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ВСТУП 

 

Білоцерківська об’єднана територіальна громада утворена 13 серпня 

2015 року на добровільних засадах, об’єднавши 4 сільські ради: 

Білоцерківську, Подільську, Бірківську та Балакліївську – з адміністративним 

центром в с.Білоцерківка Великобагачанського району Полтавської області.  

 Територія громади є компактною (площа - 200,5 кв.км) зі зручним 

транспортним сполученням, що здійснюється по дорогах із твердим 

покриттям. 

З метою вирішення проблемних питань економічного і соціального 

розвитку сільських населених пунктів, координації роботи та згуртованості 

інтересів органів місцевого самоврядування, громадськості, 

підприємницьких ініціатив та інтересів, планування основної господарської, 

фінансової, організаційної роботи виконавчого комітету Білоцерківської 

об’єднаної громади  розроблено План соціально-економічного розвитку на 

2017 рік (далі – План), який є висвітленням та уособленням єдиної політики 

розвитку об’єднаної сільської громади на 2017 рік. 

Нормативно-правовою базою для розроблення Плану є Закони України 

„Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України“, „Про добровільне об’єднання громад“, 

постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 „Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету“, 

Методологія стратегічного планування розвитку об’єднаних громад в 

Україні, вимог до реалізації Плану дій „Україна - ЄС“, наказ Мінрегіону від 

30.03.2017 №75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-

економічного розвитку об'єднаної територіальної громади». 

Головною метою Плану є створення умов для економічного зростання 

та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах 

ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та 

інноваційної активності, відновлення та забезпечення належного 

функціонування транспортної, соціальної, гуманітарної, комунальної 

інфраструктури; забезпечення доступності соціальних, публічних, 

адміністративних послуг, підвищення рівня життя та добробуту громадян. 
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2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

 

2.1 Географічне розташування 

 

Білоцерківська сільська об’єднана територіальна громада утворена 

шляхом добровільного об’єднання громад чотирьох сільських рад 

Великобагачанського району: Білоцерківської, Подільської, Бірківської та 

Балакліївської. 

    До складу об’єднаної сільської громади входять 18 сіл. 

Адміністративний центр знаходиться в с. Білоцерківка Великобагачанського 

району. Загальна площа складає 200,5 км2; є компактною з відносно зручним 

транспортним сполученням між населеними пунктами, що здійснюється по 

дорогах із твердим покриттям. Найбільша відстань між населеним пунктом і 

адміністративним центром Білоцерківської сільської об’єднаної 

територіальної громади складає 10 км, найменша - 1 км. Відстань від 

адміністративного центру (с.Білоцерківка) до районного (смт. Велика 

Багачка) дорівнює 22 км, до обласного - 60 км. 

Територія сільської громади є нерозривною, її межі визначаються по 

зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися. 
     Частина населених пунктів, включаючи с. Білоцерківка, 

розташована вздовж річки Псьол. Також на території громади  знаходяться й 

інші природні водойми: дрібні річки з притоками (р.Гнилиця), озера, ставки. 
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Є лісові масиви, що переважно примикають до річок. Наявність на території 

громади водних і лісових ресурсів створює сприятливі передумови для 

розвитку рекреаційних та туристичних послуг, розвитку в перспективі 

ставкового рибальства. 

 

2.2. Економічний потенціал 
Територіальний господарський комплекс громади представлено 

підприємствами виробничої і невиробничої сфери приватної, комунальної та 

державної форм власності. 

Суб’єкти виробничої сфери представлені одним великим промисловим 

підприємством (ПП «Білоцерківська агропромислова група») та 

сільськогосподарськими підприємствами різних організаційно правових 

форм. 

І надалі спеціалізація місцевого господарського комплексу залишається 

сільськогосподарською через скорочення сукупного попиту, що обумовлює 

зростання питомої ваги сільськогосподарської продукції та продуктів її 

переробки у суспільному споживанні.  

Підвищення економічної ефективності сільськогосподарських 

підприємств і підприємств іншої галузевої приналежності є важливим з точки 

зору збільшення доходів місцевих жителів від самозайнятості та зайнятості, 

що своєю чергою обумовлює зростання попиту (а отже стимулює розвиток 

промислового виробництва), а також формування інвестиційних накопичень, 

які можуть бути використані для диверсифікації виробничої діяльності. 

Крім підприємств виробничої сфери господарську діяльність 

здійснюють: 25 торговельних підприємств, 7 підприємств громадського 

харчування, 1 перукарня, податкові надходження від яких формують доходну 

частину місцевого бюджету. 

За 2015 рік найбільшими платниками податків до місцевого бюджету э 

ПП «Білоцерківська агропромислова група » і ТОВ «Білагро». 

