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ВСТУП 

Стратегія розвитку Мамалигівської територіальної громади на 2021-2027 роки була 
розроблена в рамках програми „Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність (DOBRE)”. Цей документ слід трактувати як головну програму розвитку 
громади, котра визначає пріоритети та напрямки розвитку. Діяльність у визначених 
напрямках повинна здійснюватися із широким залученням різних партнерів – 
публічних, економічних, соціальних. 

Розроблення Стратегії припало на дуже важливий для українських органів місцевого 
самоврядування час, коли реформа децентралізації на найнижчому адміністративному 
рівні реально відбулася: новоутворені громади переймають цілий ряд функцій від 
державних інституцій, відбувається трансформація різних сфер діяльності громад через 
призму зміни принципів надання публічних послуг, місцеві спільноти мають можливість 
оцінити перші ефекти роботи нових органів самоврядування. Сама ідея самоврядності, 
детально описана в Європейській хартії місцевого самоврядування, означає право 
і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати 
регулювання та управління суттєвою часткою публічних справ під власну 
відповідальність і в інтересах місцевого населення. Тому процес розроблення Стратегії 
розвитку Мамалигівської територіальної громади на 2021-2027 роки здійснювався із 
застосуванням партисипативних методів з максимально можливим широким 
залученням різних місцевих груп інтересів (у т.ч. проведення поглибленого 
соціологічного дослідження, залучення до роботи над стратегічним документом 
широкого представництва місцевого середовища – стратегічні сесії за участю 
представників влади, громадськості та бізнесу, широке громадське обговорення, 
акцент на співпраці). Такий підхід повинен у майбутньому слугувати гарантією більшої 
участі мешканців і мешканок у вирішенні питань, пов’язаних з місцевим розвитком. 
Виконання завдань, окреслених в Стратегії, вимагатиме тісної співпраці всіх 
зацікавлених сторін, яка з плином часу буде мати шанс переродитись у спільну 
відповідальність і лише потім, як наслідок, сформує реальне підґрунтя для спільного 
прийняття рішень. 

Таблиця 1. Модель процесу. 

Етапи Характеристика  

1. Планування процесу, визначення зацікавлених сторін. 

2. Побудова місцевої підтримки, мобілізація ресурсів, легітимізація процесу. 

3. Вступна діагностика: аналіз наявних даних, дослідження умов життя і якості 
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публічних послуг. 

4. Узгодження пропозицій бачення та стратегічних цілей. 

5. Визначення комплексу дій, необхідних для реалізації цілей. 

6. Розробка проекту Стратегії і плану дій. 

7. Громадські консультації. 

8. Аналіз результатів консультацій, модифікація та погодження документу. 

Партисипативна модель стратегічного планування, яку застосовано для розроблення 
Стратегії розвитку Мамалигівської територіальної громади на 2021-2027 роки 
(методологія Фонду Розвитку Місцевої Демократії ім. Єжи Регульського (ФРМД), яка 
є партнером Global Communities у реалізації компоненту стратегічного планування 
в громадах у рамках програми DOBRE), базується на переконанні, що Стратегія розвитку 
не є лише документом, який визначає головні напрямки дій органу місцевого 
самоврядування (тобто виконує по відношенню до нього роль документу для 
внутрішнього використання), але і виконує роль плану розвитку всієї місцевої громади. 
Це, в свою чергу, актуалізує потребу знаходження на місцевому рівні консенсусу 
навколо основних постулатів Стратегії, узгодження сфери та передумов залучення 
широкого кола зацікавлених осіб у процес її реалізації. 

Стратегія розвитку Мамалигівської територіальної громади на 2021-2027 роки 
гармонізована з пріоритетами і цілями аналогічних документів вищого територіального 
(регіонального та національного) рівня, зокрема – Державною стратегією регіонального 
розвитку на 2021—2027 роки, Стратегією розвитку Чернівецької області на період до 
2027 року та Цілями сталого розвитку України на період до 2030 року. 

У документі робиться наголос на сталий розвиток громади, який передбачає інтеграцію 
екологічної, економічної та соціально-культурної складових. Наслідком такого підходу 
має стати зростання якості життя мешканців і мешканок із закладенням перспектив 
сталості такого росту. 

Стратегія розроблялася Робочою групою зі стратегічного планування, сформованою 
рішенням Голови громади. До її складу увійшли представники органу місцевого 
самоврядування, працівники апарату ради, представники місцевих закладів освіти, 
науки, культури, охорони здоров’я, репрезентанти бізнес-середовища, громадського 
сектору та лідери громадської думки. Організовували роботу та надавали 
методологічну і методичну підтримку Робочій групі Давід Хоінкіс і Олег Карий – 
експерти Фонду Розвитку Місцевої Демократії ім. Єжи Регульського. 

Робота, пов’язана із розробленням Стратегії розвитку Мамалигівської територіальної 
громади на 2021-2027 роки, передбачала такі дії: 
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опрацювання діагнозу стану соціально-економічного розвитку громади, 

проведення аналізу чинників зовнішнього і внутрішнього середовища 
(SWOT аналізу), 

ідентифікацію бачення майбутнього громади, 

визначення стратегічних та операційних цілей Стратегії, 

окреслення показників впливу та результатів імплементації Стратегії,  

визначення контурів взаємозв’язків між Стратегією розвитку громади з іншими 
стратегічними документами, 

ідентифікацію потенціальних джерел фінансування діяльності, пов’язаної 
з реалізацією завдань Стратегії, 

опрацювання системи втілення та моніторингу реалізації Стратегії разом 
із визначенням підходу до актуалізації документу, 

розроблення детального плану дій у межах короткострокової перспективи. 

Всі елементи документу були розроблені під час 5 зустрічей Робочої групи з розробки 
Стратегії з консультантами: 

1-ша зустріч, 15.06.2021, Мамалига: 

представлення перебігу процесу планування Стратегії, узгодження форми 
і графіку роботи, затвердження опитувальників для соціологічних досліджень 
і обсягів аналізу, SWOT-аналіз за окремими сферами діяльності громади; 

2-га зустріч, 20.07.2021, Мамалига: 

визначення ключових проблем і суспільних потреб, а також потенціалу і бар’єрів 
розвитку, узгодження пріоритетів Стратегії, формулювання бачення і цілей; 

3-тя зустріч, 09.08.2021, Мамалига: 

визначення стратегічних і операційних цілей, а також комплексу дій, необхідних 
для реалізації цілей, розробка плану дій; 

4-та зустріч, 27.09.2021, Мамалига: 

остаточне встановлення операційних цілей, діяльності (завдань) і ключових 
проектів, складання графіку і визначення відповідальних за реалізацію завдань 
і заходів, а також партнерів для виконання окремих завдань, погодження плану 
і остаточний графік громадських консультацій проекту Стратегії розвитку; 

5-та зустріч, 25.10.2021, Мамалига: 
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представлення результатів громадських консультацій, погодження остаточної 
версії проекту Стратегії після консультацій, яка готова до затвердження. 

Стратегія пройшла експертизу щодо дотримання гендерного підходу у плануванні 
соціально-економічного розвитку громад (експерт: Максимович Любов 
Володимирівна, консультантка НДІ, експертка з гендерних питань питань, ГО Центр 
"Жіночі перспективи", голова центру). 

Організатори щиро вдячні усім учасникам плідних зустрічей Робочої групи за 
витрачений час, взяту на себе відповідальність у громадських справах та змістовну 
участь у процесі розроблення Стратегії розвитку Мамалигівської територіальної 
громади на 2021-2027 роки: 

Шова Аркадій Костянтинович, сільський голова  
Антончук Володимир Анатолійович, заступник сільського голови 
Думініка Олена Анатоліївна, керуючий справами виконавчого комітету   
Матрон Дорін Леонідович, староста села Драниця  
Коваль Олег Анатолійович, староста села Подвірне  
Чеботар Алла Сергіївна, староста села Несвоя 
Флуераш Ніна Олександрівна, староста села Балківці 
Рурак Іван Ілліч, староста села Стальнівці 
Рурак Валерій Володимирович, заступник директора Драницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів, депутат 
сільської ради  
Дубей Ігор Георгійович, головний лікар КНП «АЗПСМ села Стальнівці», депутат сільської ради 
Григор’єв Олег Сергійович, ФОП, керівник відділення Нової пошти 
Тирсина Дан Деомідович, депутат сільської ради по с. Кошуляни 
Борзяк Мая Вікторівна , молодший медичний персонал Новоселицької РЛ 
Кордунян Наталія Дмитрівна, бухгалтер Мамалигівської сільської ради 
Танас Діна Віссаріонівна, заступник директора Мамалигівського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів 
Нагрудна Тетяна Олександрівна , секретар ГО «Відродження», начальник відділу ЦНАП 
Мамалигівської сільської ради 
Георгієш Естера Володимирівна, мешканка села Кошуляни 
Паскар Роман Андрійович, Ч ерговий АТ «Укрзалізниця» 
Пасат Олександр Віорелович, Технік телефонного зв’язку ПАТ «Укртелеком» 
Флуераш Каталіна Троянівна, студентка, мешканка села Балківці  
Кифяк Альона Іллівна, депутат Мамалигівської сільської ради УІІІ скликання 
Скорокиржа Тетяна Іванівна, мешканка села Кошуляни, викладач Подвірненської школи 
мистецтв 
Гудима Світлана Анатоліївна, внутрішньо переміщена особа, с. Мамалига 
Балта Маріанна Анатоліївна , бухгалтер сільської ради 
Ранчук Антоніна Миколаївна, землевпорядник села Подвірне 
Романюк Людмила Миколаївна, депутат сільської ради, художній керівник БК с. Подвірне 
Руснак Вадим Сергійович, директор ЗЗСО села Стальнівці, депутат сільської ради 
Бодян В’ячеслав Георгійович, ФОП, депутат сільської ради по с. Балківці 
Бодян Віталій Вікторович, дільничний інспектор / депутат сільської ради с. Несвоя 
Каштелян Валентин Віссаріонович, депутат сільської ради с. Кошуляни 
Киселиця Олеся Дмитрівна, представник робочої групи по роботі з молоддю 
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Дімітрішин Юрій Григорович, начальник відділу містобудування, архітектури та ЖКГ 
Мамалигівської сільської ради 
Порфиряну Марина Ігорівна, адміністратор відділу ЦНАП  
Абрамчук Олена Федорівна, бухгалтер Мамалигівської сільської ради 
Незвещук Олеся Василівна, в.о. головного бухгалтера Мамалигівської сільської ради 
 

До роботи над Стратегією, а також до інших практичних занять була залучена також 
молодь. Відповідно до пропозиції експертів зі стратегічного планування зокрема було 
організовано спеціальний конкурс, у якому молодь повинна була представити власне 
бачення розвитку громади у вигляді малюнку, вірша або іншій привабливій формі. Було 
подано велику кількість художніх робіт. Ці роботи були представлені під час 
стратегічної зустрічі як джерело натхнення для Робочої групи. Організатори щиро 
дякують всім молодим людям за участь і активність. 
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ДІАГНОСТИКА УМОВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ – НАЙВАЖЛИВІШІ ВИСНОВКИ 

Перед початком робіт над Стратегією було проведено діагностику умов місцевого розвитку 
громади. Нижче представлено найважливіші висновки з діагностики. 

Основні дані, місцезнаходження, демографія 

Мамалигівська територіальна громада (МТГ) була утворена в 2015 р. шляхом об’єднання 
6 сільських рад, усього 8 сіл: Мамалига з селами Кошуляни і Негринці, Драниця, 
Стальнівці, Подвірне, Балківці, Несвоя. У такій формі громада функціонує дотепер.  

МТГ належить до Дністровського району Чернівецької області. Вона розташована 
на кордоні 3 держав: України, Румунії і Молдови, на лівому березі річки Прут, якою 
проходить міждержавний кордон. На території громади знаходиться автомобільний 
і залізничний українсько-молдавський пункт пропуску. 

Через МТГ проходить дорога міжнародного значення Стрий – Кишинів, що частково 
збігається з дорогою державного значення H10 Стрий – Мамалига. Важливою дорогою 
є також T2610, яка поєднує Мамалигу з містами Хотин і Кам’янець-Подільський і далі 
йде на Київ. 

Площа МТГ становить майже 140 км2. Вона досить компактна. Відстань від сіл 
до адміністративного центру громади становить від 2 км (Кошуляни) до 14 км (Балківці). 

Села МТГ можна поділити на нижні – розташовані вздовж дороги державного значення, 
біля річки Прут, що, з одного боку, означає кращі умови для економічного розвитку, 
з другого боку, більшу загрозу виникнення повеней і зсувів, та верхні – розташовані на 
безпечній відстані від річки, але з гіршою транспортною доступністю, і тим самим 
умовами для економічного розвитку. 

Населення нараховує майже 12 тис. жителів, з чого переважна більшість (близько 80%) це 
молдавани, які говорять румунською мовою. Практично лише в одному з сіл (Подвірне) 
живуть українці. 

Найбільшим з точки зору кількості населення є село Мамалига – майже 2,5 тис. жителів, 
яке є адміністративним центром громади. Понад 2 тис. жителів проживає також у селі 
Подвірне. Найменше жителів нараховує село Негринці – близько 650 осіб. 

МТГ зіштовхується з негативними демографічними тенденціями. Протягом останніх 5 років 
населення громади зменшилося на 3,5%, з чого найбільший спад кількості населення 
спостерігається в селі Негринці – 12,9%. 

Структура населення МТГ за економічними віковими групами протягом останніх 5 років 
виглядала подібним чином – близько 13,5% становлять особи передпрацездатного віку, 
близько 61,5% – особи працездатного віку і близько 25% – особи післяпрацездатного 
віку. Аналізуючи новітні дані, видно, що найвищий відсоток літніх осіб серед жителів 
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певного населеного пункту характеризує села Балківці (37,1%) i Несвоя (31,2%). 
Проблемою є передусім високі показники смертності та від’ємний природний приріст 
населення. Висока смертність є природним наслідком прогресуючої демографічної 
кризи (колись популярно було мати навіть 4-5 дітей, а тепер це скоріше 1 дитина) в 
поєднанні з міграцією молоді та сімей з дітьми – села старіють і поступово вимирають. 
Прогнози вказують на поглиблення процесу старіння суспільства. Це свідчить про 
необхідність адаптувати систему публічних послуг (освіта, охорона здоров’я, соціальна 
допомога) до нових соціальних потреб. Водночас посилення політики збільшення 
привабливості насалених пунктів громади для проживання. 

Жінки становлять 54% усіх жителів МТГ. Однак це не відображається в їх представництві в 
органах влади. У раді вони становлять менше ніж 1/3. Найважливіші посади – голови 
і його заступника – також займають чоловіки. Це може свідчити про порівняно 
складніше соціально-політичне становище жінок. Водночас треба підкреслити, що 
багато жінок працює в бюджетній сфері (школи, дитсадки, заклади культури тощо). 
Найчастіше вони поєднують професійну роботу з сімейним життям і вихованням дітей. 

Загалом жителі МТГ є досить пасивними у соціальному житті, громадських організацій 
і неформальних груп дуже мало. Необхідними є дії у напрямку активізації та залучення 
громадськості до вирішення місцевих проблем. 

Місцева економіка та ринок праці 

Домінуючою галуззю місцевої економіки є сільське господарство, що використовує добрі 
землі і сприятливий клімат. Ступінь використання сільськогосподарських земель – 
високий. Вирощуються: соя, пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник. Частково розвинене 
садівництво, найчастіше вирощуються: яблука, грушки, сливи, виноград. На території 
громади працює один з найбільших сільськогосподарських виробників в Україні – 
Kontinental. Решта – переважно фермери з невеликими господарствами. Відсутність 
переробки у більшому масштабі. 

У Мамализі розташований великий завод, що видобуває гіпсовий камінь і виготовляє 
будівельні суміші. Останніми роками він зменшує масштаби своєї діяльності, що 
впливає на надходження до місцевого бюджету і кількість робочих місць. 

Важливим роботодавцем є місцева і державна адміністрація: виконком і заклади та 
організаційні підрозділи громади, митниця, прикордонна служба. Саме у цій сфері дуже 
часто працевлаштовуються жінки. Дуже часто вони працюють також у згаданому раніше 
сільському господарстві, торгівлі і послугах. 

Працюють 2 автозаправні станції. Завдяки цьому до бюджету громади йдуть надходження 
від акцизу з алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального. 

На території МТГ розташований автомобільний і залізничний пункт пропуску Мамалига-
Крива. На сьогодні основним плюсом цього є те, що вигідно відкривати різні пункти 
торгівлі і послуг, оскільки рух тут досить активний. 
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Спостерігається нестача зон організованої і сконцентрованої господарської та інвестиційної 
діяльності, особливо вздовж дороги державного значення, які б використовували 
стратегічне розташування і транспортну доступність. Проблемою є відсутність 
актуальних генеральних планів, також недостатня інвентаризація ділянок і нерухомого 
майна, відсутність документації або її неактуальність – ці ресурси могли б бути 
елементом пропозиції для інвесторів. Процес іде, але він часо- і витратоємний. 

Певною проблемою можна вважати безробіття. Оцінюється, що воно стосується 9-10% 
жителів. Так чи інакше, дуже багато осіб, які офіційно не працевлаштовані, працюють 
нелегально або за кордоном. Трудова міграція стосується близько 30-40% осіб 
працездатного віку. Великий масштаб міграції призводить до того, що на місцевому 
ринку праці бракує людей на деякі посади. 

Проблемою є реєстрація фірм і працівників поза громадою, що означає втрачені або менші 
надходження до бюджету. Перед громадою стоїть виклик розширення бази платників 
податків і підвищення рівня сплати податків. Для цього потрібно розвивати 
підприємництво і формувати сприятливий клімат для бізнесу. Необхідно також 
модернізувати сільське господарство. 

Створено Центр економічного зростання – потреба в його активізації і поверненні 
в ширшому масштабі до його основної функції, якою є спонукання до підприємництва та 
його підтримка, а також економічне просування громади й обслуговування інвесторів. 

Серед перешкод для розвитку бізнесу є також такі: погана якість доріг (внаслідок чого 
зменшується транспортна доступність, мобільність працівників тощо; поліпшення стану 
доріг суттєво підвищило б і якість життя мешканці) і недоліки технічної інфраструктури 
(централізоване водопостачання та каналізація доступні лише в центрі с. Подвірне). 
Підприємці скаржаться на відсутність фінансової та інформаційно-консультаційної 
підтримки, зокрема на високі ставки кредитів, відсутність консультацій, які допомогли 
б вийти на нові ринки, у т.ч. закордонні. 

Додатково специфічним для МТГ чинником, що гальмує розвиток бізнесу і відлякує 
інвесторів, є висока загроза заливання водою з боку річки Прут, яка здійснюється 
у вигляді щораз частіших повеней. Поліпшення безпеки від повеней формує не тільки 
інвестиційну та економічну привабливість, а й привабливість для проживання 
населених пунктів. 

МТГ має також ресурси для розвитку туризму і рекреації. На її території розташовані 
2 карстові печери: «Попелюшка» і «Буковинка». Перша з них проходить під територією 
України і Молдови i має довжину близько 90 км. Вона є однією з найдовших печер світу 
(8 місце, 3 місце серед гіпсових печер). Однак, на даний час громада не має 
сформованої привабливої пропозиції у цій сфері і не рекламує себе, не використовує 
своїх переваг для розвитку туризму, який міг би стати елементом місцевої економіки і 
приносити доходи мешканцям та місцевому бюджету. Печери могли б стати 
туристичною родзинкою громади. Проте потрібні інвестиції для відповідного 
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впорядкування, передусім запевнення безпеки. Громаді потрібно порозумітися з 
державної адміністрацією, в розпорядженні якої перебувають ці печери. 

Комунальні послуги і природне середовище 

На території нижніх сіл, розташованих в долині річки Прут, існує висока загроза 
виникнення повені. Частота виникнення повеней останніми роками зростає. Так само 
зростає спричинена ними шкода і втрати. Інфраструктура регулярно руйнується, в тому 
числі частково невідворотно, оскільки громада не має достатньої кількості коштів на 
відбудову чи капітальні ремонти, які, втім, не мають сенсу, поки проблему повеней не 
буде вирішено. 

Найбільшою екологічною проблемою МТГ є недостатньо розвинені системи поводження з 
відходами та очищення стічних вод і каналізації. Це несприятливо вливає на фауну 
і флору, ґрунт, поверхневі і ґрунтові води. 

Загрозою для довкілля є також недосконала система поводження з відходами 
(переповнені полігони, стихійні сміттєзвалища, відсутність роздільного збору сміття 
і переробки). Громада стоїть перед викликом поліпшення системи поводження 
з відходами 

У сільському господарстві повсюдно використовуються хімічні засоби, що має негативний 
вплив на довкілля. 

Ще одна проблема МТГ – поганий стан будівель, зокрема велика енергозатратність 
об’єктів і пов’язана з цим висока вартість опалення. Потрібно модернізувати комунальні 
будівлі й оптимізувати їхню мережу. 

Інші публічні послуги 

Освіта (школи і дошкільні навчальні заклади) 

МТГ має 14 освітніх закладів, в тому числі 7 дитсадків (немає такого закладу в Кошулянах), 
6 загальноосвітніх шкіл (немає у селах Кошуляни і Негринці), дві з яких мають статус 
шкіл I-II ступенів (заклади в селах Стальнівці і Несвоя), a решта – шкіл I-III ступенів, одна 
є позашкільним навчальним закладом – музична школа (Подвірне, з філіалами у всіх 
селах). 

З огляду на національний склад населення, школа в Мамализі веде паралельні класи 
з українською і румунською мовами, одна школа (Подвірне) є типово українською, 
а в чотирьох інших навчання ведеться румунською мовою.  

Стан матеріально-технічної бази і обладнання загалом добрий. Попередню інвестиційну 
політику характеризувало приділення великої уваги освіті. Водночас закупівля 
обладнання і ремонти проводилися за можливістю рівномірно щодо всіх закладів. 

Найбільшими проблемами, що стосуються всіх шкіл, є: слабка доступність води та її якість, 
старі і погано обладнані їдальні, спортивна база – в поганому стані або взагалі 
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її відсутність (наприклад, у селах Подвірне і Несвоя), слабка пропозиція додаткових 
занять. 

