
Проєкт 
для громадського обговорення 

 

Структура Стратегії сталого розвитку Літинської селищної територіальної громади 
на період 2021-2029 роки 

 
 

Бачення розвитку громади: 
 
Бачення розвитку громади визначає бажаний для мешканців стангромади в далекосяжнійперспективі. Свого роду – це «фото» 
(образ,  вигляд) громади, яке показуєякою вона повинна стати і які функції виконувати. 
Напрацьоване Групою стратегічного планування проєкт бачення розвитку Літинської селищної територіальної громади звучить 
так: 

Літинська громада – це громада розвинутої економіки  
з широкою пропозицією в сфері послуг та високим комфортом життя. 

 

Стратегічні та операційні цілі: 
 
Стратегічні цілі безпосередньо виникають з бачення та визначають напрямки розвитку громади, які вказані в баченні; в той 
самий час вони дозволяють зберегти чіткий поділ стратегії, згрупувати операційні цілі. Їх реалізація в прийнятій часовій 
перспективі на 8 років (в даному документі – до 2029 року) повинна призвести до досягнення відповідного стану розвитку 
громади, окресленого в її баченні.  

В свою чергу, операційні (конкретні) цілі мають характер короткотерміновий – на 4 роки (до 2025 року) і завдяки цьому їх 
можна визначити більш детально і їх реалізація наближає громаду до досягнення стратегічних цілей. Необхідно підкреслити, що 
реалізація всіх цілей буде вести до задоволення потреб всіх мешканців з дотриманням принципів рівності статей, без 
дискримінації за віковою, соціальною, професійною, політичною приналежністю чи за місцем походження. 

Нижче представлено список напрацьованих стратегічних та операційних цілейГрупою стратегічного планування: 

Стратегічна ціль 1. Громада розвинутої економіки та підприємництва 
Операційна ціль 1.1. Залучення нових та розвиток існуючих підприємств в громаді  
Операційна ціль 1.2. Сприяння розвитку підприємництва і малого бізнесу в громаді  
 



 
Стратегічна ціль 2. Громада комфортних умов проживання та надання якісних послуг, які забезпечують особистий розвиток 
мешканців 
Операційна ціль 2.1. Якісна освіта та навчання впродовж життя 
Операційна ціль 2.2.Доступні та якісні медичні послуги. 
Операційна ціль 2.3.  Громада різноманітної пропозиції в сфері культури 
Операційна ціль 2.4. Фізична культура та спорт – запорука здоров’я мешканців  
Операційна ціль 2.5. Активний відпочинок мешканців  
Операційна ціль 2.6. Соціальна допомога та гарантії для найбільш потребуючих категорій мешканців  
 
Стратегічна ціль 3. Розвинута і сучасна технічна інфраструктура в громаді, що відповідає сучасним потребам мешканців  
Операційна ціль 3.1. Сучасна дорожня та навколодорожня інфраструктура  
Операційна ціль 3.2. Забезпечення сучасних стандартів водопостачання і водовідведення  
Операційна ціль 3.3. Запровадження комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами  
Операційна ціль 3.4. Безпечна громада  
 
Стратегічна ціль 4. Інтегрована громада ефективного управління та активних мешканців 
Операційна ціль 4.1. Забезпечення надання якісних адміністративних послуг по всій території громади  
Операційна ціль 4.2. Оптимізація видатків та збільшення доходів 
Операційна ціль 4.3. Активізація мешканців та сприяння розвитку громадянського суспільства  
Операційна ціль 4.4. Внутрішня інтеграція громади та міжнародні відносини 
 
 



Детальний план заходів (короткострокова перспектива на 2021 - 2025 роки) 
 
Стратегічна ціль 1. Громада розвинутої економіки та підприємництва 
Операційна ціль 1.1. Залучення нових та розвиток існуючих підприємств в громаді  

Назва заходу Продукт та його 
показник 

Джерела 
перевірки 

Відповідальний 
підрозділ 

Допоміжний 
підрозділ 

Терміни 
реалізації 

1.1.1. Інвентаризація наявних 
земельних ділянок та об'єктів 
нерухомості громади та формування 
пропозиції по ним, які можуть бути 
використані інвесторами. 

Реєстр прав 
власності Реєстр 
вільнихземельних 
ділянок та об’єктів 
для інвесторів 
Визначено 
відповідальну 
особу 

Рішення сесії 
про 
затвердження 
реєстру 
Звіт робочої 
групи 

Відділ 
земельних 
відносин, Відділ 
житлово-
комунального 
господарства та 
комунального 
майна 

 2021-2022 
формування 
реєстру 
2022-2025 
актуалізація 

1.1.2. Налагодження постійних 
комунікативних зв’язків співпраці з 
бізнесом з метою покращення бізнес-
клімату та території громади 

Кількість зустрічей 
20 щорічно, не 
менше ніж один 
семінар, нарада на 
квартал щороку. 

