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 І. ВСТУП 
 

Стратегія розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 

2030 року (далі – Стратегія) є основним документом, що визначає на 

довгостроковий період (10 років) стратегічні та оперативні цілі, завдання для 

сталого економічного і соціального розвитку територіальної громади. 

Стратегія є головним планувальним документом для просторової реалізації 

стратегій та програм регіонального розвитку, координації державної політики у 

різних сферах, досягнення кращого ефекту використання ресурсів в 

територіальні громаді в інтересах людини. 

Стратегічним баченням визначено: Погребищенська МТГ - це територія з 

конкурентоспроможною та інвестиційно-привабливою економікою, 

багатогалузевим аграрним виробництвом й 
розвиненою транспортною інфраструктурою, місце комфортного і 

безпечного проживання здорових, освічених та соціально-забезпечених 

людей. 
Стратегічне бачення досягатиметься у процесі реалізації трьох 

стратегічних цілей: 

Стратегічна ціль 1. Сталий економічний розвиток громади; 

Стратегічна ціль 2. Створення комфортних умов на території громади; 

Стратегічна ціль 3. Свідома, активна та безпечна громада. 
 

Таблиця 

 

Оперативні цілі та завдання Стратегії 

 

Оперативні цілі Завдання 

 

Стратегічна ціль 1. Сталий економічний розвиток громади 

 

1.1 Формування 

позитивного іміджу 

громади 

1.1.1 Маркетинг та промоція території громади 

1.1.2 Розробка Інвестиційного паспорту громади 

1.1.3 Створення умов для інвесторів житла, будівництво соціального 

житла 

1.2 Розвиток 

підприємництва на 

території громади 

1.2.1 Створення сприятливих умов для розвитку бізнес-середовища 

1.2.2 Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу 

1.2.3 Стимулювання розвитку малих форм господарювання та кооперації 

на селі 

1.2.4 Розвиток промислового комплексу громади. 

1.2.5 Розвиток малого та середнього бізнесу 

1.3 Розвиток 1.3.1 Запровадження та використання інструментів електронного 



електронного 

урядування 

урядування та е-демократії 

1.4 Розвиток 

туризму та 

збереження 

культурної 

спадщини громади. 

1.4.1  Визначення туристичних об’єктів, створення туристичних 

продуктів 

1.4.2  Збереження та поширення культурної спадщини громади 

 

Стратегічна ціль 2. Створення комфортних умов на території громади 

 

2.1 Розвиток 

транспортної 

інфраструктури 

громади 

2.1.1 Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури 

2.1.2 Сприяння покращенню транспортного сполучення між населеними 

пунктами громади 

2.2 Створення 

енергоефективної 

громади та 

ресурсозаощадливої 

системи 

енергопостачання 

2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера 

 

 

2.2.2 Впровадження енергоефективного освітлення вулиць. 

2.3 Розвиток 

рекреаційної сфери 

громади 

2.3.1 Створення та відновлення місць проведення дозвілля та зон 

відпочинку. 

 

Стратегічна ціль 3. Свідома, активна та безпечна громада 

 

3.1. Забезпечення 

високої якості життя 

громадян 

3.1.1  Розширення мережі закладів та інфраструктури з надання 

соціальних послуг 

3.1.2  Комфортний та конкурентноспроможний заклад освіти 

 

3.1.3  Зміцнення спроможності надання якісних послуг з охорони 

здоров'я закладами первинної ланки 

3.1.4  Забезпечення надання якісної та своєчасної допомоги медичним 

закладом другого рівня 

3.2. Розширення 

можливостей для 

забезпечення 

культурних потреб, 

здорового способу 

життя 

3.2.1 Розширення можливостей для забезпечення 

культурних потреб мешканців громади 

3.2.2 Розвиток сучасної спортивної  інфраструктури  

3.3 Охорона 

законних прав та 

вдосконалення 

системи безпеки 

жителів громади  

3.3.1 Дотримання принципу верховенства права.  

3.3.2 Охорона громадського порядку 

3.3.3 Надзвичайні ситуації: попередження та реагування. 

3.3.4 Забезпечення здійснення визначених чинним законодавством 



повноважень щодо реалізації державної політики з питань оборонної та 

мобілізаційної підготовки 

3.4 Забезпечення 

екологічного та 

санітарного 

благополуччя 

3.4.1 Удосконалення збирання, вивезення та сортування твердих 

побутових відходів. 