 

2.3. Земельні й природні ресурси 
В межах населених пунктів Білоцерківської сільського об’єднаної 

територіальної громади землі комунальної власності складають 575,55 га 

(16,0 %), приватної – 1559,95 га (43,3 %), державної – 1467,86 га (40,7 %). 

За межами населених пунктів 43 % земель належать до приватної 

форми власності, 57 % – до державної. Така структура земель за власністю як 

у межах населених пунктів, так і поза ними вимагає значної уваги до питань 

управління земельними ресурсами різних форм власності і дотримання 

правових вимог при прийнятті рішень у земельній сфері.  

На території сільських рад, що увійшли до складу об’єднаної 

територіальної громади розміщено 9955,7 га земель державної власності, з 

якої 2330,5 га – це землі лісогосподарства, а 5923,0 га – землі не надані у 

власність і користування. Тобто 59,5% земель державної власності не 
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використовуються і відслідковування стану цих земель поки що не належить 

до компетенції органів місцевого самоврядування. 

 

2.3. Демографічна ситуація, ринок праці 

Демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення 

стабільного й безпечного розвитку територій, а проблеми оптимального 

демографічного розвитку розглядаються як першочергові інтереси та 

пріоритети економічної, фінансової, управлінської політики і одночасно як 

результат ефективності прийняття виконавчими органами місцевого 

самоврядування управлінських рішень, а також в цілому регіональної 

політики. 

Аналіз демографічної ситуації включає 3 нерозривні складові: 

чисельність громади, природній та міграційних рух населення.  

Сучасна демографічна ситуація в Білоцерківській об’єднаній громаді, 

як і в цілому у Великобагачанському районі, склалася під впливом 

історичного розвитку територій, природного та механічного руху населення. 

За останнім переписом (квітень 2017 року) найбільша чисельність 

населення зафіксовано в с.Білоцерківка (2118 особи), Поділ (768 осіб),  Бірки 

(586 осіб) та Балаклія (610 осіб), які є центрами відповідних сільських рад. 

Решта населених пунктів – не значні за чисельністю – від 30 до 250 

мешканців. 

В цілому Білоцерківська громада налічує 4166 особи.  

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні 

тенденції, притаманні більшості районів Полтавської області. Зокрема,  

чисельність жіночого населення на 6% перевищує чисельність чоловічого і 

складає 2114 та 1890 відповідно. 

З загальної чисельності населення більша частина (55% або 2216 осіб) 

відноситься до категорії працездатного віку, здатних за своїми 

психофізіологічними даними до участі в трудовій діяльності (жінки у віці від 

16 до 59 років, чоловіки – від 16 до 64 років). 

Діти дошкільного та шкільного віку складають 17% від загальної 

чисельності. Також в громаді проживає 174 особи – інваліди, які потребують 

особливої уваги, соціального захисту та піклування. 

Протягом останніх п’яти років, як і в цілому по району та області 

природній приріст – від’ємний і має місце звужене відтворення населення, 

коли значно вища смертність супроводжується низьким рівнем 

народжуваності. Так у 2017 році кількість померлих (86 осіб) суттєво 

перевищує кількість народжених (29 осіб). 

Проте, позитивним слід відмітити щорічне збільшення міграційного 

руху. Кількість прибулих до сільських населених пунктів громади  у 1,5 рази 

перевищує кількість вибулих (60 осіб), що засвідчує високу привабливість 

територій, безпечних та комфортних  для постійного проживання. Позитивне 

сальдо міграційного руху населення створює передумови для перспективного 

позитивного природнього відтворення трудових ресурсів в сільській 



7 

 

місцевості. 

Поки що економічне активне населення (у віці 15-70 років) незначно 

перевищує чисельність працездатних, але не задіяних трудовою діяльністю 

громадян: 728 особи проти 699 осіб економічного неактивних, серед яких 328 

непрацюючих пенсіонерів, 97 студентів, 274 непрацюючих осіб. 

Статистика зайнятості в сільській місцевості є заспокійливою, оскільки 

за сучасною методологією до зайнятих відносять і тих, хто працює в 

особистому селянському господарстві без оплати праці. 

99,0 % домогосподарств Білоцерківської сільської об’єднаної громади 

мають у своєму розпорядженні земельні ділянки площею 2 га і/або 

утримають худобу, тому робота членів сімей по догляду за ними 

кваліфікується як зайнятість. Однак сільські мешканці не схильні вважати 

подібне прикладання праці повноцінною зайнятістю, для них остання 

асоціюється з роботою по найму на підставі трудового договору чи контракту 

з чітко визначеними умовами оплати праці. 