Протоколи 
зустрічей, 
семінарів, 
нарад 

Відділ 
економічного 
розвитку, 
сільського 
господарства, 
інфраструктури 
та інвестицій 

 2021-2025 

1.1.3. Налагодження та розвиток 
міжмуніципального співробітництва та 
міжнародної співпраці для 
забезпечення більш широкого та 
стійкого інвестиційного потенціалу 
громади (в т.ч.  в сферах пожежної 
безпеки, поводження з ТПВ, соціальної 
сфери). 

Укладені 
договори/угоди 
про співпрацю – не 
менше 2 

Укладені 
угоди 

Відділ 
економічного 
розвитку, 
сільського 
господарства, 
інфраструктури 
та інвестицій 

Профільні 
структурні 
підрозділи за 
напрямками  

2021-2025 

1.1.4. Промоція економічного 
потенціалу громади, створення 
інвестиційного паспорту громади 
(розміщення на сайті).  

Публікації у ЗМІ до 
20 на рік. 
Інвестиційний 
паспорт 

Кількість 
публікацій 

Організаційний 
Відділ 

Відділ 
економічного 
розвитку, 
сільського 

Створення 
паспорту - І 
кв. 2022 
Промоція - 



господарства, 
інфраструктури 
та інвестицій 

2022 - 2025 

1.1.5. Брендинг територіальної 
громади у т.ч. промоція місцевих 
товаровиробників та надавачів послуг. 

1 комплексний 
брендбук на рік. 
 

Інформація Організаційний 
Відділ 

 Розробка 
брендбуку – 
2022, 
Промоція - 
постійно 

1.1.6. Створення та систематичне 
наповнення інформаційного ресурсу 
«Для Інвестора та потенційного 
мешканця»  на сайті громади  

Розділ на 
офіційному сайті 
Літинської 
селищної ради 

Інформація 
на сайті 

Організаційний 
Відділ 

Відділ 
економічного 
розвитку, 
сільського 
господарства, 
інфраструктури 
та інвестицій 

Створення – 
2022 
Наповнення 
– 2022-2025 
 

1.1.7. Виготовлення генеральних 
планів населених пунктів 
територіальної громади та створення 
комплексного плану просторового 
розвитку 

Комплексний 
генплан, який у т.ч. 
включає:- розробка 
концепції 
інтегрованого 
просторового 
розвитку ТГ;- 
створення 
картографічної 
основи карт 
масштабу 1:10000 в 
графічній і 
цифровій формі. 

Наявність 
даних в 
реєстрі 
Рішення 
виконкому 

Відділ 
земельних 
відносин, Відділ 
архітектури та 
містобудування  

 До 2025 

 
Операційна ціль 1.2. Сприяння розвитку підприємництва і малого бізнесу в громаді  

Назва заходу Продукт та його 
показник 

Джерела 
перевірки 

Відповідальний 
підрозділ 

Допоміжний 
підрозділ 

Терміни 
реалізації 

1.2.1. Визначення економічного Щорічний Інформація  Відділ Відділ 2021-2025 



потенціалу громади (в т.ч. аналіз 
трудових ресурсів) та систематизація 
інформації про потенційні 
інвестиційні ресурси громади. 

моніторинг економічного 
розвитку, 
сільського 
господарства, 
інфраструктури та 
інвестицій 

земельних 
відносин, 
організаційний 
Відділ 

1.2.2. Розробка та впровадження 
програми підтримки місцевого 
підприємництва і малого бізнесу. 

Програма  
Реалізація 
показників 
програми 

Рішення сесії 
про 
прийняття 
програми та 
щорічний звіт 
про її 
виконання 

Відділ 
економічного 
розвитку, 
сільського 
господарства, 
інфраструктури та 
інвестицій 

 Розробка – 
2022 
Реалізація 
до 2025 

1.2.3. Сприяння створенню 
кооперативів  та підтримка 
особистих селянських господарств 
(молочна галузь, садівництво-
ягодівництво, бджолярство). 

Інформування про 
актуальні 
програми 
підтримки 
особистих 
селянських 
господарств 

Кількість 
наданих 
консультацій. 
Показники 
програми 
Звіт з 
реалізації 

Відділ 
економічного 
розвитку, 
сільського 
господарства, 
інфраструктури та 
інвестицій 

 Розробка – 
2022 
Реалізація – 
2022-2025 

1.2.4. Залучення у громаду та 
підтримка виробників, що 
спеціалізуються на вирощуванні 
нових видів та переробці 
сільськогосподарської продукції. 