3.4.2 Покращення стану навколишнього природного середовища 

3.5 Раціональне 

використання 

водних ресурсів 

3.5.1 Забезпечення належного водопостачання та водовідведення 

3.5.2 Відновлення та підтримання санітарного стану річок 

 

Впровадження Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної 

громади до 2030 року здійснюється через План заходів з реалізації, який включає 

в себе низку взаємопов’язаних проектів.  

План реалізації Стратегії розроблений відповідно до Законів України «Про 

засади державної регіональної політики», згідно з вимогами Порядку 

розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а 

також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 

регіональних стратегій і планів заходів (постанова Кабінету Міністрів України 

від 11.11.2015 № 932, із змінами) та Методики розроблення, проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій 

розвитку та планів заходів з їх реалізації (наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

31.03.2016 № 79, із змінами). 

Підготовка плану заходів проводилась з червня 2021 по вересень 2021 року 

відповідно до стратегічних цілей, які визначені Стратегією.  

Протягом червня-липня  2021 року тривав збір проектних ідей щодо 

технічних завдань на проекти місцевого розвитку. План заходів безпосередньо 

опрацьовано спеціалістами відділу економічного розвитку, інвестицій, 

стратегічного планування Погребищенської міської ради, начальницею відділу 

стратегічного планування та інвестиційної діяльності виконавчого апарату 

Вінницької обласної ради Марією Якименко за активної участі представників 

робочої групи з розробки Плану заходів з реалізації Стратегії (склад затверджено 

розпорядженням голови Погребищенської міської ради від 3 березня 2021 року 

№ 46) проаналізовано та відібрано на конкурсних засадах надані проектні ідеї. 

При підготовці Плану заходів з реалізації Стратегії було взято до уваги: 

- основні положення, цілі та завдання Стратегії регіонального розвитку 

Вінницької області на період до 2027 року; 

- наявні і потенційні джерела фінансування і можливості для реалізації 

проектних ідей, а також їх відповідність цілям і завданням Стратегії; 

- важливість дотримання принципів сталого розвитку, які вимагають 

інтеграції та балансування економічних, територіальних, соціальних і 

екологічних цілей. 

Реалізація Стратегії здійснюватиметься у три етапи: 



- перший - 2021 - 2023 роки; 

- другий - 2024 - 2027 роки; 

- третій - 2028 - 2030 роки. 

 

Джерела фінансування Плану заходів з реалізації Стратегії включають 

кошти: 

- Державного бюджету України, зокрема, державного фонду регіонального 

розвитку, галузевих (міжгалузевих) держаних цільових програм та бюджетних 

програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток 

відповідної сфери у регіонах, субвенцій, інших трансфертів з державного 

бюджету місцевим бюджетам; 

- місцевого бюджету; 

- міжнародних організацій, зокрема кошти технічної допомоги ЄС; 

- інвесторів, власні кошти підприємств, установ та організацій, а також 

кошти суб’єктів господарювання поза залежністю від їх організаційної побудови; 

- з інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

Таблиця 

 

Орієнтовані джерела фінансування програм і проектів  

Плану заходів на 2021-2023 року з реалізації Стратегії розвитку 

Погребищенської міської територіальної громади на період до 2030 року 

 

Назва джерела фінансування Орієнтовний обсяг, тис.грн. 

2021 2022 2023 Разом 

ВСЬОГО 28 562,014 283 296,7 262 267,366 574 126,08 

у тому числі:     

- державний бюджет: 16 535,1 

 

64 663,598 

 

49 435,311 

 

130 634,009 

- ДФРР  1 800,0 12 600,0 14 400,0 

- інші джерела 16 535,1 62 863,598 36 835,311 116 234,009 

     

- місцевий бюджет 11 758,914 

 

43 815,412 

 

46 232,055 

 

101 806,381 

- інші джерела 268,0 174 817,69 166 600,0 341 685,69 

 

Важливою частиною успішної реалізації Стратегії є контроль, що 

передбачає проведення моніторингу та оцінку результативності виконання Плану 

заходів з реалізації Стратегії. Моніторинг базується на розгляді показників 

(індикаторів), визначених Стратегією. Проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації заходів здійснюється у порядку, визначеному 



законодавством та Стратегією Погребищенської МТГ. Звіт про результати 

моніторингу подається на розгляд міської ради щороку. 
 

Програми Плану реалізації повністю співпадають із стратегічними цілями 

Стратегії: 

Програма 1: Сталий економічний розвиток громади; 

Програма 2: Створення комфортних умов на території громади; 

Програма 3: Свідома, активна та безпечна громада. 

