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Звернення голови територіальної громади 

 

Шановні жителі Мамалигівської громади! 

План удосконалення послуги з «Утримання та ремонту доріг в межах 

компетенції ТГ» розроблений Мамалигівською громадою в рамках співпраці з 

Програмою DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність». Програма реалізується за підтримки USAID за участю Global 

Communities. 

Послуга з утримання доріг місцевого значення в нашій територіальній 

громаді була обрана завдяки активній участі мешканців громади шляхом 

проведення опитувань, проведення спільних зустрічей і зборів громадян. Крім 

того, було  проведено опитування населення для визначення пріоритету послуг. 

Послуга з «Утримання та ремонту доріг в межах компетенції ТГ» вважається 

найбільш актуальною для більшості населення.  Проблема незадовільного стану 

доріг вже давно турбує жителів нашої громади, все частіше мешканці сіл 

скаржаться на незадовільний стан доріг місцевого значення. Це питання 

набуває серед населення все більшого резонансу, адже зачіпає і стан 

транспортних засобів, і безпеку руху. 

Нашим завданням є забезпечення належного утримання та ефективна 

експлуатація комунальних доріг. Це дозволить створити комфортне середовище 

для проживання на території Мамалигівської громади, збільшити інвестиційну 

привабливість громади та покращити доступ до соціальної інфраструктури.   

 

Мамалигівський сільський голова    Аркадій ШОВА 
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Скорочення / Абревіатури 

ГБН – будівельні норми 

ГО – громадська організація  

ДБН – державні будівельні норми 

ДГ – домогосподарства 

ДТП – дорожньо-транспортна пригода  

ДФРР – державний фонд регіонального розвитку 

ЖКГ – житлово-комунальне господарство 

КП – комунальне підприємство 

КП «МКМСР» - комунальне підприємство «МК Мамалигівської сільської ради»  

ОДА – обласна державна адміністрація 

ПКД – проектно-кошторисна документація 

РБР – ремонтно-будівельні роботи  

РГ – робоча група  

РДА – районна державна адміністрація 

РР – районна рада 

СР – сільська рада  

ТГ – територіальна громада  

ТЗ – транспортний засіб  

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг 

DOBRE (Decentralization Offering Better Results and Efficiency) Program -Децентралізація 

приносить кращі результати та ефективність 

FRDL – Фундація розвитку місцевої демократії, Польща 

SDIP – план покращення послуг  

SWOT – переваги, недоліки, можливості, загрози 

USAID (United States Agency for International Development) – Агентство США з міжнародного 

розвитку  
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Склад робочої групи з розробки та впровадження плану удосконалення послуги 

утримання та ремонт доріг в межах компетенції Мамалигівської ТГ 

№ П.І.Б. Посада/рід занять 

1 
Антончук Володимир 
Анатолійович  

Заступник сільського голови/ голова робочої групи  

2 Думініка Олена Анатоліївна  
Керуючий справами виконавчого комітету/ 
секретар робочої групи 

3 Дімітрішин Юрій Григорович  
Начальник відділу містобудування, архітектури та 
ЖКГ 

4 Флуераш Ніна Олександрівна  Староста села Балківці  

5 Коваль Олег Анатолійович  Староста села Подвірне  

6 Рурак Іван Ілліч  Староста села Стальнівці  

7 Матрон Дорін Леонідович  Староста села Драниця 

8 Чеботар Алла Сергіївна  Староста села Несвоя  

9 
Нагрудна Тетяна 
Олександрівна  

Секретар ГО «Відродження МК» 

10 Терновецький Іван Михайлович  Депутат сільської ради с. Подвірне  

11 Руснак Вадим Сергійович  Депутат сільської ради с. Стальнівці 
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Вступ 

План удосконалення послуги утримання та ремонт доріг в межах компетенції 

Мамалигівської ТГ розроблений в рамках Програми «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність» (Програма DOBRE), що виконується міжнародною організацією 

Global Communities та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 

План удосконалення послуги (SDIP) – це всеохоплюючий інструмент для вирішення 

актуальних проблем в ТГ, який повинен забезпечити конструктивне та ефективне управління 

в громаді з широким залученням громадськості на всіх етапах, шляхом визначення 

послідовних зв’язків між її громадянами, органами місцевої влади та надавачами послуг. 

Даний План направлений на покращення якості та сталому розвитку обраної пріоритетної 

послуги, яка би в повній мірі задовольнила потреби жителів Мамалигівської територіальної 

громади. 

Послуга утримання та ремонт доріг в межах компетенції ТГ обрана у результаті 

проведення опитування щодо якості місцевих послуг, яке було проведено протягом травня 

2021 року на території громади з метою визначення пріоритетної послуги. Всього було 

опитано 400 осіб. У результаті опитування було визначено топ-5 муніципальних послуг, які є 

найважливішими для мешканців громади: 

1. Будівництво, ремонт та обслуговування доріг та тротуарів; 

2. Послуги первинної медичної допомоги; 

3. Послуги соціального забезпечення; 

4. Освітлення вулиць; 

5. Прибирання вулиць та інших громадських місць. 

У результаті проведення зустрічі 11 червня 2021 року було вирішено, що 

Мамалигівська територіальна громада  за допомогою експертів програми DOBRE спільно з 

представниками територіальної громади та з широким залученням громадськості, 

працюватиме над удосконаленням послуги із будівництва, ремонту та обслуговування доріг і 

тротуарів. 

За результатами опитування та обговорення з технічними експертами Програми 

DOBRE, послуга  «Утримання та ремонт доріг в межах компетенції ТГ» на території 

Мамалигівської територіальної громади вважається найбільш актуальною для більшості 

населення громади. 

Реалізація даного Плану дозволить наступне: 

- задоволення жителів громади у мобільності; 

- забезпечення максимальної безпеки та зручності руху учасників дорожнього руху; 
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- поліпшення умов перевезення пасажирів, вантажів та маломобільних груп населення,  

скорочення тривалості їх перебування в дорозі; 

- забезпечити безпеку всіх користувачів дорожнього руху незалежно від пори року, 

періоду, доби чи погодних умов; 

- створити та покращити умови для безпечного та комфортного руху учасникам ; 

- покращити доступ до об’єктів соціальної інфраструктури; 

- покращити стан доріг та автомобільне сполучення між населеними пунктами, як для 

потреб економіки так і для доступу жителів громади до послуг, забезпечивши 

безпечне та швидке сполучення. 

- забезпечити належне утримання та ефективну експлуатацію доріг комунальної 

власності, впорядкування дорожнього руху на території населених пунктів громади. 

Розробка Плану Покращення Послуги Утримання комунальних доріг в межах 

компетенції Мамалигівської ТГ, партнера Програма DOBRE, стало можливим завдяки щирій 

підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку 

(USAID). 

Програма DOBRE USAID «Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність» (DOBRE) – це п’ятирічна програма, що виконується міжнародною 

організацією Глобал Комʼюнітіз ( Global Communities ) та фінансується Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID). Програма спрямована на посилення місцевого 

самоврядування та створення кращих умов для розвитку ОТГ, підвищення рівня залученості 

громадян до прийняття рішень та забезпечення підзвітності та прозорості в громадському 

управлінні. Програма USAID DOBRE працює в 10 цільових областях: Миколаївській, 

Херсонській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Кіровоградській, 

Тернопільській, Чернівецькій, Чернігівській та Запорізькій. 
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Процедури та методологія 

План удосконалення послуги (SDIP) розроблений в рамках Програми 
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (Програма DOBRE), що 
виконується міжнародною організацією Global Communities та фінансується Агентством 
США з міжнародного розвитку (USAID). Цей документ слід розглядати як Програму сталого 
розвитку послуги з утримання та ремонту доріг у Мамалигівській громаді, котра визначає 
таким чином пріоритети та напрямки свого розвитку. Діяльність у визначених напрямках 
здійснюватиме комунальним підприємством «МК Мамалигівської сільської ради», яке є 
надавачем послуг із широким залученням різних партнерів – публічних, комерційних, 
соціальних. 

Методологія розробки Плану ґрунтується на партисипативному принципі залучення 
громадськості та консультацій із громадянами на всіх стадіях процесу розробки Плану. До 
робочої групи входять представники керівництва громади, старости населених пунктів 
громади, керівник комунального підприємства, керівник відділу ЖКГ, члени молодіжної 
ради, представники профільних установ, громадськість. 
Для розробки плану покращення якості надання послуг була створена робоча група  в 
кількості 11 осіб. Також для реалізації заходів будуть залучена громадськість, місцеві 
активісти, громадські організації ТГ та молодіжна рада. 

Розробка Плану покроково розроблялась на засіданнях робочої групи.  До робочої 
групи входили представники всіх населених пунктів ТГ, з метою гарантування рівної участі 
всіх суб'єктів ТГ, а саме: голови ТГ, заступника голови ОТГ; керівник/представники 
комунального підприємства старост сіл, спеціалістів відділу ЖКГ, Керівник/ представники 

відділу комунальних послуг, , представників громадськості та безпосередньо споживачів 
послуги. Роботу робочої групи координував консультант програми DOBRE. Робота над 
планом складалася з засідань робочої групи та роботою між зустрічами. Перебіг процесу 
висвітлювався на офіційному сайті громади та сторінці в соціальних мережах. 

Концепція плану удосконалення послуги передбачає визначення: 

 Де ми зараз? 

 Де ми хочемо бути? 

 Як ми можемо там опинитись? 

 Як ми можемо забезпечити успіх? 

План удосконалення послуги відповідає українському законодавству та наявним 
знанням досвідчених фахівців. План розробляється за допомогою інтерактивних обговорень, 
що проводяться під час засідань робочої групи. Нижче наведено список тем, обговорених під 
час цих засідань.  
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Таблиця 1. Тематичні зустрічі з членами Робочої групи з питань Плану удосконалення 

послуги утримання та ремонт доріг в межах компетенції ТГ. 

№ Опис діяльності 
Дата 

засідань 
Учасники 

 Інформаційне онлайн засідання 16.06.2021 
Голова ТГ та члени 

апарату 

1 
Перше засідання робочої групи з метою 
короткого викладу методології Проекту та 
майбутньої діяльності  

24.06.2021 
Голова ТГ та члени 

робочої групи 
 

2 

Участь у виявленні поточних проблем із 
наданням послуги утримання та ремонт доріг в 
межах компетенції ТГ:  

 Презентація технічних моментів по наявному 
стану послуги;  

 Аналіз стану доріг і тротуарів; 

 Постановка проблем; 

 Рекомендації по роботі для робочої групи. 

06.07.2021 
Робоча група 

 

3 

 Аналіз базової ситуації з дорогами в громаді; 

 SWOT аналіз;   

 Визначення  бачення  удосконалення  
послуги утримання та ремонт доріг в 
громаді;  

 Визначення стратегічних цілей  для  кожної 
проблемної сфери. 

 Визначення стратегії покращення послуги.    

22.07.2021 
Робоча група 

 

4 

 Визначення пріоритетів, завдань та проблем. 

 Послуги з утримання та ремонту доріг в 
громаді; 

 Розробка карток проектів. 

 Пріоретизація проектів. 

03.08.2021 
Робоча група 
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 Визначення показників ефективності 
виконання Плану утримання та ремонту 
доріг в межах компетенції ТГ. 

  Моніторинг та оцінка діяльності. 

17.08.2021 
Голова ТГ та 
робоча група 

 

 
Для забезпечення результативності виконання Плану удосконалення послуги 

розроблена система моніторингу та оцінки виконання плану відповідно до визначених 
індикаторів. На етапі виконання Плану потрібно забезпечити постійний контроль 
громадськості та періодичного звітування Раді і громаді по виконанню Плану. 