Семінари, обмін 
досвідом 

Кількість 
виробників 
залучених до 
заходів 

Відділ 
економічного 
розвитку, 
сільського 
господарства, 
інфраструктури та 
інвестицій 

 2022-2025 

 
Стратегічна ціль 2. Громада комфортних умов проживання та надання якісних послуг, які забезпечують особистий розвиток 
мешканців. 
Операційна ціль 2.1. Якісна освіта та навчання впродовж життя 

Назва заходу Продукт та його 
показник 

Джерела перевірки Відповідальний 
підрозділ 

Допоміжний 
підрозділ 

Терміни 
реалізації 



2.1.1. Формування 
ефективної мережі 
закладів ЗСО у 
відповідності до 
актуальних потреб 
громади шляхом 
реалізації Плану 
оптимізації та 
розвитку мережі 
ЗЗСО Літинської 
селищної ради 

Оптимальна освітня  
мережа ЗЗСО, 
спрямована на 
забезпечення 
доступності та якості 
освіти, підвищення 
економічної 
ефективності роботи 
закладів освіти, 
ефективного 
використання освітніх 
ресурсів у складі 4 
опорних закладів та 7 
філій, 3-х гімназій та 2-х 
початкових шкіл 

Рішення 6 сесії 8 
скликання Літинської 
селищної ради від 18 
травня 2021 року №376 
«Про затвердження 
плану модернізації та 
розвитку мережі 
закладів загальної 
середньої освіти 
Літинської селищної 
ради»; 
Звіт про виконання 
плану. 

Відділ освіти, 
культури, 
молоді та 

спорту 

Заклади ЗЗСО до вересня 
2022 року 

2.1.2. Ремонт та 
модернізація 
закладів освіти в 
рамках Програми  

Розробка 
Програмимодернізації та 
розвитку закладів освіти 
 

Звіт  про реалізацію 
показників програми 

Відділ освіти, 
культури, 
молоді та 

спорту 

Заклади освіти Розробка 
програми – до 
2022 року 
Реалізація 
програми до 
2025 року 

2.1.3. Розвиток 
системи 
дошкільної освіти 
 

1.Створення дошкільного 
підрозділу початкової 
школи с.Петрик 
2. Добудова музичної 
зали в ЗДО №1 
«Веселка» смт. Літин 

Рішення сесії 
ПКД, Акти введення в 
експлуатацію 
Звіти керівників закладів 
та Відділу  

Відділ освіти, 
культури, 
молоді та 
спорту  

Заклади 
дошкільної 
освіти 

Вересень, 2024 
року 
 
 
 2025 рік 

2.1.4. 
Впровадження 
електронних 
сервісів в освіті 

Створення єдиного 
інформаційного 
простору(хмарного 
освітнього середовища 
усіх  закладів загальної 

Забезпечення 
електронного 
документообігу шкіл: 
електронні журнали та 
щоденники, робочі 

Відділ 
освіти,культури, 
молоді та 
спорту,  

Заклади ЗЗСО До вересня 
2022 року 
 
 
 



середньої освіти) зошити, проведення 
відеоконференцій, облік 
та аналітика 
відвідування,  зворотній 
зв'язок з учнем та інше. 

 

2.1.5. Оснащення 
закладів освіти 
сучасним 
навчальним 
обладнанням 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• придбання 
сучасних комп’ютерних 
класів; 

• придбання 
ноутбуків для 
педагогічних працівників 
ЗЗСО та їх філій для 
організації дистанційного 
навчання; 

• придбання 
обладнання загального 
призначення (меблі, 
дошки аудиторні тощо); 

• придбання 
засобів навчання та 
обладнання для 
навчальних кабінетів та 
STEM – лабораторій. 

Звіти ЗНЗ, статистичні 
звіти 
Бухгалтерська 
документація 

Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту  

Заклади освіти До  2025 року 
 
 
До  2025 року 
 
 
 
 
 
До вересня 
2025 року 
 
 
 
До вересня 
2025 року 

2.1.6. Підвищення 
якості харчування 
учнів та дітей 
закладів освіти  

Реалізація Програми 
«Організація харчування 
учнів та вихованців у 
закладах освіти 
Літинської селищної 
територіальної громади 
на 2020-2023 роки» 

Звіт про виконання 
програми 

Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту  

Заклади ЗСО, 
ЗДО 

Реалізація 
програми до 
2023 року, 
акуталізація 
програми – до 
2025 року 

2.1.7. Реалізація 
Цільової 
соціальної 

1. Показники програми 
2. Проведення тренінгів, 
воркшопів, семінарів з 

Звіт про виконання 
програми 

Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 

ЗЗСО, Служба 
зайнятості,  
Молодіжна 

2021-2025 



програми 
«Молодь 
Літинщини» на 
2021-2025 роки та 
запровадження 
неформальної 
освіти у громаді 
для молоді та 
інших категорій 
населення 

метою розвитку сучасних 
компетенцій у молоді.  
3. Реалізація 
профорієнтаційних 
заходів. 

спорту  рада, 
ГО та партнери  

2.1.8.Професійний 
розвиток 
педагогічних 
працівників 

Проходження 
обов’язкового щорічного 
підвищення кваліфікації ( 
не менше 30 годин на рік 
кожним педагогічним 
працівником) 

Сертифікати про 
підвищення кваліфікації 
 

Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту  

Заклади 
післядипломної 
освіти та інші 
суб’єкти 
освітньої 
діяльності 

2021-2025 

2.1.9. Розвиток та 
підтримка 
обдарованих і 
талановитих дітей, 
молоді та 
педагогічних 
працівників 

Реалізація Програми 
«Робота з обдарованою 
молоддю на 2021-2025 
роки Літинської селищної 
територіальної громади» 
 

Рішення 3 сесії 8 
скликання Літинської 
селищної ради від 24 
лютого 2021 року № 105 
«Про затвердження 
Програми« Робота з 
обдарованою молоддю 
на 2021-2025 роки 
Літинської селищної 
територіальної 
громади». 
Звіт про виконання 
програми. 

Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту  

Заклади освіти До 2025 року 

 
Операційна ціль 2.2.Доступні та якісні медичні послуги. 

Назва заходу Продукт та 
його 

Джерела 
перевірки 

Відповідальний 
підрозділ 

Допоміжний 
підрозділ 

Терміни 
реалізації 



показник 

2.2.1. Реалізація програми «Збереження 
здоров’я жителів Літинської територіальної 
громади на 2021-2025» з метою якісного 
матеріально-технічного забезпечення 
медичних закладів. 

Щорічні 
обсяги 
фінансування 
Показники, 
передбачені 
в програмі 

Рішення 
сесії 
Звіти 
структурних 
підрозділів 

Відділ 
соціального 
захисту та 
охорони 
здоров’я 

Економічного 
розвитку 
Фінансовий 
Лікарня 
ПМСД 

Підготовка 
річних 
планів 
реалізації - 
щороку 
Реалізація 
програми – 
2022-2025 

2.2.2. Підвищення кваліфікації кадрів у т.ч. для 
роботи на сучасному медичному обладнанні.  

Всі лікарі 
громади 
пройшли 
підвищення 
кваліфікації 
щорічно 

Сертифікати 
про 
підвищення 
кваліфікації 

Керівники 
закладів 
охорони 
здоров’я 

 Щорічно  
2022-2025 

2.2.3. Залучення кваліфікованих медичних 
працівників до роботи в громаді шляхом 
забезпечення службовим житлом  

Програма – 1 
Показники 
програми 

Рішення 
сесії. 

Відділ 
соціального 
захисту та 
охорони 
здоров’я 

Відділ 
житлово-
комунального 
господарства 
та 
комунального 
майна 

Розробка – І 
півріччя 
2022 року 
Реалізація 
2022-2025 

2.2.4. Проведення аналізу актуального стану 
закладів охорони здоров’я та подальше 
проведення ремонтів і їх оснащення в рамках 
розробленої програми 

Результати 
обстеження. 
Програма 1 
шт. 
Реалізація 
показників 
програми. 

Акт 
обстеження 
робочої 
групи, 
Рішення 
виконкому 

Відділ 
соціального 
захисту та 
охорони 
здоров’я 

Відділ 
житлово-
комунального 
господарства 
та 
комунального 
майна, 
керівники 
закладів   

Обстеження 
– до 
1.1.2022 
Проведення 
ремонтів 
2022-2025 

 
 



Операційна ціль 2.3.  Громада різноманітної пропозиції в сфері культури 

Назва заходу Продукт та його 
показник 

Джерела 
перевірки 

Відповідальний 
підрозділ 

Допоміжний 
підрозділ 

Терміни 
реалізації 

2.3.1. Підтримка та розвиток  
місцевих звичаїв, традиційних 
ремесел, забезпечення 
проведення заходів на базі 
закладів культури та діяльності 
клубних формувань 

Проведення майстер-
класів, воркшопів,  свято 
міста та свято села, 
гурткова робота та 
заходи, організація 
конкурсів та 
фестивалів,батлів,  
виставкова діяльність 
«Мистецтво одного 
села», проведення 
молодіжних заходів  
OPEN AIR, робота із 
відвідувачами старшого 
покоління як із носіями 
НКС та інше. 

Щорічний 
план 
заходів 
Інформації 
та звіти про 
проведені 
заходи 

Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту  

ОрганізаційнийВідділ, 
заклади культури, 
молодіжна рада та 
партнери 

2021-2025 

2.3.2. Зміцнення матеріально-
технічної бази установ культури.  

Програма – 1 
Показники програми 

Рішення 
сесії. 

Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту  

Відділ житлово-
комунального 
господарства та 
комунального майна 

2021-2025 

2.3.3. Створення центрів 
надання інформаційних послуг 
на базі бібліотек 

Кількість створених 
центрів 

Звіти 
начальника 
сектору 

Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту  

 До 2025  

2.3.4. Впровадження 
інформаційних технологій в 
закладах культури 

Кількість технічного 
обладнання 

Звіти 
начальника 
сектору 

Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту  

 2021-2025 

 
 
 



Операційна ціль 2.4. Фізична культура та спорт – запорука здоров’я мешканців  

Назва заходу Продукт та його 
показник 

Джерела 
перевірки 

Відповідальний 
підрозділ 

Допоміжний 
підрозділ 

Терміни 
реалізації 

2.4.1. Забезпечення спортивних 
гуртків, що діють на базі ДЮСШ 
необхідним інвентарем та 
обладнанням 

Кількість  закупленого 
інвентарю та 
обладнання: 
Футбольні м’ячі - 50 
штук; 
футбольна форма- 3 
комплекти; 
інвентар для тхеквондо; 
легкоатлетичні 
«шиповки» - 15 пар. 