 

 

ІІ. План заходів з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської 

міської територіальної громади до 2030 року 

 

1. Програма 1. Сталий економічний розвиток громади 

 

Програма включає в себе відповідні напрями: 

 

1.1 Формування позитивного іміджу громади; 

1.2 Розвиток підприємництва на території громади; 

1.3 Розвиток електронного урядування; 

1.4 Розвиток туризму та збереження культурної спадщини громади. 

 

Завдання програми: не тільки підтримка вже існуючих досягнень, а й 

стимулювання розвитку перспективних галузей економіки, розвиток інновацій, 

розвиток електронного урядування, розвиток туризму та збереження культурної 

спадщини громади. 

 

Досягнення цієї цілі на 2021-2023 роки передбачається реалізувати через  

11 проектів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 

 

Перелік технічних завдань на проекти місцевого розвитку Програми 1 

 

№ Технічне завдання (ТЗ) Територіальне спрямування ТЗ 

Напрямок 1.1  Формування позитивного іміджу громади 

1. Створення “Банку землі та нерухомості” Погребищенська МТГ 

2. Інвестиційний паспорт громади Погребищенська МТГ 

3. Формування позитивного іміджу Погребищенської 

МТГ 

Погребищенська МТГ 

Напрямок 1.2 Розвиток підприємництва на території громади 

1. Створення та розбудова індустріального парку та 

території громади 

Погребищенська МТГ 

2. Власна справа Погребищенська МТГ 

3. Сприяння створенню малих форм господарювання та 

кооперації на селі 

Погребищенська МТГ 

Напрямок 1.3 Розвиток електронного урядування 

1. Електронне урядування задля підзвітності влади та 

участі громади 

Погребищенська МТГ 

Напрямок 1.4 Розвиток туризму та збереження культурної спадщини громади 

1. Капітальний ремонт Музею історії села Гопчиця Погребищенська МТГ 

2. Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам’ятки 

архітектури національного значення “Садибного 

будинок” ХІХ ст., графа М.П.Ігнатьєва в 

с.Круподеринці 

Погребищенська МТГ 

3. Створення туристичних маршрутів Погребищенська МТГ 

4. Реконструкція пам’ятного знака (братської могили) 

та прилеглої території по вул.Б.Хмельницького в 

м.Погребище 

Погребищенська МТГ 

 

 

1. Очікувані результати реалізації Програми 1 

 

Реалізація проектів Програми “Сталий економічний розвиток громади” 

сприятиме досягненню наступних результатів: 

- оновлений інвестиційний паспорт громади; 

- виготовлена та затверджена містобудівна документація; 

- розроблена дорожня карта інвестора; 

- каталог пропозицій інвестиційної нерухомості; 



- підвищення ефективності виробництва в пріоритетних сферах, зокрема за 

рахунок активного впровадження інноваційних технологій виробництва 

та переробки;  

- зростання рівня переробки сільськогосподарської продукції;  

- розвиток сфери органічного сільськогосподарського виробництва; 

- розвиток промисловості та малого підприємництва; 

- збільшення асортименту сільськогосподарської продукції місцевих 

виробників;  

- розвиток кооперативного руху в громаді; 

- запровадження сучасних практик організації виробництва та зберігання 

сільськогосподарської продукції; 

- збільшення податкових надходжень коштів в місцевий бюджет; 

- підтримка демократизації та громадської ініціативи під час прийняття 

управлінських рішень у Погребищенській МТГ; 

- реалізовані проекти, ініційовані громадськістю; 

- підвищено інтерес мешканців громади (в тому числі молоді) до подій та 

проектів, що реалізуються на території Погребищенської МТГ. 
 

2. Орієнтовний фінансовий план Програми 1 

 

 

№ 
 

Назва технічного 
завдання 

Обсяг фінансування по роках, тис.грн. 

