ради.
3.5. Збір та обговорення пропозицій з коригування та оновлення Стратегії розвитку за
стратегічними та оперативними цілями, завданнями.
3.6. Підготовка аналітичних звітів і щорічне звітування перед Ічнянською міською радою
щодо стану виконання Стратегії розвитку.
3.7. Проведення зустрічей з громадськістю (один раз на рік) з метою звітування і обговорення
досягнутих результатів та ініціювання (у разі необхідності) внесення змін до Стратегії
розвитку (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 та виконавчих органів міської ради інформацію, документи і 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 та громадських
організацій.
4.3. Вимагати від основних виконавців (зазначених у проектних листках) оперативних цілей і
завдань формувати піврічні та річні аналітичні звіти про моніторинг виконання оперативних
цілей і завдань Стратегії розвитку.
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4.4. Ініціювати внесення змін до Стратегії розвитку шляхом внесення пропозицій для
розгляду на сесії Ічнянської міської ради (у відповідності до її регламенту).
5. Організаційна структура і регламент роботи Комітету
5.1. Керівництво роботою Комітету здійснює його голова. У разі відсутності голови
керівництво здійснює його заступник. На голову Комітету покладається відповідальність за
контроль над процесом реалізації і моніторингом виконання Стратегії розвитку.
5.2. Організаційне забезпечення роботи Комітету покладається на сектор економічного
розвитку та інвестицій Ічнянської міської ради. Оформлення протоколів засідань
покладається на секретаря Комітету.
5.3. Відповідальність за реалізацію і моніторинг виконання основних напрямків Стратегії
розвитку, а також підготовку піврічних і річних аналітичних звітів (за відповідним напрямком)
покладається на керівників відділів та секторів виконавчого комітету Ічнянської міської ради
та відповідальних координаторів, які обираються з числа членів Комітету на його першому
засіданні.
5.4. Основною формою роботи Комітету є відкриті засідання, які проводяться не рідше, ніж
один раз у квартал.
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 та оформляються протоколом, який підписують голова (у разі його
відсутності – заступник) та 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, її
виконавчими органами і враховуються в їх діяльності.

Положення
про моніторинг впровадження
Стратегії розвитку
Ічнянської міської об’єднаної територіальної громади
Цілі моніторингу
Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності
Стратегії розвитку Ічнянської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого
рішенням сесії Ічнянської міської ради від _________2019 року № -___ (надалі – Стратегії
розвитку).
У ході моніторингу виконання Ічнянської Стратегії розвитку вирішуються наступні завдання:


стимулювати реалізацію Стратегії в цілому та в окремих цілях і завданнях,



оцінити ступінь досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей Стратегії
розвитку, надати інформацію для прийняття рішень про розподіл ресурсів на
досягнення цілей чи про їх коригування,



оцінити ступінь реалізації цілей, надати інформацію для уточнення і коригування
цілей.

Концепція моніторингу
Моніторинг Стратегії розвитку 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 важливими для економічного розвитку громади. Підсумки підводяться
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один раз на рік та доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового
звіту.
2. Моніторинг процесу реалізації Стратегії розвитку. Розподіляється на: а) моніторинг
досягнення бачення; б) моніторинг просування за стратегічними напрямками;
в) моніторинг досягнення стратегічних цілей; г) моніторинг досягнення оперативних
цілей; д) активність відповідальних координаторів та 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 офіційному веб-сайті міської ради.
Форми здійснення моніторингу
Піврічні звіти відповідальних координаторів і сектору економічного розвитку та інвестицій
Ічнянської міської ради (окремо по відповідному напрямку) розробляються на базі аналізу
отриманої інформації і містять аналітичну узагальнену інформацію про просування реалізації
Стратегії розвитку за всіма пріоритетними напрямками, 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 положення з критичних питань,
надаються відповідальними координаторами за підсумками року,
г) рекомендації щодо усунення перешкод реалізації та пропозиції щодо коригування Стратегії
розвитку,
д) оцінка потреб у бюджетному фінансуванні (з кожної стратегічної цілі визначається сума,
яку слід включити до бюджету на стадії його формування – ІІ півріччя, чи на стадії його
коригування – І півріччя).
Піврічні звіти надаються для опрацювання обов’язково в електронному та друкованому
вигляді.
Результати піврічних звітів виносяться на обговорення Комітету з управління впровадженням
Стратегії розвитку Ічнянської міської об’єднаної територіальної громади (надалі – Комітет).
Зведений аналітичний моніторинговий звіт
Один раз на рік відповідальні координатори та сектор економічного розвитку та інвестицій
Ічнянської міської ради готують зведений аналітичний звіт, який вноситься на обговорення і
затвердження Комітету та виноситься на розгляд міської ради. Копії звіту надаються
міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови, 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 розвитку, які пропонується
затвердити на засідання сесії Ічнянської 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, сектором економічного розвитку та
інвестицій Ічнянської міської ради, відповідальними координаторами та виконавськими
групами.
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Розподіл відповідальності між уповноваженими здійснюється на засадах найбільшої
ефективності:


піврічні звіти (відповідальні координатори та сектор економічного розвитку та
інвестицій Ічнянської міської ради),



зведений аналітичний моніторинговий звіт (відповідальні координатори та сектор
економічного розвитку та інвестицій Ічнянської міської ради),



організація чергових та позачергових засідань Комітету (сектор економічного розвитку
та інвестицій Ічнянської міської ради).

Відповідальні координатори особисто відповідають за своєчасне та відповідне вимогам, що
їх визначено в даному документі, надання піврічних звітів та іншої інформації, з метою
якісного проведення моніторингу та сприяння реалізації Стратегії розвитку в цілому.
Відповідальність за контроль над моніторингом і процесом реалізації Стратегії розвитку
покладається на голову Комітету.
Коригування та оновлення Стратегії розвитку
Пропозиції з коригування та оновлення Стратегії розвитку за стратегічними та оперативними
цілями, завданнями можуть вноситися:


членами Комітету,



відповідальними за виконання стратегічних та оперативних цілей, завдань,



відповідальними координаторами,



депутатами міської ради,



зацікавленими організаціями,
мешканцями міста.

установами,

громадськими

організаціями

та

Пропозиції з коригування основного тексту Стратегії розвитку розглядаються і
обговорюються на чергових та позачергових засіданнях Комітету і виносяться на розгляд
міської ради по мірі необхідності, але не менше одного разу на півроку.
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