Найбільшими проблемами, що стосуються всіх дитсадків, є: дитячі майданчики – 
в поганому стані або відсутні, відсутність комп’ютерного і мультимедійного обладнання 
(Подвірне, Мамалига, Драниця, Стальнівці). 

Показники якості освіти скоріше добрі, якщо брати до уваги результати іспитів, 
продовження навчання, лауреатів конкурсів тощо. 

Проблемою в сфері освіти є старіння кадрів. 

Громада стоїть перед викликом організації профільного навчання для старших класів 
(необхідність організації та обладнання відповідних класів, підготовки пропозиції 
з можливістю вибору), на що має час до 2024 р. 

Загальною проблемою є демографічна криза, маленька кількість дітей у великих за 
площею будинках. Громада здійснила заходи, спрямовані на зменшення витрат на 
освіту, які охоплювали оптимізацію кількості персоналу і водночас зменшення 
споживання електроенергії та витрат на неї. Освітня мережа є неоптимальною з точки 
зору кількості учнів. Освітні заклади у селах Несвоя, Балківці і Стальнівці нарікають на 
малу кількість дітей (відповідно 43, 61 і 94 учні) і мають проблему з наповненням класів. 
Найкраще в цьому контексті виглядає опорна школа в Мамализі (385 учнів). Водночас 
більшість будинків, в яких розташовані школи, мають величезну площу. Це призводить 
до високих і диференційованих у різних закладах витрат (вони доходять до 74895,65 
UAH у розрахунку на 1 учня в школі у селі Несвоя). Існує потреба в оптимізації освітньої 
мережі і витрат на освіту, проте має місце величезний суспільний опір. 

Дуже важливим освітнім закладом є музична школа з основним закладом у селі Подвірне і 
філіалами в інших селах громади. 

Охорона здоров’я 

У громаді працює 6 закладів охорони здоров’я на базовому рівні. Це амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини (АЗПСМ) у селах: Мамалига, Драниця, Стальнівці, 
Подвірне, Балківці, Несвоя. У кожної з них є ліцензія, кожна функціонує як окреме 
неприбуткове комунальне підприємство. 

Громада брала участь у багатьох пілотних проєктах у сфері охорони здоров’я. 
Їх результатом є, зокрема, згадана на початку організація медичної системи – 
амбулаторії діяли в такій формі ще перед тим, як це стало правовим обов’язком. 
Громада провела також процес оптимізації кадрів. 

Інфраструктура, крім нової амбулаторії в Мамализі, потребує вдосконалення. Аналогічно 
це стосується обладнання. 

Лише у 2 закладах є власний службовий автомобіль (Мамалига, Подвірне), інші лікарі самі 
мусять забезпечити (й оплатити) собі транспорт. 
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Спостерігається високий рівень смертності. Потреба в розвитку програм, спрямованих на 
зменшення високих показників смертності, в тому числі профілактично-діагностичних та 
таких, які активізують осіб літнього віку. 

Культура 

У громаді нараховується 14 закладів культури, в тому числі 6 будинків культури, 
6 бібліотек, які перейшли до громади від району в I кварталі 2021 р., 1 музей 
(не є окремим закладом). 

Ключовою проблемою є поганий технічний стан матеріальної бази. Будинок культури 
в Кошулянах розпався після повені. У трьох будинках протікає дах (Мамалига, 
Стальнівці, Подвірне). Ніде немає системи опалення і внутрішнього туалету. Бракує 
обладнання. Не вистачає креативного підходу та адаптації до актуальних суспільних 
потреб. 

Загалом культурна пропозиція або, у ширшому значенні, пропозиція проведення вільного 
часу на території громади є досить слабкою, особливо в контексті особливого 
розташування (на стику 3 держав, у Бессарабії) і різноманітного з точки зору 
національного складу населення громади. 

На території громади немає значних пам’яток культури. 

Потреба у структурній та програмній реорганізації мережі закладів культури та інвестиціях 
в матеріальну базу й обладнання для використання потенціалу культурного розмаїття 
громади та її транскордонного розташування. 

Дороги і дорожня інфраструктура 

Мережа доріг на території громади – це майже 130 км доріг місцевого значення, 28 км 
доріг регіонального значення i 8 км доріг державного значення. Стан більшості 
задовільний, деякі вимагають додаткових коштів, оскільки найбільше постраждали 
внаслідок повені чи посиленого руху вантажівок. Проблемою є також низька якість 
використовуваних будівельних матеріалів, що особливо видно після зимового періоду. 

Ключовим є ремонт дороги T2610, яка поєднує Мамалигу з містами Хотин і Кам’янець-
Подільський, оскільки її нинішній стан змушує частину водіїв до об’їзду, тим самим 
зменшується прикордонний рух, який є джерелом доходів для частини жителів 
громади. 

Безпека 

Загальний стан безпеки в громаді слід визнати задовільним, особливі злочини 
і правопорушення, крім тих, які стандартно зустрічаються в кожній громаді, відсутні – 
незважаючи на розташування біля кордону і значний потік людей, які проїжджають 
через громаду. 
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На території громади, в Мамализі, знаходиться відділення невідкладної (швидкої) 
допомоги. 

Громада фінансує власну пожежну охорону. Пожежні частини (з машинами і оснащенням) 
знаходяться в Мамализі і Подвірному. У громаді діють одночасно 2 групи волонтерів 
(Мамалига і Драниця). Ця служба є особливо важливою в контексті величезної загрози 
виникнення повені з боку річки Прут – загрози, яка кожні кілька років справджується. 

На території громади діє місцева система моніторингу (6 камер). Планується розширення 
цієї системи. 

Адміністративні послуги й організація апарату управління 

Громада надає понад 100 адміністративних послуг, а після відкриття ЦНАПу (за підтримки 
U-LEAD) на першому поверсі в новій адміністративній будівлі в Мамализі планує значно 
збільшити цю кількість. Доступне також дистанційне надання послуг, тобто жителі 
можуть отримати такі послуги у старост. Поки що проблема полягає у відкритті об’єкта 
через помилки, допущені будівельниками, та необхідність здійснити додаткові витрати. 

Публічні фінанси і управління 

Запланований на 2021 р. бюджет передбачає доходи в розмірі 74,8 млн UAH, що означає 
зростання на 8% у порівнянні з 2020 р., коли вони були визначені в розмірі 69,3 млн 
UAH (а виконані на рівні 99,76%). Доходи у розрахунку на 1 жителя зростуть з 5698,73 
UAH в 2020 р. до 6168,47 UAH в 2021 році. Це випливає як зі збільшення трансфертів 
з державного бюджету, так і зі зростання власних доходів. 

Бюджет громади характеризується порівняно великою залежністю від субвенцій і дотацій, 
проте існує багато можливостей у сфері збільшення власної податкової бази. 

Відсоток власних доходів у 2021 р. заплановано аналогічно тому, як це було в 2020 р. – на 
рівні 37%. Основним джерелом власних доходів є податок на доходи фізичних осіб (60% 
власних доходів на 2021 рік), єдиний податок (14%) i плата за землю з фізичних осіб 
(6%). 

Специфікою формування власних доходів бюджету громади є те, що фермери і жителі 
сплачують земельний податок та орендну плату за землю під кінець року (після 
продажу продукції), тобто близько 10% власних доходів не є реально доступними 
протягом року. 

Видатки бюджету громада планує відповідно до планованих доходів, тобто в 2020 р. вони 
були визначені на 69,4 млн UAH (виконані в 97,75%), a на 2021 р. плануються на рівні 
74,8 млн UAH. 

Основним напрямком видатків є сфера освіти – 70% (51% – школи, 15% – дитсадки, 4% – 
позашкільні навчальні заклади) в 2020 р., а в 2021 р. планується зростання до 73% (52% 
– школи, 17% – дитсадки, 4% – позашкільні навчальні заклади). 

Розташування в транскордонній зоні дає МТГ додаткові можливості здобування коштів 
і реалізації проєктів у різних сферах функціонування місцевої громади – інвестиційних та 
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таких, що пов’язані з розвитком навичок і компетенцій. Громада поки що слабо 
використовує цей потенціал. 
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ІЗ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Загальна інформація про дослідження 

В рамках опрацювання стратегії, одним із елементів інформаційного забезпечення процесу 
було соціологічне дослідження умов проживання та якості публічних послуг в громаді. 
Концентрувалося воно на: 

чинниках, котрі впливають на якість життя мешканців (питання, що відносяться до сфери 
місцевої інфраструктури, економіки, соціального розвитку і стану природного 
середовища); 

послугах, що надаються органами місцевого самоврядування. 

Питання, які містились в опитувальному листі, передбачали оцінювання загального характеру, 
не включали детального аналізу окремих аспектів функціонування органу самоврядування та 
діяльності, яка ним здійснюється. В даному сенсі, дослідження пропонує узагальнений 
описовий характер поглядів мешканців щодо оцінювання ними умов проживання в 
територіальній громаді. 

Методологія дослідження 

Кожна анкета доставлялась до домогосподарств, обраних випадковим чином з проханням 
щодо надання узгоджених між усіма членами домогосподарства відповідей на поставлені в ній 
запитання, базуючись на припущенні, що люди в процесі щоденних розмов між собою 
обмінюються думками стосовно справ зі свого безпосереднього фізичного та соціального 
оточення. 

Дослідження було реалізоване на репрезентативній вибірці домогосподарств, що означає, що 
його результати можна екстраполювати на думку усієї місцевої громади.Максимальна похибка 
дослідження при рівні довіри 95% становить +/-5%. Кількість домогосподарств, обраних 
випадковим чином до вибірки та тих, які безпосередньо взяли участь в дослідженні становить 
354. 

Найважливіша інформація про структуру населення 

У структурі населення Мамалигіської ТГ домінують особи у продуктивному віці. Жінки у 
віці 18-60 рр. проживають у 67,8% домогосподарств, а чоловіки у віці 18-65 рр. – у 68,4% 
домогосподарств. Це становить вагому складову потенціалу місцевої економіки. 

У майже кожному третьому домогосподарстві проживають молоді особи до 18 рр. 
(у 16,4% сімей є діти віком до 6 років, а одночасно у 32,3% - молодь у віці від 6 до 18 
років), що вказує на суттєву потребу в освітніх послугах та послугах, пов’язаних із 
дитячим вихованням. Щораз відчутнішою є також потреба у формуванні повноцінної 
пропозиції проведення дозвілля. 
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У 41,8% домогосподарств в територіальній громаді проживають жінки старшого віку (60+). 
Кількісно значна група осіб старшого віку вказує на обов’язковість гарантування 
надання публічних послуг, пристосованих до вікової та гендерної структури населення 
громади, в першу чергу – у сфері охорони здоров’я та соціальної політики. 

Найчастіше основним джерелом утримання домогосподарств (беручи до уваги джерело 
доходів того члена родини, який заробляє найбільше) є пенсія або соціальна допомога. 
Це може свідчити про низький рівень заможності значної частини мешканців, особливо 
старшого віку. Може також бути пов’язаним із неофіційним працевлаштуванням 
багатьох осіб. Відповідно до дослідження, лише для 34,5% мешканців основним 
джерелом доходів є заробітна плата. Одночасно лише 7,9% мешканців залишаються 
офіційно безробітними. Поданий вище відсоток осіб працездатного віку та безробітних 
передбачав би більшу кількість осіб, які працюють. 

15,5% працює закордоном. Еміграція на заробітки є однією з проблем громади 
і одночасно вказує на можливість знайти працівників для новостворених підприємств за 
умов створення привабливих умов праці та достойної заробітної плати. 

У випадку 13% домогосподарств основним джерелом утримання є доходи від сільського 
господарства, що становить відносно невисокий відсоток як для сільських населених 
пунктів, віддалених від міст. Продуктивність праці у сільському господарстві громади 
потребує збільшення, враховуючи високу якість ґрунтів, їх активне використання та 
сприятливий клімат. 

Незначною є кількість домогосподарств, яка утримується за рахунок роботи у великому 
місті – 5,9%. 

Лише у випадку 5,6% родин як головне джерело доходів декларуються надходження від 
ведення власного бізнесу. Це вказує на потребу у додаткових зусиллях, спрямованих на 
професійну активізацію населення, в т.ч. у напрямку зайняття підприємницькою 
діяльністю, при одночасних зусиллях, спрямованих на створення сприятливого бізнес-
клімату в громаді. 

У випадку 55,5% домогосподарств, усі члени домогосподарства центр власної професійної 
активності повністю розташовують на території громади (постійно тут живуть, 
працюють/навчаються). Водночас, у випадку 21,2% домогосподарств, частина їх членів 
постійно перебуває в межах територіальної громади, але інша – лише частково. 
У випадку лише 8,8% домогосподарств усі члени родини щоденно поділяють власний 
життєвий час поміж громадою та іншими місцями, навчаючись та/або працюючи поза її 
межами. Загалом можна говорити про невисоку трудову мобільність мешканців 
громади. 

Ставлення мешканців 

Мешканці у своєму загалі швидше задоволені з того, що проживають на території 
Мамалигівської ТГ – в сумі 51,1% відповідей «скоріше задоволені» та «дуже 
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задоволені». Дуже популярною відповіддю є «посередньо» – 38,9% опитуваних. 
Загальна оцінка громади як місця проживання також є помірно позитивною. Майже 
половина респондентів обрало варіанти відповіді «скоріше добре» або «дуже добре» – 
41,3%, всього лиш 5,9% оцінили її «скоріше погано» або «дуже погано» (тут 
найчастішою відповіддю було «посередньо» – 52,85%). Водночас члени 66,9% 
домогосподарств задекларували, що навіть якщо б існувала така можливість, вони не 
планують змінити місце проживання (переїзд поза межі громади). Однак, частина 
мешканців залишається незадоволеною – 17,7% зазначили, що задумується про 
перспективи переїзду, якщо б була така можливість.  

Не настільки позитивно є оцінка, котра ілюструє відношення мешканців до факту 
утворення об’єднаної громади – 37,9% опитаних обрали відповідь «скоріше добре» та 
«дуже добре». При цьому, 9,2% опитаних мали труднощі із визначенням власного 
відношення до ситуації, що змінилась, а 12,5% оцінили її негативно, що може вказувати 
на потребу кращого інформування та представлення користей, які є наслідком 
об’єднання (наприклад, самоврядність, збільшення власних доходів у місцевому 
бюджеті). Свідченням актуальності вищевказаної рекомендації є те, що 
ті домогосподарства, які позитивно оцінюють інформаційну політику органу 
самоврядування, одночасно і краще оцінюють факт утворення об’єднаної громади. 

Мамалигівська територіальна громада, на думку її мешканців, є середньою за рівнем 
заможності – таким чином її охарактеризували 59,9% домогосподарств. 12,2% мало 
проблему із формуванням власної точки зору щодо вказаного питання. Тим більш 
обґрунтованим в цьому випадку є імплементація додаткових інформаційно-
просвітницьких заходів, пов’язаних із децентралізацією, об’єднанням громади та 
перевагами збільшення її фінансової самостійності. 

Половина мешканців декларує особисту зацікавленість місцевими справами – 49,9% 
цікавляться «скоріше» або «дуже». При цьому, зазначають, що найчастіше 
використовуваним джерелом інформації про те, що відбувається в громаді, є розмови 
з сусідами або іншими знайомими – обрало цю альтернативу 62,4% опитаних. Хороші 
сусідські відносини є цінним ресурсом, однак вказана ситуація може спричиняти 
отримання мешканцями неповної або неправдивої інформації – джерело отримання 
інформації не завжди надійне або ж виникає високий ризик перекручування суті 
переказу при використанні усної його форми. Важливими джерелами інформації є 
також: розмови з місцевими депутатами – таку відповідь дали 43,8% респондентів, 
пошуку інформації на веб-сторінці громади – 35,9%. Крім того, жителі декларують свою 
активність у пошуку інформації про заходи, організовані владою громади, а також 
у пошуку інформації в місцевих ЗМІ – такий варіант відповіді обрало 25% і 23,7% 
домогосподарств відповідно. У якості бажаних каналів комунікації опитувані обирали 
передусім місцеві збори/ зустрічі з представниками місцевої влади та депутатами – на 
таку відповідь вказало 67,8%, а також офіційну веб-сторінку громади та соціальні 
мережі – 48,3% i 33,6% відповідей відповідно. Тобто на перші місця виходять 
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безпосередні зустрічі з представниками влади або отримання інформації через мережу 
Інтернет. 

38,9% домогосподарств вважають, що влада добре інформує про свою діяльність 
(відповіді «скоріше інформує» та «дуже добре інформує»). Одночасно 34,5% опитаних 
домогосподарств оцінили систему інформування посередньо, а 26,6% – негативно 
(відповіді «скоріше не інформує» та «взагалі не інформує»). Це вказує на необхідність 
удосконалення системи комунікації на осі «влада-мешканці», орієнтуючись на вище 
вказані, оцінені як бажані інформаційні канали. В кінцевому підсумку, ефективна 
система комунікації на місцевому рівні безпосередньо впливає на підвищення оцінок 
мешканцями різних сфер проживання та обумовлює їхнє високе почуття власної 
суб’єктності у вирішенні справ місцевого характеру. 

Відсоток опитаних, які ангажуються в життя територіальної громади (беруть участь 
в публічних заходах, імпрезах, фестивалях, інших заходах подібного характеру) можна 
оцінити швидше як невисокий. У випадку 45,9% домогосподарств ніхто із їх членів на 
загал не бере активної участі в житті громади. У випадку 26,9% лише деякі члени беруть 
участь у важливих для громади справах. Ще 25,1% вказали на те, що їм складно 
відповісти на це питання. Є потреба активізації та інтеграції мешканців, особливо в 
контексті певної частини населення громади, котра потенційно готова до зміни 
власного місця проживання. 

Станом на сьогодні відсоток домогосподарств, у яких хоча б хтось належить до тих чи 
інших громадських об’єднань, становить лише 6,2%. Неформалізована громадська 
активність мешканців є набагато вищою. 

Варто звернути увагу на пасивність старших осіб та/або осіб, основним джерелом доходів, 
яких є пенсійні виплати і соціальна допомога (таких є значна частина мешканців 
громади). 71,6% цих осіб не беруть участі в житті територіальної громади. Вищевказане 
обумовлює потребу дій, спрямованих на підвищення їхньої громадської активності, 
збільшення їх вкладу в культурне, соціальне, економічне життя об’єднаної громади. Це 
сприятиме підвищенню рівня власної самооцінки та задоволення від життя згаданої 
категорії мешканців, а громаді загалом принесе вимірні користі у сфері її сталого 
розвитку. Істотну роль у цьому випадку могли б відіграти громадські організації, які 
репрезентують потреби старших осіб. 

Якщо орієнтуватись на відповіді, які надали мешканці в рамках соціологічного 
дослідження, то важко оцінити, чи та який вплив мають мешканці на важливі рішення, 
які приймаються місцевою владою. В сумі 32,6% опитаних зазначили, що мешканці не 
мають жодного впливу або їхній вплив на місцеву владу є мінімальним. Іншої думки 
зору дотримуються 22,5%. Майже половина окреслила цей вплив як «посередній» 
(44,9%). Це може свідчити про потенціал громадської активізації мешканців, збільшення 
їхньої залученості в процеси управління місцевим розвитком. Слід підкреслити, що 
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почуття браку власної суб’єктності у вирішенні питань місцевого характеру знижує 
рівень задоволеності з умов проживання в громаді, оцінок її як місця для проживання. 

Невикористані сповна можливості співпраці підтвердили зокрема і відповіді респондентів 
на запитання, чи, на їхню думку, влада сприяє приватним ініціативам. 48,8% опитаних 
вважають, що місцева влада сприяє громадській активності мешканців та підтримує їх 
ініціативи. 42,2% не були в стані цього однозначно оцінити. Водночас 9% 
домогосподарств вважає, що влада не показує зацікавленості ідеями, які пропонують 
мешканці. Першим кроком для активізації та включення в громадські процеси 
мешканців повинно бути налагодження системи інформування та комунікації на 
місцевому рівні (серед домогосподарств, члени яких вважають, що влада погано 
інформує про власну діяльність, аж 20% респондентів вважають, що влада не сприяє 
громадській ініціативі). 

44,6% домогосподарств було важко визначитись з відповіддю на питання про те, 
чи в міжособистісних взаєминах в громаді переважає недовіра і приватний інтерес, чи 
навпаки – довіра та спільне благо. Лише 13,5% опитаних були схильні до варіанту, що 
в громаді переважає «почуття солідарності та турбота про спільне благо», натомість 
у випадку 41,9% існує думка, що «переважає недовіра, обережність і приватний 
інтерес». Відсутність взаємної довіри може негативно впливати на процеси співпраці в 
місцевому середовищі та на самоорганізацію низового рівня мешканців у вирішенні 
питань місцевого характеру. 

Мешканці вважають, що в громадський місцях загалом є безпечно (лише 6,8% опитаних 
стверджує протилежне). Відчутний рівень безпеки є одним із ключових чинників, який 
формує позитивну оцінку територіальної громади як місця проживання. 

Оцінка умов життя та якості громадських послуг: 

При оцінюванні окремих сфер життєдіяльності ОТГ застосовано бікритеріальний підхід: 
з одного боку, опитуваним запропоновано визначити стан чинників (підсфер), які 
складають сутнісне наповнення тієї чи іншої сфери за 5-бальною шкалою (від «-2» – 
максимально негативна оцінка, до «+2» – максимально позитивна оцінка), з іншого 
боку, оцінюванню підлягав рівень вагомості цих чинників, який вказує на 
першочерговість завдань, які необхідно виконати в короткостроковій перспективі. 

Таким чином, усі чинники можна поділити на чотири групи: ті, стан яких визначається як 
позитивний і мешканці їх вважають критично важливими для життєдіяльності 
об’єднаної громади (1), негативно оцінювані та важливі чинники (2), позитивно 
оцінювані, але не критично важливі з суб’єктивної точки зору чинники (3), чинники, стан 
яких оцінюється негативно і, на думку мешканців громади, є важливим (4). 



  
 

Децентpалізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 
 

СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАМАЛИГІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 20 

 

Адміністрація 

Близько половини опитаних (44,9%) вказало, що досі ще не залагоджували жодних справ в 
раді ТГ. Особи, які таки скористались з адміністративних послуг, які вона надає, 
оцінювали рівень обслуговування, як і відношення самих працівників апарату ради, 
помірно позитивно. 