Звіти ДЮСШ 
Звіти Відділу 

Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту 
Літинської 
селищної ради 

 до 2025 
року 

2.4.2. Підтримка існуючих 
спортивних ініціатив, секцій та 
гуртків з розширенням для 
сільського населення 

Кількість нових секцій: 
Малинівка (легка 
атлетика); Городище 
(футбол і тхеквондо); 
 Громадське (легка 
атлетика). 

Звіти 
керівників 
гуртків 
Звіт ДЮСШ 

Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту  

Старости 
старостинських 
округів 

до 2025 
року 

2.4.3. Аналіз існуючого стану, 
опрацювання і реалізація плану 
ремонтів існуючих спортивних 
об’єктів  

План 
Кількість нових та 
відремонтованих 
спортивних об’єктів ( 
збір та аналіз інформації) 

Звіти 
начальника 
сектору 

Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту 

Відділ 
житлово-
комунального 
господарства 
та 
комунального 
майна 

Аналіз 
стану і 
розробка 
плану - 
2022 

2.4.4. Будівництво 
багатофункціональних спортивних 
майданчиків у населених пунктах 
громади 

Не менше 1 в рік. 
С. Малинівка, с. 
Городище, с. Сосни, с. 
Селище, с. Бруслинів 

ПКД 
Акти в 
введення в 
експлуатацію 
Звіти 
відповідальної 
особи 

Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту  

Відділ 
житлово-
комунального 
господарства 
та 
комунального 
майна 

до 2025 
року 



2.4.5. Реконструкція стадіону 
"Колос" в смт. Літин 

Реконструйовано стадіон ПКД 
Акти в 
введення в 
експлуатацію 
Звіти 
відповідальної 
особи 

Економічного 
розвитку 
Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту 

Кошти 
державного 
фонду 
регіонального 
розвитку 

до 2025 
року 

2.4.6. Заохочення та 
популяризація активного способу 
життя для всіх категорій 
мешканців 

Не менше проведених  
10 заходів в рік, та 10 
публікацій в ЗМІ 

Звіти 
відповідальної 
особи 

Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту  

Організаційний 
Відділ 

до 2025 
року  

 
Операційна ціль 2.5. Активний відпочинок мешканців  

Назва заходу Продукт та його 
показник 

Джерела 
перевірки 

Відповідальний 
підрозділ 

Допоміжний 
підрозділ 

Терміни 
реалізації 

2.5.1 Впорядкування існуючих та 
облаштування нових зон 
відпочинку та парків, в т.ч. 
розвиток мережі активних парків 

Кількість впорядкованих 
майданчиків 
Забезпечення наявності не 
менше 1 зони 
відпочинку/парку в 
кожному населеному 
пункті громади 

Звіти Відділу Відділ 
житлово-
комунального 
господарства та 
комунального 
майна 

Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту  

2021-
2025 

2.5.2. Реконструкція Центральної 
площі по вул.Соборна смт.Літин під 
сквер – зону відпочинку 

Реконструйована площа ПКД 
Акти в 
введення в 
експлуатацію 
 

Відділжитлово-
комунального 
господарства та 
комунального 
майна 

Відділ 
економічного 
розвитку, 
сільського 
господарства, 
інфраструктури 
та інвестицій 

2022-
2023 

2.5.3. Створення Wi-Fi зон в 
публічних просторах громади 

Не менше 2 в населеному 
пункті на рік 

Щорічний 
звіт про 
кількість об 
лаштованих 

Відділжитлово-
комунального 
господарства та 
комунального 

 2021-
2025 



Wi-Fi зон майна 

2.5.4. Створення умов для дозвілля 
молоді по всій території громади 

Облаштування 
молодіжного центру на 
базі кінотеатру ім. У. 
Кармелюка у смт. Літин. 
Забезпечення діяльності 
молодіжних просторів на 
базі закладів культури в 
селах громади. 

Створення 
центру 
Кількість 
заходів на 
базі 
молодіжних 
центрів 

Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту  

Відділ 
житлово-
комунального 
господарства 
та 
комунального 
майна 

до 2025 
року  

 
Операційна ціль  2.6. Соціальна допомога та гарантії для найбільш потребуючих категорій мешканців  

Назва заходу Продукт та 
його 

показник 

Джерела 
перевірки 

Відповідальний 
підрозділ 

Допоміжний 
підрозділ 

Терміни 
реалізації 

2.6.1. Створення комфортних умов в 
установах, організаціях, закладах 
територіальної громади  для отримання 
соціальних послуг батьками з дітьми 
(локації для ігр дітей, куточки для мам з 
немовлятами)  