Населення, яке здійснює трудову діяльність в особистих селянських 

господарствах без отримання заробітної плати за своєю економічною роллю 

схоже на ту категорію міського населення, яке працює на дачах, заміських чи 

міських садах і городах, виконує інші види діяльності по самозабезпеченню 

сім’ї (пошиття одягу, в’язання, вишивання, ремонт приміщень, 

консервування тощо), однак при цьому (якщо не працює за наймом) не 

відноситься до категорії зайнятих. 

Найбільшу зайнятість для мешканців об’єднаної територіальної 

громади забезпечують переробні підприємства харчової промисловості і 

підприємства сільського господарства, мисливства, лісового та рибного 

господарства – 74,6 % загальної кількості найманих працівників. 

Рівень зареєстрованого безробіття (у % до економічно активного 

населення працездатного віку) складає 55%. Такий дисбаланс зайнятих 

роботою  трудових ресурсів потребує значної уваги органів місцевого 

самоврядування для економічного розвитку громади, створення нових 

робочих місць, залучення незайнятого населення до виробничої діяльності, 

громадських робіт та ін. 

В розрізі основних видів діяльності найбільша кількість населення 

занята в промисловому секторі та  в сільському господарстві, мисливстві, 

лісовому та рибному господарстві (таблиця 1). 

 
Таблиця 1 

 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Сфера діяльності Кількість осіб 

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне 

господарство 

448 

Промисловість 490 

Будівництво 38 

Оптова і роздрібна торгівля  38 
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Готелі та ресторани 7 

Транспорт і зв’язок 66 

Державне управління 16 

Освіта 130 

Охорона здоров’я та соціальна допомога 24 

РАЗОМ  1257 

 

Доходи населення також формуються шляхом отримання соціальних 

трансфертів – пенсій, стипендій, допомоги сім’ям із дітьми, субсидій. 
 

2.5. Стан розвитку інфраструктури 

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у 

внутрішніх, так і в зовнішніх зв’язках громади. На території громади 

розроблені транспортні маршрути як обласного, так і районного значення. 

Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами 

здійснюється приватними перевізниками. 

В громаді налагоджені внутрішньопасажирські перевезення між 

населеними пунктами громади та іншими селами Великобагачанського 

району. 

В цілому мережа доріг загального користування забезпечує 

транспортне сполучення між населеними пунктами. Переважна більшість 

доріг – з твердим покриттям. 

Відстань від адміністративного центру – с.Білоцерківка до іншого 

потенційного центру району (смт.Велика Багачка) складає 22 км. 

Зважаючи на довготривалу відсутність  ремонтних робіт, нагальним є 

проведення поточних та капітальних ремонтних робіт центральних вулиць. 

Також необхідним є продовження робіт з реконструкції (в окремих населених 

пунктах з будівництва) вуличного освітлення. 

Соціальна інфраструктура представлена  мережею дошкільних 

навчальних, загальноосвітніх закладів, професійно-технічним навчальним 

закладом, закладами охорони здоров’я, будинками культури (таблиця 2, 3). 

 
Таблиця 2 

СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА 

 

Кількість дошкільних закладів, од./ дітей 4/99 

Завантаженість дошкільних закладів, дітей на 1 місце 2 

Кількість  загальноосвітніх навчальних закладів, од. 

Кількість навчально-виховних комплексів 

3 

2 

Заклади охорони здоров’я, од.:  

- ФАП 6 

- АЗПСМ 1 

Заклади культури: 6 

- будинки культури, од. 4 

- інші 2 
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2.6. SWOT- аналіз 
SWOT- аналіз ОТГ проведено на основі матеріалів дослідження 

соціально- економічного стану населених пунктів, що входять до складу 

Білоцерківської громади. На основі SWOT-аналізу здійснюється 

ідентифікація проблем та вибір пріоритетних напрямків розвитку. 

Громада має значні перспективи економічного і соціального розвитку, 

пов'язані з вигідним географічним розташуванням, природно-кліматичними 

та рекреаційно-туристичними ресурсами, зручним транспортним 

сполученням з районним, обласним центром. 

Як і у більшості сільських громад, на поверхню виходять загальні 

проблеми безробіття, незадовільний стан дорожньої інфраструктури, 

зношеність об’єктів освітньої, медичної, соціальної, культурної сфери; 

відсутність злагодженої комплексної системи  поводження з ТПВ, 

централізованого водопостачання та ін. 

Врахування зовнішніх та внутрішніх факторів, що загрожують 

реалізації сильних сторін громади та ще більшому послабленню слабких 

сторін розвитку громади, допоможе об’єктивно зважити потенціал її 

соціально-економічного розвитку та оцінити успішність реалізації 

розробленого Плану. Складність та незначна ймовірність швидкого усунення 

загроз вимагає від громади, органів влади ще більшої практичної діяльності у 

вирішенні проблем громади. 