Діяльність Голови ради оцінюється мешканцями позитивно. Варіанти, які в даному 
випадку повторювались найчастіше – добра (32,4% домогосподарств обрало таку 
оцінку), дуже добре (33%). Загальне середнє значення оцінок в межах від 1 (мінімум) до 
6 (максимум) становить 4,39. 

Дещо нижча оцінка, поставлена мешканцями раді територіальної громади – середній 
рівень 4,08. Певний вплив на цей показник може мати той факт, що рада, на відміну від 
її голови, є колегіальним органом, який у меншій мірі володіє ступенем виразності 
власних дій. 

Найкращу оцінку отримала діяльність старост – 4,48, при тому, що 21,1% опитуваних 
відзначило його діяльність як «відмінно», а 32,3% як «дуже добре». Така оцінка 
ймовірно виникає з факту, що старости є особами «першого і частого контакту» для 
мешканців, відповідно мешканці краще оцінюють їх діяльність. 

Навколишнє середовище 

Стан навколишнього середовища в громаді оцінено мешканцями помірковано добре. 
З 12-ти пунктів 9 оцінено позитивно за шкалою від -2 (дуже погано) до +2 (дуже добре), 
а саме: вивіз сміття з домогосподарств (+0,97), якість питної води (у тому числі смак, 
запах, чистота) (+0,49), чистоту громадських місць (напр. прибирання площ, парків, 
вулиць та ін.) (+0,44), чистоту повітря і наявність природи в оточенні людини (по +0,39) 
і т.д. 
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Негативно оцінено чистоту річок, озер і водойм (-0,12), стан (роботу) каналізаційних мереж 
(-0,27). Найгірше була оцінена можливість сортування сміття (-0,49). 

Проте з дослідження також випливає, що проблемою, яка має бути вирішена 
якнайшвидше і яка негативно впливає на оцінку якості життя в громаді, є питання 
покращення роботи каналізаційних мереж та естетики середовища проживання, 
зокрема вигляд громадських будівель. 

Дорожня інфраструктура, транспорт і безпека на дорогах 

Мешканці критично оцінюють питання, пов’язані із сферою транспорту і дорожньої 
інфраструктури. Найгірше – якість/стан дорожнього покриття (-1,49). Суттєву увагу 
звертали на нестачу велосипедних доріжок (-1,42). Проблемою також є низька 
придатність доріг для пішоходів (-0,99). 

Опитані домогосподарства добре оцінили наявність транспортного сполучення між 
населеними пунктами територіальної громади (+0,43) та роботу громадського 
транспорту: можливість скористатися послугами громадського транспорту на території 
громади (+0,41) і якість громадського транспорту на території громади (+0,24). 

Водночас, мешканці Мамалигівської громади характеризуються поміркованою 
мобільністю – у випадку 42,4% домогосподарств ніхто із їх членів не користувався 
протягом останніх 3 місяців послугами громадського транспорту. 

Важливим напрямком підвищення якості життя в громаді є покращення утримання доріг у 
зимовий період. 

Освіта та інша навчально-виховна діяльність 

Мешканці помірковано позитивно оцінили питання, пов’язані з доступом до освітніх 
закладів і якістю освітніх послуг. Найбільш позитивно домогосподарства оцінили 
доступність шкіл (+1,09), доступність дитячих садочків (+1,02), якість навчання у дитячих 
садочках (+0,9), якість навчання у школах (+0,88). 

Негативні оцінки стосувалися позашкільної пропозиції – доступності різноманітних форм 
цікавого дозвілля для дітей та молоді (-0,65), доступності дитячих майданчиків (-0,38), 
доступності закладів позашкільної освіти (-0,12), якості послуг закладів позашкільної 
освіти (-0,11). 

Дослідження показує, що найбільше мешканці громади вимагають поліпшення надання 
послуг у сфері дозвілля для дітей і молоді, а також розширення для них доступності до 
позаурочних занять у школах. 

Місця праці і підприємництво 

Місцевий ринок праці, економічна сфера загалом оцінюються безапеляційно негативно. 
Особливо, це стосується можливості працевлаштування, яку оцінено найнижче (-1,08). 
У випадку останньої, це не обов’язково означає відсутність робочих місць на місцевому 
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ринку праці взагалі, а швидше свідчить про малу кількість місць з прийнятною (на думку 
опитуваних) заробітною платою та сезонність робіт у сільському господарстві. 

Одночасно мешканці хотіли би насамперед більшої допомоги особам, які розпочинають 
свою економічну діяльність або вже її здійснюють (діяльність організацій підтримки 
бізнесу та підтримку, яку надає підприємцям громада). 

Водночас найчастіше мешканці об’єднаної громади оцінюють власну матеріальну ситуацію 
як «середню» – 49,4% домогосподарств визнало, що вони живуть «від зарплати до 
зарплати». 

Соціальна політика і охорона здоров’я 

Оцінки реалізації соціальної політики в громаді помірно негативні. Найгірше мешканці 
оцінили: можливості отримання потребуючими особами послугах по догляду, які 
фінансуються громадою (-0,46), пристосованість громадських будівель до потреб осіб 
з особливими потребами (-0,28) і допомогу потребуючим особам з боку громадських 
організацій (-0,26). 

Мешканці добре оцінили лише послуги у сфері охорони здоров’я (зокрема діяльність 
аптек (+0,73) і доступ до фахових лікарів (+0,38)) та діяльність установ соціального 
захисту (+0,14). 

Ці оцінки в значній мірі зумовлені матеріальним статусом домогосподарств: погана 
матеріальна ситуація знижує більшість оцінок, які стосуються показників зі сфери 
соціальної допомоги. 

Мешканці очікують більших можливостей користуватися послугами по догляду, 
фінансованими громадою, а також допомоги особам, які перебувають у важких 
матеріальних умовах і особам похилого віку, що надається установами громади 
і громадськими організаціями. 

Культура, спорт, відпочинок 

Майже усі складові, які мають відношення до сфери дозвілля на території громади оцінено 
негативно. 

Позитивні оцінки переважили лише у випадку доступності Інтернету (+0,59). Покращення 
цієї ситуації є для мешканців пріоритетом на найближчі роки. 

Найбільш негативно респонденти оцінили діяльність бібліотек (-1), можливість брати 
участь у культурно-мистецькій діяльності (напр. співати у хорі, грати в ансамблі, 
відвідувати заняття з образотворчого мистецтва та ін.) (-0,63), можливість активної 
УЧАСТІ в різноманітній громадській діяльності (напр. у громадських організаціях) (-0,54), 
діяльність будинків культури (-0,53), можливість активно займатися спортом (-0,47), 
можливість участі у спортивних заходах як глядач (-0,41). 
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Для мешканців пріоритетом на найближчі роки збільшення можливості брати участь 
у культурно-мистецькій діяльності. 

Загальні висновки з соціологічного дослідження 

Мешканці описали сфери діяльності органу самоврядування, які повинні стати 
пріоритетом уваги у стратегічній перспективі. На думку опитаних, до таких сфер 
відносяться: охорона та профілактика здоров’я, розвиток і модернізація дорожньої 
інфраструктури, освіта і дошкільне виховання, соціальна допомога. Важливими також є 
поводження з побутовими відходами, утримання кладовищ, а також спорт і відпочинок. 
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SWOT-АНАЛІЗ 

Підсумком стратегічного аналізу і соціологічного дослідження є SWOT-аналіз, який 
полягає у визначенні сильних (англ. Strenghts) i слабких (Weaknesses) сторін громади 
(а саме її позитивних і негативних рис, специфічних ресурсів, потенціалу або дефіцитів, 
які мають вплив на майбутній розвиток), а також можливостей (Opportunities) i загроз 
(Threats) (позитивних і негативних процесів чи явищ, які стосуються громади або 
стосуватимуться її у майбутньому і впливатимуть на її розвиток). 

SWOT-аналіз допомагає впорядкувати сприйняття проблем і потреб, які стосуються як 
суспільної, так і економічної сфери, комунальних послуг та інфраструктури, яка 
необхідна для надання цих послуг. 
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Таблиця 2.SWOT-аналіз Мамалигівської територіальної громади. 

ЕКОНОМІКА 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1.Стратегічне розташування на кордоні трьох 
держав - залізничний і автомобільний митні 
переходи в Молдову. 

2.Хороше транспортне сполучення, у т.ч. дорога 
національного значення і залізнична станція 

3.Наявність місцевих природних ресурсів, які 
використовуються суб’єктами господарської 
діяльності громади: 

- гіпс; 

- родючі землі. 

4.Диверсифікована економіка (промислове 
виробництво, сільське господарство, сфера 
послуг). 

5.Наявні ділянки для будівництва промислових 
об’єктів, зон обслуговування транзитних 
потоків. 

6.Наявність центру розвитку бізнесу. Промислові 
традиції, насамперед в с. Мамалига. 

1.Відсутність організованих зон економічної 
активності, які використовують розташування та 
транспортну доступність громади 

2.Багато підприємств, які здійснюють свою 
діяльність на території громади, зареєстровані 
за її межами. 

3.Офіційно високе безробіття, проте знайти 
працівників підприємцям важко, оскільки 
багато працює неофіційно або закордоном. 

4.Незадовільний стан деяких доріг між населеними 
пунктами, які знаходяться за межами 
національної траси, що утруднює економічну 
діяльність та розвиток туризму. 

Можливості Загрози 

1.Формування і просування інвестиційної 
пропозиції. 

2.Розвиток переробки сільгосппродукції, зокрема 
створення обслуговуючих 
сільськогосподарських кооперативів 
з переробки продукції розвитого 
присадибного господарства. 

1.Міжнародні проекти, у т.ч. транскордонні, 
спрямовані на розвиток економіки. 

3.Розвиток і комерціалізація пропозиції 
обслуговування міжнародних вантажних 
і пасажирських перевезень. 

2.Відтік економічно активного населення з громади. 

3.Порівняно складніші внутрішні умови для 
відкриття та ведення бізнесу, включаючи високі 
витрати на позики, погану доступність 
інформації та професійних консультацій 

4.Посухи, повені, поширення шкідників, які 
можуть негативно вплинути на врожайність 
сільськогосподарської продукції. 
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ДОВКІЛЛЯ І ТУРИЗМ 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1.2 печери, одна з яких є сьомою за величиною у 
світі. 

2.Збережені українські, молдавські і румунські 
традиції 

3.Відсутність підприємств, які здійснюють значне 
забруднення навколишнього середовища 
(крім Мамалиги). 

4.Наявність лісів. 

1.Погана якість питної води. 

2.Відсутність ефективної систем водовідведення та 
очистки стічних вод. 

3.Проблеми у сфері поводження з твердими 
побутовими відходами - переповнені полігони 
для захоронення твердих побутових відходів, 
відсутність селективного збору ТПВ, стихійні 
сміттєзвалища. 

4.Недостатня туристична інфраструктура, зокрема 
відсутність місць для ночівлі туристів. 

5.Відсутність сформованого туристичного продукту 
та маркетингових комунікацій. 

6.Відсутність інформації, про туристично-привабливі 
об'єкти, місця та заходи на території громади. 

Можливості Загрози 

1.Співпраця з органами місцевого 
самоврядування та іншими секторами у сфері 
формування, інтеграції та спільного 
просування рекреаційно-туристичної 
пропозиції. 

2.Додаткові можливості участі у міжнародних 
проектах, пов'язаних з безпекою, охороною 
довкілля та туризмом, оскільки громада 
знаходиться на кордоні трьох держав. 

3.Зростання зацікавлення рекреаціє та активним 
відпочинком (створення туристичних 
продуктів на базі печер, велосипедних 
маршрутів, велосипедних доріжок і т.п.) 

4.Зростання екологічної свідомості мешканців, 
мода бути екологічним 

5.Розвиток відновлювальних джерел енергії 

6.Значні міжнародні транзитні пасажирські 
потоки. 

7.Удосконалення поводження з ТПВ 
(у т.ч., будівництво підприємства з переробки 
ТПВ). 

1.Неукріплений берег річки Прут, загроза значних 
повеней. 

2.Поширеність карстових порід, які 
унеможливлюють будівництво важких споруд 
та загрожують зсувами. 
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ІНФРАСТРУКТУРА І ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

Сильні сторони Слабкі сторони 
1.Розгалужена мережа освітніх закладів, 

закладів охорони здоров’я і культури. 
2.Регулярний громадський транспорт до усіх сіл 

громади з обласного центру. 
3.Компактність громади. 
4.Власне, не збиткове комунальне підприємство, 

яке надає послуги з благоустрою і вивезення 
ТПВ. 

1.Централізоване водопостачання та каналізація 
доступні лише в центрі с. Подвірне. 

2.Неактуальна або відсутня містобудівна 
документація, в т.ч генеральні плани. 

3.Окремі території важкодоступні взимку через 
горбисту місцевість. 

4.Поганий технічний стан об’єктів соціальної 
інфраструктури. 

5.Дорога до деяких сіл громади проходить через 
територію прикордонного посту, що може 
призводити до її блокування у випадку 
перекриття прикордонного пункту. 

6.Погане сполучення з новим районним центром. 
7.Поганий стан доріг між селами громади. 

Можливості Загрози 
1.Міжнародні проекти, у т.ч. транскордонні, 

спрямовані на розвиток інфраструктури та 
комплексну енергетичну модернізацію. 

2.Технологічний розвиток. 
3.Розвиток геоінформаційних систем. 

1.Руйнування будинків громадського користування 
як наслідок поганого стану дахів. 

2.Великі витрати на будівництво та утримання 
інфраструктури. 

3.Швидкі і часті зміни законодавства. 
4.Слабке сприяння держави економічному розвитку 

підприємницької діяльності. 

 
МІСЦЕВА ВЛАДА 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1.Досвід участі у проектах міжнародної технічної 
допомоги. 

2.Хороші результати і позитивне сприйняття 
першого періоду самоврядування 
в об’єднаній громаді. 

3.Успіхи у сфері збору податків, зокрема щодо 
офіційної реєстрації працівників. 

4.Організована діяльність всіх закладів охорони 
здоров'я на засадах самофінансування. 

5.Створюваний сучасний ЦНАП 
6.Налагоджена співпраця з іншими 

територіальними громадами у сфері надання 
публічних послуг (освіта) 

7.Стратегічне мислення про розвиток громади – 
розроблена Стратегія розвитку громади. 

1.Відсутність генеральних планів населених 
пунктів. 

2.Відсутність плану реалізації Стратегії розвитку 
громади. 

3.Ускладнений доступ до статистичних даних, які 
стосуються ОТГ. 

4.Застаріла матеріально-технічна база закладів 
бюджетної сфери. 

5.Велика частка витрат на утримання закладів 
освіти. 

6.Незабезпеченість кадрами. 
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Можливості Загрози 
1.Високий рівень підтримки територіальних 

громад з боку міжнародних донорських 
організацій. 

2.Здача в оренду незадіяних приміщень 
комунальної власності. 

3.Підвищення кваліфікації наявних службовців 
(особливо з написання проектних заявок). 

4.Зростання залучення громадськості до 
місцевого самоврядування (напр., 
запровадження бюджету участі). 

5.Розвиток співпраці між органами місцевого 
самоврядування, між секторної, між 
організаційної та міжнародної співпраці. 

8.Послаблення податків на бізнес з метою 
підтримки місцевого бізнесу. 

9.Отримання права комунальної власності на 
ділянки під лісосмугами. 

1.Перекладання на місцеве самоврядування 
державних зобов‘язань без відповідного 
фінансового забезпечення з боку держави. 

2.Конфлікти, пов’язані з необхідністю оптимізації 
мережі освітніх закладів, закладів культури. 

3.Збільшення витрат на закупівлю енергії та інших 
комунальних послуг. 

4.Зростання бюрократії та збільшення оформлення 
документів, пов’язаних із реалізацією та 
звітуванням по проектах 

 
СУСПІЛЬСТВО, ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 

Сильні сторони Слабкі сторони 
1.Високий рівень толерантності, відсутність 

етнічних та релігійних конфліктів. 
2.Відсутність проблем з медичними 

працівниками, конкуренція на ринку праці. 
3.Міцні родинні і сусідські зв’язки. 
4.Сформоване почуття єдності громади. 

1.Заробітчанська еміграція. 
2.Негативні демографічні чинники, у т.ч. високий 

рівень смертності. 
3.Незадовільний стан спеціалізованих класів 

у школах (окрім Мамалиги), за винятком 
початкових класів. 

4.Мінімальна пропозиція проведення вільного часу 
для дітей і молоді на території громади. 

5.Низька соціальна активність мешканців. 
Можливості Загрози 

1.Повернення мешканців з еміграції. 
2.Налагодження співпраці з молдавськими та 

румунськими культурними осередками 
закордоном. 

3.Розвиток зв'язків з діаспорою. 
4.Розвиток професійної освіти на території 

громади, як шанс утримання молоді в 
громаді. 

5.Залучення молоді у суспільне життя громади 
(напр., створення Молодіжної ради). 

1.Прогресуючий процес старіння населення. 
2.Нові життєві установки і соціальна поведінка - 

споживацький спосіб життя, трудоголізм, 
"атомізація" життя, розпад соціальних та 
сімейних зв'язків, пасивність. 

3.Виїзд молоді на постійне проживання поза 
громадою. 

4.Збільшення кількості неповних сімей та розлучень, 
зокрема через тривалу відсутність дорослого 
населення на заробітках закордоном. 
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СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 

Стратегічне бачення – це майбутній бажаний стан громади, до якого вона прагне, 
реалізовуючи заплановану діяльність. Бачення виступає інтегруючим чинником, як на 
етапі планування, так і впровадження стратегії. Досягнення стану, описаного в баченні – 
це найбільш віддалена мета, до якої ми прямуємо, досягаючи чергових цілей. 

 

Мамалигівська громада, комфортна для життя територія з розвинутою 
інфраструктурою і публічними послугами, потужним аграрним сектором, новими 
зонами економічної діяльності, економічні ворота України до Північної Молдови та 
Румунії, важливий центр транскордонної співпраці, зокрема у сфері культури, безпеки 
та охорони навколишнього середовища.. 

У своєму розвитку громада використовує своє стратегічне розташування на кордоні 
трьох країн та високу доступність автомобільними дорогами і залізницею. 
З’являються нові зони економічної та інвестиційної діяльності, що створюють добре 
оплачувані робочі місця. Підприємливість мешканців призводить до появи нових мікро-, 
малих та середніх суб’єктів господарської діяльності, які використовують 
прикордонний та транзитний рух. Сільське господарство залишається важливим 
елементом місцевої економіки – модернізується, постійно завойовує нові ринки та 
визнання споживачів. Громада також докладає зусиль для ефективного залучення своїх 
природних ресурсів у туристичний та економічний кругообіг, зокрема унікальні 
карстові печери. Громада постійно підвищує рівень громадської та екологічної безпеки, 
особливо щодо річки Прут, її чистоти та ризику повеней. Вживаються заходи і 
здійснюються інвестиції для вдосконалення процесу поводження з відходами та 
розвитку мережі водопостачання та водовідведення, а також проектів з адаптації до 
екологічних та кліматичних змін. Громада вирізняється багатством і 
різноманітністю культури, відкритістю і толерантністю, які становлять дедалі 
міцнішу основу для місцевої економіки та розвитку транскордонного співробітництва, 
що набуває все більшої ваги. Пропозиція дозвілля включає також спорт та відпочинок. 
Доступність та якість інших публічних послуг, включаючи освіту, соціальний захист 
та охорону здоров'я, постійно вдосконалюються та пристосовуються до мінливих 
потреб і структури місцевої громади. Влада уважно прислухається до потреб 
мешканців та регулярно спілкується з ними. Зростає соціальна активність неурядових 
організацій, добровільних пожежних команд, неформальних груп. Співпраця у багатьох 
сферах призводить до нових ініціатив, спрямованих на розвиток мешканців та всієї 
громади. 
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СТРАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ 

Визначені в Стратегії пріоритети розвитку випливають з прийнятого бачення розвитку 
територіальної громади до 2027 року. Ці пріоритети були визначені як найважливіші 
з огляду на створення ними в довготерміновій перспективі найбільших можливостей 
для зростання. Потім було визначено 3 стратегічні цілі (багаторічна перспектива – до 
2027 року), з яких випливають операційні цілі (короткотермінова перспектива – до 2023 
року). Для їх досягнення були визначені відповідні завдання. Вони визначають межі 
концентрації запланованої фінансової і організаційної діяльності територіальної 
громади на найближчі роки. 

 

Детальний план завдань, який описує заходи, що стосуються кожної стратегічної 
та операційної цілі, подані із зазначенням показників їх реалізації та результатами 
їх впровадження, розроблений на 3 роки (до 2023 року). Таким чином, він впорядковує 
виконання завдань в цьому періоді часу з метою наближення до досягнення цілей 
Стратегії. 
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Таблиця 3. Структура цілей Стратегії розвитку Мамалигівської територіальної громади на 2021-2027 роки. 

МІСЦЕВА ЕКОНОМІКА СЕРЕДОВИЩЕ І ПРОСТІР ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ 

Стратегічна ціль 1. 

Конкурентна місцева економіка, яка 
використовує стратегічне 
положення, транспортну 

доступність, спеціалізації громади 
та підприємливість мешканців 

і мешканок. 

Стратегічна ціль 2. 

Комфорт життя і безпека 
мешканців у екологічному 
та інфраструктурному 

вимірах. 

Стратегічна ціль 3. 

Система публічних послуг 
високої якості, пристосована 

до суспільних потреб 
і очікувань, що гарантує 

розвиток всієї самоврядної 
громади. 

Операційна ціль 1.1. 

Підтримкаі просування 
підприємництва, а також створення 

сприятливих умов для розвитку 
економічної діяльності та 

інвестування на території громади. 

 

Операційна ціль 1.2. 

Активізація сфери рекреації 
і туризму, а також використання 

в суспільній і економічній діяльності 
ключових природних ресурсів 

громади. 

Операційна ціль 2.1. 

Екологічна безпеката 
адаптація до змін клімату. 

 

Операційна ціль 2.2. 

Розвиток транспортної 
доступності та мобільності 

мешканців і мешканок. 

 

Операційна ціль 2.3. 

Забезпечення високого рівня 
публічної безпеки. 