План затверджується рішенням Мамалигівської сільської ради. В бюджеті громади 
щорічно передбачаються кошти на фінансування проектів Плану. 
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Загальна інформація про Мамалигівську сільську територіальну громаду 

Мамалигівська сільська територіальна громада утворена рішенням ХХХІІІ сесії VІ 
скликання Чернівецької обласної ради 14 серпня 2015 року №122-33/15 в рамках 
адміністративно-територіальної реформи. До складу громади увійшли села Мамалига, 
Кошуляни, Драниця, Подвірне, Стальнівці, Балківці, Несвоя та Негринці з адміністративним 
центром у с. Мамалига Новоселицького району Чернівецької області. 

 
Таблиця 2. Населені пункти Мамалигівської громади та їх характеристики. 

№ 

Найменування територіальних 
громад та населених пунктів, що 

входять до їх складу, із 
зазначенням адміністративного 

статусу 

Чисельніст
ь населення 

Відстань до 
адміністративного центру 

територіальної громади, км 

1 с. Мамалига 2432 - 

2 с. Кошуляни 1126 2 км 

3 с. Драниця 1546 5 км 

4 с. Негринці 656 5 км 

5 c. Подвірне 2085 8 км 

6 С. Стальнівці 1640 6 км 

7 С. Несвоя 1148 11 км 

8 С. Балківці 1298 14 км 

Всього 11931  

 
Громада займає площу 139,304 кв. кілометрів, з населенням 11931 мешканців. 

Основну частину населення громади складають молдовани - 80%, частка українців становить 
18%, представників інших національностей – 2%. 

 
 

Рис.1. Карта Мамалигівської територіальної громади. 
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Характеристика населених пунктів Мамалигівської сільської територіальної 
громади 

1. Села Мамалига та Кошуляни. 
Існуюча чисельність населення – 3558 осіб, площа території населених пунктів в 

існуючих межах – 1102,4 га. 
Село Мамалига розташовано біля самого кордону з Молдовою на автотрасі Кишинів – 

Брест; залізничне сполучення Мамалиги з Новоселицею та м. Липкани (Молдова) діє з 
грудня 1893 року. 

Історія села веде свій відлік з середини 16 ст. коли на березі Прута виникло 
поселення, через яке пролягав торговий шлях, що зв'язував європейські країни зі Східною 
Європою. Рік заснування села точно не з'ясовано, в наявних історичних джерелах село 
Мамалига вперше згадується в 1771 році - тоді село входило до Хотинського повіту 
Бессарабської губернії. За легендою, село отримало свою назву від традиційної місцевої 
страви – мамалиги. В селі знаходиться гіпсовий завод, який був заснований у 1911 р. 
Воєвудським і який займається видобуванням гіпсового каменю на місцевому кар’єрі. У 1974 
році завод було поновлено – запустили новий гіпсоварочний цех. У 2004 році це 
підприємство брало активну участь у газифікації сіл Мамалига і Кошуляни. 

2. Село Балківці. 
Село було засновано у 1454 році молдавським боярином; існує версія, що його 

назвали на честь честь сина боярина Балко. В 1769 році в селі збудована дерев'яна церква. 
Станом на 1886 рік (коли була відкрита місцева школа) у власницькому селі Сталінештської 
волості Хотинського повіту Бессарабської губернії мешкало 739 осіб, налічувалось 173 
дворових господарства, існували православна церква та школа. В 1930 році в селі мешкало 
1716 осіб; сьогодні в селі проживає близько 1300 чол. Площа території населеного пункту в 
існуючих межах складає 490 га. 

3. Села Драниця та Негринці. 
До створення Мамалигівської сільської об’єднаної територіальної громади ці села 

входили до складу Драницької сільської ради. Існуюча чисельність населення – 2202 осіб (у 
1771 році у Драниці налічувалося лише 18 дворів, 1904 році село мало 158 дворів і 798 осіб 
населення), площа території населеного пункту в існуючих межах – 400,40 га. 

Село Драниця (до 1947 року - Шендрень) розташоване на лівому березі Прута, по 
обидві сторони автомагістралі Чернівці-Кишинів, за 59 кілометрів від Чернівців та за 5 
кілометрів від найближчої залізничної станції Мамалига. За півкілометра від села, по р. 
Прут, проходить державний кордон України з Румунією.  

Перші документальні згадки про село відносяться до 1646 та 1665 рр., коли його 
поділили між спадкоємцями поміщиків Хиждеу і Шандрю. Напевне, звідси і походить 
колишня назва села Шендрень (у перекладі – дранка, драниця). Як зазначено в 
документальних матеріалах 1883-1884 рр., 39 відсотків селян Драниці були безземельними. 
У серпні 1947 року у Драниці було створено колгосп, який у вересні 1950 року об’єднався з 
колгоспом села Негринці. 

На території села знаходиться орнітологічний заказник, де на площі 86 гектарів 
озерного плеса і болотних заростей охороняються гніздування білої, сірої та рудої великих і 
малих чапель, ряду цінних водоплавних і болотних видів птахів. На території села є дві 
православні церкви, побудовані у 1861 і 1896 роках. На території села Негринці виявлено 
поселення трипільської (ІV-ІІІ тисячоліття до н.е.), черняхівської (ІІІ-ІV століття н.е.) і 
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давноруської (Х – перша половина ХІV століть), а також курган епохи бронзи (ІІ тисячоліття 
до н.е.).  

4. Село Несвоя. 
Вважають, що село Несвоя було засноване у 1516 році. На його місці колись проходив 

потужний торговельний шлях, що і зумовив появу нового поселення. Його першими 
мешканцями стали козаки, що шукали незаселені землі. Але постійний рух торговців різних 
національностей (румунів, молдован, турків) посприяв тому, аби село стало 
багатонаціональним. Вважають, що українці представників інших націй кликали «несвоїми», 
від чого пішла назва села - "Несвоя". Існуюча чисельність населення села складає  1148 чол., 
площа території населеного пункту в існуючих межах – 478 га. 

5. Село Подвірне (до 1946 року — Кишло-Салієве). 
Село розташоване біля молдавського кордону, за 8 км від центру громади. 

Чисельність населення становить близько 2100 осіб, площа території населеного пункту в 
існуючих межах – 354 га. 

Подвірне – одне з наймолодших поселень у колишньому Новоселицькому районі, 
вперше згадується в документах у 1790 р. За переказами, село виникло під час перебування 
на Хотинщині турецьких військ під час російсько-турецької війни 1768-1774 рр. Завдяки 
податковим пільгам, заборони закріпачення молдовським господарем у 1742 р. та «Золотої 
грамоти» господаря Гіки від 1776 р., яка скоротила панщину до 12 днів на рік, сюди хлинуло 
багато переселенців. Ймовірно, що саме в цей час в роки війни 1768-1774 рр. сюди і прибув 
турецький воєначальник Салій, чиїм іменем і було названо село. 

На території села знаходився турецький табір, куди на примусові роботи зганяли з 
навколишніх сіл жителів: пасти панську худобу, добувати гіпсовий камінь у кар’єрі та 
розбудовувати земляний вал, що тягнеться від річки Прут до Хотинщини. Це земляне 
укріплення відноситься до V-VI ст. В історію воно входить під подвійною назвою «Троянів 
вал» і «Турецький вал». 

Первісна назва села Кишло-Салієво походить від «кишли», що з турецької означає 
«подвір’я», і прізвища Салія - військового інженера, який очолював табір і проводив роботу. 
У 1946 р. село за цією версією було перейменовано у Подвірне. За союзу Подвірне 
розвивалося як експерементально-показове село. Тут, нетипово для сіл Буковини, встигли 
розбудувати великий центр: загальноосвітню та музичну школи, Будинок культури, пошту та 
інші інституції, асфальтували дороги та тротуари. 

6. Село Стальнівці. 
Площа території населеного пункту в існуючих межах складає – 418 га. Село 

Стальнівці було засноване у 1471 році; раніше село називалося Стинілешть. Є припущення, 
що назва походить від молдавського слова «стине, станиште», що означає «вівчарня». 
Своєму народженню село завдячує сухопутному торговому шляху, який у ХІ-ХV ст. 
проходив із Задністров’я до міста Бирладі на Дунаї. Нині у селі проживає більше 1600 
чоловік, з яких 98% - молдовани, решта – українці, росіяни, румуни, білоруси, поляки.  

Демографічна ситуація, що склалась в селах Мамалигівської сільської ради, 
характеризується зменшенням кількості населення впродовж останніх п’яти років. Як і 
загалом в Україні, в Мамалигівській сільській раді смертність перевищує народжуваність, 

так в 2020 році народилось 56 дітей, померло 192 особи. 
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Таблиця 3. Демографічна ситуація в населених пунктах Мамалигівської громади. 
Назва населеного пункту 2016 2017 2018 2019 2020 
Мамалига 2465 2462 2440 2438 2432 
Кошуляни 1178 1173 1151 1142 1126 
Подвірне 2176 2163 2137 2135 2085 
Драниця  1508 1533 1569 1557 1546 
Негринці  753 751 676 669 656 
Стальнівці 1800 1773 1665 1660 1640 
Несвоя 1149 1130 1167 1165 1148 
Балківці 1340 1330 1320 1317 1298 

 
Таблиця 4. Демографічна ситуація в цілому по Мамалигівській громаді. 

  
Показники 2016 2017 2018 2019 2020 

Народжені 73 92 74 82 56 
Померлі 142 205 204 198 192 
Природний приріст -69 -113 -130 -116 -136 
Прибулі 144 146 76 191 58 
Вибулі 129 87 136 117 74 
Сальдо міграції 15 59 -60 74 -16 
Загальне збільшення (зменшення) -54 -54 -190 -42 -152 

  
Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селах Мамалигівської 

сільської ради, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-
економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення 
економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого 
демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним 
процесом. 

Таблиця 5. Кількість домогосподарств по селам громади. 

№ 
Назва населеного 
пункту 

Кількість 
домогосподарств 

1 Мамалига 847 

2 Драниця та Негринці 816 

3 Подвірне 840 

4 Стальнівці 717 

5 Несвоя 505 

6 Балківці 599 

7 Кошуляни 382 

 Всього 4 706 
 
Економічний потенціал та структура економіки 
На території громади здійснюють господарську діяльність близько 250 суб’єктів 

підприємницької діяльності, в тому числі:  
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- 201 приватних підприємців (основні напрями діяльності – роздрібна торгівля, 
товарне виробництво – вирощування сільськогосподарських культур, обробка деревини, 
виготовлення меблів). 

- 49 юридичних осіб. 
 Найбільш потужним серед суб’єктів господарювання є ТОВ «Мамалигівський 

гіпсовий завод», який займається видобуванням гіпсового каменю та виробництвом гіпсу та 
шпаклювальної суміші. На базі об’єктів колишнього колгоспу у с. Драниця працюють на 
приватній основі маслобійка, пилорама, цехи з виробництва металопластикових вікон та 
дверей, цехи по виробленню плитки та рваного каменю, столярний цех, створено фермерські 
господарства по вирощуванню продукції садівництва та рільництва. 

Загальна площа земель громади складає 13930 га, в т.ч. сільськогосподарського 
призначення 10037 га. Сільськогосподарська освоєність території громади є досить великою 
у порівнянні із земельними фондами України та провідних країн світу. 

