
Програма, яку пропоную об’єднаній територіальній громаді, – це 10 кроків (напрямів роботи), 

без яких неможливо нормально жити, працювати і розвиватися. 

В першу чергу нам необхідно буде облікувати та задіяти всі наявні ресурси об’єднаної громади, 

що формують доходну частину бюджету. Саме цим повинен зайнятися Відділ. До його складу 

увійдуть фахівці, які працюють у громадах в даний час. Крім того, основними напрямами роботи 

Відділу стануть наступні: 

- розробка та прийняття Статуту ОТГ (об’єднаної територіальної громади); 

-  розробка Стратегії розвитку ОТГ; 

- розробка генерального плану та детального плану землеустрою території ОТГ; 

-надання підтримки існуючому місцевому бізнесу з метою його збереження та розвитку; 

- пошук інвесторів для створення нових малих підприємств і робочих місць; 

- розробка планів і програм для реалізації завдань Стратегії розвитку. 

ІІ. Надання адміністративних та соціальних послуг 

Об’єднання громад в одну вимагає удосконалення  роботи Олевського міського Центру надання 

адміністративних послуг. 

Завдання: 

- розробка та прийняття організаційних документів, які регулюватимуть діяльність нового 

Центру надання адміністративних та соціальних послуг всім жителям ОТГ; 

- визначення переліку таких послуг; 

- створення електронних баз даних Центру надання послуг та доступу до них всіх жителів ОТГ. 

 

ІІІ. Освітні послуги 

Для здійснення освітніх послуг у межах ОТГ, здатних забезпечити потреби замовників (батьків) 

та споживачів (дітей) необхідно вирішити завдання: 

- розробка проектів ремонту та технічного оснащення шкільних приміщень та приміщень 

позашкільної освіти із врахуванням спеціалізації, наявності профільних чи професійних освітніх 

послуг, побутових потреб дітей (їдальні, вбиральні, приміщення та зони відпочинку тощо); 

- забезпечити санітарний, протипожежний та енергетичний аудит шкільних приміщень та 

приміщень позашкільної освіти та підготовку планів їх модернізації. 

IV. Медичні послуги 

Серед першочергових завдань у цьому    напрямі – аналіз ефективності здійсненої  реформи 

медичної галузі у районі.  Відповідно до отриманих результатів й визначатимуться першочергові 

завдання, серед яких пріоритетними стануть: 

-  зміцнення матеріальної бази закладів медицини; 

- придбання сучасного діагностичного та лікувального обладнання; 

-  недопущення скорочення ліжкомісць в Олевській ЦРЛ; 

- створення сучасного реабілітаційного центру («реанімація» довгобуду біля центрального 

корпусу лікарні). 

V. Забезпечення безпеки  

та правопорядку 

Завдання: 

- створення муніципальної варти; 

- поступове забезпечення відеоспостереження у всіх населених пунктах; 



- відновлення існуючих та створення нових пунктів безпеки на території ОТГ. 

VI. Залучення громадськості до прийняття рішень та реагування  

на потреби громади 

Завдання: 

- вирішення питання заснування власного ЗМІ; 

- друк в існуючому інформаційному бюлетені тільки текстів новоприйнятих актів місцевого 

самоврядування та розповсюдження його необхідним тиражем для всієї ОТГ; 

- якісне оновлення та наповнення сайту ОТГ; 

- забезпечення можливості присутності виборців на засіданнях ради, виконавчого комітету, 

постійних депутатських комісій; 

- забезпечення регулярних звітів перед виборцями депутатів, старост, зустрічей з виборцями за 

місцем проживання; 

- створення громадських органів самоорганізації населення, визначення механізмів та порядку їх 

діяльності у Статуті ОТГ; 

- запровадження регулярних громадських слухань проектів та актів ради і виконавчого комітету з 

найважливіших питань життя громади; 

- створення «Гарячої лінії» для оперативного реагування на потреби громади. 