Операційна ціль 3.1. 

Забезпечення результативної 
інтегруючої освіти, 

пристосованої до суспільних 
і економічних потреб та 

демографічних процесів. 

 

Операційна ціль 3.2. 

Створення розвиваючої та 
надихаючої пропозиції у галузі 
культури та спорту, спираючись 

на місцевий потенціал, 
різнорідні мережі співпраці. 

 

Операційна ціль 3.3. 

Забезпечення доступності до 
високоякісних соціальних та 

медичних послуг, що 
відповідають поточним 
і майбутнім потребам та 

демографічним викликам. 

 

Операційна ціль 3.4. 

Сучасне публічне управління, 
яке базується на залученні 

громадськості. 
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НАПРЯМ 1: 

МІСЦЕВА ЕКОНОМІКА. 
 

Стратегічна ціль №1: 

КОНКУРЕНТНА МІСЦЕВА ЕКОНОМІКА, ЯКА ВИКОРИСТОВУЄ 
СТРАТЕГІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ТРАНСПОРТНУ ДОСТУПНІСТЬ, 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДИ ТА ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ 
МЕШКАНЦІВ І МЕШКАНОК. 
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Перший напрям розвитку охоплює всі заходи, скеровані на посилення економічної бази 
громади та одночасне покращення матеріального стану її мешканців. Аналіз доходів бюджету 
ОТГ свідчить про значну залежність від трансфертів з державного бюджету. Наразі рівень 
власних доходів громади незадовільний. Викликом є підтримка розвитку підприємництва та 
розширення бази платників податків до місцевого бюджету. 

Громада має значний потенціал у цій сфері. Вона розташована на межі трьох держав: України, 
Румунії та Молдови. На її території знаходиться автомобільний і залізничний українсько-
молдавський пункт пропуску Мамалига-Крива. Мамалигівська громада відзначається доброю 
транспортною доступністю. Через неї проходить траса міжнародного значення, яка починається 
у Стрию (Україна) і закінчується в Кишиневі (Молдова), частково збігається з дорогою 
державного значення H10 Стрий – Мамалига. Важливою дорогою є також T2610, яка поєднує 
Мамалигу з Хотином та Кам’янцем-Подільським і далі йде на Київ. Відстань до Чернівців 
складає близько 55 км. Зважаючи на це, на сьогодні основним плюсом є те, що вигідно 
відкривати різні пункти торгівлі і послуг, оскільки рух тут досить активний. Однак бракує зон 
організованої і сконцентрованої господарської та інвестиційної діяльності, особливо вздовж 
згаданої вище дороги державного значення, які б використовували стратегічне розташування і 
транспортну доступність. Водночас, домінуючою галуззю місцевої економіки залишається 
сільське господарство, що використовує родючі землі і сприятливий клімат. Ступінь 
використання сільськогосподарських земель – високий (майже немає неораної землі). Однак 
бракує переробки у більшому масштабі. То ж використання господарського потенціалу 
сільських територій є одним з пріоритетних напрямів економічного розвитку. Місцеву 
економіку потрібно диверсифікувати і підвищувати її конкурентоспроможність. Сільське 
господарство здебільшого носить сезонний характер, залежить від кліматичних чинників, які 
щораз швидше змінюються, що, відповідно, не гарантує високих прибутків. Тому треба 
спрямовувати зусилля на краще використання стратегічного розташування громади і високого 
рівня транспортної доступності для розвитку бізнесу, зокрема більших підприємств, які зможуть 
забезпечити привабливі робочі місця і надходження до місцевого бюджету. Викликом для 
громади залишається також легалізація/реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності, які 
вже діють на її території. До того ж, на території територіальної громади розташовані 2 карстові 
печери: «Попелюшка» і «Буковинка» з високим туристичним потенціалом. Перша з них є 
однією з найдовших печер світу (8 місце і 3 місце серед гіпсових печер). Поверхня печери 
вкрита сталактитами різноманітної форми. Поки що вони не підготовлені для того, щоб стати 
об’єктом безпечної і привабливої пропозиції для туристів і гостей громади. Однак вони можуть 
стати можливістю для aктивізації сфери туризму, яка у майбутньому може стати додатковою 
галуззю місцевої економіки. 

З огляду на все це, сформульовано першу стратегічну ціль, яка звучить так: «Конкурентна 
місцева економіка, яка використовує стратегічне положення, транспортну доступність, 
спеціалізації громади та підприємливість мешканців і мешканок». Вона розбита на дві 
операційні цілі. Операційна ціль 1.1. Підтримка і просування підприємництва, а також 
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створення сприятливих умов для розвитку економічної діяльності та інвестування на 
території громади охоплює, зокрема, заходи, спрямовані на розвиток системи залучення і 
обслуговування інвесторів. Ключовими завданнями буде розробка генерального плану i 
детальних планів територій. Це дасть змогу виділити зони для економічної діяльності та 
підготувати пропозицію для інвесторів. Усі інвестиційні пропозиції буде представлено у 
спеціальному каталозі інвестиційних пропозицій. Його використовуватимуть для залучення 
інвестицій і проведення перемовин з потенційними інвесторами, а також під час різних 
інвестиційних форумів регіонального, національного і міжнародного масштабу, в яких братиме 
участь ТГ, щоб прорекламувати громаду як місце для інвестицій. Істотним елементом гарантії 
успіху є підготовка кадрів апарату сільської ради для професійної роботи з інвесторами і 
підприємцями.  Завдяки цьому стане можливим створення реальної системи підтримки для 
бізнесу та осіб, які планують започаткувати власну справу. У цьому контексті треба вказати 
також на потребу підтримки і просування підприємництва та кращої фахової підготовки у 
школах, щоб підвищити професійну і підприємницьку активність молоді і спробувати 
переконати їх, що краще інвестувати у своїй місцевості, а не виїжджати в інші громади чи за 
кордон. До того ж важливо проводити заходи у сфері підтримки маркетингу і продажу місцевих 
товарів, зокрема прямого продажу, а також розширення діапазону надання місцевих послуг. 
Заплановано, зокрема, створити на офіційному сайті громади розділ для просування продукції 
місцевого бізнесу та облаштувати  постійно діючі комунальні ринки у селах Мамалига та 
Драниця. 

Операційна ціль 1.2. охоплює заходи, спрямовані на активізацію сфери рекреації і туризму, 
а також використання в суспільній і економічній діяльності ключових природних ресурсів 
громади. Буде розроблена концепція розвитку туризму, яка допоможе в подальшому 
деталізувати плани. Важливими будуть всілякі інформаційно-промоційні заходи, спрямовані на 
поширення інформації про місцеві ресурси природної і культурної спадщини, збільшення 
туристичного потоку та професіоналізацію його обслуговування - інформаційні матеріали, 
спеціальна закладка на веб-сторінці громади, фільми на Youtube, фотографії в мережі тощо. 
Передбачається визначити, облаштувати та маркувати туристичні маршрути по території 
громади, зокрема й у формі велосипедних доріжок. Серед інвестиційних завдань планується 
також створити рекреаційно-відпочинкові зони з покращеною інфраструктурою для мешканців 
та бізнесу навколо водоймищ біля входу в печеру «Буковинка», a ще провести маркування, 
встановити обладнання для проведення екскурсій у самій печері. Концепцією розвитку 
і комерціалізації дозвілля передбачено, до того ж,  організувати фестиваль національної страви 
«Мамалига». 
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НАПРЯМ 2: 

СЕРЕДОВИЩЕ І ПРОСТІР. 
 

Стратегічна ціль №2: 

Комфорт життя і безпека мешканців у екологічному 
та інфраструктурному вимірах. 
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Головна мета місцевої політики полягає у забезпеченні сталого розвитку всієї місцевої 
спільноти. Це означає інтегрування економічної, соціально-культурної та екологічно-
просторової політики задля покращення умов життя, роботи і дозвілля на території громади. 
Цьому присвячено другий напрям розвитку. Виклики розвитку громади у сфері довкілля, 
організації території і пов’язаної з цим безпеки величезні і стосуються вони, насамперед, 
розвитку відповідної інфраструктури. 

Найбільшою екологічною проблемою громади є недостатньо розвинені системи поводження 
з відходами та очищення стічних вод і каналізації. Це несприятливо вливає на фауну і флору, 
ґрунт, поверхневі і ґрунтові води. Зважаючи на розташування громади на межі трьох держав – 
України, Румунії та Молдови – цю проблему можна вважати міжнародною. До того ж, громада 
стоїть перед викликом поліпшення системи поводження з відходами, про що свідчать, зокрема, 
численні стихійні сміттєзвалища. З одного боку, треба забезпечити відповідну матеріально-
технічну базу, а з іншого – підвищувати екологічну свідомість жителів і формувати їхні 
установки в напрямі більш сприятливому охороні довкілля. 

На території нижніх сіл, розташованих в долині річки Прут, яка виконує роль природного 
міждержавного кордону, існує висока загроза виникнення повені. Частота виникнення повеней 
останніми роками зростає. Так само зростає спричинена ними шкода і втрати. Інфраструктура 
регулярно руйнується. Ця ситуація вимагає негайного втручання з залученням адміністрації 
вищого рівня і в рамках транскордонної співпраці. 

Територію і довкілля поєднує питання мобільності. Мережа доріг, які проходять громадою, 
досить розгалужена і включає, зокрема, й дороги поза безпосереднім управлінням громади. 
Частину цих доріг треба ремонтувати. Поганий технічний стан дорожньої інфраструктури 
викликаний, зокрема, інтенсивним рухом вантажних транспортних засобів і згаданими вище 
повенями. 

Зважаючи на вище викладене, сформульовано другу стратегічну ціль – «Комфорт життя 
і безпека мешканців у екологічному та інфраструктурному вимірах». Вона розбита на три 
операційні цілі. Операційна ціль 2.1. Екологічна безпека та адаптація до змін клімату 
охоплює, зокрема, заходи у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Серед 
іншого заплановано запровадити селективний збір твердих побутових відходів, придбати 
техніку для комунальних служб, провести екологічну просвіту мешканців. У рамках боротьби за 
чисте повітря і водночас для зменшення видатків на опалення, передбачено проведення 
комплексної термомодернізації громадських будівель (заміна джерел обігріву на сучасні та 
екологічні, термомодернізація, встановлення відновлювальних джерел енергії). З метою 
захисту водних ресурсів і підвищення якості життя мешканців у рамках стратегії передбачено 
завдання з будівництва каналізаційної системи i очисних споруд у селах Подвірне і Мамалига. 

Операційна ціль 2.2. Розвиток транспортної доступності та мобільності мешканців і 
мешканокохоплює заходи, пов’язані з поліпшення дорожньої інфраструктури. Вони стосуються 
ремонтів доріг між населеними пунктами громади, а також всередині населених пунктів 
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громади (поточний, ямковий або капітальний ремонт – згідно з потребами та можливостями 
громади). Такі інвестиції дадуть змогу посилити транспортну інтегрованість громади, 
покращити безпеку дорожнього руху, підвищити мобільність і комфортність життя мешканців, а 
також підвищити інвестиційну привабливість громади (див. перший напрям розвитку – місцева 
економіка). 

Остання операційна ціль – 2.3. Забезпечення високого рівня публічної безпеки – це, 
насамперед, профілактичні заходи та інвестиції у підвищення рівня безпеки – розвиток 
вуличного освітлення та організація централізованої системи відеонагляду на території 
громади. Окремим пріоритетом залишається розвиток співпраці у сфері безпеки, насамперед 
протиповіневої, зокрема й транскордонної. Йдеться про запобігання різним катастрофам, 
епідеміям і стихійним лихам та про мінімізацію їх наслідків. 
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НАПРЯМ 3: 

ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ. 
 

Стратегічна ціль №3: 

Система публічних послуг високої якості, пристосована до 
суспільних потреб і очікувань, що гарантує розвиток всієї 
самоврядної громади. 
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Третій і останній напрям розвитку стосується, насамперед, людського і соціального капіталу. Він 
передбачає діяльність, спрямовану на підвищення доступу до високоякісних послуг у сферах 
освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, дозвілля, і, водночас, сучасне і партнерське 
публічне управління, спрямоване на соціально-економічне зростання і залучення 
громадськості. Це обумовлює, значною мірою, привабливість громади для проживання і може 
стримати негативні демографічні тенденції, пов’язані зі зменшенням кількості населення чи зі 
швидким старінням місцевої спільноти. Цей пріоритет безпосередньо випливає з аналізу 
результатів репрезентативного соціологічного дослідження серед мешканців. Воно показало, 
насамперед, зростаючі очікування мешканців від місцевої влади та органів управління 
громадою. 

Зважаючи на це, виокремлено третю стратегічну ціль – «Система публічних послуг високої 
якості, пристосована до суспільних потреб і очікувань, що гарантує розвиток всієї 
самоврядної громади». Вона розбита на чотири операційні цілі. Операційна ціль 3.1 
спрямована на розвиток інтелектуального потенціалу мешканців і мешканок, особливо 
стосується освіти і виховання дітей та молоді. Людський чинник має вирішальне значення для 
втілення у життя даної стратегії, як і різної іншої діяльності, спрямованої на розвиток. Завдання 
в рамках даної сфери мають гарантувати якнайкращий доступ до освіти, комфорт і якість 
навчання, і водночас, зменшення витрат (освіта – це головна стаття видатків бюджету ТГ). У 
контексті цього останнього чинника буде запроваджено постійний моніторинг мережі закладів 
дошкільної освіти та шкіл громади з метою виявлення демографічних тенденцій і прогнозів, їх 
організаційного та фінансового стану та реагування на нові умови розвитку. В організаційно-
управлінській сфері заплановано, до того ж, удосконалити систему управління кадрами 
закладів освіти (оцінювання, мотивування, підвищення кваліфікації, винагорода) чи збільшити 
потенціал проведення якісного дистанційного навчання. Стратегією діяльності передбачено 
також створити професійний ліцей на базі Мамалигівського опорного закладу середньої освіти. 
Інше важливе завдання – оснащення майстерень, лабораторій та інших класів, у т.ч. сучасними 
дидактичними матеріалами та комп’ютерним обладнанням з доступом до Інтернету, 
необхідним для сучасного й ефективного виховання і навчання дітей і молоді. Активність 
громади буде скерована на розширення пропозиції базової середньої, позашкільної та 
неформальної освіти (наприклад, нові заняття, спрямовані на формування ключових 
компетентностей, підприємливості, гендерної рівності). У цьому допоможе налагодження 
всеукраїнської і міжнародної співпраці шкіл. 

Операційна ціль 3.2. стосується створення розвиваючої та надихаючої пропозиції у галузі 
культури та спорту, спираючись на місцевий потенціал, різнорідні мережі співпраці. 
Культурна пропозиція громади є досить слабкою, особливо в контексті розташування (на стику 
3 держав, у Бессарабії) і різноманітного з точки зору національного складу населення громади, 
що дає величезний культурний потенціал і базу нематеріальної культурної спадщини. 
Ключовою проблемою є поганий технічний стан матеріальної бази. Ніде немає системи 
опалення і внутрішнього туалету. Бракує обладнання. Не вистачає креативного підходу та 
адаптації до актуальних суспільних потреб. Схоже виглядає ситуація з пропозицією у сфері 
активного дозвілля, де загалом не вистачає елементарної інфраструктури для рекреації, спорту 
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й відпочинку жителів громади. Пропозиція занять досить одноманітна і спрямована, 
насамперед, до чоловічої частини місцевого населення. З огляду на це, заплановано низку 
інвестиційних і м’яких заходів в обох сферах. Стратегія дій у сфері культури передбачає, 
зокрема, реорганізацію мережі і проведення ремонту закладів культури та придбання для них 
обладнання, будівництво танцмайданчика, а також збільшення й урізноманітнення пропозиції 
занять і заходів, у т.ч. міжрегіонального масштабу і в рамках транскордонної співпраці. 
Завдання у сфері спорту аналогічно передбачають, зокрема, облаштування спортивних 
майданчиків на території населених пунктів громади, а також організацію їх активного 
використання, встановлення дитячих спортивно-ігрових майданчиків, розширення пропозиції, 
зокрема започаткування спортивних чемпіонатів громади. 

Наступний виклик – це піклування про високий рівень безпеки мешканців і мешканок громади 
у медичному і соціальному вимірі. Операційна ціль 3.3 стосується забезпечення доступності 
до високоякісних соціальних та медичних послуг, що відповідають поточним і майбутнім 
потребам та демографічним викликам. Під час анкетування, мешканці досить позитивно 
оцінили сферу охорони здоров’я, однак, будуть здійснюватися заходи в рамках подальшого 
розвитку пропозиції, її доступності та якості. Допоможе в цьому закупівля медичного 
обладнання та устаткування. А ще заплановано капітальні і поточні ремонти приміщень 
закладів охорони здоров’я і будівництво гаража для спецавтомобілів в с. Мамалига. Для 
амбулаторії сімейної медицини в с. Балківці буде придбано автомобіль. Однак найважливішим 
завданням залишається профілактична робота, зокрема у контексті пандемії COVID-19. 
Викликом для громади залишається, до того ж, організація ефективної системи соціального 
захисту. У зв’язку зі старінням суспільства, природнім чином зростає попит на послуги у сфері 
допомоги людям похилого віку. Водночас, необхідно проводити діяльність, спрямовану на 
комплексну активізацію цієї категорії населення. Тому передбачено запровадження 
комплексної політики допомоги особам старшого віку. А ще заплановано запровадити систему 
матеріальної та фінансової допомоги особам, які перебувають у складній життєвій ситуації (в 
т.ч., особи з інвалідністю, ВПО, багатодітні сім’ї, учасники АТО, старші особи). Поступово буде 
ліквідовано архітектурні бар’єри у будівлях громадського призначення і в громадському 
просторі. 

Практика показує, що більшість стратегій ніколи не виконуються повністю, на що впливають як 
внутрішні, так і зовнішні фактори. Однак ключовим фактором для досягнення найкращих 
результатів є належна підготовка персоналу (забезпечення відповідних ресурсів – компетенції 
працівників та управлінського персоналу, організаційні, фінансові, матеріальні ресурси тощо) 
і результативне та ефективне управління (постійне вдосконалення персоналу, процеси, 
налагодження партнерських стосунків тощо). Тому операційна ціль 3.4 спрямована на сучасне 
публічне управління, яке базується на залученні громадськості. Заплановано, зокрема, 
відкрити Центр надання адміністративних послуг, відремонтувати приміщення старостатів та 
придбати обладнання, запровадити систему е-врядування, впровадити систему підвищення 
кваліфікації працівників ОМС (навчання, курси, тренінги тощо). Дуже важливе значення 
матимуть заходи з активізування і залучення мешканців до громадської діяльності та співпраці. 
Йдеться, зокрема, прo запровадження бюджету участі, а також підтримки громадських 
організацій і фінансової та нефінансової співпраці з ними. Таким чином розвиватиметься 
партнерство на місцевому рівні. Одночасно передбачено ще й налагодження співпраці у різних 
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конфігураціях на регіональному, державному і міжнародному рівні, зокрема у форматах 
міжмуніципального, міжсекторального чи інституційного співробітництва. Завдяки цьому 
громада підвищить свої можливості для досягнення бажаного синергетичного ефекту.
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ІНДИКАТОРИ ВПЛИВУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАТЕГІЇ 

Представлена у попередньому розділі система цілей Стратегії містить детальний опис 
пріоритетів (стратегічних цілей), обраних з метою досягнення бачення майбутнього 
територіальної громади у 2027 році і комплекс операційних цілей, досягнення яких 
гарантуватиме необхідні зміни в рамках визначених пріоритетів. Ці зміни будуть 
вимірюватися спеціальною системою індикаторів, котра дозволяє їх якісно і кількісно 
охарактеризувати. Перелік цих індикаторів подано в таблицях 4-6. 

Таблиця 4. Індикатори впливу та результату стратегічної цілі 1. 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1 

Конкурентна місцева економіка, яка використовує стратегічне положення, транспортну доступність, 
спеціалізації громади та підприємливість мешканців і мешканок 

Індикатори впливу 

 Збільшення частки молоді, жінок та осіб старшого віку, які беруть активну участь у економічних 
процесах на території громади 

 Підвищення рівня середньої заробітної плати 

 Збільшення власних надходжень бюджету громади 

 Зростання вартості нерухомості на території ТГ 

 Зменшення рівня безробіття 

 Збільшення кількості туристів 

Операційна ціль Індикатори результату 

Операційна ціль 1.1. Підтримка 
і просування підприємництва, а також 
створення сприятливих умов для 
розвитку економічної діяльності та 
інвестування на території громади. 

 Збільшення обсягу прямих інвестицій на території 
громади 

 Збільшення обсягу реалізації продукції місцевими 
підприємцями 

 Зростання кількості працевлаштованих осіб з вразливих 
груп населення на місцевих підприємствах 

 Збільшення обсягу реалізації продукції місцевими 
виробниками сільськогосподарської продукції та 
підприємствами, які переробляють сільгосппродукцію 

 Збільшення кількості фізичних і юридичних осіб-суб’єктів 
підприємницької діяльності, що зареєстровані та/або 
здійснюють свою діяльність на території громади 

Операційна ціль 1.2. Активізація сфери 
рекреації і туризму, а також 
використання в суспільній і економічній 
діяльності ключових природних ресурсів 
громади. 

 Підвищення рівня відомості громади як місця сімейного 
та рекреаційно-спортивного туризму 

 Збільшення кількості фізичних і юридичних осіб-суб’єктів 
підприємницької діяльності, які працюють у сфері туризму на 
території громади 
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Таблиця 5. Індикатори впливу та результату стратегічної цілі 2. 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2 

Комфорт життя і безпека мешканців у екологічному та інфраструктурному вимірах 

Індикатори впливу 

 Збереження природного середовища 

 Збільшення мобільності мешканців і мешканок громади 

 Збільшення відчуття безпеки у гостей і жителів на території громади 

Операційна ціль Індикатори результату 

Операційна ціль 2.1. Екологічна 
безпека та адаптація до змін клімату. 

 Підвищення рівня задоволення мешканців і мешканок 
станом природного середовища 

 Збільшення кількості юридичних і фізичних осіб, які мають 
доступ до системи якісного централізованого водопостачання 

 Збільшення кількості юридичних і фізичних осіб, які мають 
доступ до централізованої каналізаційної системи 

 Зменшення витрат енергоносіїв 

Операційна ціль 2.2. Розвиток 
транспортної доступності та 
мобільності мешканців і мешканок. 