2021 2022 2023 Загальний  

державн

ий 

бюджет 

місцевий 

бюджет 
державн

ий 

бюджет 

місцевий 

бюджет 
державний 

бюджет 
місцевий 

бюджет 

1 Формування позитивного іміджу громади 

1.1 Створення “Банку землі 

та нерухомості”  
      0 

1.2 Інвестиційний паспорт 

громади 
 4,0  3,0  3,0 10,0 

1.3 Формування 

позитивного іміджу 

Погребищенської МТГ 

   40,0  40,0 80,0 

2  Розвиток підприємництва на території громади 

1.4 Створення та розбудова 

індустріального парку 

та території громади 

  10 000,0 7 000,0 10 000,0 7 000,0 44 000,0 

1.5 Власна справа    500,0  500,0 1 000,0 

1.6 Сприяння створенню 

малих форм 

господарювання та 

кооперації на селі 

      0 

3  Розвиток електронного урядування 

1.7 Електронне урядування 

задля підзвітності влади 

та участі громади 

      0 



4  Розвиток туризму та збереження культурної спадщини громади 

1.8 Капітальний ремонт 

Музею історії села 

Гопчиця 

   650,0   650,0 

1.9 Ремонтно-реставраційні 

роботи будівлі-пам’ятки 

архітектури 

національного значення 

“Садибного будинок” 

ХІХ ст., графа 

М.П.Ігнатьєва в 

с.Круподеринці 

   225,0   4 500,0 

1.10 Створення туристичних 

маршрутів 
   5,0  5,0 10,0 

1.11 Реконструкція 
пам’ятного знака 

(братської могили) та 

прилеглої території по 

вул.Б.Хмельницького в 

м.Погребище 

4 751,0 749,0 4081,24
9 

200,0   9 781,249 

 

3. Перелік технічних завдань на проекти місцевого розвитку 

 

1. Номер технічного завдання 1.1 

2. Назва технічного завдання Створення “Банку землі та нерухомості”  

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Посилення використання потенціалу розвитку середніх 

та малих міст. 

Підвищення інвестиційної привабливості територій, 

підтримка залучення інвестицій. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

1.2.1 Створення сприятливих умов для розвитку бізнес-

середовища 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 

Проведення звірки земель громади з метою 

встановлення меж, розмірів, правового статусу, 

виявлення невикористовуваних, нераціонально 

використовуваних та використовуваних не за цільовим 

призначенням земельних ділянок. Інвентаризація 

об’єктів нерухомості з метою впорядкування та обліку 

всієї комунальної нерухомості для можливості передачі 

її в оренду, що дасть змогу наповнити бюджет громади. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 

1. Облік земельних ділянок МТГ. 

2. Проінвентаризовані об’єкти нерухомості. 

3. Залучення коштів до місцевого бюджету. 



8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 

Забезпечення повноважень громади у сфері володіння, 

розпорядження земельними ділянками та майном, що 

належить до комунальної власності. 

9. Основні заходи технічного завдання Збір та аналіз інформації щодо обліковуваних та 

необліковуваних земель та об’єктів нерухомості МТГ. 

Облік та опис земельного фонду та нерухомості 

комунальної власності МТГ. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ     

- інші джерела (  )     

РАЗОМ 0 0 0 0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 



1. Номер технічного завдання 1.2 

2. Назва технічного завдання Інвестиційний паспорт громади 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Підвищення інвестиційної привабливості територій, 

підтримка залучення інвестицій. 

Запровадження планування створення та розвитку 

інвестиційних зон, підтримки створення чи 

використання наявних промислових майданчиків, 

ефективне планування перспективних інвестиційних 

проектів 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

1.1.2 Розробка Інвестиційного паспорту громади  

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 

Залучити інвесторів, які б зуміли з користю та  

ефективно використати потенціал території, 

забезпечити створення нових робочих місць, збільшити 

надходженння до міського бюджету. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 

Розроблення інвестиційного паспорту громади в 

електронному та паперовому вигляді. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 

Розроблення Інвестиційного паспорту для створення 

позитивного іміджу громади для інвесторів з метою 

посилення міжрегіональних і міжнародних зв’язків та 

залучення інвестиційних ресурсів. Можливість 

презентувати Погребищенську міську територіальну 

громаду, її економічні та інвестиційні можливості, 

культурні та історичні традиції під час проведення та 

участі у конференціях, бізнес-форумах та інших 

заходах. 

9. Основні заходи технічного завдання Впорядкування майна на території громади. 

Ефективне використання вільних ресурсів. 

Розроблення Інвестиційного паспорту 

Погребищенської МТГ  у паперовій та електронній 

формі; 

Інформування інвесторів щодо потенціалу 

територіальної громади; 

Створення сприятливих умов для активізації 

інвесторів; 

Залучення інвестицій. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     



районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ 4,0 3,0 3,0 10,0 

- інші джерела (  )     

РАЗОМ 4,0 3,0 3,0 10,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

1. Номер технічного завдання 1.3 

2. Назва технічного завдання Формування позитивного іміджу Погребищенської 

МТГ 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Розвиток внутрішнього туризму. 