VIІI. Надання послуг ЖКГ 

Завдання: 

- аналіз ринку житлово-комунальних послуг; стимулювання повсюдності створення ОСББ 

(об’єднання співвласників багатоквартирних будинків); 

- передбачення в місцевих бюджетах коштів для фінансування програм спільної участі в 

здійсненні капітальних ремонтів та заходів з енергоефективності у будинках, де створені ОСББ; 

- залучення до удосконалення системи надання житлово-комунальних послуг приватних коштів у 

рамках державно-приватного партнерства; 

- створення нового сучасного полігону, що забезпечуватиме сортування та первинну 

переробку роздільно зібраних ТПВ; 

- вирішення питання вивозу сміття з усіх населених пунктів ОТГ. 

VII.  Дорожня безпека  

та управління дорожнім рухом 

Завдання: 

- розробка перспективного плану транспортної інфраструктури ОТГ (дорожня мережа, 

велодоріжки, тротуарне покриття тощо); 

- розробка для ОТГ маршрутів та графіку руху громадського транспорту; 

- облаштування комфортних  зупинок; 

- формування та облаштування місць для стоянки автомобілів; 

- впровадження ефективних технічних засобів організації дорожнього руху на автомобільних 

дорогах (автоматизованих систем керування дорожнім рухом); 

- створення та впровадження системи інформаційних дорожніх знаків; 

- здійснення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на особливо небезпечних 

ділянках автомобільних доріг; 

- зовнішнє освітлення вулиць та доріг. 

VIІI. Надання послуг ЖКГ 

Завдання: 

- аналіз ринку житлово-комунальних послуг; стимулювання повсюдності створення ОСББ 

(об’єднання співвласників багатоквартирних будинків); 



- передбачення в місцевих бюджетах коштів для фінансування програм спільної участі в 

здійсненні капітальних ремонтів та заходів з енергоефективності у будинках, де створені ОСББ; 

- залучення до удосконалення системи надання житлово-комунальних послуг приватних коштів у 

рамках державно-приватного партнерства; 

- створення нового сучасного полігону, що забезпечуватиме сортування та первинну 

переробку роздільно зібраних ТПВ; 

- вирішення питання вивозу сміття з усіх населених пунктів ОТГ. 

 

IX. Будівництво та благоустрій 

Завдання: 

- аналіз ринку житлово-комунальних послуг; стимулювання повсюдності створення ОСББ 

(об’єднання співвласників багатоквартирних будинків); 

- передбачення в місцевих бюджетах коштів для фінансування програм спільної участі в 

здійсненні капітальних ремонтів та заходів з енергоефективності у будинках, де створені ОСББ; 

- залучення до удосконалення системи надання житлово-комунальних послуг приватних коштів у 

рамках державно-приватного партнерства; 

- створення нового сучасного полігону, що забезпечуватиме сортування та первинну переробку 

роздільно зібраних ТПВ; 

- вирішення питання вивозу сміття з усіх населених пунктів ОТГ. 

X. Організація дозвілля в громаді 

Завдання: 

- проведення паспортизації історичних, рекреаційних, культурних та об’єктів туризму; розробка 

планів їх адаптації до сучасних вимог проведення дозвілля; 

- розробка плану по створенню нових об’єктів для проведення дозвілля; 

- розробка, прийняття та впровадження Концепції розвитку туризму, у т.ч. зеленого. Залучення 

представників бізнесу та громадськості до цього процесу; 

- розробка та виготовлення брендбуку нової ОТГ (бренд та слоган громади, дизайн сувенірної 

продукції, туристичних довідників та карт); 

- розробка плану заходів по популяризації об’єктів дозвілля під новим брендом ОТГ. Проведення 

інформаційної кампанії у ЗМІ та соцмережах; 

- розробка плану проведення культурних та спортивних заходів: фестивалів, концертів, турнірів, 

змагань; 

- створення сучасного  багатофункціонального Спортивного Центру для ОТГ (на місці 

довгобудів колишнього ПТУ № 10); 

- обговорення з місцевими майстрами народних ремесел та художніх промислів можливості 

проведення майстер-класів для мешканців громади і туристів та виготовлення сувенірної продукції; 

- налагодження співпраці з представниками готельного та ресторанного бізнесу, транспортних 

підприємств для сприяння розвитку туризму; 

- створення інформаційного туристичного центру. 

 