Через громаду проходить європейський автошлях Стрий – Івано-Франківськ – 
Кишинів; на території Мамалигівської сільської ради розташовано МПП «Мамалига» та 
проходить залізничне сполучення міста Чернівці з Київом (на території села розташована 
діюча залізнична станція Мамалига). Дана транспортна інфраструктура є частиною 
комунікацій міжнародного транспортного коридору «Балтійське море – Чорне море», який 
поєднано з «критським» транспортним коридором №9. Пункт пропуску щороку перетинає 
близько 25 тис. одиниць вантажного транспорту (всього – більше 100 тис. од. автомобільного 
транспорту). Спостерігається постійне зростання трафіку, а також експорту та імпорту 
товарів (в основному - продукція харчової промисловості) через митний пост МПП 
«Мамалига». Цьому сприяє відкриття міжнародного пункту пропуску через молдовсько-
румунський кордон у м. Липкани в 15 км від МПП «Мамалига» - відповідно, для мешканців 
Ботошанського повіту Румунії дорога через Мамалигу є найкоротшою як за відстанню, так і 
за часом на шляху до м. Чернівці. 

Під час першого засідання Робочої групи з розробки плану SDIP виявлену одну з 
основних проблем на території громади - це підтоплення, підвищення рівня ґрунтових вод. 
Населені пункти громади періодично страждають від підтоплень, тому місцева пожежна 
частина достойно укомплектована спецтранспортом, човнами та байдарками для аварійно-
рятувальних робіт з ліквідації наслідків підтоплення та рятування життя жителів громади та 
всіх потребуючих. ( Посилання на публікації в ЗМІ: https://hromadske.ua/posts/na-bukovini-
cherez-pidnyattya-vodi-u-richci-prut-mozhe-zatopiti-8-sil-dsns , 
https://promin.cv.ua/2020/06/30/bukovyna-prodovzhuie-borotysia-z-naslidkamy-poveni.html ). 
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 Де ми зараз? 

Частина 1.Базове дослідження 

1.1.Аналіз стану послуги утримання та ремонт доріг в межах компетенції ТГ на 
території Мамалигівської територіальної громади 

За результатами опитування щодо якості муніципальних послуг, яке проводилось на 
території Мамалигівської громади у травні 2021 року в рамках співпраці з Програмою 
ДОБРЕ, послуга «Будівництво, ремонт та обслуговування доріг та тротуарів» більше всього 
турбує мешканців громади. Відсутність належної дорожньої інфраструктури викликає 
незадоволення мешканців, в тому числі власників транспортних засобів, ускладнює доступ 
до соціально значущих об’єктів, швидкий знос транспортних засобів та ін.  

Основною перешкодою на шляху соціально-економічного розвитку громади, безпеки 
проживання на її території, мобільності місцевих жителів є незадовільний стан доріг та 
дорожньої інфраструктури (доріг, тротуарів, бордюрів, дренажів дощової води, 
водовідвідних каналів, освітлення тощо). У 2020 році були здійснене обслуговування 
фрагментів доріг в значній мірі у населених пунктах на загальну суму 93.632 тис.грн.. 
Продовження ремонтних робіт вважається крайнє необхідним, але на даному етапі 
вважається зберегти в задовільному стані існуючу дорожню інфраструктуру, убезпечити її 
від розмиття дощами та паводками. Поліпшення стану доріг також значно покращить якість 
життя місцевих мешканців, скоротить тривалість пересування між населеними пунктами та 
пришвидчить доставку продуктів та медикаментів до жителів громади.  

Важливим фактором, що негативно впливає на якість життя місцевих мешканців є 
відсутність узбіччя, що робить небезпечною подорожі по території громади на велосипеді, а 
саме цей транспортний засіб тут найчастіше використовується. Також жителі громади гостро 
потребують тротуарів вздовж центральних та бічних вулиць,  мешканці ходять обабіч 
дороги, що створює загрозу для їхнього життя та здоров'я, а також обмежує можливість 
розвитку бізнесу по наданню дрібних послуг місцевими підприємцями. 

 
Нормативна база послуги. 

1. ЗУ « Про автомобільні дороги» 
2. ЗУ « Про дорожній рух» 
3. ЗУ « Про транспорт» 
4. ЗУ « Про джерела фінансування дорожнього господарства України» 
5. ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні» 
6. ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів 
7. ДБН_В.2.3-4-2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги 
8. ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. 
Види ремонтів та перелік робіт 
10. ГБН В.2.3-218-551:2011 Капітальний ремонт. Вимоги до проектування. 
11.НАКАЗ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 
23.09.2003 N 154 Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів 
благоустрою населених пунктів. 
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Таблиця 6. Перелік проблемних питань. 

№ Критерій  Проблема  

1 
Нормативно-

правова база на 
місцевому рівні 

- відсутність комплексної Програми будівництва та ремонту 
комунальних доріг та тротуарів 
- відсутність системи обслуговування доріг в зимовий період 
- відсутність інвентаризації об’єктів дорожньої 
інфраструктури 

2 
Якість дорожньої 
інфраструктури 

низька якість дорожнього покриття (90% доріг в громаді з 
гравійним покриттям) 
відсутність якісної дорожньої інфраструктури (дорожньої 
розмітки, дорожніх знаків, частково відсутні автобусні 
зупинки, занедбані узбіччя на деяких ділянках) 
відсутність пішохідних зон між населеними пунктами, та в 
межах населених пунктів, а також велодоріжок, тротуарів, 
авто- та вело- стоянок 
незадовільний стан систем водовідводу доріг, а в деяких 
місцях відсутність водовідводу та дренажних каналів. 
аварійний стан більшості мостів 
відсутність освітлення на 10% вулиць громади 

3 
Матеріально-
технічна база 

відсутність в комунального підприємства «МК 
Мамалигівської сільської ради» спеціального обладнання та 
техніки для якісного надання послуги утримання доріг 

 
Опис наявних доріг комунальної власності Мамалигівської сільської ради. 

 
У цілому по громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне 

сполучення між населеними пунктами. Всі населені пункти забезпечені під’їздами з твердим 
покриттям.  

Транспортне сполучення громади забезпечує хорошу доступність до районного та 
обласного центру, а також до сусідніх територіальних громад.   

Через Мамалигівську ТГ проходить залізнична дорога. На території села Мамалига 
розташована залізнична станція Івано-Франківської дирекції колії Львівської залізниці. 
Розташована на лінії Чернівці - Північна Ларга між станціями Новоселиця (22,5 км) та Крива 
(7,8 км).  

Територію громади перетинає автомобільна дорога національного значення Н10 - 
Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — Мамалига (на Кишинів). Загальна протяжність її в 
межах громади становить 9 км та проходить через 4 населені пункти: село Драниця, село 
Негринці, село Кошуляни та село Мамалига. Стан дороги в межах громади - переважно 
задовільний.    

Крім того, через громаду проходить дорога обласного значення Т2610, що з'єднує 
село Мамалига з містом Хотин, виводячи транспортний потік на «київську» трасу.  

Власного транспортного сполучення громада не має. Проте курсують маршрути 
обласного та районного (Новоселицького – старий район) підпорядкування, які охоплюють 
всі населені пункти громади: 

- Мамалига-Новоселиця-Мамалига; 
- Подвірне-Чернівці-Подвірне; 
- Балківці-Новоселиця-Балківці. 
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На даний час поки відсутні прямі маршрути на новий районний центр Кельменці. 
Загальна протяжність доріг місцевого значення, що знаходяться на території 

Мамалигівської ТГ становить 129 км., з яких 10,19 км з асфальто-бетонним покриттям, 2,58 
км – покриті  бруківкою,   80,134 км – з гравійним покриттям, 19,68 – грунтові дороги, 17,054 
км – зі щебеневим покриттям. 

Близько 90% від загальної кількості доріг місцевого значення освітлюються. 
Проте, стан доріг переважно незадовільний. 
Головні чинники, які призводять до погіршення стану доріг громади: 
- Підтоплення (село Мамалига, село Кошуляни, село Драниця та село Негринці, які 

розташовані в долині річки Прут); 
- Зсуви (село Стальнівці, село Несвоя, село Балківці, село Подвірне, які розташовані 

на пагорбах); 
- Велика кількість транспортного потоку (в тому числі місцевого: близько 60 од. 

вантажного транспорту, 300 од. великої сільськогосподарської техніки, 1700 легкових 
автомобілів); 

- Відсутність дренажної системи (жодна дорога територіальної громади не 
облаштована дренажною системою).  

Крім того, в незадовільному стані перебувають узбіччя вулиць і доріг через 
відсутність спеціалізованої техніки з розчистки рослинності. Це призводить до створення 
перешкод для пересування транспортних засобів, в тому числі спеціалізованого транспорту 
(швидкої допомоги, пожежних машин тощо).  

 
Фінансування ремонту та утримання доріг на території Мамалигівської ТГ. 

 
Утримання доріг місцевого значення проводиться за рахунок місцевого бюджету. 

Таблиця 7. Аналіз фінансування ремонту та утримання доріг. 

Рік 
Джерело 

фінансування  
Сума, тис. грн. 

2018 місцевий бюджет  282.082 тис.грн. 

2019 місцевий бюджет  219.449 тис.грн. 

2020 місцевий бюджет  93.632 тис.грн. 

Всього місцевий бюджет 595.163 тис.грн. 

 

З таблиці бачимо тенденцію щодо зменшення фінансування послуг з утримання дорожньої 

інфраструктури з кожним роком. Основною причиною цього є брак фінансів місцевого бюджету.  

Основна частка коштів направляється на профілювання доріг та очистку доріг від снігу. У 2020 році 

практично всі кошти були направлені на проведення поточного ремонту доріг, які постраждали від 

повені у липні місяці.    
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Характеристика надавача послуг з утримання доріг та дорожнього покриття 

На території Мамалигівської громади діє комунальне підприємство «МК 
Мамалигівської сільської ради».  

Комунальне підприємство було створене у 2005 році, але довгий час не проводила 
господарську діяльність. У 2017 році після створення ОТГ, сільська рада вирішила його 
реанімувати. Рішенням сільської ради від 26.01.2017 року №15 була затверджена нова 
редакція Статуту КП в якому передбачено широкий перелік видів діяльності.  

На сьогоднішній день КП надає такі види послуг: 
- виведення ТПВ з приватних домогосподарств; 
- впорядкування сміттєзвалищ сільської ради; 
- благоустрій території населених пунктів; 
- утримання та ремонт вулиць та доріг місцевого значення; 
Із коштів отриманих сільською радою на розвиток інфраструктури ОТГ у 2016 – 2017 

рр. було закуплено та передано на баланс КП спеціальну техніку - колісний трактор з 
навісним обладнанням та автогрейдер.  

Наразі  штат КП налічує 3 працівника. Для виконання завдань, які потребують більшої 
кількості робочої сили наймаються субпідрядники. 

Сільська рада співпрацює з КП на договірних засадах. Серед основних робіт з 
утримання доріг комунальної власності які проводяться КП – послуги з грейдерування 
(вирівнювання доріг) та очистки доріг від снігу в зимовий період. Послуги надаються 
несистемно, по мірі необхідності. 

В подальшому планується укріплення матеріально-технічної бази КП, шляхом 
додаткового придбання комунальної техніки та обладнання, яка дозволить власними силами 
та засобами проводити поточні (ямкові) ремонти комунальних доріг, проводити 
вирівнювання поверхні ґрунтових доріг, розширити перелік функцій щодо утримання доріг, 
тротуарів та узбіч (очищення від снігу доріг та узбіч, чистка рослинності на узбіччях, чистка 
заметів зі снігу на дорогах великовантажною технікою та інші.)  
 