 Підвищення рівня задоволеності мешканців і мешканок 
якістю місцевої дорожньої інфраструктури 

 Зменшення тривалості подорожі між населеними 
пунктами громади 

 Зменшення кількості дорожньо-транспортних випадків 

Операційна ціль 2.3. Забезпечення 
високого рівня публічної безпеки. 

 Зменшення кількості порушень правопорядку 

 Зменшення фінансових втрат населення і організацій від 
повеней 

 
Таблиця 6. Індикатори впливу та результату стратегічної цілі 3. 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3 

Система публічних послуг високої якості, пристосована до суспільних потреб і очікувань, що гарантує 
розвиток всієї самоврядної громади 

Індикатори впливу 

 Зростання середньої тривалості життя мешканців і мешканок 
 Підвищення рівня задоволення мешканців і мешканок освітніми послугами 
 Зменшення масштабів соціальних проблем 
 Збільшення рівня довіри між місцевою владою, бізнесом та населенням 
 Зростання кількості місцевих ініціатив від молоді, старших осіб, вразливих груп населення, які 

підтримані місцевою владою 

Операційна ціль Індикатори результату 

Операційна ціль 3.1. Забезпечення 
результативної інтегруючої освіти, 
пристосованої до суспільних 

 Підвищення рейтингу шкіл громади за результатами 
ЗНО 
 Збільшення відсотку учнів, які є переможцями 
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і економічних потреб та демографічних 
процесів. 

різноманітних конкурсів 
 Покращення якісного складу штату вчителів 
 Формування фінансово стійкої системи освіти 

Операційна ціль 3.2. Створення 
розвиваючої та надихаючої пропозиції 
у галузі культури та спорту, спираючись 
на місцевий потенціал, різнорідні мережі 
співпраці. 

 Збільшення кількості учасників культурних заходів, 
в т.ч. осіб різних вікових груп 

 Зменшення частки витрат на енергію у загальних 
витратах на утримання закладів культури 

 Збільшення кількості об’єктів для занять спортом 
і відпочинку 

 Збільшення кількості мешканців і мешканок (в т.ч. осіб з 
особливими потребами), які беруть участь у спортивних 
заходах 

Операційна ціль 3.3. Забезпечення 
доступності до високоякісних соціальних 
та медичних послуг, що відповідають 
поточним і майбутнім потребам та 
демографічним викликам. 

 Зменшення рівня хронічної захворюваності мешканців 
і мешканок 

 Гарантування гідної соціальної допомоги особам з 
вразливих груп населення 

 Зменшення частки витрат на енергію у загальних 
витратах на утримання закладів медицини 

Операційна ціль 3.4. Сучасне публічне 
управління, яке базується на залученні 
громадськості. 

 Збільшення кількості адміністративних послуг, що 
надаються з використанням сучасних інформаційних 
технологій 

 Підвищення рівня задоволення мешканців і мешканок 
адміністративними послугами 

 Підвищення швидкості залагодження справ у сільській 
раді 

 Збільшення кількості учасників заходів, на яких 
вирішуються питання використання майна громади 

 Зростання відсотку мешканців, які приймають участь у 
спільних заходах, в т.ч. молоді, жінок, старших осіб, 
представників вразливих груп населення 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ ТА ІНШИМИ 
СТРАТЕГІЧНИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

Стратегія розроблена на основі положень Конституції України, Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України», нормативно-правових актів Президента України 
та Кабінету Міністрів України. Стратегія розвитку Мамалигівської територіальної громади на 
2021-2027 роки узгоджена з стратегічними документами національного, регіонального і понад 
локального щабля, зокрема: 

Державною стратегією регіонального розвитку на 2021—2027 роки; 

Стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2027 року; 

Цілями сталого розвитку України на період до 2030 року; 

Національною стратегією у сфері прав людини; 

Національною транспортною стратегією України; 

Основними засадами (стратегію) державної екологічної політики України. 
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Таблиця 7. Узгодженість Стратегії розвитку Мамалигівської територіальної громади на 2021-2027 роки з цілями 
і положеннями, зазначеними у вибраних документах вищого порядку. 

Цілі та пріоритети стратегічних 
документів 

Стратегічні цілі Стратегії розвитку Мамалигівської територіальної громади на 2021-2027 роки. 

Стратегічна ціль 1. 
Конкурентна місцева 

економіка, яка використовує 
стратегічне положення, 

транспортну доступність, 
спеціалізації громади та 

підприємливість мешканців 
і мешканок 

Стратегічна ціль 2. 
Комфорт життя і безпека 

мешканців у екологічному та 
інфраструктурному вимірах. 

Стратегічна ціль 3. 
Система публічних послуг високої якості, 

пристосована до суспільних потреб і очікувань, 
що гарантує розвиток всієї самоврядної 

громади. 

Операційні цілі Стратегії розвитку Мамалигівської  територіальної  громади  на 2021-2027 роки 
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Стратегічна ціль І. “Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та 
просторовому вимірах” 

Оперативна ціль 1 
“Стимулювання центрів 
економічного розвитку 
(агломерації, міста)” 

         

Оперативна ціль 2 “Збереження 
навколишнього природного 
середовища та стале 
використання природних 
ресурсів, посилення 
можливостей розвитку 
територій, які потребують 
державної підтримки (макро- та 
мікрорівень)” 

         

Оперативна ціль 3 “Створення 
умов для реінтеграції тимчасово 
окупованої території 
Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя, тимчасово 
окупованих територій у 
Донецькій та Луганській 
областях в український простір” 

         

Оперативна ціль 4 
“Розвиток інфраструктури 
та цифрова 
трансформація регіонів” 
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Стратегічна ціль ІІ. “Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів” 

Оперативна ціль 1 
“Розвиток людського 
капіталу” 

         

Оперативна ціль 2 
“Сприяння розвитку 
підприємництва, 
підтримка 
інтернаціоналізації 
бізнесу у секторі малого 
та середнього 
підприємництва”  

         

Оперативна ціль 3 
“Підвищення 
інвестиційної 
привабливості територій, 
підтримка залучення 
інвестицій” 

         

Оперативна ціль 4 “Сприяння 
впровадженню інновацій та 
зростанню технологічного 
рівня регіональної економіки, 
підтримка інноваційних 
підприємств та стартапів”  

         

Оперативна ціль 5 
“Сталий розвиток 
промисловості”  

         

Стратегічна ціль ІІІ. “Розбудова ефективного багаторівневого врядування” 

Оперативна ціль 1 
“Формування 
ефективного місцевого 
самоврядування та 
органів державної влади 
на новій територіальній 
основі” 

         
Оперативна ціль 2 
“Формування 
горизонтальної та 
вертикальної координації 
державних секторальних 
політик та державної 
регіональної політики”  

         

Оперативна ціль 3 
“Побудова системи 
ефективного публічного 
інвестування на всіх 
рівнях врядування” 

         

Оперативна ціль 4 
“Розбудова потенціалу 
суб’єктів державної 
регіональної політики” 

         

Оперативна ціль 
5“Забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і 
чоловіків, запобігання та 
протидія домашньому 
насильству та дискримінації” 
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Оперативна ціль 6 
“Розбудова системи 
інформаційно-аналітичного 
забезпечення та розвиток 
управлінських навичок для 
прийняття рішень, що 
базуються на об’єктивних 
даних та просторовому 
плануванні” 
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Стратегічна ціль 1. Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом сталого розвитку сільського господарства, переробної 
промисловості та туризму 

1.1. Створення сприятливих 
умов для сталого розвитку 
сільського господарства, в 
тому числі на гірських 
територіях . 

         

1.2. Підвищення 
конкурентоспроможності 
продукції провідних галузей 
промисловості 
(деревообробна, текстильна, 
харчова). 

         

1.3. Розвиток туризму та 
рекреації 

         

1.4. Формування сучасної 
системи підготовки 
кадрів для потреб 
регіональної економіки 

         

Стратегічна ціль 2. Просторове планування та розвиток інфраструктури області 

2.1. Просторове 
планування: сучасний 
підхід до планування 
розвитку територій. 

         

2.2. Забезпечення 
розвитку інфраструктури 
регіону. 

         

3. Створення комфортних та безпечних умов проживання на території Чернівецької області. 

3.1. Збереження 
природнозаповідного 
фонду, збалансоване та 
раціональне 
використання надр. 

         

3.2. Підвищення рівня 
екологічної безпеки 
регіону. 

         

4. Розвиток людського капіталу як основа соціальноекономічного зростання 

4.1. Підвищення якості 
освіти та розвиток науки. 

         

4.2. Розвиток системи 
охорони здоров’я та 
соціального захисту. 

         

4.3. Створення 
сприятливих умов для 
розвитку культури, 
молодіжної політики та 
спорту. 
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1) подолання бідності.          
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2) подолання голоду, 
досягнення продовольчої 
безпеки, поліпшення 
харчування і сприяння 
сталому розвитку сільського 
господарства; 

         

3) забезпечення 
здорового способу життя 
та сприяння 
благополуччю для всіх у 
будь-якому віці; 

         

4) забезпечення 
всеохоплюючої і 
справедливої якісної освіти та 
заохочення можливості 
навчання впродовж усього 
життя для всіх; 

         

5) забезпечення 
гендерної рівності, 
розширення прав і 
можливостей усіх жінок 
та дівчат; 

         

6) забезпечення 
доступності та сталого 
управління водними 
ресурсами та санітарією. 

         

7) забезпечення доступу 
до недорогих, надійних, 
стійких і сучасних джерел 
енергії для всіх. 

         

8) сприяння поступальному, 
всеохоплюючому та сталому 
економічному зростанню, 
повній і продуктивній зайнятості 
та гідній праці для всіх. 

         

9) створення стійкої 
інфраструктури, сприяння 
всеохоплюючій і сталій 
індустріалізації та 
інноваціям. 

         

10) скорочення 
нерівності. 

         
11) забезпечення 
відкритості, безпеки, 
життєстійкості й 
екологічної стійкості міст, 
інших населених пунктів. 

         

12) забезпечення 
переходу до 
раціональних моделей 
споживання і 
виробництва. 

         

13) вжиття невідкладних 
заходів щодо боротьби зі 
зміною клімату та її 
наслідками. 

         

14) збереження та 
раціональне використання 
океанів, морів і морських 
ресурсів в інтересах сталого 
розвитку. 

         

15) захист та відновлення 
екосистем суші та сприяння їх 
раціональному використанню, 
раціональне лісокористування, 
боротьба з опустелюванням, 
припинення і повернення назад 
(розвертання) процесу деградації 
земель та зупинка процесу втрати 
біорізноманіття. 
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16) сприяння побудові 
миролюбного и відкритого 
суспільства в інтересах сталого 
розвитку, забезпечення доступу до 
правосуддя для всіх і створення 
ефективних, підзвітних та 
заснованих на широкій участі 
інституцій на всіх рівнях. 

         

17) зміцнення засобів 
здійснення й активізація 
роботи в рамках 
глобального партнерства 
в інтересах сталого 
розвитку. 
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ 

Основними джерелами фінансування передбачених Стратегією заходів є бюджет 
громади та зовнішні джерела (в тому числі, субвенції, гранти, позики, кредити). 
Джерелами отримання коштів на фінансування запланованих заходів можуть бути 
фонди державних програм, які реалізуються міністерствами, регіональними та 
національними установами і спрямовані на реалізацію проектів регіонального 
і місцевого розвитку (наприклад, Державний фонд регіонального розвитку, Фонд 
енергоефективності, Державний дорожній фонд, екологічні фонди, субвенція 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій і т.п.), а також програми, що фінансуються 
українськими і міжнародними фондами та програмами. 

Даний перелік фондів, програм і проектів не є вичерпним. Донори можуть змінювати 
свої пріоритети, з’являються нові суб’єкти, які готові фінансувати проекти місцевого 
розвитку. Для отримання фінансової допомоги від більшості фондів, програм і проектів 
необхідно передбачити власний внесок в його реалізацію. Чимало програм 
передбачають, що фінансування отримають неприбуткові організації (а не 
безпосередньо орган місцевого самоврядування), які будуть здійснювати роботи на 
користь громади. Загалом у реалізації запланованих заходів суттєву допомогу можуть 
надати громадські організації, освітні заклади, благодійні фонди, діяльність яких 
спрямована на розвиток у практично всіх сферах. 

Таблиця 8. Діючі міжнародні фонди, програми та проекти, які можуть фінансувати та надавати технічну підтримку 
в реалізації проектів місцевого розвитку у Чернівецькій області (станом на 2021 р.) 

Назва організації / джерела 
допомоги 

Основні напрями надання фінансової і технічної 
допомоги 

Операційні цілі 
Стратегії розвитку 

Дзвиняцької 
об’єднаної 

територіальної 
громади, завдання 

яких можуть 
фінансуватися з 
даного джерела 

Програма «Децентралізація 
приносить кращі результати та 
ефективність» (DOBRE) 

https://www.globalcommunities.or
g/dobre 

покращене стратегічне планування; 

місцевий економічний розвиток 

покращення комунальних послуг; 

покращення роботи місцевих органів 
самоврядування; 

бюджетування та управління фінансами; 

покращення в залученні громадян; 

місцеві ради молоді; 

публічна інформація ікомунікація 

Усі 
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Британська Рада 

http://www.britishcouncil.org.ua 

• освіта; 

• надання допомоги в реалізації соціальних проектів. 

3.1, 3.2 

Гранти від Фонду демократії 
посольства США 

https://ua.usembassy.gov/uk/educ
ation-culture-uk/democracy-grants-
uk/ 

• сприяння інноваціям, розвиток культури 
підприємництва, становлення гендерної рівності в 
Україні; 

• виховання поваги до інтелектуальної власності; 

• покращення бізнес-клімату та сприяння розвиткові 
малих і середніх підприємств, підвищення 
енергоефективності; 

• антикорупційні програми та прозорість органів 
влади: просування системи е-врядування на 
місцевому рівні; 

• здійснення регуляторної реформи для зменшення 
можливостей застосування корупційних схем. 

1.1, 1.2, 2.1, 
3.4 

Європейськийбанкреконструкціїір
озвитку (European Bank for 
Reconstruction and Development) 

https://www.ebrd.com/home 

• сприянняінвестиціямувиробництво, 
атакожусферупослугіфінансовийсектортапов’язанузн
имінфраструктуру; 

• 
стимулюванняключовихіекономічнообґрунтованихпр
оектів, наданнятехнічноїдопомогидляпідготовки, 
фінансуванняіреалізаціїпроектівтощо. 

1.1, 1.2 

Європейська молодіжна фундація 
(European Youth Fondation) 

https://www.coe.int/en/web/euro
pean-youth-foundation/how-to-
apply 

діяльність, спрямована на соціальні зміни, які 
залучають молодь на місцевому рівні. 

3.4 

Міжнародний жіночий фонд 
Мама Кеш (Mama  Cash) 

https://www.mamacash.org/ru/kog
o-my-finansiruem 

ініціативи в сфері прав жінок. 3.1, 3.3 

Міжнародний фонд 
“Відродження” 

http://www.irf.ua 

• боротьба з корупцією у владі через посилення тиску 
громадськості та сприяння антикорупційним 
реформам; 

• моніторинг і документація ситуації з правами 
людини, потрібна для того, щоб домогтися 
запровадження антидискримінаційного 
законодавства та практик і зменшити масштаби 
зловживань у в'язницях і СІЗО; 

• забезпечення доступу бідних і вразливих верств 
населення до правосуддя та посилення їхніх 
правових можливостей; 

• посилення правових можливостей ромів, розвиток 
інтеграційних моделей, які запроваджуватимуть 
молоді освічені ромські лідери; 

3.3, 3.4 
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• боротьбу з політичним популізмом і сприяння 
усвідомленому вибору; 

• запровадження практик і механізмів, що регулюють 
конфлікт інтересів; 

• просування цінностей відкритого суспільства за 
допомогою зобов'язань України перед ЄС; 

• створення прецедентів підзвітного використання 
коштів у сфері охорони здоров'я; 

• вироблення збалансованої та недискримінаційної 
наркополітики. 

Міністерство закордонних справ 
Естонії 

https://vm.ee/en/activities-
objectives/development-
cooperation-and-humanitarian-aid 

https://kyiv.mfa.ee/uk 

підвищення потенціалу урядових та муніципальних 
установ, а також неурядових організацій і фондів, що 
діють в громадських інтересах. 

3.4 

Монсанто  Україна 

http://www.monsantoglobal.com/g
lobal/ua/ourcommitments/pages/d
efault.aspx 

• освітні програми для сільської місцевості 
(підтримка шкіл, бібліотек, наукових центрів, 
навчальних програм для фермерів); 

• програми зі сталого розвитку середовища громад, у 
тому числі підтримка програм з покращення 
енергоефективності та доступу до чистої води, 
підтримка центрів для людей з особливими 
потребами, забезпечення інших місцевих потреб. 

1.1, 2.1, 3.1, 
3.2 

Німецька служба старших 
експертів SES 

https://dzentrum.com.ua/biz/ses 

сприяння професійно-технічної освіти, кваліфікації та 
підвищення кваліфікації фахівців і керівних 
працівників всередині країни і за кордоном, 
особливо в країнах, що розвиваються, і країнах з 
перехідною економікою. 

1.1 

Німецьке товариство 
міжнародного співробітництва 
(Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) 

https://www.giz.de 

• енергоефективність у громадах, лікарнях; 

• розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі 
збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб; 

• інтегрований розвиток міст в Україні; 

• підтримка реформи децентралізації. 

2.1, 3.4 

Німецько-Український фонд 

http://guf.gov.ua 

кредитування малих і середніх підприємств у 
сільській місцевості, тобто населених пунктах, 
чисельність населення яких не перевищує 100 тис. 
Мешканців 

1.1, 1.2 

Північна екологічна фінансова 
корпорація (НЕФКО) 

http://www.nefco.org 

охорона довкілля. 2.1 

Посольство Норвегії в Україні 

https://www.norway.no/en/ukrain

ефективне управління, права людини, верховенство 
закону, заходи по боротьбі з корупцією та 

2.1, 3.4 
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e/norway-ukraine/grands-and-
projects 

енергоефективність. 

Посольство Федеративної 
Республіки Німеччини в Україні 

https://kiew.diplo.de/ua-
uk/themen/wirtschaft/kleinstprojek
te-2018/1232284 

• децентралізація та зміцнення структур 
громадянського суспільства; 

• енергетика й енергоефективність; 

• сприяння сталій економічній політиці (зокрема, 
стосовно малого та середнього  підприємництва). 

1.1, 1.2, 2.1, 
3.1, 3.2, 3.4 

Програма Кусаноне. Допомога 
Японії Україні 

http://www.ua.emb-
japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html 

• медична допомога; 

• освіта; 

• надання допомоги вразливому прошарку 
населення; 

• суспільний добробут; 

• навколишнє середовище. 

2.1, 3.1, 3.3 

Програма Ради Європи 
"Децентралізація і територіальна 
консолідація в Україні" 

http://www.slg-coe.org.ua 

підтримка децентралізації та сталого місцевого 
управління. 

3.4 

Програма розвитку ООН в Україні 

http://www.ua.undp.org/content/u
kraine/uk/home.html 

налагодження партнерство з  національними та  
місцевими органами влади, організаціями громад, 
приватного сектору та іншими агентствами ООН для 
відчутного покращення життя людей (викорінення 
бідності, підвищення потенціалу населення, 
забезпечення рівного доступу до результатів 
розвитку, збереження навколишнього середовища та 
сприяння демократичному врядуванню). 

2.1, 3.4 

Програма COSME 

http://cosme.me.gov.ua 

створення сприятливих умов для розвитку малого та 
середнього бізнесу. 

1.1, 1.2 

Програма U-LEAD 

https://tsnap.ulead.org.ua 

створення прозорої і підзвітної багаторівневої 
системи управління, яка реагуватиме на потреби 
громадян. 

3.4 

Програма Еразмус для молодих 
підприємців 

https://www.erasmus-
entrepreneurs.eu 

програма ЄС з міжнародного обміну, яка дає 
молодим або діючим підприємцям можливість 
навчатися у досвідчених керівників малого бізнесу в 
інших країнах-учасницях Програми. 

1.1, 1.2 

Програми соціальних інвестицій 
“Україна – житниця майбутнього” 
від компанії “Байєр” 

http://www.bayer.ua/development
/reports/grain_basket_of_the_futu
re 

• освітні програми для сільської місцевості, зокрема 
підтримка шкіл, бібліотек, наукових центрів, 
навчальних програм для фермерів; 

• програми зі сталого розвитку середовища громад, у 
тому числі підтримка програм з покращення 
енергоефективності та доступу до чистої води, 
підтримка центрів для людей з особливими 
потребами, забезпечення інших місцевих потреб. 

2.1, 3.1, 3.2 

Фонд Братів Кличків всеукраїнські благодійні проекти у сфері освіти, 2.1, 3.1, 3.2 
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http://www.klitschkofoundation.or
g 

спорту та науки. 

Фонд Джона і Кетрін Макартур 

https://www.macfound.org/about 

• права людини та міжнародне правосуддя, безпека; 

• збереження стійкого розвитку, міграції; 

• середня освіти для дівчаток в країнах, що 
розвиваються; 

• репродуктивне здоров’я. 

3.1 

Фонд досліджень та допомоги 
приватному сектору (FASEP) 

http://region.kname.edu.ua/index.
php/ru/granti/165-fond-
doslidzhen-tadopomogi-
privatnomu-sektoru-fasep-3 

інфраструктурні проекти в рамках стратегій розвитку 
(громадський транспорт (трамваї, метро, потяги, 
аеропорти), охорона навколишнього середовища 
(питна вода, очищення каналізаційних відходів, 
управління водними ресурсами, твердими 
відходами, проекти, передбачені Кіотським 
протоколом), енергетика (зокрема, відновлювана 
енергетика та підвищення енергоефективності), 
охорона здоров’я, агропромисловість та іригація, що 
реалізуються органами місцевої влади, та до яких 
можуть залучатися французькі підприємства 
(виробники обладнання, інженери, розробники, 
тощо). 