SWOT- аналіз Білоцерківської громади  розроблений на основі аналізу 

статистичних даних, динаміки соціально-економічних показників, 

результатів соцопитування, вивчення громадської думки з залученням 

старост, громадських діячів, підприємців та ін. 
Таблиця 3 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Вигідне економіко-географічне 

положення – наближеність до обласного 

центру  як наукового, інтелектуального 

осередку; 

 Близькість до автомагістралі  Київ – 

Харків – Довжанський дає можливість 

створення логістичного центру, додаткові 

надходження до бюджету; 

 Працюють промислове підприємство, 

сільськогосподарські підприємства; 

фермерські господарства, що забезпечують 

населення роботою та надходження до 

сільського бюджету 

 Розширення діяльності промислового 

підприємства (додаткові робочі місця); 

 Співпраця місцевої влади з бізнесом; 

 Наявність Красногорівського 

професійно-технічного училища, яке готує 

 Скорочення чисельності населення за 

рахунок природного скорочення  

 Відсутність соціальної єдності в громаді 

(як наслідок – пасивність, інертність, 

незацікавленість у суспільному житті); 

 Поганий стан дорожньої 

інфраструктури, незадовільне транспортне 

сполучення між  селами  

 Недостатня розвинена мережа закладів 

торгівлі у віддалених населених пунктах; 

 Низький рівень доходів; 

 Більшість закладів бюджетної сфери 

морально застаріли, інженерна 

інфраструктура зношена або відсутні, 

недостатній рівень матеріально-технічного 

забезпечення; 

 Недостатній рівень соціальної роботи з 

населенням (молоддю, людьми похилого 
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фахівців робітничих спеціальностей; 

 Наявність діючої соціальної  

інфраструктури в галузях освіти, медицини, 

культури; 

 Міграційний приріст населення; 

 Наявність управлінського досвіду у 

керівництва громади; 

 Наявний природно-рекреаційний 

потенціал (річка, ліс); 

 Розташування на території сільської ради  

дитячо-оздоровчого табору “Соснова 

поляна”, де можуть відпочивати діти з сіл, 

працювати місцеві жителі, постачати 

продукти харчування; 

 Наявність корисних копалин місцевого 

значення; 

 Збалансованість складу населення за 

статтю в працездатному віці. 

віку); 

 Незадовільний рівень житлово-

комунальних та побутових послуг 

(вивезення сміття водопостачання, 

благоустрій тощо); 

 Погана якість води та відсутність 

централізованого водопостачання; 

 Відсутність Генерального плану сіл, 

інвентаризації земель сільської ради, що 

спричиняє недоотримання коштів 

бюджетом сільської ради 

 Кількість місць в дитячих садках не 

задовольняє потребу 

 Відсутня туристична інфраструктура 

 Залежність рівня життя в громаді від 

діяльності двох найбільших підприємств в 

сільській раді; 

 Наявність прихованого безробіття; 

 Низький рівень розвитку 

підприємництва. 

 

Можливості Загрози 

 Проведення реформи децентралізації 

влади; 

 Укрупнення адміністративно-

територіальних одиниць; 

 Надання державної підтримки 

об’єднаним громадам (субвенція на 

розвиток інфраструктури, кошти 

Державного фонду регіонального розвитку 

тощо); 

 Можливість залучення кваліфікованих 

фахівців за рахунок зниження зайнятості за 

межами громади 

 Підтримка об’єднаних громад за рахунок  

проектів міжнародної технічної допомоги 

 Покращення іміджу України на 

міжнародній арені, що підвищить 

інвестиційну привабливість 

 

 Неупорядкованість земельного 

законодавства щодо земель за межами 

населених пунктів; 

 Зниження темпів проведення реформи 

децентралізації влади, 

 Зростання недовіри до державної влади 

 Нестабільність політичної ситуації  

 Подальше підвищення цін на енергоносії 

 Нестабільний ситуація на Сході України 

(загострення та продовження воєнного 

конфлікту); 

 Виведення інвестицій; 

 Відсутність економічної конкуренції; 

 Здешевлення національної валюти; 

 Відсутність прийнятної фінансово-

кредитної політики; 

 Поширення бідності. 

 

3. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ 

ГРОМАДИ  

 

Для ефективного розвитку громади важливим є визначення 

найпріоритетніших цілей, завдань та заходів щодо їх реалізації та 

досягнення. 

До основних стратегічних цілей розвитку Білоцерківської громади на 

2018 рік відноситься:  
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1.  Розвиток території громади. 