1.2.SWOT аналіз 

Аналіз SWOT є свого роду містком між діагнозом якості послуги в громаді та планом 
її удосконалення – ідентифіковані сильні та слабкі сторони, а також зовнішні можливості і 
загрози є підсумком існуючої ситуації в громаді, а одночасно з цим – вступом до визначення 
перспектив її розвитку, який повинен базуватись на наявних власних перевагах та шансах, 
що з’являються в оточенні. Результатом раціонального SWOT-аналізу, спрямованого на 
формування узагальненого інформаційного потенціалу, повинні з'явитися ефективні 
рішення, що стосуються відповідної реакції (впливу) суб'єкта (слабкої, середньої й сильної) 
відповідно до сигналу (слабкому, середньому або сильному) зовнішнього середовища.  

На підставі базового аналізу Робоча група підготувала SWOT-аналіз, спрямований на 
усунення слабких сторін, зміцнення сильних сторін, запобігання загрозам, використання 
можливостей і, врешті, реалізації цього Плану удосконалення послуги. Процес підготовки 
SWOT–аналізу відбувався у декілька етапів, в яких брали участь як представники Робочої 
групи, так і залучені особи: голова громади, депутати, представники молоді та профільних 
відділів, бізнесу, керівник КП. 
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В результаті детального розгляду проблеми і можливостей розвитку послуги 
утримання дорожньої інфраструктури в громаді робочою групою сформована таблиця 
SWOT-аналізу.  

 
Таблиця 8. Аналіз слабких та сильних сторін, можливостей та загроз (SWOT аналіз). 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Наявність беззбиткового Комунального 
підприємства  «МК Мамалигівської сільської ради» 
на яке покладено функцію утримання та ремонт 
комунальних доріг громади. 
2. Наявність у відмінному стані  техніки та навісного 
обладнання: трактор ГТЗ -01, грейдер, причіп, відвал, 
щепоріз. 
3. Наявність реєстру вулиць з описом їх покриття, 
розміру та протяжності між усіма населеними 
пунктами громади (загальна протяжність 
комунальних доріг 140 км.). 
4. Наявність 90% освітлення вулиць комунальної 
власності, частина з якого модернізована та 
енергозберігаюча. 
5. Систематичне виділення коштів на утримання та 
підтримку в задовільному стані доріг. 
6. Наявність необхідних приміщень гаражних боксів 
для зберігання та обслуговування висотою воріт 
більше 4.2м.  
7. Проведення робіт з водовідведення доріг, 
боротьбою з природньо-техногенним процесом 
підвищення рівня ґрунтових вод на території 
громади. 
8.  Активні жителі громади та місцевий бізнес: 
Континенталь Фермерз Груп,  АГ Подвірне, Мрія 
Сервіс, ПАТ Мамалигівський Гіпсовий завод, БФ 
Контіненталь. 
9. Облаштовані зупинки громадського транспорту на 
території громади. 

10. Проходження через територію громади 
автотраси міжнародного значення Н10 Стрий - Івано-
Франківськ - Чернівці - Мамалига (на м. Кишинів) та 
регіонального значення Т26.  
11. Досвід залучення міжнародної та транскордонної 

технічної допомоги  
12. Розширення переліку та якості надання платних 

послуг для ОМС та жителів громади місцевим КП. 

1. Незадовільний стан існуючого дорожнього 
покриття доріг комунальної власності (90% 
доріг гравійного покриття). 
2. Відсутність облаштованих тротуарів та 
велодоріжок. 
2. Неналежна дорожня інфраструктура 
(запущені не облаштовані узбіччя доріг, 
дорожні знаки, дорожня розмітка, освітлених 
пішохідних переходів, поганий огляд проїзної 
частини тощо). 
3. Часті повені, підтоплення 
домогосподарств, що призводить до розмиття 
існуючого дорожнього покриття. 
4. Відсутність або поганий стан ливневої 
каналізації, дренажних каналів. 
5. Відсутні затверджені правила благоустрою 
населених пунктів. 
6. Слабке матеріально-технічне забезпечення 
7. Відсутня схеми обслуговування 
комунальних доріг. 
8. Ситуативна діяльність по обслуговуванню 
та утриманню комунальних доріг (140 км.). 
9. Недостатність  фінансових ресурсів для 
капітального будівництва доріг комунальної 
власності. 
10. Висока вартість капітального ремонту  
дорожнього покриття. 
11. Погана якість ремонтних робіт. 
12.  Відсутність техніки для обслуговування 
дорожньої інфраструктури. 
13. Використання найманої спецтехніки  
спричиняє додаткове фінансове навантаження 
на бюджет. 
14. Аварійний стан локальних пішохідних 
містків – 4 шт., автомобільний – 1 шт.  
15. В зимовий період відсутність 
підсипкового матеріалу для обслуговування 
доріг. 
16. Відсутність берегоукріплень річки 
Прут. 
 

Можливості Загрози 

1. Можливість залучення міжнародної технічної 
допомоги (Програма Dobre) та транскордонної 
співпраці Румунія-Україна, Карпатський регіон. 
2. Можливість залучення коштів з обласного, 

1. Часті повені та підтоплення 
домогосподарств на території громади. 

2. Постійні зміни в законодавстві, 
недосконалість законів та їх виконання. 
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державного бюджетів та інших джерел фінансування 
(Чернівецька ОДА, адміністрація та  Міністерством 
розвитку громад та території України). 
3. Співпраця з депутатом Верховної Ради та 
залучення коштів соцеконом розвитку з 
депутатського фонду Мазурашу Григорія. 
4. Здійснення прибирання та розчищення доріг та 
дорожньої інфраструктури. 
5. Збільшення машинопотоку через територію 
громади в результаті ремонту/відкриття траси 
Мамалига-Маршинці-Герца-Дяківці. 
6. Надання платних послуг з ремонту доріг в інших 
населених пунктах за межами громади  
7. Міжмуніципальне співробітництво з сусідніми 
громадами Чернівецької області. 
8.  Вивчення міжнародного досвіду 
9. Можливість проведення інформаційно-
комунікаційної компанії з перспективними заходами 
з попередження та боротьбі з підтопленнями на 
території громади. 

3. Відтік молоді та кваліфікованих кадрів. 
4. Відсутній контроль за великогабаритною та 

сільськогосподарською технікою на дорогах 
громади. 

5. Збільшення інтенсивності руху транспорту.  
6. Відсутність дорожніх вагових комплексів 

регіонального значення та контролю за 
великоваговими транспортними засобами 
що здійснюють вантажні перевезення через 
територію громади. 

7. Припинення фінансування донорськими 
організаціями. 

8. Низька самосвідомість водіїв та інших 
учасників дорожнього руху. 

9. Застарілі генеральні плани сільських 
населених пунктів громади. 

10. Безпека руху велосипедистів та пішоходів 
11. Нерівномірний та несправедливий 

розподіл коштів Державного дорожнього 
фонду. 

12. Незадовільний стан доріг обласного та 
регіонального значення котрі проходять 
через територію громади, відсутність у 
балансоутримувачів коштів на їх утримання 
та обслуговування. 

13. Невпорядкованість русла ріки Прут. 
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БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПОСЛУГИ 

В Мамалигівській сільській територіальній громаді сучасні, якісні дороги з 

твердим асфальтобетонним покриттям для швидкого, комфортного руху 

автомобільного транспорту цілий рік та пішохідного пересування 

мешканцями громади. Наявною чітко вираженою розміткою відповідно до 

реальної дорожньої ситуації, дорожніми знаками, пішохідними переходами, 

облаштованими тротуарами, вело доріжками, освітлені, доступні вело- та 

авто- стоянки на узбіччі, в тому числі і для маломобільних груп населення. 

 

Де ми хочемо опинитись? 

Частина 2. Бачення майбутнього утримання та ремонту доріг в межах 
компетенції ТГ 

Робочою групою було проведено спеціальне засідання щодо формулювання відповіді 
на питання «Де ми хочемо опинитись?». Формулювання бачення включає SWOT-аналіз, 
враховуючи внутрішні та зовнішні чинники. Учасники засідання робочої групи 
сформулювали бачення послуги утримання та ремонту доріг в межах компетенції 
Мамалигівської ТГ з допомогою консультанта DOBRE. Робоча група провела обговорення 
напрямів вдосконалення послуги. 

Результатом спільної роботи робочої групи стало визначення основних пріоритетів в 
сфері дорожнього господарства громади, які були сформовані в бачення удосконалення 
послуги Мамалигівської громади: 

Нижче представлено заплановані стратегічні цілі впровадження послуги утримання 
доріг в межах компетенції Мамалигівської ТГ. 

 
Рис.2. Стратегічні цілі впровадження послуги. 

 
Стратегічні цілі безпосередньо виникають з бачення та визначають напрямки 

розвитку обраної послуги в громаді, які вказані в баченні.  В свою чергу, операційні 

Стратегічна ціль 1.
Створення системи 

ефективного утримання 
та ремонту комунальних 

доріг з урахуванням 
доступності та 

гендерного компоненту 

Стратегічна ціль 2. 
Забезпечення безпеки всіх 

учасників дорожнього 
руху на дорогах та 

тротуарах

Стратегічна ціль 3.
Забезпечення обізнаності 

та участі громадськості в 
управлінні послугою
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(конкретні) цілі мають характер короткотерміновий  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. 
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Частина 3. Визначення проблем, стратегічні і оперативні завдання та 
проекти 

3.1. Структура проектів Плану удосконалення послуги утримання та  ремонт доріг в 
межах компетенції ТГ. 

 
Під час проведення засідань робочої групи були виявлені проблеми в наданні послуги 

«Утримання та ремонт доріг в межах компетенції ТГ» на території Мамалигівської ТГ.  
 

Проблемні питання: 
- відсутність комплексної Програми будівництва та ремонту комунальних доріг та тротуарів 
та інвентаризації об’єктів; 
- відсутня система обслуговування доріг в зимовий період; 
- відсутність контролю за виконанням правил експлуатації доріг щодо великогабаритного 
транспорту; 
- низька якість дорожнього покриття; 
- відсутність якісної дорожньої інфраструктури (дорожня розмітка, дорожні знаки, зупинки 
частково, стан обочин, освітлення, перешкоди руху на дорогах, стан узбіч); 
- відсутність в комунального підприємства «МК Мамалигівської сільської ради» 
спеціального обладнання та техніки для якісного надання послуги утримання доріг; 
- низька якість дорожнього покриття (90% доріг в громаді з гравійним покриттям); 
- відсутність пішохідних зон між населеними пунктами, та в межах населених пунктів 
(велодоріжок, тротуарів, авто- та вело- стоянок); 
- незадоволеність якістю утримання доріг та узбіч, тротуарів та дорожньої інфраструктури з 
боку мешканців.  
- аварійний стан більшості мостів 
- незадовільний стан систем водовідводу доріг, а в деяких місцях відсутність водовідводу та 
дренажних каналів. 

Основними причинами проблеми є: 
 низький рівень фінансування дорожніх робіт, який за останні 3 роки становить 

всього 595.163 тис.грн., що недостатньо для утримання та ремонту автомобільних доріг на 
території громади. Через недостатнє фінансування порушувалися нормативні міжремонтні 
строки, не було можливості здійснити технічне переоснащення дорожньої галузі, широко 
запровадити нові технології, машини, механізми, матеріали і конструкції; 

 швидке руйнування дорожніх конструкцій, спричинене збільшенням вагових 
навантажень від транспортних засобів, частими підтопленнями, розмиттям доріг, 
інтенсивністю руху, на які існуюча мережа доріг не розрахована. 