1.2, 2.1 

Фонд «Східна Європа» 

http://eef.org.ua 

• місцевий соціальний розвиток; 

• місцевий економічний розвиток; 

• ефективне управління та громадянське суспільство; 

• енергоефективність та екологія. 

1.1, 1.2, 
2.1,3.4 

Фонд Фрідріха Науманна 

https://ukrajina.fnst.org 

• місцеве самоврядування й орієнтована на 
громадян муніципальна політика; 

• сучасна політика підтримки МСП. 

1.1, 1.2, 3.4 

Швейцарськаагенціязрозвиткутас
півробітництва (Swiss Agency for 
Development and Cooperation SDC) 

https://www.eda.admin.ch/deza/e
n/home/countries/ukraine.html 

• місцевесамоврядуваннятадецентралізація; 

• здоров’я; 

• сталаенергетика, вода,  навколишнєсередовище, 
містобудування; 

• соціальніпослуги; 

• розвитокторгівлі, 
розвиткумалихтасередніхпідприємств (МСП). 

1.1, 1.2,  2.1, 
3.3, 3.4 

Швейцарсько-український проект 
"Підтримка децентралізації в 
Україні" DESPRO 

http://despro.org.ua/ 

допомога об’єднаним громадам, 
водопостачання,поводження з твердими побутовими 
відходами. 

2.1, 3.4 

Шведсько-український проект 
“Підтримка децентралізації в 
Україні” 

http://sklinternational.org.ua/ua 

фінансова децентралізація, децентралізація у сфері 
освіти, комунікація реформ. 

3.1, 3.4 
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PUM  Netherlands  Senior  Experts 

https://www.pum.nl/ru 

допомагатикомунальнимпідприємствамтаорганаммі
сцевогосамоврядуваннястосовнопроблем, 
якістосуютьсязбереженнядовкілля, 
енергозбереженнятавідновлювальноїенергетики, 
очищеннястоків, побутовихвідходів, 
постачанняпитноїводи. 

2.1 

Western  NIS  Enterprise  Fund  
(WNISEF) 

http://wnisef.org/uk 

розвиток підприємства,  малого  та  середнього  
бізнесу. 

1.1, 1.2 

USAID: агентство США з 
міжнародного розвитку 

https://www.usaid.gov/where-we-
work/europe-and-eurasia/ukraine 

•  демократія, права людини та врядування; 

•  сільське господарство; 

•  охорона довкілля та протидія змін клімату; 

•  економічний розвиток; 

•  охорона здоров’я. 

1.1, 1.2, 2.1, 
3.3, 3.4 

Представництво МОМ в Україні 

https://iom.org.ua/ua 

допомога внутрішньо переміщеним особам (ВПО) і 
людям, які зазнали наслідків конфлікту, протидія 
торгівлі людьми, управління міграційними 
процесами, міграція та розвиток, розроблення 
політики в галузі охорони здоров’я, популяризація 
культурного розмаїття та протидія ксенофобії та 
нетерпимості. 

1.1, 1.2, 3.1, 
3.2, 3.3 

Український культурний фонд 

https://ucf.in.ua/ 

• Знакові події 

• Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти. 

• Інноваційний культурний продукт 

• Аналітика культури 

• Інклюзивне мистецтво 

• Аудіовізуальне мистецтво 

• Мережі й аудиторії 

• Культура. Туризм. Регіони 

• Культура заради змін 

• Культурні столиці 

• Культура в часи кризи: інституційна підтримка 

1.1, 1.2, 3.2, 
3.4 
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СИСТЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ, 
А ТАКОЖ ЗАСАДИ ЇЇ АКТУАЛІЗАЦІЇ 

Інституціональну структуру системи впровадження, моніторингу, оцінювання та актуалізації 
Стратегії розвитку Мамалигівської територіальної громади на 2021-2027 роки формують: 

Сільський голова Мамалигівської територіальної громади; 

Мамалигівська сільська рада; 

робоча група з управління реалізацією Стратегії; 

підрозділи Мамалигівської сільської ради і підпорядковані їй установи; 

виконавці завдань та їх партнери, визначені у Плані завдань. 

Система впровадження Стратегії 

Основні принципи реалізації стратегії 

Реалізація Стратегії відбуватиметься з дотриманням засад, які передбачають використання 
місцевих ресурсів і потенціалу, а також зовнішніх можливостей розвитку, усунення перешкод 
і диспропорцій розвитку, забезпечення соціально-економічної і просторової єдності громади, 
із залученням мешканців та інших зацікавлених сторін до процесу керування справами 
громади. Принципи реалізації Стратегії такі: 

принцип відповідального розвитку, який поєднує конкурентоспроможність економіки, 
турботу про довкілля і якість життя мешканців з одночасним дотриманням стабільності 
фінансів громади; 

принцип соціально чутливого розвитку, згідно з яким головними бенефіціарами розвитку є 
усі без винятку мешканці, а пріоритетне значення має розвиток, який залучає, а не 
виключає осіб, і формує соціальну солідарність та відчуття місцевої спільноти; 

принцип рівності можливостей і відсутності дискримінації, який означає, що кожний 
(незважаючи на стать, вік, стан здоров’я, колір шкіри, етнічне походження, 
віросповідання, світогляд чи сексуальну орієнтацію) є адресатом стратегії, може брати 
участь у запланованій нею діяльності, має однакові права та обов’язки, а також рівний 
доступ до ресурсів і можливостей розвитку; 

принцип сталого територіального розвитку, який передбачає гармонійний розвиток усієї 
громади, враховуючи внутрішні відмінності, використовуючи місцеві ресурси і 
потенціал, усуваючи бар’єри розвитку; 

принцип інтегрованого підходу, який передбачає комплексне втручання органу місцевого 
самоврядування у різних формах (інфраструктурних і так званих м’яких проектів), а 
також інтеграцію соціально-економічного і територіального виміру в рамках цього 
втручання; 
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принцип участі і партнерства, який передбачає ефективну співпрацю різних суб’єктів, 
середовищ та інституцій задля досягнення цілей стратегії, зокрема залучення 
мешканців і мешканок до управління справами громади; 

принцип узгодженості з цілями державної і регіональної політики розвитку з дотриманням 
програмної автономії стратегії розвитку громади; 

принцип прозорості, який гарантує прозорість діяльності, інформування і консультування 
рішень і підходів до розвитку; 

принцип гнучкості, тобто реагування на зміни, які відбуваються у громаді та навколо неї; 

принцип раціональності та ефективності, який передбачає управління ресурсами таким 
способом, який гарантуватиме цільове використання й ощадливий підхід до реалізації 
завдань з одночасним досягненням найкращих ефектів з понесених витрат; 

принцип концентрації фінансової активності на визначених пріоритетах, який вказує на 
пріоритети фінансування для програм і проектів, прямо передбачених стратегією, а 
також тих, які безпосередньо випливають з неї (стосується однаково бюджету громади, 
як і зовнішніх джерел); 

принцип відкритості, який передбачає можливість виконання завдань та ініціатив задля 
досягнення цілей стратегії, навіть якщо вони не вказані у ній буквально. 

Організаційний рівень 

З метою забезпечення результативності та ефективності виконання завдань рекомендується 
створення робочої групи з управління реалізацією Стратегії. 

Цей орган формуються розпорядженням Голови громади, а до його складу запрошуються 
працівники сільської ради та підпорядкованих їй закладів, а також представники різних 
соціальних груп, на зразок того, як було сформовано Робочу групу з розробки Стратегії. 
За координацію роботи робочої групи з управління реалізацією Стратегії відповідає Сільський 
Голова. 

Обсяг повноважень даного органу повинен охоплювати: 

координацію співпраці з іншими публічними установами, громадськими організаціями та 
підприємствами; 

пошук партнерів для виконання завдань, визначених у Стратегії; 

створення та збір пропозицій щодо нових завдань від вигодонабувачів (зацікавлених 
сторін) та партнерів по виконанню завдань; 

пошук нових джерел фінансування виконання запланованих завдань; 

гармонізацію виконання завдань, записаних у Стратегії, з іншими планувальними 
документами (зокрема, програмою/планом соціально-економічного розвитку громади, 
бюджетом сільської ради, генеральними планами і т.п.); 
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підготовку звітів з реалізації Стратегії (зокрема, звітів на основі аналізу показників) на 
потреби моніторингу та оцінювання, а також інших звітів на потреби стратегічного 
планування та управління; 

співпрацю з Головою та Радою Громади в рамках процесу актуалізації змісту Стратегії; 

виконання завдань, пов’язаних з інформуванням широкої громадськості про Стратегію та її 
популяризацією. 

Всі партнери, які задіяні в процесі виконання завдань та реалізації проектів, визначених 
в Стратегії, повинні активно співпрацювати між собою, а також з робочою групою з управління 
реалізацією Стратегії. Робоча група з управління реалізацією Стратегії повинна узгоджувати 
конкретні засади виконання певного завдання/завдань з відповідною установою громади або 
підрозділом сільської ради, який згідно з текстом Стратегії, є відповідальним за виконання 
цього завдання/завдань. 

Діяльність з виконання завдань повинна забезпечуватися належним фінансуванням, 
відповідно, вона вимагає координації на рівні бюджету громади. 

Методологічній рівень 

Важливу роль в методологічній підтримці робочої групи з управління реалізацією Стратегії та 
Голови відіграє Рада громади. 

Зокрема до її завдань належать: 

гарантування досягнення передбачених Стратегією стратегічних і операційних цілей; 

оцінювання відповідності Стратегії умовам зовнішнього середовища та актуальним 
потребам громади, можливостям її розвитку; 

прийняття рішень щодо ймовірної актуалізації Стратегії. 

Громадський рівень 

Громадський рівень охоплює пропаганду завдань Стратегії серед мешканців і мешканок 
громади та інших зацікавлених сторін, а також заохочення останніх до участі в їх виконанні. 
Метою просування Стратегії є інформування якомога більшої кількості учасників, зацікавлених 
сторін та потенційних партнерів про напрями діяльності, передбачені Стратегією. 

Запропонована діяльність, зокрема, охоплює: 

організацію внутрішніх зустрічей для всіх працівників органу місцевого самоврядування, 
на яких документ буде обговорено та пояснено; 

розробку короткого інформаційно-пропагандистського матеріалу, в якому представляється 
зміст Стратегії; 

поширення серед широкого загалу інформаційно-пропагандистського матеріалу разом із 
кінцевою повною версією документу або окремо; 

організацію публічних зустрічей, метою яких є популяризація ідей Стратегії; 

інтерв’ю представників влади громади для місцевих і регіональних засобів масової 
інформації. 
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Моніторинг, оцінювання і актуалізація документу 

Основою успішного виконання завдань, спрямованих на досягнення цілей Стратегії розвитку 
Мамалигівської територіальної громади на 2021-2027 роки, є відстеження поступу в їх 
виконанні, а також здатність реагувати на відхилення між плановими та фактичними 
показниками. Для цього передбачена процедура моніторингу, оцінювання та актуалізації змісту 
Стратегії. 

Процедура звітування 

Звітування про перебіг реалізації Стратегії (для потреб моніторингу та оцінювання) буде 
здійснюватися щороку, базуючись на аналізі зазначених у Стратегії показників. Аналіз здійснює 
робоча група з управління реалізацією Стратегії на основі як статистичних показників, так і 
даних партнерів по реалізації Стратегії. Показники продукту, результату та впливу представлені 
в змісті Стратегії. 

Підсумковий звіт буде містити достовірні і належним чином задокументовані кількісні дані, 
отримані в процесі реалізації Стратегії, у порівнянні з базовими значеннями, а також подавати 
висновки і рекомендації (при необхідності) щодо коригуючих заходів, наприклад, у випадку 
підтвердження неправильності тих чи інших дій або наявності суттєвих відхилень від 
запланованих результатів. Така попередньо опрацьована інформація буде подаватися 
керівництву громади, яке на її підставі оцінюватиме ефективність процесу реалізації Стратегії, 
а також (при необхідності) реагувати на зміни ситуації у внутрішньому і зовнішньому 
середовищі, які обумовлюють доцільність внесення тих чи інших доповнень та/або 
обґрунтованих змін у текст Стратегії. 

Процедура перегляду та актуалізації документу 

Стратегія передбачає, що Секретар Мамалигівської сільської ради за погодженням з Головою 
збирає в кінці кожного календарного року спеціальне засідання сільської ради. На цьому 
засіданні, на основі матеріалів, підготовлених робочою групою з управління реалізацією 
Стратегії, сільська рада здійснює перегляд і оцінює річний звіт про реалізацію Стратегії. Сільська 
рада громади обговорює з Головою пропозиції необхідних змін у досягненні цілей та виконанні 
завдань (рекомендується ведення протоколу засідання). За результатами обговорення Голова, 
при необхідності, приймає рішення про внесення таких змін в Стратегію. Робоча група 
з управління реалізацією Стратегії за поданням Голови вносить зміни в текст Стратегії і подає їх 
на затвердження рішенням сесії сільської ради (актуалізація Стратегії). 

У 2023 р. Стратегія підлягає обов’язковій актуалізації та доповнення новим Планом завдань 
Стратегії до 2027 року. 
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ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ (КОРОТКОТЕРМІНОВА ПЕРСПЕКТИВА) 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1: КОНКУРЕНТНА МІСЦЕВА ЕКОНОМІКА, ЯКА ВИКОРИСТОВУЄ СТРАТЕГІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, 
ТРАНСПОРТНУ ДОСТУПНІСТЬ, СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДИ ТА ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ МЕШКАНЦІВ І МЕШКАНОК 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.1: 
Підтримка і просування підприємництва, а також створення 
сприятливих умов для розвитку економічної діяльності та 
інвестування на території громади 

 

№ 
Діяльність/ 
завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / завдання 

Показник оцінювання 
результату діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальни
й за виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 
/ кошти з 
бюджету ТГ 

Термін 
реалізації 

1.1.1. Розробити 
містобудівну 
документацію 
Мамалигівської 
громади 

Розроблено 
Генеральний план ТГ 

Розроблені детальні 
плани на всі землі ТГ 

Генеральний план 
включає вимоги щодо 
безпеки проживання 
населення, 
забезпечення 
санітарно-гігієнічних і 
екологічних вимог, 
раціонального 
визначення меж 
землекористувань, зон 
житлової, суспільної, 
промислової забудови, 
розвиток інженерно-

Відсоток підготовленої 
документації для 
підтримки і розвитку 
економічної діяльності 
на території громади 

[очікуваний тренд: ] 

Генеральний 
план ТГ 

Детальні 
плани 
територій 

Рішення сесії 
ради громади 

Керівник відділу 
містобудування, 
архітектури та 
ЖКГ 

Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2022-2023 
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транспортної 
інфраструктури, 
впорядкування 
територій, збереження 
історико-культурної 
спадщини і 
ландшафтів ТГ 

Підготовлені умови 
для економічного 
розвитку ТГ 

1.1.2. Розробити 
інвестиційний 
паспорт громади 
і просувати 
пропозицію до 
потенційних 
інвесторів 

Підготовлено 
українською і 
англійською мовами 
інвестиційний паспорт 
громади (зокрема, 
каталог ділянок під 
господарську 
діяльність з їх 
характеристикою). 

Кількість 
інвестиційних 
пропозицій, 
підготовлених на 
потреби каталогу (10 
шт.) 

Формування 
пропозиції для 
інвесторів 

Спрощення 
налагодження 
контактів з 
інвесторами та 
представлення їм 
пропозицій ТГ 

Формування місцевої 
торгової марки 

Рівень зацікавленості 
територією громади 
серед потенційних 
інвесторів (кількість 
запитів інвесторів та 
представлених 
пропозицій) 

Обсяг залучених 
інвестицій 

 [очікуваний тренд: ] 

Статистичні 
дані 

Каталог 
інвестиційних 
пропозицій 

Заступник 
голови 

Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні, 
кошти суб’єктів 
господарської 
діяльності 

2022 

1.1.3. Розробити 
програму 
підтримки 
малого бізнесу в 
громаді 

Запроваджено систему 
диференційованих 
ставок податків та 
вартості оренди 
приміщень в залежності 

Зменшення рівня 
безробіття в громаді 

Збільшення 
економічної активності 

Кількість малих і мікро 
підприємств на території 
громади 

[очікуваний тренд: ] 

Статистичні 
дані 

Звіт про 
виконання 

Секретар ради Бюджет ТГ 2023 
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від пріоритетності видів 
бізнесу, їх новизни, 
засновників 
(преференції для 
безробітних, в т.ч. 
жінок, які хочуть 
розвивати свій власний 
бізнес) 

Активізація діяльності 
центру підтримки 
бізнесу при сільській 
раді, який надає 
консультації з питань 
відкриття чи 
реорганізації бізнесу 

мешканців і мешканок 
громади, зокрема осіб 
з вразливих груп 
населення 

Кількість безробітних 

[очікуваний тренд: ] 

бюджету 

1.1.4. Створити на 
офіційному сайті 
громади розділ 
для просування 
продукції 
місцевого 
бізнесу 

На офіційному сайті 
громади створено 
розділ, де місцевий 
бізнес зможе 
публікувати 
інформацію про свою 
продукцію. 

Промоція продукції 
місцевих виробників, 
зростання попиту на 
місцеві послуги та 
товари 

Сприяння наповненню 
бюджету підприємств і 
громади 

Кількість підприємств, 
які рекламуються на 
сайті 

Сума надходжень до 
бюджету від єдиного 
податку та доходів 
фізичних осіб 

[очікуваний тренд: ] 

Статистичні 
дані 

Звіт про 
виконання 
бюджету 

Спеціаліст по 
зв'язках з 
громадськістю 

Бюджет ТГ 2022 

1.1.5. Підтримати і 
просувати 
підприємництво 
та кращу фахову 
підготовку в 
школах, зокрема 
створити на базі 

Закуплено 
обладнання для 
швейної, столярної, 
електротехнічної 
майстерень і 
харчового 
виробництва 

Ріст рівня 
підприємницьких і 
фахових 
компетентностей учнів 
Збільшення 
економічної активності 
мешканців і мешканок 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
підтримкою 
підприємництва 
громадою. 

[очікуваний тренд: ] 

Статистичні 
дані 

Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 

Заступник 
сільського 
голови 

Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні, 
кошти суб’єктів 

2022-2023 
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навчальних 
закладів фахові 
майстерні 

громади, зокрема осіб 
з вразливих груп 
населення 

Рівень безробіття серед 
молоді 

[очікуваний тренд: ] 

послуг 

Звіт про 
виконання 
інвестиційног
о проекту 

господарської 
діяльності 

1.1.6. Створити умови 
для державно-
приватного 
партнерства у 
сфері 
економічного 
розвитку 
території 
громади, 
зокрема 
створити на 
кордоні з 
Молдовою 
логістичний 
центр 

Розроблено 
містобудівну 
документацію. 

Залучено інвесторів на 
умовах державно-
приватного 
партнерства. 

Формування 
пропозиції для 
інвесторів 

Зменшення рівня 
безробіття в громаді 

Сприяння наповненню 
бюджету підприємств і 
громади 

Залучення ресурсів 
приватного сектору 
для реалізації 
важливих економічних 
проектів на території 
громади. 

Рівень зацікавленості 
територією громади 
серед потенційних 
інвесторів 

Обсяг залучених 
інвестицій 

Сума надходжень до 
бюджету від єдиного 
податку та доходів 
фізичних осіб. 

[очікуваний тренд: ] 

Статистичні 
дані 

Звіт про 
виконання 
бюджету 

Голова Бюджет ТГ, 
кошти суб’єктів 
господарської 
діяльності 

2022 

1.1.7. Розробити 
спільні 
промоційні 
матеріали 
місцевих  
сільгоспвиробни
ків, підприємців і 
громади 

Розроблені 
промоційні матеріали 
місцевих підприємців 
та громади: папки, 
ручки, подарункові 
набори 

Просування ТГ як 
привабливого місця 
для започаткування і 
здійснення 
економічної діяльності 

Просування продукції 
місцевих виробників, 
зростання попиту на 
місцеві послуги і 
товари 

Кількість фермерів та 
підприємств, які 
співпрацюють з 
громадою у сфері 
спільного просування 

Сума надходжень до 
бюджету від єдиного 
податку та доходів 
фізичних осіб 

Звіт про 
виконання 
бюджету 

Спеціаліст по 
зв'язках з 
громадськістю 

Бюджет ТГ, 
кошти суб’єктів 
господарської 
діяльності 

2022-2023 
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Сприяння зростанню 
доходів суб’єктів 
господарської 
діяльності та громади 

[очікуваний тренд: ] 

1.1.8. Облаштувати  
постійно діючі 
комунальні 
ринки у селах 
Мамалига та 
Драниця 

Облаштовано по 30 
безпечних місць для 
торгівлі, парковки для 
автомобілів 

Забезпечення 
стабільних темпів 
економічного 
зростання. 

Сприяння наповненню 
бюджету громади 

Покращення безпеки 
на дорогах і 
забезпечення 
санітарних норм 
торгівлі харчовими 
продуктами 

Кількість суб’єктів 
господарської 
діяльності, які 
користаються послугами 
ринків. 