2. Посилення економічної бази  та інституційної спроможності ОТГ. 

3. Підвищення рівня життя мешканців сільських територій як сфери 

життя, діяльності та побуту селян. 

Такі цілі узагальнюють всі першочергові потреби розвитку сільської 

громади і є пріоритетними орієнтирами не тільки на короткостроковий 

період, а й на довгострокову перспективу.  

Досягнення намічених цілей дозволить створити умови для 

економічного та соціального розвитку громади в цілому та всіх її складових.  

За результатами реалізації Плану соціально-економічного розвитку  

Білоцерківської сільської об’єднаної громади планується досягнення  

наступних результатів: 

 досягнення збалансованості місцевого бюджету; 

  збільшення дохідної частини загального бюджету; 

 раціональне  та ефективне використання бюджетних коштів; 

 вирішення першочергових проблем в житлово-комунальній та 

соціальній сферах. 

Розробці та плануванню ряду завдань та заходів передувало ряд етапів, 

а саме: 

- формування   Координаційної  групи, до складу якої увійшли  члени 

виконавчого комітету Білоцерківської ради, депутати, старости та інші  

зацікавлені та небайдужі мешканці громади; 

- обговорення Проекту Плану на засіданнях виконкому, депутатських 

комісіях, сходках села, сесіях сільської ради з метою врахування всіх 

зауважень та пропозицій; 

- розгляд та погодження проекту Плану, опрацювання перспектив 

фінансових можливостей реалізації запланованих заходів, а також 

можливість коригування, внесення опрацьованих та узгоджених змін. 
 

4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ 

 
Стратегічна ціль 

 

Технічні завдання Очікувані джерела 

фінансування 

Очікувани

й термін 

реалізації 

1. Розвиток 

територій 

громади 

 

 

1.1 Поліпшення благоустрою та 

послуг житлово-комунального 

господарства. 

1.2. Забезпечення вуличного 

освітлення сільських територій. 

1.3. Запровадження системи 

ефективного поводження з ТПВ. 

1.4. Забезпечення системи 

водопостачання  та 

водовідведення в сільських  

населених пунктах. 

1.5. Забезпечення належної якості 

доріг та супутньої інфраструктури. 

Сільський бюджет, 

бюджетна підтримка 

районного, 

обласного, 

державного рівня. 

Спонсорська 

допомога, кошти 

міжнародної 

технічного допомоги 

2018-2019 
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1.6. Підвищення 

енергоефективності та 

стимулювання відновлювальної 

енергії. 

1.7. Збереження навколишнього 

природного середовища та 

забезпечення  екологічної безпеки. 

2. Посилення 

економічної 

бази  та 

інституційної 

спроможності 

ОТГ 

2.1 . Створення власної 

ідентичності. 

2.2. Виготовлення просторово-

планувальної документації. 

2.3. Інвентаризація земельного 

фонду. 

2.4. Підготовка інвестиційних 

майданчиків. 

2.5. Надання якісних 

адміністративних та публічних 

послуг. 

2.6. Розвиток екотуризму та 

етнотуризму. 

2.7. Підтримка місцевих ініціатив 

та залучення громадськості до 

здійснення місцевого 

самоврядування  

2.8. Забезпечення безпеки 

громадян та цивільного захисту 

населення 

 

Сільський бюджет, 

бюджетна підтримка 

районного, 

обласного, 

державного рівня. 

Спонсорська 

допомога, кошти 

міжнародної 

технічного допомоги 

2018-2019 

3. Підвищення 

рівня життя 

мешканців 

сільських 

територій як 

сфери життя, 

діяльності та 

побуту селян  

 

 

3.1. Поліпшення  первинної  

медико-санітарної допомоги.  

3.2. Поліпшення матеріально-

технічної бази загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладів. 

Підвищення якості надання 

освітніх послуг. 

3.3. Формування креативного 

культурного середовища,  

збереження історико-культурної та 

духовної спадщини. 

3.4. Забезпечення всебічного 

фізичного виховання, 

різноманітності та доступності 

фізкультурно-спортивних послуг. 

3.5.Організація надання 

соціальних і реабілітаційних 

послуг. Проведення роботи з 

особами, сім’ями, які опинились у 

складних життєвих обставинах. 

 3.6. Забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків; 

соціальної інтеграції інвалідів; 

захисту прав і свобод ВПО. 

Сільський бюджет, 

бюджетна підтримка 

районного, 

обласного, 

державного рівня. 

Спонсорська 

допомога, кошти 

міжнародної 

технічного допомоги 

2018 
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3.7. Збереження та захист 

традиційних  сімейних цінностей, 

забезпечення захисту та реалізації 

прав дітей. 