Створено 
кімнати 
малюка в 
ЦНАП та 
лікарні  

Звіт Відділ 
соціального 
захисту та 
охорони здоров’я 

ПМСД, ЦРЛ 2022 

2.6.2. Актуалізація та подальша реалізація 
програми «Соціальна підтримка жителів 
Літинської селищної територіальної 
громади на 2021-2023 роки» 

Програма Звіт Відділ 
соціального 
захисту та 
охорони здоров’я 

 Актуалізація – І 
півріччя 2022  
року 
Реалізація – 
2022-2025 

2.6.3. Забезпечення автомобілем з 
можливістю надання послуг 
маломобільним групам 

Придбання 
автомобіля 

Звіт по 
наданим 
послугам 

Відділ 
соціального 
захисту та 
охорони здоров’я 

Відділ 
економічного 
розвитку, 
сільського 
господарства, 
інфраструктури 
та інвестицій 

До 2024 

2.6.4. Придбання транспортних Кількість Звіт Відділ  До 2024 



засобів/техніки для соціальних робітників придбаних 
транспортних 
засобів 

соціального 
захисту та 
охорони здоров’я 

2.6.5. Розвиток та підтримка діяльності 
інститутів срібного віку 

Програма Звіт Відділ 
соціального 
захисту та 
охорони здоров’я 

Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту  

Розробка 
програми – І 
квартал 2022 р 
Реалізація – 
2022 - 2025 

 
 
Стратегічна ціль 3. Розвинута і сучасна технічна інфраструктура в громаді, що відповідає сучасним потребам мешканців  
Операційна ціль 3.1. Сучасна дорожня та навколодорожня інфраструктура  

Назва заходу Продукт та його 
показник 

Джерела 
перевірки 

Відповідальний 
підрозділ 

Допоміжний 
підрозділ 

Терміни 
реалізації 

3.1.1 Аналіз існуючої мережі та 
формування і реалізація плану 
ремонтів дорожньої мережі в межах 
територіальної громади  

План - 1 шт. 
Реалізація показників 
плану. 

Рішення 
виконкому 
про 
затвердження 
плану. 
Звіт 

Відділ 
житлово-
комунального 
господарства та 
комунального 
майна 

Відділ 
економічного 
розвитку, 
сільського 
господарства, 
інфраструктури 
та інвестицій 

Аналіз і 
план – 
2022 
Реалізація 
– 2023-
2025 

3.1.2 Встановлення нових та ремонт 
існуючих зупинок громадського 
транспорту  

Щонайменше 3 
зупинки в рік 

Звіт Відділ 
житлово-
комунального 
господарства та 
комунального 
майна 

Старости  До 2025р. 

3.1.3 Розширення мережі якісного 
Інтернету та мобільного зв’язку. 

Забезпечення 100% 
покриття суспільних 
закладів громади 
якісним доступом до 
інтернету 

Звіт Відділ 
житлово-
комунального 
господарства та 
комунального 
майна 

 2022 р.  



3.1.4 Створення мережі парковок для 
транспорту  в смт. Літин 

Не менше ніж 2 
облаштованих 
парковки 

Звіт Відділ 
житлово-
комунального 
господарства та 
комунального 
майна 

 До 2025р. 

3.1.5 Модернізація існуючої та 
розширення мережі вуличного 
освітлення 

Не менше 2 нових та 5 
модернізованих лінії 
вуличного освітлення 
в рік 

Звіт Відділ 
житлово-
комунального 
господарства та 
комунального 
майна 

 2021-2025 

3.1.6 Формування нової мережі 
внутрішнього транспортного 
сполучення 

Сформована 
внутрішня мережа. 
Оголошені конкурси 
на визначення 
перевізників 

Звіт Відділ 
економічного 
розвитку, 
сільського 
господарства, 
інфраструктури 
та інвестицій 

Відділ 
житлово-
комунального 
господарства 
та 
комунального 
майна 

2021-2025 

3.1.7 Оновлення існуючих та 
розширення мережі тротуарів  

Збудованих тротуарів 
– не менше 1 об’єкт 
щороку. 
Відремонтованих 
тротуарів – не менше 
1 об’єкт щороку. 

Звіт Відділ 
житлово-
комунального 
господарства та 
комунального 
майна 

 2021-2025 

3.1.8 Передача в державну власність 
ділянки по вул. Вінницькій в смт. Літин 

Рішення сесії 
Постанова КМУ 

Акт передачі Відділ 
житлово-
комунального 
господарства та 
комунального 
майна 

 До 2025 

 
 



Операційна ціль 3.2. Забезпечення сучасних стандартів водопостачання і водовідведення  

Назва заходу 
 

Продукт та 
його показник 

Джерела 
перевірки 

Відповідальний 
підрозділ 

Допоміжний 
підрозділ 

Терміни 
реалізації 

3.2.1. Будівництво скважин та свердловин  Не менше 1 
скважини в рік 

Звіт Відділ 
житлово-
комунального 
господарства та 
комунального 
майна 

 Постійно  

3.2.2. Модернізація існуючих та будівництво 
нових мереж водопостачання 

Щорічно:  
Нові мережі - 1 
Відремонтовані 
мережі - 1 

Звіт Відділ 
житлово-
комунального 
господарства та 
комунального 
майна 

КП 
«Комунсервіс» 