Сума надходжень до 
бюджету від 
комунальних ринків 

[очікуваний тренд: ] 

ДПІ 

Звіт про 
виконання 
бюджету 

Заступник 
голови 

Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2022-2023 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1: КОНКУРЕНТНА МІСЦЕВА ЕКОНОМІКА, ЯКА ВИКОРИСТОВУЄ СТРАТЕГІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, 
ТРАНСПОРТНУ ДОСТУПНІСТЬ, СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДИ ТА ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ МЕШКАНЦІВ І МЕШКАНОК 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.2: 
Активізація сфери рекреації і туризму, а також використання в 
суспільній і економічній діяльності ключових природних 
ресурсів громади 

 

№ 
Діяльність/ 
завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат реалізації 
діяльності / 
завдання 

Показник оцінювання 
результату діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальни
й за виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 
/ кошти з 
бюджету ТГ 

Термін 
реалізації 

1.2.1. Створити 
рекреаційно-
відпочинкові 
зони  з 
покращеною 
інфраструктурою 
для мешканців і 
мешканок та 
бізнесу  навколо 
водоймищ біля 
входу в печеру 
«Буковинка» у с. 
Стальнівці 

Побудована вздовж 
туристичної атракції 
мала туристична 
інфраструктура (лавки 
- 10, смітники - 10, 
місця для відпочинку - 
2, біотуалети - 1) 

Розвиток 
інфраструктури 
рекреації, спорту і 
туризму для 
мешканців і 
мешканок, туристів і 
гостей 

Зростання 
привабливості 
громади щодо 
можливостей для 
проведення вільного 
часу, рекреації, спорту 
і туризму 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок, а 
також туристів і гостей 
можливістю заняття 
спортом та рекреації 

[очікуваний тренд: ] 

Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Звіт про 
виконання 
інвестиційног
о проекту 

Звіт про 
виконання 
бюджету 
громади 

Дослідження 
рівня задово-
лення 

Староста  Бюджет ТГ, 
кошти суб’єктів 
господарської 
діяльності 

2023-2024 
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туристів 

1.2.2. Облаштувати 
веломаршрути в 
Мамалигівській 
громаді  з 
використанням  
культурної 
(матеріальної та 
нематеріальної) 
спадщини, 
наявних 
історичних 
об’єктів 

Облаштовані 3 
маршрути для 
велосипедистів  на 
території 

Розвиток 
інфраструктури 
рекреації, спорту і 
туризму для мешканців 
і мешканок, туристів та 
гостей 

Зростання 
привабливості громади 
щодо можливостей для 
проведення вільного 
часу, рекреації, спорту і 
туризму 

Формування пропозиції 
для туристів і гостей 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок, а 
також туристів і гостей 
можливістю заняття 
спортом та рекреації 

Інтенсивність руху по 
стежках і маршрутах 

[очікуваний тренд: ] 

Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Звіт про 
виконання 
інвестиційног
о проекту 

Звіт про 
виконання 
бюджету 
громади 

Заступник 
голови 

Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2022 

1.2.3. Організувати 
фестиваль 
національної 
страви 
«Мамалига» 

Щорічний фестиваль, у 
якому приймають 
участь мінімум 20 
учасників, 
представники мінімум 
3 різних 
національностей 

Збільшення 
пропозиції заходів, 
скерованих на 
мешканців і 
мешканок, а також на 
туристів і гостей  

Розвиток культури 
національних 
меншин. 

Підтримка культурної 
диверсифікації регіону 

Кількість організацій та 
індивідуальних учасників 
фестивалю 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок, а 
також туристів і гостей 
фестивалю 

[очікуваний тренд: ] 

Статистичні 
дані 

Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Звіт про 
виконання 
бюджету 
громади 

Секретар ради Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні, 
кошти суб’єктів 
господарської 
діяльності 

Щорічно з 
2022 
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1.2.4. Підготувати 
документацію та 
провести 
ознакування, 
встановити 
обладнання для 
проведення 
екскурсій в  
печері 
"Буковинка" 

Отримано дозвіл на 
проведення екскурсій 
в печеру "Буковинка" 

Розвиток 
інфраструктури 
рекреації і туризму для 
мешканців і мешканок, 
туристів та гостей 

Зростання 
привабливості громади 
щодо можливостей для 
проведення вільного 
часу, рекреації, спорту і 
туризму 

Формування пропозиції 
для туристів і гостей 

Кількість туристичних 
фірм, які включили 
печеру "Буковинка" у 
свої туристичні маршрути 

[очікуваний тренд: ] 

Аналіз 
документів 

Заступник 
сільського 
голови 

Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні, 
кошти суб’єктів 
господарської 
діяльності 

2023-2024 

1.2.5. Провести 
електронну 
туристичну 
рекламу громади 
(спеціальна 
закладка на веб-
сторінці громади, 
фільми на 
Youtube, 
фотографії в 
мережі тощо) 

На офіційному веб-
сайті громади 
створена спеціальна 
вкладка 

Сформований каталог 
фото та відео 
матеріалів про 
туристично 
привабливі об’єкти на 
території громади 

Популяризація 
туристичних об’єктів  

Залучення туристів і 
гостей 

Кількість опублікованих 
матеріалів про громаду 

[очікуваний тренд: ] 

Результати 
пошуку на 
пошукових 
серверах 

Спеціаліст по 
зв'язках з 
громадськістю 

Бюджет ТГ 2022-2023 



  
 

Децентpалізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) 
 

СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАМАЛИГІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 72 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2: КОМФОРТ ЖИТТЯ І БЕЗПЕКА МЕШКАНЦІВ І МЕШКАНОК У ЕКОЛОГІЧНОМУ ТА 
ІНФРАСТРУКТУРНОМУ ВИМІРАХ  
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1: Екологічна безпека та адаптація до змін клімату 
 

№ 
Діяльність/ 
завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності / 
завдання 

Показник оцінювання 
результату діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальни
й за виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 
/ кошти з 
бюджету ТГ 

Термін 
реалізації 

2.1.1. Запровадити 
селективний збір 
твердих 
побутових 
відходів 

Встановлено 150 
контейнерів для 
сортування ТПВ. 
Закуплено машину 
для збору та вивозу 
ТПВ. Закуплено 
обладнання 
пресування або 
перемелення пластику 
в співпраці з іншими 
громадами. 
Запроваджено 
щомісячний збір ТПВ 
за графіком в кожному 
селі  громади пластику 
та скла. 

Охорона 
навколишнього 
середовища 

Зменшення обсягів 
сміття шляхом 
відправки частини 
твердих побутових 
відходів на 
повторну 
переробку 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
станом природного 
середовища 

Відношення 
відсортованих твердих 
побутових відходів до 
невідсортованих 

[очікуваний тренд: ] 

Дослідження 
умов життя та 
якості публічних 
послуг 

Звіт 
комунального 
підприємства 

Керівник 
комунального 
підприємства 

Бюджет ТГ, 
кошти суб’єктів 
господарської 
діяльності, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2022-2023 

2.1.2. Придбати техніку 
для комунальних 
служб 

Закуплено бульдозер 
для захоронення ТПВ.  

Закуплено машину – 

Охорона 
навколишнього 
середовища 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
станом природного 

Дослідження 
умов життя та 
якості публічних 

Керівник 
комунального 
підприємства 

Бюджет ТГ, 
кошти суб’єктів 
господарської 

2021-2023 
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асенізатор 

Закуплено екскаватор 

Ліквідація 
стихійних 
сміттєзвалищ. 

Покращення 
вигляду 
сміттєзвалища. 

Покращення якості 
поверхневих вод 
та води в 
криницях. 

середовища 

Відповідність якості 
питної води санітарним 
нормам. 

[очікуваний тренд: ] 

послуг 

Звіт 
комунального 
підприємства 

діяльності, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2.1.3. Провести 
екологічну 
просвіту 
мешканців і 
мешканок 

22  годин занять з 
охорони 
навколишнього 
середовища в 
закладах освіти в рік 

1 проеклогічний захід 
на рік (толока, день 
довкілля, день землі) 

Ріст екологічної 
свідомості 
мешканців і 
мешканок 

Відношення 
відсортованих твердих 
побутових відходів до 
невідсортованих 

[очікуваний тренд: ] 

Дослідження 
шкільної 
документації 

Звіт 
комунального 
підприємства 

Директори шкіл Бюджет ТГ Щорічно 

2.1.4. Провести 
комплексну 
термомодерніза
цію громадських 
будівель (заміна 
джерел обігріву 
на сучасні та 
екологічні, 
термомодерніза
ція, 
встановлення 

Встановлення 
сонячних батарей на 
будівлі сільської ради 
та 2-х закладів освіти у 
співпраці з приватним 
сектором 

Покращення 
енергоефективнос
ті громадських 
будівель 

Зростання частки 
енергії з 
відновлювальних 
джерел в 
енергетичному 
балансі 

Зменшення 

Кількість модернізованих 
закладів 

[очікуваний тренд: ] 

Відсоток витрат на 
оплату комунальних 
послуг 

[очікуваний тренд: ] 

Звіти 
комунальних 
установ  

Заступник 
голови 

Бюджет ТГ,  
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2023-2024 
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відновлювальних 
джерел енергії)  

забруднення 
повітря, 
покращання якості 
повітря 

2.1.5. Побудувати 
каналізаційну 
систему i очисні 
споруди в с. 
Подвірне і 
Мамалига 

Підготовлена 
проектна 
документація на 
будівництво 
централізованої 
системи каналізування 
населених пунктів 

Збільшення 
доступності і 
покращання якості 
послуг каналізації 

Покращення умов 
проживання і 
ведення 
економічної 
діяльності  

Охорона і 
покращання стану 
навколишнього 
середовища, 
зокрема вод 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
діяльністю каналізаційної 
мережі  

Відсоток мешканців і 
мешканок, які 
користуються 
каналізацією 

[очікуваний тренд: ] 

Дослідження 
умов життя та 
якості публічних 
послуг 

Керівник відділу 
містобудування, 
архітектури та 
ЖКГ 

Бюджет ТГ, 
кошти суб’єктів 
господарюванн
я 

2022-2023 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2: КОМФОРТ ЖИТТЯ І БЕЗПЕКА МЕШКАНЦІВ І МЕШКАНОК У ЕКОЛОГІЧНОМУ ТА 
ІНФРАСТРУКТУРНОМУ ВИМІРАХ  

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2: 
Розвиток транспортної доступності та мобільності мешканців 
і мешканок 

 

№ 
Діяльність/ 
завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання 
(продукт)* 

Результат 
реалізації 
діяльності / 
завдання 

Показник оцінювання 
результату діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальни
й за виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування / 
кошти з 
бюджету ТГ 

Термін 
реалізації 

2.2.1. Відремонтувати 
дороги між 
населеними 
пунктами 
громади 

Відремонтована 
дорога між с. Несвоя 
і с. Балківці 
(асфальтове 
покриття) 

Покращання 
транспортного 
сполучення між 
окремими 
населеними 
пунктами громади 

Транспортна 
інтеграція громади 

Підвищення рівня 
комфорту i безпеки 
на дорогах, у т.ч. 
пішоходів та 
велосипедистів 

Рівень задоволеності 
мешканців і мешканок з 
якості дорожньої 
інфраструктури 

[очікуваний тренд: ] 

Тривалість подорожі між 
населеними пунктами 
громади 

Кількість дорожньо-
транспортних випадків, 
у т.ч. за участю пішоходів 
і/або велосипедистів 

[очікуваний тренд: ] 

Звіт про 
реалізацію 
інвестиційного 
проекту 

Дослідження 
умов життя 
і якості публічних 
послуг 

Дані поліції 

Голова Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2021-2022 
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2.2.2. Здійснити 
поточний ремонт 
вулиць 
населених 
пунктів громади 

По 2 вулиці у кожному 
селі. 
Пропозиція: 
Засипані 
щебенем/гравієм і 
вирівняні вулиці: 
- вул.  Жовтнева  в с. 
Драниця ; 
- вул.. О.Кобилянської  
в с. Драниця; 
- вул.. Кільцева в с. 
Драниця 
- вул. Савчука в с. 
Негринці 
- вул. 1 Травня в с. 
Негринці 
- вул. Зарічна в с. 
Негринці 
Село Мамалига: 
- вул. Поштова 
Село Кошуляни: 
- вул. Затишна 
Село Подвірне:  
вул. Благовісна,  
вул.. Миру частково,  
вул. Федьковича Ю.  
вул. Яремчука 
(частково)  
село Стальнівці: вул. 
Буковинська 

Покращення 
транспортної 
доступності громади 
і мобільності 
мешканців і 
мешканок 

Підвищення рівня 
комфорту i безпеки 
на дорогах, у т.ч. 
пішоходів та 
велосипедистів 

Збільшення 
комфорту 
проживання на 
території громади 

Рівень задоволеності 
мешканців і мешканок з 
якості дорожньої 
інфраструктури 

[очікуваний тренд: ] 

Кількість дорожньо-
транспортних випадків, у 
т.ч. за участю пішоходів 
і/та велосипедистів 

[очікуваний тренд: ] 

Звіт про 
реалізацію 
інвестиційного 
проекту 

Дослідження 
умов життя і 
якості публічних 
послуг 

Дані поліції 

Заступник 
голови 

Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2021-2023 
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2.2.3. Провести 
ямковий ремонт 
вулиць 
населених 
пунктів громади 

Відремонтоване 
асфальтоване 
покриття: 

- село Подвірне: вул. 
Головна,  вул. 
Яремчука (частково) 

 

Село Несвоя: вул. 
Незалежності  

Покращення 
транспортної 
доступності громади і 
мобільності 
мешканців і 
мешканок 

Підвищення рівня 
комфорту i безпеки 
на дорогах, зокрема 
пішоходів та 
велосипедистів 

Збільшення  
комфорту 
проживання на 
території громади 

Рівень задоволеності 
мешканців і мешканок з 
якості дорожньої 
інфраструктури 

[очікуваний тренд: ] 

Кількість дорожньо-
транспортних випадків, 
зокрема за участю 
пішоходів і/та 
велосипедистів 

[очікуваний тренд: ] 

Звіт про 
реалізацію 
інвестиційного 
проекту 

Дослідження 
умов життя і 
якості публічних 
послуг 

Дані поліції 

Заступник 
голови 

Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2022-2023 

2.2.4. Здійснити 
капітальний 
ремонт вулиць 
населених 
пунктів громади 

Проведено 
капітальний ремонт 

 вул.  Головна в с. 
Балківці 

вул. Шкільна в с. 
Стальнівці 

Село Мамалига: 

- вул. Миру 

Село Кошуляни: 

- вул. Молдавська 

Покращення 
транспортної 
доступності громади і 
мобільності 
мешканців і 
мешканок 

Підвищення рівня 
комфорту i безпеки 
на дорогах, у т.ч. 
пішоходів та 
велосипедистів 

Збільшення 
комфорту 
проживання на 
території громади 

Рівень задоволеності 
мешканців і мешканок з 
якості дорожньої 
інфраструктури 

[очікуваний тренд: ] 

Кількість дорожньо-
транспортних випадків, у 
т.ч. за участю пішоходів 
і/та велосипедистів 

[очікуваний тренд: ] 

Звіт про 
реалізацію 
інвестиційного 
проекту 

Дослідження 
умов життя і 
якості публічних 
послуг 

Дані поліції 

Заступник 
голови 

Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2022-2023 

* Вибір ради
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2: КОМФОРТ ЖИТТЯ І БЕЗПЕКА МЕШКАНЦІВ І МЕШКАНОК У ЕКОЛОГІЧНОМУ ТА 
ІНФРАСТРУКТУРНОМУ ВИМІРАХ 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.3: Забезпечення високого рівня публічної безпеки 
 

№ 
Діяльність/ 
завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності / 
завдання 

Показник оцінювання 
результату діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальни
й за виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 
/ кошти з 
бюджету ТГ 

Термін 
реалізації 

2.3.1. Забезпечити 
вуличне 
освітлення в 
селах Балківці, 
Стальнівці, 
Кошуляни, 
Подвірне, 
Негринці і 
Драниця 

Встановлене освітлення 
на вулицях: 
Ювілейна та Набережна 
в с. Балківці,  
Хотинська в с. 
Стальнівці, 
1 Травня, Річна та 
Квіткова в с. Негринці, 
Горіхова та Кільцева в с. 
Драниця,  Затишна, 28 
Червня, Панаса 
Мирного, Сонячна в с. 
Подвірне;  
Провулків: Ів. Франка в 
с. Кошуляни, Шкільний 
та Жовтневий в с. 
Подвірне  
Вулю Комарова 
і Привокзальна в с. 
Мамалига 

Підвищення рівня 
безпеки на 
вулицях 

Рівень відчуття безпеки 
мешканцями 

[очікуваний тренд: ] 

Кількість дорожньо-
транспортних випадків 

[очікуваний тренд: ] 

Звіт про 
реалізацію 
інвестиційного 
проекту 

Дослідження 
умов життя і 
якості публічних 
послуг 

Дані поліції 

Заступник 
голови 

Бюджет ТГ, 
кошти 
мешканців і 
мешканок 

2022-2023 
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2.3.2. Організувати 
централізовану 
систему 
відеонагляду на 
території 
громади 

Встановлені: 

- встановити 
апаратний 
централізований 
комплекс 
відеонагляду 

- по 2 камери відео 
нагляду на кожній 
ЗОШ; 

-  1 камера відео 
нагляду на кожному 
ЗДО; 

- 2 камери 
відеонагляду на в'їзді 
населені пункти 

Запобігання 
порушенню 
законодавства 

Підвищення рівня 
безпеки 

Збільшення рівня 
розкриття злочинів 

Рівень відчуття безпеки 
мешканцями 

Кількість розкритих справ 
завдяки використання 
відеозаписів 

[очікуваний тренд: ] 

Звіт про 
реалізацію 
інвестиційного 
проекту 

Дослідження 
умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

 

Заступник 
голови 

Бюджет ТГ, 
кошти суб’єктів 
господарської 
діяльності 

2021-2023 

2.3.3. Налагодити 
співпрацю у 
сфері безпеки, 
насамперед 
протиповіневої 

Підписаний договір 
про співпрацю з 
обласною ДСНС та 
Управлінням поліції 

- проведено 2 
навчання для 
працівників МПРО 

- проведено 2 
навчання для 
волонтерських 
команд та закладів 
комунальної 
власності; 

- проведення 14 

Покращення 
протиповіневої 
безпеки 

Розмір втрат у випадку 
повені 

[очікуваний тренд: ] 

 

Рівень відчуття 
безпеки 
мешканцями 

Керівник відділу 
мобілізаційної 
роботи, НС та 
ПО 

Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

Щорічно 
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інформаційних 
заходів дільничним 
інспектором в школах 
громади; 

- публікація в ЗМІ та 
на сайті громади 5 
інформаційно-
роз'яснювальних 
публікацій (про 
поведінку у випадку 
небезпеки, правила 
дорожнього руху) 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3: СИСТЕМА ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ, ПРИСТОСОВАНА ДО СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ І 
ОЧІКУВАНЬ, ЩО ГАРАНТУЄ РОЗВИТОК ВСІЄЇ САМОВРЯДНОЇ ГРОМАДИ  

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1: 
Забезпечення результативної інтегруючої освіти, пристосованої 
до суспільних і економічних потреб та демографічних процесів 

 

№ 
Діяльність/ 
завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності / 
завдання 

Показник оцінювання 
результату діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальни
й за виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 
/ кошти з 
бюджету ТГ 

Термін 
реалізації 

3.1.1. Закупити 
обладнання для 
харчоблоків 
ЗЗСО 

Обладнання для 
харчоблоків с. 
Драниця, Стальнівці, 
Подвірне 

Оптимізація 
процесу роботи 
харчоблоку 

Відповідність процесу 
приготування їжі 
прийнятим нормам 

[очікуваний тренд: ] 

Звіт про 
виконання 
бюджету 

Заступник 
сільського 
голови 

Бюджет ТГ, 
кошти 
державних та 
міжнародних 
програм 

2022-2023 

3.1.2. Створити 
професійний 
ліцей на базі 
школи 

Створений ліцей на 
базі Мамалигівського 
опорного закладу 
середньої освіти 

Оптимізація 
навчального 
процесу  

Рівень надання освітніх 
послуг 

[очікуваний тренд: ] 

Звіт ради 

Результати ЗНО 

Голова Бюджет ТГ, 
кошти 
державних та 
міжнародних 
програм 

2022-2024 

3.1.3. Закупити 
навчальне 
обладнання 

Обладнання для 
майстерень с. 
Мамалига 

Кабінети фізики для 
Драницького і 
Стальнівського ЗЗСО 

Оптимізація умов 
навчання 

Рівень роботи шкільних 
майстерень та шкільних 
кабінетів 

[очікуваний тренд: ] 

Звіт про 
виконання 
бюджету 

Звіти навчальних 
закладів 

Заступник 
голови 

Бюджет ТГ, 
кошти 
державних та 
міжнародних 
програм 

2022-2023 
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3.1.4. Налагодити 
моніторинг 
мережі закладів 
дошкільної освіти 
та шкіл громади з 
метою виявлення 
демографічних 
тенденцій і 
прогнозів, їх 
організаційного та 
фінансового стану 
та реагування на 
нові умови 
розвитку 

Розроблений та 
затверджений план 
моніторингу та оцінки  

Оптимізація витрат 
на функціонування 
системи освіти 
громади  

Відсоток витрат на освіти 
в бюджеті громади 

[очікуваний тренд: ] 

Звіти закладів 
освіти 

Заступник 
голови 

Бюджет ТГ 2021-2023 

3.1.5. Удосконалення 
системи 
управління 
кадрами 
закладів освіти 
(оцінювання, 
мотивування, 
підвищення 
кваліфікації, 
винагорода) 

Розроблено та 
затверджено план 
заходів з управління 
кадрами закладів 
освіти  

Оптимізація 
роботи 
педагогічних 
працівників  

Рівень кваліфікації 
педагогічних кадрів 

Рівень забезпеченості 
педагогічними кадрами 

[очікуваний тренд: ] 

Звіти закладів 
освіти 

Заступник 
голови 

Бюджет ТГ 2022-2023 

3.1.6. Збільшити 
всеукраїнську і 
міжнародну 
співпрацю шкіл  

1 проект на школу Підвищення якості 
освіти, 
покращення 
результатів 
випускних іспитів 

Збільшення 
освітньої 

Кількість проектів 
міжнародного обміну 
учнями і кількість 
учасників цих обмінів 

Результати ЗНО з 
англійської мови 

Звіти закладів 
освіти 

Директори шкіл Бюджет ТГ, 
кошти 
державних та 
міжнародних 
програм  

2021-2023 
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пропозиції для 
дітей шкільного 
віку та молоді 

Отримання 
студентами знань 
та спеціалізованих 
компетентностей 
(наприклад, 
знання іноземної 
мови) 

[очікуваний тренд: ] 

3.1.7. Збільшити 
потенціал 
проведення 
якісного 
дистанційного 
навчання 

Навчання вчителів і 
учнів використанню 
електронних 
навчальних 
середовищ (щорічно 
для всіх вчителів і 
учнів) 

Впровадження 
електронного 
щоденника 

Підвищення якості 
освіти, 
покращення 
результатів 
випускних іспитів 

Рівень задоволеності 
отримувачів освітніх 
послуг 

Результати ДПА і ЗНО 

[очікуваний тренд: ] 

Дослідження 
умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Звіти закладів 
освіти 

Директори шкіл Бюджет ТГ, 
кошти 
державних та 
міжнародних 
програм  

Щорічно 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3: СИСТЕМА ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ, ПРИСТОСОВАНА ДО СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ І 
ОЧІКУВАНЬ,  ЩО ГАРАНТУЄ РОЗВИТОК ВСІЄЇ САМОВРЯДНОЇ ГРОМАДИ  

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.2. 
Створення розвиваючої та надихаючої пропозиції у галузі 
культури та спорту, спираючись на місцевий потенціал, 
різнорідні мережі співпраці 

 

№ 
Діяльність/ 
завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності / 
завдання 

Показник оцінювання 
результату діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальни
й за 
виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування / 
кошти з 
бюджету ТГ 

Термін 
реалізації 

3.2.1. Запровадити 
проведення 
спортивних 
чемпіонатів 
громади 

Проведені щорічні 
першості громади з  
міні-футболу, 
настільного тенісу, 
волейболу, 
армреслінгу. 