 

 

5. МЕХАНІЗМ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ  

 

Для об’єктивної оцінки результативності реалізації Плану необхідно 

ввести ряд індикаторів, які б  могли візуалізувати отримані результати. Дані 

індикатори не є цілком об’єктивними та за умов обмеженості джерел 

отримання інформації залишаються найбільш доступними.  

Оцінка ефективності (результативності) виконання запланованих 

заходів може здійснюватися за наступними критеріями: 

- підвищення рівня довіри до місцевої влади щонайменше на 15%; 

- позитивна оцінка змін в якості надання комунальних, 

адміністративних, освітніх, медичних, культурних послуг; в сфері 

соціального захисту та соціального забезпечення щонайменше 75% 

мешканців громади; 

- рівень прозорості та відкритості місцевої влади оцінюватимуть 

щонайменше на 20% вище; 

- поліпшення технічного та  ресурсного оснащення комунальних 

закладів сфери освіти, культури, охорони здоров’я;  

- задоволення суцільних потреб в дошкільній освіті; 

- збільшення чисельності відремонтованих, реконструйованих та 

новостворених об’єктів  інфраструктури;  

Також для проведення моніторингу та оцінки результативності 

виконання запланованих заходів можуть застосовуватися офіційні 

статистичні дані, показники виконання бюджету, показники соціально-

економічного розвитку, наведені у Додатку 2. 

Функцію моніторингу   виконання Плану  покладено на  робочу групу, 

в межах повноважень якої є розгляд, внесення змін  та  затвердження 

підсумкового звіту  про його виконання.  
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Додаток 1 

до Плану соціально-економічного розвитку 

Білоцерківської об’єднаної сільської громади на 2018 рік 

 

Назва проекту 

Заплановані 

джерела 

фінансування 
ЦІЛЬ 1.  РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Технічні завдання: 
1.1. Поліпшення благоустрою та послуг житлово-комунального 

господарства. 

1.2. Забезпечення вуличного освітлення сільських територій. 

1.3. Запровадження системи ефективного поводження з ТПВ. 

1.4. Забезпечення системи водопостачання  та водовідведення в 

сільських  населених пунктах. 

1.5. Забезпечення належної якості доріг та супутньої 

інфраструктури. 

1.6. Підвищення енергоефективності та стимулювання 

відновлювальної енергії. 

1.7. Збереження навколишнього природного середовища та 

забезпечення  екологічної безпеки 

  

Сільський бюджет. 

Фінансова 

підтримка 

бюджетна всіх 

рівнів, МТД, 

партнерські кошти, 

інші не заборонені 

законодавством 

джерела 

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини в 

с.Білоцерківка 

Поточний ремонт дороги в с.Герусівка 

Реконструкція вуличного освітлення в с.Огирівка та с.Поділ 

Реконструкція дамби через р.Гнілиця в с.Огирівка 

Будівництво очисних біологічних споруд в с.Білоцерківка  

Впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу в 

бюджетних закладах  

ЦІЛЬ 2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ ЯК СФЕРИ ЖИТТЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОБУТУ СЕЛЯН  

Технічні завдання: 

2.1. Поліпшення  первинної медико-санітарної допомоги.  

2.2. Поліпшення матеріально-технічної бази загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладів. Підвищення якості надання 

освітніх послуг. 

2.3. Формування креативного культурного середовища,  

збереження історико-культурної та духовної спадщини. 

2.4. Забезпечення всебічного фізичного виховання, 

різноманітності та доступності фізкультурно-спортивних послуг. 

2.5.Організація надання соціальних і реабілітаційних послуг. 

Проведення роботи з особами, сім’ями, які опинились у складних 

життєвих обставинах. 

2.6. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків; 

соціальної інтеграції інвалідів; захисту прав і свобод ВПО. 

2.7. Збереження та захист традиційних  сімейних цінностей, 

забезпечення захисту та реалізації прав дітей 

 

Сільський бюджет. 

Фінансова 

підтримка 

бюджетна всіх 

рівнів, МТД, 

партнерські кошти, 

інші не заборонені 

законодавством 

джерела 

Капітальний ремонт Бірківського навчально-виховного комплексу 

по вул.Перемоги, 39 в с.Бірки Великобагачанського району 
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Полтавської області. (Термомодернізація) 

Капітальний ремонт покрівлі Балакліївського НВК по 

вул.Центральній, 2 в с.Балаклія 

Капітальний ремонт вимощення будівлі Балакліївського НВК 

Капітальний ремонт дитячого садка “Берізка” по вулиці 

Першотравнева, 19 в селі Поділ (III черга) 

Капітальний ремонт  дитячого садка в с.Красногорівка 

Реконструкція вхідних груп Білоцерківської  АЗПСМ 

Реконструкція Білоцерківської АЗПСМ 

Реконструкція частини приміщення Білоцерківської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини під ЦНАП  

Поточний  ремонт Подільського ФАПу 

Будівництво дитячих спортивних майданчиків 

ЦІЛЬ 3: ПОСИЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БАЗИ ТА ІНСТИТУЦІЙНОЇ 

СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДИ 

Технічні завдання: 

3.1 . Створення власної ідентичності. 