Підвищення інвестиційної привабливості територій, 

підтримка залучення інвестицій. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

1.1.1 Маркетинг та промоція території громади 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 

Підвищення конкурентоздатності задля добробуту його 

мешканців, формування позитивного сприйняття 

територіальної громади, промоція та поширення 

позитивних знань про територіальну громаду серед 

місцевих мешканців, в області та Україні, на 

міжнародному рівні пошук донорських та 

інвестиційних коштів задля розвитку Погребищенської 

міської територіальної громади, поширення знань про 

історико-культурну спадщину, економічно-

інвестиційний та туристичний потенціал. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 

Нові брендові об’єкти, концепція бренду, символіка та 

слогани, система орієнтації, указників, дорожні знаки, 

вивіски у єдиному брендовому стилі, мобільні 

виставкові стенди; фестивалі народних промислів, 

танцю, ярмаркові заходи., тощо.  Каталог місцевих 

виробників з асортиментом продукції з метою ринків 

збуту та щорічне його оновлення.  

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 

Підвищення рівня впізнаваності Погребищенської 

міської територіальної громади та туристичної 

привабливості. Промоція громади допоможе 

зацікавити потенційних інвесторів та підняти престиж 

території серед місцевої молоді, яка бачитиме 

перспективу самореалізації саме у рідному краї. 

Створення нових туристичних продуктів, збільшення 

кількості туристів. 

9. Основні заходи технічного завдання Створити нові брендові об’єкти, залучити меценатів, 

сформувати концепцію бренду, розробити символіку та 

слогани, маркетинг території громади; створити 



систему орієнтації, указників, дорожніх знаків, вивісок 

у єдиному брендовому стилі, мобільних виставкових 

стендів; проведення фестивалів народних промислів, 

танцю, ярмаркових заходів, тощо.  

Розробити каталог місцевих виробників з 

асортиментом продукції з метою ринків збуту та 

щорічне його оновлення.  

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:  40,0 40,0 80,0 

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ  40,0 40,0 80,0 

- інші джерела (  )     

РАЗОМ  40,0 40,0 80,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

 

1. Номер технічного завдання 1.4 

2. Назва технічного завдання Створення та розбудова індустріального парку та 

території громади 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Визначення та облаштування відповідної 

інфраструктури територій, у межах яких суб’єкти 

господарювання можуть провадити виробничу 

діяльність 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

1.2.1 Створення сприятливих умов для розвитку 

бізнес-середовища 

1.2.4 Розвиток промислового комплексу громади 

1.2.5 Розвиток малого та середнього бізнесу 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Низький рівень розвитку промисловості та малого 

підприємництва 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 

Розбудова інженерних мереж на території 

індустріального парку та розміщення виробництв  

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 

Розвиток промисловості та малого підприємництва 

9. Основні заходи технічного завдання Розробка техніко-економічного обгрунтування 

діяльності індустріального парку. Розробка концепції 

індустріального парку. Розробка ПКД та її 



затвердження. Будівництво інженерних мереж. 

Діяльність щодо відбору керуючої компанії. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:  10 000,0 10 000,0 20 000,0 

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:  7 000,0 7 000,0 14 000,0 

обласний бюджет  5 000,0 5 000,0 10 000,0 

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ  2 000,0 2 000,0 4 000,0 

- інші джерела (кошти іноземних 

інвесторів) 

 5 000,0 5 000,0 10 000,0 

РАЗОМ  22 000,0 22 000,0 44 000,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

Визначена потенційна земельна ділянка 

 

1. Номер технічного завдання 1.5 

2. Назва технічного завдання Власна справа 

3. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку, якому відповідає технічне 

завдання 

Стимулювання розвитку малого та середнього 

підприємництва, сприяння створенню стабільного та 

сприятливого середовища для започаткування і ведення 

підприємницької діяльності 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 

2030 року, якому відповідає технічне 

завдання 

1.2.5 Розвиток малого та середнього бізнесу 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 

Надання на конкурсних засадах фінансової підтримки 

суб’єктам малого підприємництва, в тому числі 

підприємцям-початківцям. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 

Населення громади — 27 755 жителів  

(в тому числі 1 307 безробітних громадян) 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 

Створення нових робочих місць 

Додаткове надходження податків до місцевого бюджету. 