Проведено турнірів 
між громадами (один 
раз на рік) для різних 
груп населення за 
віком та статтю 

Збільшення 
залученості 
мешканців і 
мешканок до 
занять спортом 

Збільшення 
можливості 
місцевих 
мешканців і 
мешканок до 
занять спортом 

Інтеграція 
мешканців і 
мешканок громади 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
можливостями для 
занять спортом і 
рекреації 

Кількість змагань 

Кількість учасників та 
учасниць змагань 

[очікуваний тренд: ] 

Статистичні дані 

Дослідження 
умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Заступник 
голови 

Бюджет ТГ, 
спонсори 

Щорічно 
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3.2.2. Запровадити 
регулярні свята в 
громаді 

Проведено 8 свят на 
рік. Одне свято на 
кожен населений 
пункт 

Збільшення 
пропозиції заходів, 
адресованих як 
мешканцям, так і 
туристам та гостям 

Інтеграція 
мешканців і 
мешканок громади 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
можливостями спільного 
проведення часу 

Кількість заходів 

Кількість учасників 
заходів 

[очікуваний тренд: ] 

Статистичні дані 

Дослідження 
умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Старости Бюджет ТГ, 
кошти суб’єктів 
господарювання 

Щорічно 

3.2.3. Облаштувати  
спортивні  
майданчики на 
території 
населених 
пунктів 
Мамалигівської 
територіальної 
громади, а також 
організувати їх 
активне 
використання 

Облаштувати 
антивандальні 
спортивні майданчики 
в с. Драниця, 
Мамалига, Кошуляни, 
Стальнівці, Подвірне, 
Балківці, Несвоя 

Збільшення 
залученості 
мешканців і 
мешканок до 
занять спортом 

Розвиток бази, 
збільшення 
можливості 
місцевих 
мешканців і 
мешканок до 
занять спортом 

Інтеграція 
мешканців і 
мешканок громади 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
можливостями для 
занять спортом і 
рекреації 

Кількість заходів, 
організованих на нових 
майданчиках 

Кількість учасників 
заходів 

[очікуваний тренд: ] 

Дослідження 
умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Звіти шкіл 

Старости Бюджет ТГ, 
кошти 
мешканців і 
мешканок, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2021-2023 

3.2.4. Встановити 
дитячі 
спортивно-ігрові 
майданчики на 
території 

Побудовані 6 дитячих 
ігрових майданчиків зі 
штучним покриттям 
для хлопців і дівчат 
різного віку, в т.ч. для 

Розвиток бази, 
розширення 
можливостей 
проведення 
вільного часу для 
родин з дітьми 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
можливостями 
відпочинку та естетикою, 
привабливістю і 

Дослідження 
умов життя і 
якості публічних 
послуг 

Старости Бюджет ТГ, 
кошти 
мешканців і 
мешканок, 
зовнішні 

2021-2023 
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Мамалигівської 
територіальної 
громади 

осіб з особливими 
потребами 

Збільшення 
естетики, 
привабливості і 
функціональності 
простору 

функціональністю 
публічного простору 

[очікуваний тренд: ] 

програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

3.2.5. Здійснити 
ремонт закладів 
культури та 
придбати для 
них обладнання 

Здійснити капітальний 
ремонт  даху БК 
Мамалига, Подвірне, 
Стальнівці, Балківці 
(мінімум 2 із 
зазначених). Придбати 
аудіо обладнання для 
всіх закладів культури 

Розвиток 
матеріально-
технічної бази 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
можливостями 
відпочинку та естетикою, 
привабливістю і 
функціональністю 
публічного простору 

[очікуваний тренд: ] 

Дослідження 
умов життя і 
якості публічних 
послуг 

Звіти закладів 
культури 

Керівники 
закладів 
культури 

Бюджет ТГ, 
кошти 
мешканців і 
мешканок, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2022-2023 

3.2.6. Збільшити і 
урізноманітнити 
культурну 
пропозицію 
понад 
локального 
значення 

Організувати 
понадлокальні свята 
"Марцішор", 
"Маланка", "Осіння 
ярмарка", "Рідне село" 

Збільшення 
кількості заходів, 
адресованих 
мешканцям і 
мешканкам та 
гостям громади; 

Інтеграція 
мешканців і 
мешканок громади  

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
можливостями 
відпочинку та естетикою, 
привабливістю і 
функціональністю 
публічного простору 

[очікуваний тренд: ] 

Дослідження 
умов життя і 
якості публічних 
послуг 

Звіти закладів 
культури 

Керівники 
закладів 
культури 

Бюджет ТГ, 
кошти 
мешканців і 
мешканок, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

Щорічно з 
2022 

3.2.7. Налагодити 
транскордонну 
співпрацю у 
сфері культури 

1 міжнародний 
культурний проект у 
рік 

Покращення якості 
культурних послуг 

Досягнення 
синергетичного 
ефекту в сфері 
культури 

Використання 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
можливостями 
відпочинку та 
культурного розвитку 

[очікуваний тренд: ] 

Дослідження 
умов життя і 
якості публічних 
послуг 

Звіти закладів 
культури 

Керівники 
закладів 
культури 

Бюджет ТГ, 
кошти 
мешканців і 
мешканок, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 

Щорічно з 
2022 р. 
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культури як 
чинника розвитку 
громади 

державні та 
міжнародні 

3.2.8. Збільшити і 
урізноманітнити 
пропозицію у 
сфері спорту 

Відкриття 1 нової 
спортивної секції (з 
можливістю займатися 
для дівчат і жінок 
різних віковий груп) 

Збільшення 
залученості 
мешканців і 
мешканок до 
занять спортом 

Збільшення 
можливості 
місцевих 
мешканців і 
мешканок до 
занять спортом 

Інтеграція 
мешканців і 
мешканок громади 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
можливостями для 
занять спортом і 
рекреації 

[очікуваний тренд: ] 

Дослідження 
умов життя і 
якості публічних 
послуг 

Голова  Бюджет ТГ, 
кошти 
мешканців і 
мешканок, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2023 

3.2.9. Побудувати 
танцмайданчик і 
проведення на 
ньому заходів у 
с. Кошуляни 

Накрита сцена з 2 
приміщеннями 

Проведено 3 рази на 
рік масовий 
культурно-мистецький 
захід для різних 
віковий груп 
населення 

Покращення якості 
та 
урізноманітнення  
культурних послуг 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
можливостями 
відпочинку та естетикою, 
привабливістю і 
функціональністю 
публічного простору 

[очікуваний тренд: ] 

Звіт про 
реалізацію 
інвестиційного 
проекту 

Звіти закладів 
культури 

Голова Бюджет ТГ, 
кошти 
мешканців і 
мешканок, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2022-2023 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3: СИСТЕМА ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ, ПРИСТОСОВАНА ДО СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ І 
ОЧІКУВАНЬ,  ЩО ГАРАНТУЄ РОЗВИТОК ВСІЄЇ САМОВРЯДНОЇ ГРОМАДИ  

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3: 
Забезпечення доступності до високоякісних соціальних та 
медичних послуг, що відповідають поточним і майбутнім 
потребам та демографічним викликам 

 

№ 
Діяльність/ 
завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності / 
завдання 

Показник оцінювання 
результату діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальни
й за виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування / 
кошти з 
бюджету ТГ 

Термін 
реалізації 

3.3.1. Придбати 
медичну техніку 
для закладів 
охорони 
здоров'я 

Придбані: УЗІ-апарат, 
обладнання для 
лабораторії – 
біохімічний 
аналізатор крові та 
реактиви 

Покращання якості i 
доступності 
медично-
лікувальних послуг 
та ефективного 
функціонування 
медичної системи 
ТГ 
Покращання умов 
праці працівників 
сфери охорони 
здоров’я та 
одночасно 
комфорту осіб, які 
користаються 
послугами сфери 
охорони здоров’я 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
доступністю медичних 
послуг 

Рівень задоволення 
працівників умовами праці 

[очікуваний тренд: ] 

Дослідження 
умов праці та 
якості публічних 
послуг 

Звіт про 
виконання 
проекту 

Звіт про 
виконання 
бюджету 
громади 

Керівники 
закладів 
охорони 
здоров’я 

Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні, 
спонсори 

2022-2023 
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3.3.2. Здійснити 
капітальний 
ремонт закладів 
охорони 
здоров'я с. 
Балківці, с. 
Драниця 

Балківці: заміна 
дверей, підлоги, 
доступність, 
опалення, 
оснащення, 
водопостачання, 
каналізація. 

Драниця: 
капітальний ремонт 
кабінетів, 
водопостачання, 
каналізація, підлога, 
дах 

Покращення умов 
функціонування 
закладів здоров’я 

Збільшення 
доступності якісних 
медичних послуг 
для всіх груп 
мешканців і 
мешканок 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
доступністю медичних 
послуг 

Рівень задоволення 
працівників умовами праці 

[очікуваний тренд: ] 

Дослідження 
умов праці та 
якості публічних 
послуг 

Звіт про 
виконання 
проекту 

Звіт про 
виконання 
бюджету 
громади 

Керівники 
закладів 
охорони 
здоров’я 

Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні, 
спонсори 

2021-2023 

3.3.3. 

Запровадити 
програми 
профілактики 
захворювань, 
зокрема 
організувати 
протидію та 
мінімізувати 
соціальні та 
медичні наслідки 
пандемії COVID-
19. 

Виділені кошти 
бюджету на 
профілактику 
захворюваності 

Протидія 
негативним 
соціальним 
наслідкам пандемії 
коронавірусу 

Підвищення рівня 
здоров'я населення 

Зменшення 
масштабів 
соціальних проблем 

Зменшення 
соціальної 
нерівності 

Охорона здоров'я 
найбільш вразливих 
груп населення 

Рівень захворюваності 

[очікуваний тренд: ] 

Статистичні дані Керівники 
закладів 
охорони 
здоров’я 

Бюджет ТГ,  
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні, 
спонсори 

Щорічно 
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громади 

3.3.4. Запровадити 
систему 
матеріальної та 
фінансової 
допомоги особам, 
які перебувають у 
складній життєвій 
ситуації (в т.ч., 
особи з 
інвалідністю, ВПО, 
багатодітні сім’ї, 
учасники АТО, 
старші особи) 

Виділені кошти 
бюджету 

Зменшення 
масштабів 
соціальних проблем 

Допомога найбільш 
вразливим групам 
населення громади 

Вирівнювання 
можливостей для 
різних груп 
населення 

Рівень задоволеності 
мешканців і мешканок 
соціальними послугами 

Кількість осіб, які отримали 
матеріальну допомогу 

[очікуваний тренд: ] 

Дослідження 
умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Звіт ради 

Начальник 
відділу 
соціального 
захисту  

Бюджет ТГ, 
державні 
програми  

Щорічно 

3.3.5. Розробити 
комплексну 
політику 
допомоги 
особам старшого 
віку 

Утримання КУ 
"Відділення 
стаціонарного 
догляду за людьми 
похилого віку" 

Ремонт приміщення 
КУ 

Зменшення 
масштабів 
соціальних проблем 

Покращення умов 
існування одиноких 
престарілих 
громадян 

Рівень задоволеності 
мешканців і мешканок 
соціальними послугами 

Кількість осіб, які отримали 
матеріальну допомогу 

[очікуваний тренд: ] 

Дослідження 
умов 
проживання та 
якості публічних 
послуг 

Звіт про 
виконання 
проекту 

Звіт про 
виконання 
бюджету 
громади 

Директор КУ Бюджет ТГ,  
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні, 
спонсори 

2021-2023 
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3.3.6. Ліквідувати 
архітектурні 
бар’єри 

Реконструкція 
дороги Н-10 з 
будівництвом 
велосипедних 
доріжок та тротуарів 
без архітектурних 
бар’єрів 

Встановлення 
пандусів в будинках 
культури 

Зменшення 
соціальної 
нерівності 

Покращення 
дорожньої 
інфраструктури 

Збільшення 
доступності 
простору та 
будинків культури 
для осіб з 
особливими 
потребами 

Рівень задоволеності 
мешканців і мешканок 
пішохідною доступністю в 
громаді 

Кількість встановлених 
пандусів 

Кількість побудованих 
тротуарів та велосипедних 
доріжок (м.кв.) 

[очікуваний тренд: ] 

Звіт ради 

Звіт про 
виконання 
інвестиційного 
проекту 

Начальник 
відділу 
містобудування, 
архітектури та 
ЖКГ 

Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні, 
спонсори 

2022-2023 

3.3.7. Придбати 
автомобіль для 
амбулаторії 
сімейної 
медицини в с. 
Балківці  

Придбано 
службовий 
спеціалізований 
автомобіль 

Покращення умов 
надання медичної 
допомоги 

Збільшення 
доступності якісних 
медичних послуг 
для всіх груп 
мешканців і 
мешканок 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
доступністю медичних 
послуг 

Рівень задоволення 
працівників умовами праці 

[очікуваний тренд: ] 

Дослідження 
умов праці та 
якості публічних 
послуг 

Звіт про 
виконання 
інвестиційного 
проекту 

Заступник 
голови 

Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні, 
спонсори 

2021 

3.3.8. Здійснити 
поточний ремонт 
амбулаторій с. 
Несвоя, 
Подвірне, 
Стальнівці 

Здійснено поточний 
ремонт приміщень 
амбулаторій 

Покращення умов 
надання медичної 
допомоги 

Збільшення 
доступності якісних 
медичних послуг 
для всіх груп 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
доступністю медичних 
послуг 

Рівень задоволення 
працівників умовами праці 

Дослідження 
умов праці та 
якості публічних 
послуг 

Звіт про 
виконання 
інвестиційного 

Заступник 
голови 

Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні, 
спонсори 

2022-2023 
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мешканців і 
мешканок 

[очікуваний тренд: ] 
проекту 

3.3.9. Побудувати 
гараж для 
спецавтомобілів 
в с. Мамалига 

Побудовано гараж на 
5 автомобілів (освіта 
і медицина). 

Покращення умов 
утримання 
спеціального 
транспорту  

Кількість безвідмовних 
запусків техніки 

[очікуваний тренд: ] 

Звіт про 
виконання 
інвестиційного 
проекту 

Начальник 
відділу 
мобілізаційної 
роботи 

Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні, 
спонсори 

2022-2024 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3: СИСТЕМА ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ, ПРИСТОСОВАНА ДО СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ І 
ОЧІКУВАНЬ, ЩО ГАРАНТУЄ РОЗВИТОК ВСІЄЇ САМОВРЯДНОЇ ГРОМАДИ  

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.4: 
Сучасне публічне управління, яке базується на залученні 
громадськості 

 

№ 
Діяльність/ 
завдання 

Показник реалізації 
діяльності / 
завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 
діяльності / 
завдання 

Показник оцінювання 
результату діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідальни
й за виконання 
діяльності чи 
завдання 

Джерела 
фінансування 
/ кошти з 
бюджету ТГ 

Термін 
реалізації 

3.4.1. Відкрити Центр 
надання 
адміністративних 
послуг (ЦНАП) 

Спеціально відведене 
і обладнане 
приміщення, в якому 
можна отримати 
мінімум 110 
адміністративних 
послуг 

Організовані віддалені 
робочі місця у всіх 
старостатах громади 

Підвищення якості і 
швидкості надання 
мешканцям 
адміністративних 
послуг 

Вирівнювання 
доступності до 
адміністративних 
послуг для 
мешканців і 
мешканок різних 
населених пунктів 

Оцінка мешканцями 
(чоловіками і жінками)  
роботи сільської ради 

[очікуваний тренд: ] 

Дослідження 
умов життя і 
якості 
публічних 
послуг 

Звіт про 
реалізацію 
інвестиційного 
проекту 

Голова Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2022-2024 

3.4.2. Запровадити 
систему е-
врядування 

Кількість послуг, які 
можна отримати з 
використанням 
сучасних 
інформаційних 
технологій (не менше 

Покращення якості 
роботи органу 
місцевого 
самоврядування 

Збільшення 
доступності до 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
адміністративними 
послугами 

Швидкість залагодження 
справ у раді 

Звіти ЦНАПу Адміністратор 
ЦНАПу 

Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2022-2024 
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5 видів послуг) адміністративних 
послуг для всіх 
мешканців і 
мешканок не 
залежно від місця 
проживання та 
мобільності 

Ліквідування 
необхідності для 
мешканців і 
мешканок 
безпосереднього 
контакту з 
службовцями 
селищної ради  

Зменшення часу 
очікування 
залагодження справи 

[очікуваний тренд: ] 

3.4.3. Впровадити 
систему 
підвищення 
кваліфікації 
працівників ОМС 
(навчання, курси, 
тренінги тощо) 

Відсоток працівників 
органу 
самоврядування, що 
пройшли ту чи іншу 
форму підвищення 
кваліфікації за рік 
(20%) 

Покращення якості 
роботи органу 
місцевого 
самоврядування 

Приведення у 
відповідність 
кваліфікації 
працівників до 
нових вимог та 
обов’язків 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
адміністративними 
послугами 

Швидкість залагодження 
справ у раді 

[очікуваний тренд: ] 

Дослідження 
умов життя та 
якості 
публічних 
послуг 

Звітність органу 
місцевого 
самовряду-
вання 

Голова Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

Щорічно 
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3.4.4. Популяризувати 
соціальну 
активність і участь 
у місцевому 
самоврядування 
мешканців і 
мешканок, у т.ч. 
провести 
навчання роботи з 
органами 
місцевого 
самоврядування 
для громадських 
активістів 

Проведено навчальну 
поїздку за кордон для  
10 активістів 

Зростання 
громадської 
активності 
населення 

Залучення 
громадськості до 
місцевого 
самоврядування 

Кількість громадських 
ініціатив 

[очікуваний тренд: ] 

Звіт про 
діяльність ради 

Секретар ради Бюджет ТГ, 
зовнішні 
програми 
допомоги – 
державні та 
міжнародні 

2022-2023 

3.4.5. Запровадити 
бюджет участі 

120 тис. грн. на рік Зростання 
громадської 
активності населення 

Залучення 
громадськості до 
місцевого 
самоврядування 

Гарантування 
мешканцям не 
залежно від їх 
матеріального стану, 
місця проживання, 
статусу, статі, віку 
можливості брати 
участь у розподілі 
коштів бюджету 
громади  

Кількість 
запропонованих 
проектів 

[очікуваний тренд: ] 

Звіт про 
діяльність ради 

Начальник 
фінансового 
відділу 

Бюджет ТГ 2023 
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3.4.6. Відремонтувати 
приміщення 
старостатів та 
закупити 
обладнання 

Відремонтувати 
приміщення 
старостатів в с. 
Подвірне і Драниця 

Покращення умов 
праці працівників 
старостатів та умов 
надання 
адміністративних 
послуг у старостатах 

Збільшення 
доступності до 
адміністративних 
послуг для всіх 
мешканців і 
мешканок не 
залежно від місця 
проживання 

Рівень задоволення 
мешканців і мешканок 
адміністративними 
послугами 

[очікуваний тренд: ] 

Дослідження 
умов життя та 
якості 
публічних 
послуг 

Звітність органу 
місцевого 
самовряду-
вання 

Старости села 
Подвірне та села 
Драниця 

Бюджет ТГ 2022-2023 

3.4.7. Організувати 
співпрацю та 
підтримку 
громадських 
організацій 

1 спільний проект з ГО 
в рік 

Підвищення 
соціальної 
активності 
мешканців і 
мешканок різного 
віку 

Кількість реалізованих 
проектів 

[очікуваний тренд: ] 

Звітність органу 
місцевого 
самоврядуванн
я 

Керуючий 
справами  

Бюджет ТГ, 
кошти 
мешканців і 
мешканок 
громади, 
грантові кошти 

Щорічно 

3.4.8. Збільшити рівень 
всеукраїнської та 
міжнародної 
співпраці між 
органами 
місцевого 
самоврядування 

1 спільний проект в рік Підвищення рівня 
залучення грантової 
допомоги та 
переймання досвіду 
інших громад 

Обсяги залученого 
фінансування  

[очікуваний тренд: ] 

Фінансова 
звітність органу 
місцевого 
самовряду-
вання 

Керуючий 
справами  

Бюджет ТГ,  
грантові кошти 

Щорічно 
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3.4.9. Здійснити 
заходи, що 
заохочують 
мешканців і 
мешканок, а 
також суб’єктів 
господарської 
діяльності 
сплачувати 
податки у 
громаді 
(інформаційні та 
промоційні 
кампанії, 
презентація 
переваг для 
місцевої 
громади) 

1 заохочувальний 
захід на рік 

Підвищення 
обізнаності 
мешканців і 
мешканок громади в 
сфері 
оподаткування;  

Збільшення 
надходжень до 
місцевого бюджету 

Збільшення 
економічного 
патріотизму 
мешканців і 
мешканок 

Збільшена кількість 
платників податків 

Збільшення доходів 
бюджету 

[очікуваний тренд: ] 

Фінансова 
звітність органу 
місцевого 
самовряду-
вання 

ДПІ 

Спеціаліст по 
зв’язкам з 
громадськістю 

Бюджет ТГ 2022-2023 
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ДОДАТКИ 

 

1.Звіт про соціально-економічний стан громади. 

2.Стратегічні проекти. 

 



 

 

Мамалигівська сільська рада 

60364, Чернівецька обл., Дністровський р-н 

с.Мамалига, вул. Головна, 48 

Phone: (03733)5-22-31 (03733) 5-22-36 

mamalyha_s_rada@ukr.net 