З метою реалізації Плану та досягнення стратегічних цілей робоча група з SDIP 
визначила та обрала перелік операційних цілей та проектів шляхом надання своїх пропозицій 
та враховуючи усні звернення  від мешканців громади, та пропозиції спеціалістів в даній 
сфері. 
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Таблиця 9. Перелік цілей та завдань. 
Стратегічна 

ціль 
Операційна ціль Завдання 

Стратегічна ціль 
1.  

Створення системи 
ефективного 
утримання та 

ремонту 
комунальних доріг з 

урахуванням 
доступності та 

гендерного 
компоненту 

Операційна ціль 1.1. 
Розробка місцевої 
регуляторної бази на 
території громади для 
поліпшення управління 
послуги ремонту та 
утримання комунальних 
доріг. 

1.1.1 Розробити та затвердити правила благоустрою на 
території Мамалигівської ТГ. 

1.1.2 Створити комісію з дотримання правил 
благоустрою. 

1.1.3 Розробити систему заходів літнього та зимового 
утримання комунальних доріг. 

1.1.4 Розробити план обслуговування доріг, узбіч та 
тротуарів, проведення капітальних та поточних 
ремонтів доріг. 
1.1.5 Сформувати карту будівництва тротуарів 

 
Операційна ціль 1.2. 
Покращення матеріально-
технічної бази в напрямку 
«Ремонт та утримання доріг 
в межах компетенції ТГ» 

1.2.1 Придбати екскаватор-навантажувач з навісним 
обладнанням (захопник для навантаження колод, ківш 
вузький, ківш планірувальний, лопата-відвал) (для 
регулювання поверхневого стоку, водовідведення від 
доріг, облаштування системи горизонтальних дренажів 
для осушення територій та комунальних доріг). 
1.2.2 Придбати спецтехніку для обслуговування 
комунальних доріг (придбання міні екскаватора, міні 
трактора, бетонозмішувача). 
1.2.3 Придбати навісне обладнання для косіння трави 
на узбіччі, розчищення території від деревно-
чагарникової рослинності (мульчер, косарка, щітка 
підмітальна навісна, комунальний вакуумний пилосос 
тощо). 
1.2.4  Придбати навісне обладнання для 
снігоприбирання (комбайн для снігу, відвал). 

1.2.5. Організувати регулярні навчання працівників КП 
для освоєння нових сучасних технологій у сфері 
управління дорогами та вдосконалення навиків 
управління технікою. 

Стратегічна ціль 
2. 

Забезпечення 
безпеки всіх 

учасників 
дорожнього руху на 

дорогах та 
тротуарах 

 

Операційна ціль 2.1. 
Організація своєчасної 
очистки доріг, тротуарів в 
зимовий та літній періоди, 
обрізання зелених 
насаджень,  обкошування та 
прибирання узбіч тротуарів 
та доріг 

2.1.1 Забезпечити регулярні поточні та сезонні технічні 
огляди стану вулиць та доріг 
 
2.1.2 Організувати та провести своєчасну очистку 
доріг, тротуарів в зимовий та літній періоди, обрізання 
зелених насаджень,  обкошування та прибирання узбіч 
тротуарів та доріг 

Операційна ціль 2.2. 
Покращення якості 
дорожнього покриття на 
дорогах місцевого та 
національного значення, 
які знаходяться на території 
громади  

2.2.1 Забезпечити проведення необхідних спеціальних 
(детальних) обстежень стану вулиць та доріг 

2.2.2 Улаштувати та відремонтувати вулиці, вело- 
доріжки та тротуари, з врахуванням доступності та 
гендерного компоненту  
2.2.3 Облаштувати узбіччя ( водовідведення узбіч, 
розчищення русел узбіч, потічків, регулювання 
поверхневого стоку, застосування систем 
горизонтальних дренажів для осушення територій, 
променеві дренажі та дренажні галереї, чистка узбіч 
від дерев, чагарників, кущів тощо). 
2.2.4 Встановити дорожні знаки, смітники, 
облаштувати пішохідні переходи, забезпечити 
нанесення та своєчасне відновлення реальної 
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дорожньої розмітки відповідно до реальної дорожньої 
ситуації на території громади. 
2.2.5 Налагодити співпрацю зі службою автомобільних 
доріг Чернівецької області. 

Операційна ціль 2.3.  
Облаштування 
придорожніх території 

2.3.1 Улаштувати та відремонтувати авто- та вело- 
стоянки з урахуванням доступності та гендерного 
компоненту на території громади 
2.3.2 Встановити системи відеоспостереження на 
ділянках підвищеної небезпеки та модернізувати 
вуличне освітлення 

Стратегічна ціль  
3. 

Забезпечити 
обізнаність та 

участь 
громадськості в 

управлінні 
послугою 

Операційна ціль 3.1. 
Забезпечення обізнаності 
жителів громади щодо 
чинних правил поведінки 
та їх можливостей щодо 
участі в управлінні 
послугою 
 

3.1.1 Проводити пропаганду безпеки дорожнього руху, 
випуск інформаційних матеріалів про Правила 
дорожнього руху, відеороликів. 

3.2.1 Провести інформаційно-просвітницьку компанію 
з жителями громади щодо догляду та облаштування 
узбіч біля домогосподарств. 
3.3.3 Популяризувати створення вуличних комітетів на 
території громади.  

Операційна ціль 3.2. 
Підвищення обізнаності 
дітей та молоді щодо 
правил поведінки та їх 
можливостей щодо участі в 
управлінні послугою  

3.2.1 Провести інформаційно-просвітницьку роботу з 
учнями, дітьми та молоддю щодо обережності на 
дорогах, інформування про дорожні знаки із 
залученням представників Поліції. 

Операційна ціль 3.3. 
Налагодити зворотній 
зв’язок з жителями щодо 
якості дорожньої 
інфраструктури, 
організаційних та інших 
питань, що стосуються 
послуги   
 

3.3.1 Проводити регулярні опитування жителів 
громади щодо виявлення потреб та пріоритетів у сфері 
надання послуги з утримання та ремонту дорожньої 
інфраструктури  

 
Для досягнення стратегічних цілей робоча група з SDIP визначила перелік 

операційних цілей та проектів шляхом надання своїх пропозицій та враховуючи офіційні 
звернення  від мешканців громади, та пропозиції спеціалістів в даній сфері. 

Робочою групою було напрацьовано план конкретних заходів/завдань для реалізації 
стратегічних цілей. В Таблиці 10 наведено такий план. 
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Таблиця 10. Перелік заходів та завдань. 

ЦІЛЬ  НАЗВА ПРОЕКТУ 

Стратегічна ціль 1.  

Операційна ціль 1.1.  

1.  Розроблення та затвердження правил благоустрою на території Мамалигівської ТГ. 

2. Створення комісії з дотримання правил благоустрою. 

3. Розробка системи заходів літнього та зимового утримання комунальних доріг. 

4. Розробка плану обслуговування доріг, узбіч та тротуарів, проведення капітальних 
та поточних ремонтів доріг. 
5. Формування карти будівництва тротуарів 

 
Операційна ціль 1.2.  

6. Придбання екскаватора-навантажувача з навісним обладнанням (захопник для 
навантаження колод, ківш вузький, ківш планірувальний, лопата-відвал) (для 
регулювання поверхневого стоку, водовідведення від доріг, облаштування системи 
горизонтальних дренажів для осушення територій та комунальних доріг). 
7. Придбання спецтехніки для обслуговування комунальних доріг (придбання міні 
екскаватора, міні трактора, бетонозмішувача). 
8. Придбання навісного обладнання для косіння трави на узбіччі, розчищення 
території від деревно-чагарникової рослинності (мульчер, косарка, щітка підмітальна 
навісна, комунальний вакуумний пилосос тощо). 
9.  Придбання навісного обладнання для снігоприбирання (комбайн для снігу, відвал). 

10. Організація регулярних навчань працівників КП для освоєння нових сучасних 
технологій у сфері управління дорогами та вдосконалення навиків управління 
технікою. 

Стратегічна ціль 2.  

Операційна ціль 2.1.  
11. Організація та проведення своєчасної очистки доріг, тротуарів в зимовий та літній 
періоди, обрізання зелених насаджень,  обкошування та прибирання узбіч тротуарів та 
доріг 

Операційна ціль 2.2.  

12. Улаштування та ремонт вулиць, велодоріжок та тротуарів, з врахуванням 
доступності та гендерного компоненту  

13. Облаштування узбіч ( водовідведення узбіч, розчищення русел узбіч, потічків, 
регулювання поверхневого стоку, застосування систем горизонтальних дренажів для 
осушення територій, променеві дренажі та дренажні галереї, чистка узбіч від дерев, 
чагарників, кущів тощо). 
14. Встановлення дорожніх знаків, смітників, облаштування пішохідних переходів, 
забезпечення нанесення та своєчасне відновлення реальної дорожньої розмітки 
відповідно до реальної дорожньої ситуації на території громади. 
15. Налагодження співпраці зі службою автомобільних доріг Чернівецької області. 

Операційна ціль 2.3.  
 

16.Улаштування та ремонт авто- та вело- стоянки з урахуванням доступності та 
гендерного компоненту на території громади 
17. Встановлення системи відеоспостереження на ділянках підвищеної небезпеки та 
модернізація вуличного освітлення 

Стратегічна ціль 3.  

Операційна ціль 3.1.  

18. Проведення пропаганди безпеки дорожнього руху, випуск інформаційних 
матеріалів про Правила дорожнього руху, відеороликів. 

19. Проведення інформаційно-просвітницької компанії з жителями громади щодо 
догляду та облаштування узбіч біля домогосподарств та популяризація створення 
вуличних комітетів на території громади. 

Операційна ціль 3.2.  
20. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з учнями, дітьми та молоддю 
щодо обережності на дорогах, інформування про дорожні знаки із залученням 
представників Поліції. 
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3.2. Вибір критеріїв та пріоритетних завдань (проектів) 

Оскільки план удосконалення послуги є довгостроковим документом, він вимагає 
попередньої підготовки етапів виконання на основі вибраних критеріїв. Робоча група 
запропонувала метод ранжування за критеріями визначення пріоритетів. 

Цей метод ранжування ґрунтується на системі критеріїв визначення пріоритетів, 
підрахунку оцінок та коефіцієнтів пріоритетності. Метою визначення пріоритетності є 
визначення важливості проектів та групування їх у довго- та короткострокові проекти 
відповідно до критеріїв, встановлених громадою. Цей підхід робить процес партисипативним 
та прозорим. 

 
Процес складається з наступних етапів: 
А - вибір критеріїв визначення пріоритетів;  
В - розробка системи оцінки параметрів;  
С – визначення системи оцінки балів;  
D - встановлення пріоритетів для групи зацікавлених сторін. 
 
Для оцінки проектів були відібрані 4 критерії, які набрали максимальну кількість 

голосів.  Після того, як були оцінені критерії відбору проектів, кожен з членів групи 
розподілив від 0 до 4 балів згідно ( 4 – відповідає всім критеріям, 0 – не відповідає жодному з 
критеріїв). Результати були сумовані для отримання загальної оцінки для кожного з проектів. 
В результаті отримали перелік проектів відповідно до їх пріоритетності – від найбільш 
пріоритетних до найменш.   

Робоча група проголосувала за такі критерії: 
1) Покращення інфраструктури села 
2) Покращення кості життя та  умов  проживання жителів ТГ 
3) Збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від руйнування 
4) Вірогідність 
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Таблиця 11. Рейтинг загальних оцінок проектів. 