3.2. Виготовлення просторово-планувальної документації. 

3.3. Інвентаризація земельного фонду. 

3.4. Підготовка інвестиційних майданчиків. 

3.5. Надання якісних адміністративних та публічних послуг. 

3.6. Розвиток екотуризму та етнотуризму. 

3.7. Підтримка місцевих ініціатив та залучення громадськості до 

здійснення місцевого самоврядування  

3.8. Забезпечення безпеки громадян та цивільного захисту 

населення 

Сільський бюджет. 

Фінансова 

підтримка 

бюджетна всіх 

рівнів, МТД, 

партнерські кошти, 

інші не заборонені 

законодавством 

джерела 

Дизайн та розробка сайту громади  

Виготовлення генеральних планів визначених населених пунктів  

Ведення терреєстру громади на основі автоматизованого 

програмного комплексу 
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Додаток 2 

до Плану соціально-економічного розвитку 

Білоцерківської об’єднаної сільської громади на 2018 рік 

Основні показники соціально-економічного розвитку 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 

 

№З/П Найменування показника 
Одиниця 

виміру 

Значення 

показника у 

2016 

Значення 

показника 

У2017 

2017 у % 

до 2016 

I Демографічна ситуація 

1 
Чисельність постійного 

населення 
осіб 4004 4082 101,9 

2 

Чисельність постійного 

населення віком 16 - 59 

років 
осіб 2246 2373 105,6 

3 
Кількість дітей віком до 16 

років 
осіб 672 701 104,3 

4 

Чисельність працездатного 

населення до загальної 

чисельності, в.п.   
% 0,56 0,58 

 

5 
Природний приріст 

(скорочення) населення 
Осіб 60 57 95,0 

6 

Внутрішня міграція 

населення в межах 

населених пунктів 

об'єднаної територіальної 

громади 

осіб 32 35 109,4 

II Економічна ефективність 

7 

Обсяг капітальних 

інвестицій: 

- усього; 

- на 1 особу 

 

тис.грн. 

 

 

9761,885 

2,438 

 

 

9314,879 

2,282 

 

 

95,4 

93,6 

у тому числі за рахунок 

коштів державного 

бюджету (субвенція 

інфраструктурна,субвенція 

на соцекономрозвиток) 

тис.грн. 4925,9 4297,8 87,2 

у тому числі за рахунок 

коштів обласного бюджету 
грн. - - - 

у тому числі за рахунок 

коштів бюджету 
об'єднаної територіальної 

громади 

тис.грн. 4835,985 5017,079 103,7 

Кількість підприємств 

малого та середнього 

бізнесу: 

- усього; 

- на 1000 осіб  

одиниць 54 54 100 

8 

Кількість об’єктів 

підприємницької 

діяльності: 

 

одиниць 64 68 106,2 

 

Протяжність побудованих 

у звітному році доріг з 

твердим покриттям 
км - - - 
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місцевого значення 

9 

Кількість проектів 
регіонального розвитку, що 

реалізуються на території 

об'єднаної громади у тому 

числі за рахунок: 

одиниць 12 8 67 

коштів державного фонду 

регіонального розвитку  
1 0 0 

коштів субвенцій з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

формування 

інфраструктури об'єднаних 

територіальних громад 

 
11 6 54 

інших джерел 
  

7 
 

10 

Обсяг фінансування 
проектів регіонального 

розвитку, що реалізуються 

на території об'єднаної 

громади 

тис.грн. 
 