Створення сприятливого бізнес-середовища, 

стимулювання розвитку малого і середнього 

підприємництва 

9. Основні заходи технічного 

завдання 

Проведення конкурсного відбору бізнес-проектів 

Виділення коштів з бюджету Погребищенської МТГ 

Моніторинг реалізації проектів 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 



- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ  500,0 500,0 1000,0 

- інші джерела (  )     

РАЗОМ  500,0 500,0 1000,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

1. Номер технічного завдання 1.6 

2. Назва технічного завдання Сприяння створенню малих форм господарювання та 

кооперації на селі 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння розвитку різних форм кооперації, 

фермерства, забезпечення доступності ринків збуту для 

малих та середніх виробників сільськогосподарської 

продукції, інфраструктури для зберігання 

сільськогосподарської продукції; запровадження нових 

технологій та обладнання для переробки 

сільськогосподарської сировини. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

1.2.3 Стимулювання розвитку малих форм 

господарювання та кооперації на селі 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 

Вдала реалізація успішних проектів 

сільськогосподарських сімейних ферм можлива за 

умови об’єднання зусиль з боку міської ради, соціально 

відповідального бізнесу та жителів громади. Завдяки 

такій синергії можна збільшити кількість якісної 

сільськогосподарської сировини на ринку та 

покращити фінансове становище сільського населення. 

Можливе залучення державної підтримки для 

матеріально-технічного забезпечення сімейних 

фермерських господств та проведення освітніх 

програм та заходів для лідерів щодо створення 

сімейних ферм 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 

1. Збільшення кількості сільськогосподарських 

сімейних ферм 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 

1. Збільшення обсягів продажів продукції без 

посередників 

2. Власна переробка та зберігання 



9. Основні заходи технічного завдання 1.Залучення висококваліфікованих спеціалістів для 

консультацій та супроводу ферм. Для кожного фермера 

окремо це дуже дорого, але якщо вартість такого 

ресурсу поділити на всіх, то можна вивести всіх 

учасників на якісно новий рівень фермерства, 

збільшуючи ефективність виробництва; 

2.Побудова власної мережі продажів продукції без 

посередників 

3.Власна переробка та зберігання для можливості 

продавати продукцію не лише в сезон, а й протягом 

року зі значно більшою прибутковістю 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ     

- інші джерела (  )     

РАЗОМ 0 0 0 0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

1. Номер технічного завдання 1.7 

2. Назва технічного завдання Електронне урядування задля підзвітності влади та 

участі громади 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Цифрова трансформація регіонів 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

1.3.1 Запровадження використання інструментів 

електронного урядування та е-демократії  

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 

Налагодження ефективних механізмів партнерства та 

вдосконалення системи взаємодії між службовцями 

органів місцевого самоврядування та громадськістю. 

Залучення широкого кола громадськості, депутатів 

представників органів місцевого самоврядування та 

органів самоорганізації населення до спільного 

вирішення питань місцевого розвитку. 

7. Очікувані кількісні результати від У ході реалізації проекту буде забезпечено на 



реалізації проекту належному рівні функціонування веб сервісів: 

“Громадський бюджет”, “Електронні консультації з 

громадськістю”,  “Відкрите місто”, “Місцеві 

електронні петиції” 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 

Запровадження проекту дозволить мешканцям громади 

у вільному доступі отримувати якісну інформацію 

щодо стану суспільної-політичної ситуації у громаді, 

нормативно-правових актів, які регулюють діяльності 

органів місцевого самоврядування та приймати 

безпосередню участь у вирішенні проблем місцевого 

значення. 

9. Основні заходи технічного завдання Підписання меморандуму про взаємодію та співпрацю 

з Міжнародною благодійною організацією «Фонд 

Східна Європа».  

Створення та забезпечення функціонування веб 

сервісів: “Громадський бюджет”, “Електронні 

консультації з громадськістю”,  “Відкрите місто”, 

“Місцеві електронні петиції”, “Шкільний громадський 

бюджет” 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ     

- інші джерела (  )     

РАЗОМ 0 0 0 0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 



 

 

1. Номер технічного завдання 1.8 

2. Назва технічного завдання Капітальний ремонт Музею історії села Гопчиця 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Розвиток внутрішнього туризму. 

Створення умов для ефективного використання 

економічного потенціалу культурної спадщини 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

1.4.2. Збереження та поширення культурної спадщини 

громади 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 

Збереження  історико-культурної спадщини 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 

Проведення зовнішніх та внутрішніх ремонтних робіт 

з метою збереження будівлі музею. 
8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 

Збереження будівлі музею історії села Гопчиця. 