Постійно  

3.2.3. Будівництво системи каналізації та очисних 
споруд 

Розробка ПКД 
будівництво 
системи 
каналізації 

Звіт Відділ 
житлово-
комунального 
господарства та 
комунального 
майна 

Донори та 
гранти 

2028 

 
Операційна ціль 3.3. Запровадження комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами  

Назва заходу Продукт та його 
показник 

Джерела 
перевірки 

Відповідальний 
підрозділ 

Допоміжний 
підрозділ 

Терміни 
реалізації 

3.3.1. Розробка та реалізація плану 
поводження з ТПВ на території громади 

План - 1 шт. 
Реалізація показників 
плану. 

Звіт  Відділ 
житлово-
комунального 
господарства та 
комунального 
майна 

 2022 - 
2023 

3.3.2. Запровадження екологічної 
просвітницької кампанії для усіх 

Кількість заходів та 
публікацій 

Звіт  Організаційний 
Відділ 

Відділ освіти,  
культури, 

2021-
2025 



категорій населення молоді та 
спорту 

3.3.3. Організувати матеріально-технічне 
забезпечення циклу поводження з ТПВ 
відповідно до розробленого плану 

Будівництво 
майданчиків для збору 
сміття, придбання 
автомобільної техніки 
та спеціалізованого 
обладнання відповідно 
до плану 

Звіт  Відділ 
житлово-
комунального 
господарства та 
комунального 
майна 

Відділ 
економічного 
розвитку, 
сільського 
господарства, 
інфраструктури 
та інвестицій 

2021-
2025 

3.3.4.Впорядкування стихійних 
сміттєзвалищ 

Кількість  Звіт  Відділ 
житлово-
комунального 
господарства та 
комунального 
майна 

 2021-
2025 

 
Операційна ціль 3.4. Безпечна громада  

Назва заходу Продукт та 
його показник 

Джерела 
перевірки 

Відповідальний 
підрозділ 

Допоміжний 
підрозділ 

Терміни 
реалізації 

3.4.1 Забезпечення діяльності 
Поліцейського офіцера громади 

Програма 
Створено 1 
поліційну 
станцію 

Звіт  С-ст по роботі з 
правоохоронними 
органами 

 Створення 
поліційної 
станції – до 
кінця 2021 
року 
Забезпечення 
д-ті – 2022-
2025 

3.4.2 Розробка та реалізація програми 
підтримки місцевих пожежних команд 
та добровільних пожежних дружин 

Програма 
Показники 
програми 

Звіт  С-ст по роботі з 
правоохоронними 
органами 

Відділ 
економічного 
розвитку, 
сільського 
господарства, 
інфраструктури та 

2022 
розробка  
Реалізація 
2022-2025 



інвестицій 

3.4.3 Розвиток та підтримка 
функціонування  системи 
відеоспостереження в громаді 

Кількість камер 
в громадському 
просторі  

Звіт  Відділ житлово-
комунального 
господарства та 
комунального 
майна 

 До 2025 

3.4.4 Впровадження локальної системи 
оповіщення населення щодо загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій 

Система 
оповіщення 

Звіт  С-ст по роботі з 
правоохоронними 
органами 

 До 2025 

3.4.5 Формування резервного фонду 
Літинської селищної ради для ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій  

Створений 
резервний 
фонд в розмірі 
не менше 10% 
бюджету 

Рішення 
сесії 
Звіт  

Фінансовий Відділ С-ст по роботі з 
правоохоронними 
органами 

Щорічно  

 
Стратегічна ціль 4. Інтегрована громада ефективного управління та активних мешканців. 
Операційна ціль 4.1. Забезпечення надання якісних адміністративних послуг по всій території громади  

Назва заходу Продукт та його 
показник 

Джерела 
перевірки 

Відповідальний 
підрозділ 

Допоміжний 
підрозділ 

Терміни 
реалізації 

4.1.1. Розвиток та розширення 
переліку електронних 
адміністративних та соціальних 
послуг в т.ч. супутніх. 

Кількість нових послуг Звіт  ЦНАП  Постійно  

4.1.2. Запровадження електронних 
черг  та засобів безготівкової оплати 
послуг у бюджетних закладах 

1. Впроваджено 
електронну чергу до 
дошкільних закладів. 
2. Встановлено 
електронне обладнання 
для регулювання черги та 
оплати через термінал 
щонайменше у в ЦНАП та 
поліклініці.   

Наявність 
електронної 
черги. 
 