5676,169 
 

за рахунок державного 

бюджету 
тис.грн 5375,900 3466,55019 64 

за рахунок місцевого 

бюджету 
тис.грн 

 
2209,619 

 

за рахунок інших джерел % - - 
 

III Фінансова самодостатність 

11 

Доходи загального фонду 
бюджету об'єднаної 

територіальної громади 

(без трансфертів) на 1 

особу 

тис.грн. 5894,419 7296,177 124,0 

12 

Капітальні видатки 
бюджету об'єднаної 

територіальної громади 

(без трансфертів) на 1 

особу 

грн. 2591,14 2390,24 92 

13 

Частка базової дотації в 

доходах загального фонду 

бюджету об'єднаної 

територіальної громади 

(без урахування субвенцій) 

% 0 0 0 

14 

Частка видатків бюджету 

розвитку в загальному 

обсязі видатків об'єднаної 

територіальної громади 

(без урахування власних 

надходжень бюджетних 

установ) 

 

% 32,9 22,1 67 

15 

Обсяг надходжень до 

бюджету об'єднаної 

територіальної громади від 

сплати податку на доходи 

фізичних осіб на 1 особу 

грн. 3269,31 4338,893 132,7 

16 Обсяг надходжень до грн. 614,127 795,1169 129,0 
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бюджету об'єднаної 

територіальної громади від 

плати за землю на 1 особу 

17 

Обсяг надходжень до 

бюджету об'єднаної 

територіальної громади від 

сплати єдиного податку на 

1 особу 

грн. 456,0182 583,9275 128,0 

18 

Обсяг надходжень до 

бюджету об'єднаної 

територіальної громади від 

сплати акцизного податку 

на 1 особу 

грн. 1240,619 1306,186 105,3 

19 

Обсяг надходжень до 

бюджету об'єднаної 

територіальної громади від 

сплати податку на 

нерухоме майно на 1 особу 

грн. 14,50668 25,90926 178,6 

IV Якість та доступність публічних послуг 

20 

Частка домогосподарств, 

що мають доступ до 

фіксованої 

широкосмугової мережі 

Інтернет, у загальній 

кількості домогосподарств 

об'єднаної територіальної 

громади 

% 1,0 1,0 
 

21 

Забезпеченість населення 

лікарями загальної 

практики - сімейними 

лікарями на 1000 осіб 

наявного населення на 

кінець року 

осіб 2 2 100 

22 

Середня наповнюваність 

групи дошкільного 
навчального закладу 

об'єднаної територіальної 

громади 

осіб 23 17 73 

23 

Частка дітей дошкільного 

віку охоплена 

дошкільними 

навчальними закладами, 

у загальній кількості дітей 

дошкільного віку 

% 52 47 90 

24 

Середня наповнюваність 

класів загальноосвітньої 

школи об'єднаної 

територіальної громади 

осіб 10 9 90 

25 

Частка дітей, для яких 

організовано підвезення 
до місця навчання і додому, 

у загальній кількості учнів, 

які того потребують 

% 39 36 92 

26 

Частка дітей, охоплених 

позашкільною освітою, у 

загальній кількості дітей 
% 97 98 101 
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шкільного віку 

27 

Частка випускників 

загальноосвітніх 

навчальних закладів, які 

отримали за результатами 

зовнішнього незалежного 

оцінювання з іноземної 

мови 160 балів і вище, у 

загальній кількості учнів, 

що проходили тестування з 

іноземної мови 

% 25 50 200 

28 

Частка випускників 

загальноосвітніх 

навчальних закладів, які 

отримали за результатами 

зовнішнього незалежного 

оцінювання з української 

мови 160 балів і вище, у 

загальній кількості учнів, 

що проходили тестування з 

української мови 

% 55 55 100 

29 

Частка випускників 

загальноосвітніх 

навчальних закладів, які 

отримали за результатами 

зовнішнього незалежного 

оцінювання з математики 

160 балів і вище, у 

загальній кількості учнів, 

що проходили тестування з 

математики 

% 50 23 46 

V Створення комфортних умов для життя 

30 

Частка домогосподарств, 

забезпечених 

централізованим 

водопостачанням, у 

загальній кількості 

домогосподарств 

об'єднаної територіальної 

громади 

% 5 5 - 

31 

Частка домогосподарств, 

забезпечених 

централізованим 

водовідведенням, у 

загальній кількості 

домогосподарств 

об'єднаної територіальної 

громади 

 

% 5 5 - 

32 

Частка домогосподарств, 

які уклали кредитні 

договори в рамках 

механізмів підтримки 

заходів з 

енергоефективності в 

житловому секторі за 

% - - - 
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рахунок коштів державного 

бюджету (у тому числі із 

співфінансуванням з 

місцевих бюджетів), у 

загальній кількості 

домогосподарств 

об'єднаної територіальної 

громади 

33 

Частка населених пунктів, 

у яких впроваджено 

роздільне збирання твердих 

побутових відходів, у 

загальній кількості 

населених пунктів 

об'єднаної територіальної 

громади 

% - - - 

34 

Частка населених пунктів, 

які уклали договори з 

обслуговуючими 

організаціями на 

вивезення твердих 

побутових відходів, у 

загальній кількості 

населених пунктів 

об'єднаної територіальної 

громади 

% - - - 

 

 