Покращення доступу до експонатів, архівних 

документів та фотоматеріалів  історико-культурної 

спадщини. 

Збільшення кількості туристів МТГ. 

9. Основні заходи технічного завдання Виготовлення ПКД. 

Проведення ремонтних робіт. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ     

- інші джерела (  )  650,0  650,0 

РАЗОМ  650,0  650,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Номер технічного завдання 1.9 

2. Назва технічного завдання Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам’ятки 

архітектури національного значення “Садибного 

будинок” ХІХ ст., графа М.П.Ігнатьєва в 

с.Круподеринці 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Розвиток внутрішнього туризму. 

Створення умов для ефективного використання 

економічного потенціалу культурної спадщини. 

Збереження культурної спадщини та захист 

традиційного характеру середовища 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

1.4.2 Збереження та поширення культурної 

спадщини громади 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 

Садибний Будинок унікальної людини, що гідно 

ввійшла в історію слов’янських народів – українського, 

болгарського і російського був збудований у  XIX ст.  

    Садибний будинок ХІХ ст., графа М.П.Ігнатьєва 

занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток 

України, як пам’ятка архітектури і містобудування 

національного значення. Охоронний номер 980. 

  В останні роки Садибний будинок не 

використовувався, що призвело до аварійного стану 

пам’ятки. 

    В приміщенні знаходиться музейна кімната пам’яті 

М.П.Ігнатьєва, визначного державного і політичного 

діяча другої половини ХІХ ст., неординарну 

особистість, патріота, який і сьогодні є взірцем 

відданості та беззавітного служіння державі, 

національного героя Республіки Болгарія. Останній 

період життя графа М.П.Ігнатьєва, пов’язаний з 

Україною і Погребищенським краєм. Експозиційний 

матеріал музею підібрано таким чином, щоб 

представити багатогранну дипломатичну діяльність, 

кар’єрний ріст цієї особистості , його історичну роль в 

отриманні європейськими, балканськими державами 

національної незалежності та позитивної зміни карти 

Європи і Далекого Сходу у другій половині ХІХ ст. 

Музей неодноразово відвідали делегації країн Польщі 

та Болгарії. 

 На сьогоднішній день пам’ятка архітектури і 

містобудування  національного значення потребує 

реставраційно-відновлювальних робіт. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 

1. Збереження об’єкта культурної спадщини. 

2. Доступність для відвідання  будівлі-пам’ятки. 

архітектури національного значення “Садибного 

будинок” ХІХ ст., графа М.П. Ігнатьєва. 

3. Збільшення кількості залучених партнерів-



туристичних фірм, популяризація об’єкта культурної 

спадщини 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 

Збереження культурного різноманіття та спільної 

культурно-історичної спадщини, заохочення 

міжкультурного взаєморозуміння українського та 

болгарського народів. 

Реалізація державної політики у сфері охорони 

культурної спадщини. 

9. Основні заходи технічного завдання 1. Виготовлення облікової документації. 

2. Розроблення ПКД для реалізації проекту. 

3. Вибір підрядника для реставраційних та ремонтно-

реставраційних робіт. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:  225,0  225,0 

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ  225,0  225,0 

- інші джерела (  )  4 275,0  4 275,0 

РАЗОМ  4 500,0  4 500,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

1. Номер технічного завдання 1.10 

2. Назва технічного завдання Створення туристичних маршрутів 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Розвиток внутрішнього туризму. 

Створення умов для ефективного використання 

економічного потенціалу культурної спадщини. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

1.4.1 Визначення туристичних об’єктів, створення 

туристичних продуктів 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 

В Погребищенській міській територіальній громаді 

існує багато цікавих, проте маловідомих туристичних 

об’єктів. Причинами низької відвідуваності є 

недостатня проінформованість населення та 

потенційних туристів, а також відсутність відповідної 



інфраструктури. 

Вирішенню цієї проблеми сприятиме облаштування 

територій біля туристичного об’єкта, розробка 

туристичного маршруту здатного допомогти у 

складанні маршруту подорожі, пошуку місця 

проживання, харчування і дозвілля та ознайомити з 

об'єктами туристичної привабливості, туристично-

екскурсійними програмами, культурно-мистецькими 

заходами тощо. 

Інформація повинна надихнути потенційних туристів 

красотами Погребищанщини та створити відповідну 

атмосферу для бажання продовжувати досліджувати 

туристичний Погребищенський край з метою 

відпочинку та оздоровлення.  