 

Відділ освіти,  
культури, молоді 
та спорту 
 
ЦНАП, КНП 
«Літинський 
центр ПМСД» 

 1. І 
півріччя 
2022 року 
 
2. до 
2025 року 

4.1.3. Створення віддалених 13 робочих віддалених Звіт  ЦНАП Відділ 2022 



робочих місць по наданню 
адміністративних та соціальних 
послуг 

місць 
Кількість ПК з  
ПЗ «Соціальна громада» - 
13 

соціального 
захисту та 
охорони 
здоров’я 

4.1.4. Створення доступного 
середовища для маломобільних 
груп населення у всіх бюджетних 
закладах та установах  

100% бюджетних закладів 
мають доступне 
середовище 

Звіт  Відділ освіти,  
культури, молоді 
та спорту  
Відділ 
соціального 
захисту та 
охорони здоров’я 

Відділ 
житлово-
комунального 
господарства 
та 
комунального 
майна 

2021-
2025 

4.1.5. Забезпечення комплексу 
протипожежних заходів у всіх 
бюджетних закладах та установах 
 

У 100% бюджетних 
закладів проведено 
необхідні заходи 
протипожежного захисту 

Звіт  Відділ освіти,  
культури, молоді 
та спорту 
Відділ 
соціального 
захисту та 
охорони здоров’я 

Відділ 
житлово-
комунального 
господарства 
та 
комунального 
майна 

2022-
2025 

 
Операційна ціль 4.2. Оптимізація видатків та збільшення доходів 

Назва заходу Продукт та його 
показник 

Джерела 
перевірки 

Відповідальний 
підрозділ 

Допоміжний 
підрозділ 

Терміни 
реалізації 

4.2.1. Аналіз ситуації та розробка 
планів оптимізації в пріоритетних 
напрямках надходжень видатків 
бюджету громади 

Моніторинг 
надходжень та 
видатків. 
Напрацювання заходів 
з оптимізації видатків 

Інформація 
 
Протоколи 
нарад 

ФінансовийВідділ Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту 

Аналіз і 
розробка 
плану -  
 2022 
Реалізація 
щорічних 
планів – 
2022-2025 

4.2.2. Підвищення рівня сплати акцизу 
та інших податків 

Інформування 
платників податків. 
Кількість заходів  

Інформація 
 

Фінансовий 
Відділ 
 

Організаційний 
Відділ 

2022-2025 



 

4.2.3. Інформаційна компанія про 
необхідність реєстрації бізнесу, місця 
проживання мешканців та сплати 
податків в громаді 

Інформування 
платників податків. 
Просвітницька 
компанія серед 
жителів громади; 
Кількість заходів 

Інформація 
 
Інформація 
 

Фінансовий 
Відділ 
Організаційний 
Відділ 

 2022-2025 

 
Операційна ціль 4.3. Активізація мешканців та сприяння розвитку громадянського суспільства  

Назва заходу Продукт та його 
показник 

Джерела 
перевірки 

Відповідальний 
підрозділ 

Допоміжний 
підрозділ 

Терміни 
реалізації 

4.3.1. Підтримка діяльності 
громадських організацій та 
ініціативних груп мешканців 

Залучення 
громадських 
організацій та 
ініціативних груп 
мешканців до 
розробки програм та 
рішень ОМС 

Інформація по 
заходам ОМС з  
громадськими 
організаціями та 
ініціативними 
групами 
мешканців 

Організаційний 
Відділ 

 2021-
2025 

4.3.2. Налагодження співпраці з 
існуючими та сприяння створенню 
нових дорадчо-консультативних 
органів та залучення молоді до 
здійснення місцевого 
самоврядування 

Співпраця з дорадчо-
консультативними 
органами 

Протоколи 
засідань дорадчо-
консультативними 
органами 

Організаційний 
Відділ 

Відділ 
освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту  

2021-
2025 

 
Операційна ціль 4.4. Внутрішня інтеграція громади та міжнародні відносини 

Назва заходу Продукт та 
його 

показник 

Джерела 
перевірки 

Відповідальний 
підрозділ 

Допоміжний 
підрозділ 

Терміни 
реалізації 

4.4.1. Проведення щорічного конкурсу 
проектів «Бюджет участі» з визначенням 
пріоритетності проектів 

Кількість 
реалізованих 
проектів 

Звіти про 
реалізацію 
проектів 

Відділ економічного 
розвитку, сільського 
господарства, 
інфраструктури та 

Відділ 
бухгалтерського 
обліку та 
звітності 

Постійно 



інвестицій 

4.4.2. Розвиток співпраці Літинської 
селищної територіальної громади з 
Вольштинським повітом 
Великопольського воєводства Республіки 
Польща 

Кількість  
спільних 
заходів в рік 

Інформація 
по 
проведеним 
заходам 

Відділ економічного 
розвитку, сільського 
господарства, 
інфраструктури та 
інвестицій 

Організаційний 
Відділ,  
Відділ освіти,  
культури, 
молоді та 
спорту 

Постійно 

4.4.3. Запровадження проведення  
широкомаштабного свята «День 
громади» із залученням колективів та 
гостей інших громад та країн 

Проведений 
захід 

Інформація 
по заходу 

Відділ освіти,  
культури, молоді та 
спорту 

Старости  Визначення 
– 2022. 
Проведення 
щорічно 

 