№ 
п/п 

Назва проекту Рейтинг 

1 Розробка та затвердження правил благоустрою на території Мамалигівської ТГ. 715,00 

2 
Створення комісії з дотримання правил благоустрою та популяризація створення 
вуличних комітетів на території громади 682,00 

3 Розробка системи заходів літнього та зимового утримання комунальних доріг. 726,00 

4 
Розробка плану обслуговування доріг, узбіч та тротуарів, проведення капітальних та 
поточних ремонтів доріг. 698,50 

5 Формування карти будівництва тротуарів. 632,50 

6 
Придбання екскаватора-навантажувача з навісним обладнанням (захопник для 
навантаження колод, ківш вузький, ківш планірувальний, лопата-відвал). 973,50 

7 
Придбання спецтехніки для обслуговування комунальних доріг (придбання міні 
екскаватора, міні трактора, бетонозмішувача). 957,00 

8 
Придбання навісного обладнання для косіння трави на узбіччі розчищення території від 
деревно-чагарникової рослинності (мульчер, косарка, щітка підмітальна навісна, 
комунальний вакуумний пилосос тощо). 

880,00 

9 Придбання навісного обладнання для снігоприбирання (комбайн для снігу, відвал). 797,50 

10 
Організація регулярних навчань працівників КП для освоєння нових сучасних 
технологій у сфері управління дорогами та вдосконалення навиків управління технікою 759,00 

11 
Організація та проведення своєчасної очистки доріг, тротуарів в зимовий та літній 
періоди, обрізання зелених насаджень,  обкошування  та прибирання узбіч тротуарів та 
доріг. 

874,50 

12 
Улаштування та ремонт вулиць та тротуарів, з врахуванням доступності та гендерного  
компоненту 764,50 

13 

Облаштування узбіч (водовідведення узбіч, розчищення русел узбіч, потічків, 
регулювання поверхневого стоку, застосування систем горизонтальних дренажів для 
осушення територій, променеві дренажі та дренажні галереї, чистка узбіч від дерев, 
чагарників, кущів тощо). 

764,50 

14 
Встановлення дорожніх знаків, та смітників, облаштування пішохідних переходів, 
нанесення реальної дорожньої розмітки відповідно до реальної дорожньої ситуації на 
території громади. 

770,00 

15 Налагодження співпраці зі службою автомобільних доріг Чернівецької області. 671,00 

16 
Улаштування та ремонт велодоріжок, авто- та вело- стоянок, тротуарів з врахуванням 
доступності та гендерного компоненту на території громади. 781,00 

17 
Встановлення системи відеоспостереження на ділянках підвищеної небезпеки та 
модернізація вуличного освітлення. 819,50 

18 
Пропаганда безпеки дорожнього руху, випуск інформаційних матеріалів про Правила 
дорожнього руху, відеороликів. 671,00 

19 
Інформаційно-просвітницька компанія з жителями громади щодо догляду та 
облаштування узбіч біля домогосподарств та популяризація створення вуличних 
комітетів 

676,50 

20 
Інформаційно-просвітницька робота з учнями, дітьми та молоддю щодо обережності на 
дорогах і дорожні знаки із залученням представників Поліції. 698,50 

 
За результатами проведеного голосування максимальну кількість балів 973,50 

отримав проєкт - Придбання екскаватора-навантажувача з навісним обладнанням (захопник 
для навантаження колод, ківш вузький, ківш планірувальний, лопата-відвал). Нижче наведені 
результати рейтингування проєктів від найбільшого до найменшого.  

 
Таблиця 12. Результатів рейтингування проєктів від найбільшого до найменшого. 

№ Проєкт Оцінка 
 

1.  Придбання екскаватора-навантажувача з навісним обладнанням (захопник для 973,50 
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навантаження колод, ківш вузький, ківш планірувальний, лопата-відвал). 
2.  Придбання спецтехніки для обслуговування комунальних доріг (придбання міні 

екскаватора, міні трактора, бетонозмішувача). 957,00 

3.  Придбання навісного обладнання для косіння трави на узбіччі розчищення території 
від деревно-чагарникової рослинності (мульчер, косарка, щітка підмітальна навісна, 
комунальний вакуумний пилосос тощо). 

880,00 

4.  Організація та проведення своєчасної очистки доріг, тротуарів в зимовий та літній 
періоди, обрізання зелених насаджень,  обкошування  та прибирання узбіч тротуарів 
та доріг. 

874,50 

5.  Встановлення системи відеоспостереження на ділянках підвищеної небезпеки та 
модернізація вуличного освітлення. 819,50 

6.  Придбання навісного обладнання для снігоприбирання (комбайн для снігу, відвал). 797,50 
7.  Улаштування та ремонт велодоріжок, авто- та вело- стоянок, тротуарів з 

врахуванням доступності та гендерного компоненту на території громади. 781,00 

8.  Встановлення дорожніх знаків, та смітників, облаштування пішохідних переходів, 
нанесення реальної дорожньої розмітки відповідно до реальної дорожньої ситуації на 
території громади. 

770,00 

9.  Улаштування та ремонт вулиць та тротуарів, з врахуванням доступності та 
гендерного  компоненту 764,50 

10.  Облаштування узбіч (водовідведення узбіч, розчищення русел узбіч, потічків, 
регулювання поверхневого стоку, застосування систем горизонтальних дренажів для 
осушення територій, променеві дренажі та дренажні галереї, чистка узбіч від дерев, 
чагарників, кущів тощо). 

764,50 

11.  Організація регулярних навчань працівників КП для освоєння нових сучасних 
технологій у сфері управління дорогами та вдосконалення навиків управління 
технікою 

759,00 

12.  
Розробка системи заходів літнього та зимового утримання комунальних доріг. 726,00 

 
13.  

Розробка та затвердження правил благоустрою на території Мамалигівської ТГ. 715,00 
 

14.  Розробка плану обслуговування доріг, узбіч та тротуарів, проведення капітальних та 
поточних ремонтів доріг. 698,50 

15.  Інформаційно-просвітницька робота з учнями, дітьми та молоддю щодо обережності 
на дорогах і дорожні знаки із залученням представників Поліції. 698,50 

16.  Створення комісії з дотримання правил благоустрою та популяризація створення 
вуличних комітетів на території громади 682,00 

17.  Інформаційно-просвітницька компанія з жителями громади щодо догляду та 
облаштування узбіч біля домогосподарств та популяризація створення вуличних 
комітетів 

676,50 

18.  Налагодження співпраці зі службою автомобільних доріг Чернівецької області. 671,00 
19.  Пропаганда безпеки дорожнього руху, випуск інформаційних матеріалів про 

Правила дорожнього руху, відеороликів. 671,00 

20.  
Формування карти будівництва тротуарів. 632,50 
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Як ми можемо досягти успіху? 

Частина 4. План дій 

4.1.Таблиця плану дій 

Робочою групою з покращення послуги розроблений детальний план дій, який 
відповідає баченню покращення послуги з утримання та ремонту доріг в межах компетенції 
ТГ, стратегічним цілям і оперативним завданням.  

Відповідно до пріоритетності проектів Робоча група провела ретельний аналіз 
переліку проектів. Деякі проекти були об’єднані відповідно до логіки їх змісту, а деякі 
увійшли у якості окремих завдань до інших проектів.  

В плані дій проекти, відповідно до їх пріоритетності розділені на короткострокові, 
середньострокові  і довгострокові. Це відображено в мережевому графіку Плану  дій.  

План дій включає визначення пріоритетних завдань, що ґрунтуються на 
пріоритетності проектів, відповідно до стратегічних напрямів. 

Реалізація Плану починається із управління дорожнім господарством, забезпечення 
КП необхідною технікою і підготовленими кадрами, та розробки карт проблем для 
визначення обсягів робіт та їх послідовності по розбудові дорожньої інфраструктури, 
проведенню поточних і капітальних ремонтів, тощо. Для забезпечення фінансової сталості 
послуги в бюджеті громади щорічно будуть виділятись кошти на поточне  утримання і 
обслуговування доріг, що буде здійснювати  новостворене комунальне підприємство. 
Планується також виділяти кошти на проведення капітальних ремонтів, реконструкцію і 
будівництво доріг, а також на спів фінансування  проектів, які фінансуються з бюджетів 
вищих рівнів. Крім того передбачені заходи по залученню зовнішніх ресурсів (коштів 
інвесторів і грантових програм). 

Враховуючи те, що переважна більшість внутрішніх доріг не має асфальтового 
покриття, на першому етапі буде проводитись регулярна щебенева підсипка доріг з 
поступовим асфальтуванням вулиць, відповідно до їх пріоритетності. Особлива увага буде 
приділена облаштуванню доріг, тротуарів в межах населених пунктів і вздовж доріг між 
населеними пунктами, для безпечного пересування пішоходів, а також облаштуванню 
пішохідних переходів біля громадських об’єктів.  

З першого етапу реалізації Плану удосконалення послуг розпочнеться розбудова 
дорожньої інфраструктури. Буде реалізований проект водовідведення від доріг, узбіч, 
розчищення узбіч, потічків, регулювання поверхневого стоку, застосування систем 
горизонтальних дренажів для осушення територій, променеві дренажі та дренажні галереї, 
чистка узбіч від дерев, чагарників, кущів в селах громади. Проектом передбачається 
залучення мешканців для проведення благоустрою території біля комунальних доріг, для їх 
активізації і долучення  до реалізації Плану удосконалення послуги. 

При розробці Плану Робоча група намагалась врахувати потреби і побажання всіх 
груп населення, які проживають на території громади та створити для них комфортні умови 
для пересування та проживання. Тому, за колективним рішенням Робочої групи, покращення 
доступу до об’єктів соціальної інфраструктури враховано у проектах з метою задоволення 
потреб і маломобільних груп населення.       
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Таблиця 13. Плану дій. 

Стратегічна ціль Завдання Виконавець 
Терміни 

виконання 
Показник Фінансування 

Стратегічна ціль 1.  
 

1. Розробка та затвердження правил 
благоустрою на території Мамалигівської ТГ. 

Виконавчий 
комітет, 
Відділ ЖКГ 

2021-2023 короткостроковий Місцевий 
бюджет, відділ 
ЖКГ 

2. Створення комісії з дотримання правил 
благоустрою та популяризація створення 
вуличних комітетів на території громади 

Виконавчий 
комітет, 
Відділ ЖКГ 

2021-2023 короткостроковий Місцевий 
бюджет, відділ 
ЖКГ 

3. Розробка системи заходів літнього та 
зимового утримання комунальних доріг. 

Виконавчий 
комітет, 
Відділ ЖКГ 

2021-2023 короткостроковий Місцевий 
бюджет, відділ 
ЖКГ 

4. Розробка плану обслуговування доріг, узбіч 
та тротуарів, проведення капітальних та 
поточних ремонтів доріг. 

Виконавчий 
комітет, 
Відділ ЖКГ 

2021-2023 короткостроковий Місцевий 
бюджет, відділ 
ЖКГ 

5. Формування карти будівництва тротуарів. 
 
 

Мамалигівська 
ТГ, КП 

2021-2023 короткостроковий Місцевий 
бюджет, Кошти 
КП, грантові 
програми 

6. Придбання екскаватора-навантажувача з 
навісним обладнанням (захопник для 
навантаження колод, ківш вузький, ківш 
планірувальний, лопата-відвал). 
  

Мамалигівська 
ТГ 

2021-2023 короткостроковий Місцевий 
бюджет, USAID 
DOBRE, інші 
джерела 

7. Придбання спецтехніки для 
обслуговування комунальних доріг 
(придбання міні екскаватора, міні трактора, 
бетонозмішувача). 

Мамалигівська 
ТГ 

2024-2026 середньостроковий Місцевий 
бюджет, 
грантові 
програми 

8. Придбання навісного обладнання для 
косіння трави на узбіччі розчищення 
території від деревно-чагарникової 
рослинності (мульчер, косарка, щітка 
підмітальна навісна, комунальний вакуумний 
пилосос тощо). 

Мамалигівська 
ТГ, КП 

2021-2023 короткостроковий Місцевий 
бюджет, Кошти 
КП, грантові 
програми 

9.  Придбання навісного обладнання для 
снігоприбирання (комбайн для снігу, відвал). 

Мамалигівська 
ТГ, КП 

2024-2026 середньостроковий Місцевий 
бюджет, Кошти 
КП, грантові 
програми 

10. Організація регулярних навчань 
працівників КП для освоєння нових сучасних 
технологій у сфері управління дорогами та 
вдосконалення навиків управління технікою 

КП 2021-2028 довгостроковий Місцевий 
бюджет, відділ 
ЖКГ 

Стратегічна ціль 2.  

11. Організація очистки доріг, тротуарів в 
зимовий та літній періоди, обрізання зелених 
насаджень,  обкошування та прибирання узбіч 
тротуарів та доріг. 

Виконавчий 
комітет, 
Відділ ЖКГ 

2024-2028 довгостроковий Місцевий 
бюджет, відділ 
ЖКГ 

12. Улаштування та ремонт вулиць та 
тротуарів, з врахуванням доступності та 
гендерного  компоненту 

Виконавчий 
комітет, 
Відділ ЖКГ 

2024-2028 довгостроковий Місцевий 
бюджет, відділ 
ЖКГ 

13. Облаштування узбіч (водовідведення 
узбіч, розчищення русел узбіч, потічків, 
регулювання поверхневого стоку, 
застосування систем горизонтальних 
дренажів для осушення територій, променеві 
дренажі та дренажні галереї, чистка узбіч від 
дерев, чагарників, кущів тощо). 

Мамалигівська 
ТГ, КП 

2021-2023 короткостроковий Місцевий 
бюджет, Кошти 
КП, грантові 
програми 

14. Встановлення дорожніх знаків, та 
смітників, облаштування пішохідних 
переходів, нанесення реальної дорожньої 
розмітки відповідно до реальної дорожньої 
ситуації на території громади. 

Мамалигівська 
ТГ, САД 
Чернівецької 
області 

2022-2028 довгостроковий Місцевий 
бюджет, 
Державний 
бюджет, 
обласний 
бюджет. 

15. Налагодження співпраці зі службою 
автомобільних доріг Чернівецької області. 

Мамалигівська 
ТГ, 
виконавчий 
комітет, 
Голова ТГ 

2021-2023 короткостроковий Місцевий 
бюджет. 
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16. Улаштування та ремонт велодоріжок, 
авто- та вело- стоянок, тротуарів з 
врахуванням доступності та гендерного 
компоненту на території громади. 

Мамалигівська 
ТГ, КП 

2022-2028 довгостроковий Місцевий 
бюджет, Кошти 
КП, грантові 
програми 

17. Встановлення системи 
відеоспостереження на ділянках підвищеної 
небезпеки та модернізація вуличного 
освітлення. 

Мамалигівська 
ТГ, КП 

2023-2028 середньостроковий Місцевий 
бюджет, Кошти 
КП, грантові 
програми 

Стратегічна ціль 3.  
 
 
 
 

18. Пропаганда безпеки дорожнього руху, 
випуск інформаційних матеріалів про 
Правила дорожнього руху, відеороликів. 

Мамалигівська 
ТГ, відділ 
ЖКГ, заклади 
освіти 

2022-2028 довгостроковий Місцевий 
бюджет, 
грантові 
програми 

19. Інформаційно-просвітницька компанія з 
жителями громади щодо догляду та 
облаштування узбіч біля домогосподарств та 
популяризація створення вуличних комітетів. 
 

Мамалигівська 
ТГ, відділ 
ЖКГ, заклади 
освіти 

2022-2028 довгостроковий Місцевий 
бюджет, 
грантові 
програми 

20. Інформаційно-просвітницька робота з 
учнями, дітьми та молоддю щодо обережності 
на дорогах і дорожні знаки із залученням 
представників Поліції. 

Мамалигівська 
ТГ, відділ 
ЖКГ, заклади 
освіти 

2022-2028 довгостроковий Місцевий 
бюджет, 
грантові 
програми 

 

Завдання плану взаємопов’язані, реалізація одного може впливати на результат 
іншого. Особливо це стосується якісних змін. Проекти можуть виконуватися послідовно та 
одночасно по різних стратегічних цілях. 

План дій по реалізації SDIP сформований відповідно до пріоритетів та реальних 
можливостей Мамалигівської ТГ.  

План дій включає визначення пріоритетних завдань, що ґрунтуються на 
пріоритетності проектів. У таблиці нижче завдання, позначені зеленим - короткострокові 
проекти, завдання, синім кольором позначені - середньострокові проекти, червоним 
позначені довгострокові проекти. Рейтингування кожного проекту членами робочої групи 
знаходиться нижче в таблиці 13. Таблиця плану дій. 
 Короткострокові проекти 
 Середньострокові проекти 
 Довгострокові проекти  

В ході формування Плану передбачено три етапи реалізації завдань з удосконалення 
послуги «Утримання та ремонт  доріг  в межах компетенції ТГ»: 

І етап –  реалізація короткострокових (пріоритетних) завдань. Термін реалізації (2021 -
2023 рр.) – проекти та заходи, які відображені зеленим кольором в Плані дій. 

ІІ етап –  реалізація середньострокових завдань. Термін реалізації (2024-2026 рр.), які у 
другий рік виконання пересікаються з короткостроковими. Дані проекти відображені в Плані 
дій синім кольором. 

ІІІ етап – реалізація довгострокових завдань. Термін реалізації (2024-2028рр.), проекти 
та завдання, які потребують значних часових, фінансових, вкладень та ресурсів. Дані проекти 
позначені в Плані дій червоним кольором. 
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Таблиця 14. Графік виконання проектів. 

№ Завдання 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 
Розробка та затвердження правил благоустрою на території 
Мамалигівської ТГ.         

2 
Створення комісії з дотримання правил благоустрою та 
популяризація створення вуличних комітетів на території 
громади 

        

3 

Розробка системи заходів літнього та зимового утримання 
комунальних доріг.         

4 
 Розробка плану обслуговування доріг, узбіч та тротуарів, 
проведення капітальних та поточних ремонтів доріг. 

        

5  Формування карти будівництва тротуарів.         

6 
Придбання екскаватора-навантажувача з навісним 
обладнанням (захопник для навантаження колод, ківш 
вузький, ківш планірувальний, лопата-відвал). 

        

7 
Придбання спецтехніки для обслуговування комунальних 
доріг (придбання міні екскаватора, міні трактора, 
бетонозмішувача). 

        

8 

Придбання навісного обладнання для косіння трави на 
узбіччі розчищення території від деревно-чагарникової 
рослинності (мульчер, косарка, щітка підмітальна навісна, 
комунальний вакуумний пилосос тощо). 

        

9 
Придбання навісного обладнання для снігоприбирання 
(комбайн для снігу, відвал). 

        

10 
Організація регулярних навчань працівників КП для 
освоєння нових сучасних технологій у сфері управління 
дорогами та вдосконалення навиків управління технікою 

        

11 
Організація очистки доріг, тротуарів в зимовий та літній 
періоди, обрізання зелених насаджень,  обкошування та 
прибирання узбіч тротуарів та доріг. 

        

12 
Улаштування та ремонт вулиць та тротуарів, з врахуванням 
доступності та гендерного  компоненту 

        

13 

Облаштування узбіч (водовідведення узбіч, розчищення 
русел узбіч, потічків, регулювання поверхневого стоку, 
застосування систем горизонтальних дренажів для 
осушення територій, променеві дренажі та дренажні 
галереї, чистка узбіч від дерев, чагарників, кущів тощо). 

        

14 

Встановлення дорожніх знаків, та смітників, облаштування 
пішохідних переходів, нанесення реальної дорожньої 
розмітки відповідно до реальної дорожньої ситуації на 
території громади. 

        

15 
Налагодження співпраці зі службою автомобільних доріг 
Чернівецької області. 

        

16 
Улаштування та ремонт велодоріжок, авто- та вело- 
стоянок, тротуарів з врахуванням доступності та 
гендерного компоненту на території громади. 

        

17 Встановлення системи відеоспостереження на ділянках 
підвищеної небезпеки та модернізація вуличного 
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освітлення. 

18 
Пропаганда безпеки дорожнього руху, випуск 
інформаційних матеріалів про Правила дорожнього руху, 
відеороликів. 

        

19 
Інформаційно-просвітницька компанія з жителями громади 
щодо догляду та облаштування узбіч біля домогосподарств 
та популяризація створення вуличних комітетів. 

        

20 
Інформаційно-просвітницька робота з учнями, дітьми та 
молоддю щодо обережності на дорогах і дорожні знаки із 
залученням представників Поліції. 

        

 
4.2. Якісні, кількісні результати та індикатори оцінки 

Робоча група Мамалигівської ТГ визначила якісні та кількісні показники для 
вимірювання успішності виконання Плану удосконалення послуги «Утримання та ремонт 
доріг в межах компетенції ТГ». Перелік результатів включає витрати бюджету на утримання 
доріг та тротуарів, модернізацію комунального підприємства забезпечення безпеки 
дорожнього руху та проведення інформацйно-роз’яснювальної роботи з населенням. 

Таблиця 15. Якісні результати. 

Якісний показник 
Одини

ця 
виміру 

Мета 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

БЕЗПЕКА ГРОМАДЯН 

Мешканці, які відчувають 
себе у безпеці користуючись 
дорожньою 
інфраструктурою 

 

% 5 10 10 15 15 20 25 30 

НАЯВНІСТЬ ДОРОЖНЬОЇ ТА ПІШОХІДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

Відремонтовані дороги % - - - 1,5 2,3 3,8 4,6 6,0 

Дорожні знаки та розмітка % - 5 8 15 18 20 25 30 

Відсоток придорожніх смуг, 
які відповідають правилам 
благоустрою 

% 10 15 20 25 30 35 40 45 

Відсоток доріг, які 
утримуються в зимовий 
період 

% 45 50 55 60 65 70 75 80 

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ГРОМАДЯН 

Громадяни, які задоволені 
якістю послуг утримання 
комунальних доріг 

% 4 8 15 20 25 30 35 40 

Водії, які задоволені якістю 
комунальних доріг 

% 5 10 12 15 20 25 30 35 

Таблиця 16. Кількісні  результати. 
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Кількісний показник 
Один. 
виміру 

Мета 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1. Покращення матеріально-технічної 
бази в  напрямку «Ремонт та 
утримання доріг в межах компетенції 
ТГ» 
 

         

1.1. Кількість придбаної техніки та 
обладнання 

Одиниць 1 3 5 7 9 11   

1.2. Кількість працівників КП, які 
пройшли навчання 

%    50 50 100 100 100 

ІІ. Розробка місцевої регуляторної бази 
на території громади для поліпшення 
управління послуги ремонту та 
утримання комунальних доріг 

         

Кількість прийнятих нормативно-
правових актів 

одиниць 1 2 3 4     

ІІІ. Інформаційно-просвітницька 
робота з учасниками дорожнього руху 

         

3.1. Кількість проведених заходів Одиниць 20 40 45 50 60 65 70 75 

3.2. Кількість випущених інформаційних 
матеріалів та відеороликів 

Одиниць    50 50 60 60 70 

3.3 Кількість публікацій на сайті та 
сторінці фейсбук та місцевих ЗМІ 

Одиниць   1 5 7 10 13 15 20 

ІV. Впровадження системи 
ефективного утримання та ремонту 
комунальних доріг з урахуванням 
доступності та гендерного компоненту 

         

4.1. Виконання робіт по ремонту та 
обслуговуванню доріг,  тротуарів  КП 

МТ.Год. 50 150 200 250 300 350 400 450 

4.2. Протяжність прибраних доріг, 
тротуарів та узбіч 

Км. 20 30 35 40 50 60 70 80 

4.3. Кількість встановлених дорожніх 
знаків, смітників 

Одиниць  10 20 30 40 50 60 70 

4.4.Протяжність встановленого / 
оновленого вуличного освітлення 

Км. 2 5 10      

4.5. Кількість встановлених камер 
спостереження 

Одиниць 4 4 8 16 22 30 40  

4.6  Кількість відремонтованого 
дорожнього полотна 

Кв.м.    6000 
1000

0 
15000 18000 25000 

4.7 Кількість побудованих / 
відремонтованих тротуарів, вело доріжок, 
авто- та вело- стоянок 

Кв.м. 0 50 80 100 120 150 200 300 

4.8 Витрати на ремонт та утримання доріг 
та тротуарів 

Тис.грн. 150,0 300,0 500,0 800,0 
1000,

0 
1200,

0 
1500,0 2000,0 
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Частина 5. Моніторинг та оцінка 

 

5.1. Моніторинг реалізації Плану удосконалення послуги утримання, 
ремонт доріг в межах компетенції Мамалигівської ТГ 

Реалізація Плану гуртуватиметься на постійному процесі моніторингу дотримання 
стандартів у сфері утримання  автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 
користування ними та охорони, визначених законодавством, закріплених заходів та оцінки 
ефективності досягнутих результатів діяльності комунального підприємства. 

Законом України «Про дорожній рух» передбачено, що власники доріг, вулиць та 
залізничних переїздів або уповноважені ними органи, несуть відповідальність за створення 
безпечних умов руху на дорогах, вулицях та залізничних переїздах, що знаходяться у його 
віданні.  

Мамалигівська сільська громада зобов’язана забезпечувати своєчасність та відповідну 
якість надання послуг у сфері утримання автомобільних доріг, вулиць, що перебувають у 
комунальній власності ТГ, в тому числі шляхом створення систем управління якістю 
відповідно до національних стандартів. 

Система показників ефективності виконання Плану удосконалення послуги 
утримання, ремонт доріг в межах компетенції Мамалигівської ТГ полягає у виконанні 
визначених та затверджених робочою групою перелік дій. 

Моніторинг реалізації Плану  удосконалення  послуги здійснюється відділом 
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Мамалигівської 
сільської ТГ один раз на рік.  

Проект Плану «Удосконалення послуги утримання та ремонт  доріг  в межах 
компетенції ТГ» виноситься на обговорення громадськості та затверджується сесією 
Мамалигівської сільської ради.  

У ході моніторингу виконання Плану удосконалення послуги вирішується низка 
завдань: контроль за реалізацію Плану в цілому, оцінка ступеню досягнення результатів за 
стратегічними та операційними цілями, аналіз інформації, щодо чинників спроможності 
громади. 

Після розробки та затвердження План повинен стати  місцевою нормативною базою  
формування річного бюджету Мамалигівської сільської ради та Програми  соціально-
економічного розвитку громади.  

Фінансове забезпечення реалізації  Плану  здійснюватиметься за рахунок усіх джерел 
фінансування не заборонених законодавством України, в тому числі: коштів Державного 
бюджету, обласного бюджету, місцевого бюджету, міжнародної  технічної  допомоги, 
інвесторів, донорських організацій тощо. 

План удосконалення послуги за потреби  має коригуватися  зважаючи  на  можливі 
зміни в ціновій політиці, зміни в законодавчій базі України тощо. Принаймні один раз на рік 
робочою групою (за потреби) проводити розробку (корегування) карток проектів. Робоча 
група стежить за тим, щоб стратегічні цілі, оперативні цілі та Проекти  Плану впровадження 
залишалося доречними, актуальними та виконувалися. 

Проекти та заходи, відображені в Плані можуть бути скореговані, зміни внесені до 
Плану повинні бути затверджені сесією Мамалигівської сільської ради. Комунальне 
підприємство безпосередньо відповідає за реалізацію інфраструктурних проектів, розробку 
планів та внесення їх у План соціально-економічного розвитку. 
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5.2. План моніторингу 

Моніторинг реалізації плану удосконалення послуг здійснюється відділом 
містобудування, архітектури та ЖКГ Мамалигівської сільської ради один раз на рік. Проект 
плану удосконалення послуги виноситься на обговорення громадськості та затверджується 
сесією Мамалигівської сільської ради громади. Відповідальні підрозділи вносять заплановані 
заходи та проекти у річний план та реалізують помісячно. 

Для забезпечення моніторингу ефективності виконання Плану удосконалення послуги 
на етапі формування плану дій (розробки карток проектів) розроблена система індикаторів.  

Базову інформацію, необхідну для визначення результатів виконання проектів містить 
Проектний листок, у якому відображені ресурси (матеріальні засоби, бюджет, виконавці, 
відповідальні), процеси (календарний план реалізації заходів) та результати (показники 
досягнення очікуваних результатів реалізації проекту). 

Для підготовки системи індикаторів потрібно визначення очікуваних результатів, які 
часто носять якісний характер, а отже, не можуть бути оцінені інакше, як шляхом 
соціологічних або експертних опитувань. 

Кількість показників мінімізована, оскільки їх надлишок вимагає багато витрат часу 
та інформації для обробки, знижує можливості управління.  

У процесі роботи над показниками сформована таблиця показників ефективності 
виконання Плану покращення послуги та визначається порядок збору, систематизації 
інформації, відповідальні за збір даних та періодичність збору даних. Для кожного показника 
визначаються наступні характеристики: очікуваний результат, індикатор, джерело даних, 
метод отримання даних, частота, відповідальна особо або організація. Перелік 
рекомендованих показників наведено нижче.   

У ході моніторингу виконання Плану удосконалення послуг вирішується низка 
завдань: контроль за реалізацією Плану в цілому; оцінка ступеню досягнення прогресу за 
стратегічними напрямами, стратегічними та оперативними цілями; аналіз інформації щодо 
змін зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку громади для уточнення та корегування 
(актуалізації) цілей Плану. 

Після розробки та затвердження План удосконалення має стати місцевою 
нормативною базою формування річного бюджету Мамалигівської сільської ради та 
Програми удосконалення послуги утримання доріг в межах компетенції Мамалигівської 
сільської територіальній громаді на 2021-2028 роки. Фінансове забезпечення реалізації 
Плану здійснюватиметься за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним 
законодавством України, в тому числі: коштів державного бюджету; місцевих бюджетів; 
міжнародної технічної допомоги; міжнародних фінансових організацій; інвесторів, 
донорських організацій тощо. У процесі впровадження Плану будуть брати участь різні 
організацій та окремі особи, виникатимуть нові спільні проекти.  

План удосконалення має коригуватися зважаючи на зовнішні та внутрішні обставини, 
які також будуть змінюватися. Один раз на рік буде проводитись базове моніторингове 
оцінювання. Перед початком та в кінці будівельного сезону Робочою групою буде 
здійснюватися проміжний базовий моніторинг. Також, з метою систематизації та обробки 
інформації, старостами населених пунктів та відділом містобудування, архітектури та ЖКГ 
Мамалигівської сільської ради буде проводитись постійний моніторинг за якістю та станом 
дорожнього покриття.   

Принаймні один раз на рік Робоча група за потребою має забезпечити розробку нових 
Проектних листків (з алгоритмом виконання проекту, із зазначенням результатів, показників, 
відповідальних осіб та виконавців, строків та джерел ресурсів для досягнення цілей) до 
проектів, впровадження яких розпочинається наступного року. Потрібно стежити за тим, 
щоб Стратегічні цілі, Завдання та Проекти Плану впровадження  залишалися доречними, 
актуальними і виконувалися.  
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Щороку Робоча група проводить повторне соціологічне опитування думки усіх 
учасників освітнього процесу та відстежує динаміку задоволеності якістю послуги.  

Проекти та заходи, відображені у Плані можуть бути скореговані, зміни внесені до 
Плану удосконалення послуги утримання доріг в межах компетенції ТГ та повинні бути 
затверджені сесією. Відділ ЖКГ безпосередньо відповідає за реалізацію проектів, розробку 
планів та внесення їх у Програму покращення послуги на території Мамалигівської 
територіальної громади на 2021-2028 роки. 

 
Таблиця 17. Індикатори результативності та виконання Плану. 

Очікуваний 
результат 

Індикатори 
Вихідні 

показники 

Показни
к, який 

необхідн
о досягти 

Різниц
я 

Джерело 
даних 

Метод 
отримання 

даних 

Частот
а 

Відповід
альний 

Покращення 
дорожньої 

інфраструктур
и 

Кількість 
відремонтован
их доріг (кв.м.) 

0 25000 25000 

Мамалигівсь
ка сільська 
рада, Відділ 

ЖКГ, КП 

Річні звіти  рік 

Заступни
к голови, 
Голова 
ТГ  

Якісне 
обслуговування 

доріг 

Кількість 
одиниць 

техніки, яку 
необхідно 

придбати для 
обслуговуванн

я доріг 
громади, (од.) 

5 16 11 
Мамалигівсь
ка сільська 
рада, КП 

Бухгалтерс
ькі звіти  

рік 
Відділ 
ЖКГ 

Встановлення 
вуличного 
освітлення 

Відсоток 
встановленого 

вуличного 
освітлення (%) 

90 100 10 
Мамалигівсь
ка сільська 

рада  
Річні звіти  Рік  

Відділ 
ЖКГ 

Безпека 
мешканців 

Кількість 
встановлених 

відеокамер 
(од.) 

0 18 18 
Мамалигівсь
ка сільська 

рада  

Обробка та 
аналіз 
даних 

Рік  
Відділ 
ЖКГ 

Кількість 
встановлених 

дорожніх 
знаків, 

смітників (од.) 

0 70 70 
Мамалигівсь
ка сільська 
рада, КП 

Обробка та 
аналіз 
даних 

рік 
Відділ 
ЖКГ, КП 

Прибирання 
доріг, тротуарів 

та узбіч 

Протяжність 
прибраних 

доріг, 
тротуарів, 
узбіч, (км) 

0 80 80 
Мамалигівсь
ка сільська 
рада, КП 

Акти 
виконаних 

робіт  
Рік  КП 

Фінансова 
підтримка   

Сума коштів, 
виділена на 

фінансування 
заходів Плану, 

(тис.грн.) 

0 2000,0 2000,0 
Мамалигівсь
ка сільська 

рада  

Річні 
фінансові 

звіти  
Рік  

Відділ 
ЖКГ, 
фінансов
ий відділ 

Якісні дороги 

Рівень 
задоволеності 

мешканців 
якістю послуги 

(%) 

4 40 36 
Мамалигівсь
ка сільська 

рада 

Статистичн
і дані   

Рік  
Відділ 
ЖКГ 

 