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 

Збільшення кількості туристів та гостей 

Погребищенської міської територіальної громади 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 

Розвиток нових туристичних продуктів. 

Створення позитивного туристичного іміджу громади. 

Популяризація історичного минулого, національно-

патріатичного виховання дітей та молоді. 

Збереження українських традицій. 

9. Основні заходи технічного завдання Дослідження територій для створення нових 

туристичних маршрутів. 

1. Могила ієросхимонаха Володимира, м.Погребище,        

Джерело Сльози Божої Матері, м.Погребище,          

Найвища географічна точка м.Погребища,       

Єврейське кладовище (Хасидський мавзолей) 

м.Погребище, Погребищенський краєзнавчий музей 

Всесвітньо-відомої української фольклористки 

Н.А.Присяжнюк. 

2. Початок р.Рось, с.Ординці, Садибний будинок  ХІХ 

ст., графа М.П.Ігнатьєва, с.Круподеринці,     Церква 

Різдва Пресвятої Богородиці, с.Круподеринці              

Музей історії села Гопчиця, Церква Св.Параскеви, ХІХ 

ст., с. Старостинці. 

Виготовлення рекламної та сувенірної продукції. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ  5,0 5,0 10,0 

- інші джерела (   )     

РАЗОМ  5,0 5,0 10,0 

11. Інша інформація щодо технічного  



завдання (за потреби): 

 

 

1. Номер технічного завдання 1.11 

2. Назва технічного завдання Реконструкція пам’ятного знака (братської могили) та 

прилеглої території по вул.Б.Хмельницького в 

м.Погребище 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Збереження культурної спадщини та захист 

традиційного характеру середовища 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

1.4.2  Збереження та поширення культурної 

спадщини громади 

 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Пам’ятний знак (братська могила) було встановлено 

ще за радянський часів. У зв’язку із зношеністю 

оздоблювальних матеріалів (гранітних плит з 

гравіюванням, плиточного та асфальтованого покриття 

доріжок) та з метою створення сучасної території в 

центрі міста із зонами для вшанування пам’яті, 

безпечного та регульованого руху транспорту до 

садочку, школи, організацій та об’єктів торгівлі. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Реконструкція об’єкту відповідно до технічного 

завдання забезпечить облаштування території. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Створення якісної інфраструктури; покращення 

привабливості пам’ятного знака; відновлення 

архітектурного ансамблю. 

9. Основні заходи технічного завдання Коригування ПКД, виконання будівельно-монтажних 

робіт, естетичне облаштування території. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  ) 4 751,0 4 081,249  8 832,249 

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ 749,0 200,0  949,0 

- інші джерела (   )     

РАЗОМ 5 500,0 4 281,249  9 781,249 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

ПКД та експертний звіт від 08.06.2021 року на суму  9 

781,249 тис.грн. 



 

 

 

Програма 2. Створення комфортних умов на території громади 

 

Програма включає в себе відповідні напрями: 

 

2.1 Розвиток транспортної інфраструктури громади 

2.2 Створення енергоефективної громади та ресурсозаощадливої системи 

енергопостачання 

2.3 Розвиток рекреаційної сфери громади 

 

Завдання програми: створення належної та якісної дорожньої 

інфраструктури, сприяння покращенню транспортного сполучення між 

населеними пунктами громади, енергоефективне комунальне господарство та 

бюджетна сфера, впровадження енергоефективного освітлення вулиць, 

створення та відновлення місць проведення дозвілля та зон відпочинку. 

 

Досягнення цієї цілі на 2021-2023 роки передбачається реалізувати через 

12 проектів. 

 

Таблиця 

 

Перелік технічних завдань на проекти місцевого розвитку Програми 2 

 

 

№ Технічне завдання (ТЗ) Територіальне спрямування ТЗ 

Напрямок 2.1 Розвиток транспортної інфраструктури громади 

1. Експлуатаційне утримання та ремонт доріг  Погребищенська МТГ 

Напрямок 2.2 Створення енергоефективної громади та ресурсозаощадливої системи 

енергопостачання 

2. Капітальний ремонт будівлі початкової 

школи КЗ “Погребищенський опорний заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1”  

Погребищенська МТГ 

3. Капітальний ремонт будівлі та заміна вікон 

КЗ «Степанківський ЗЗСО І-ІІІступенів 

Погребищенської міської ради Вінницького 

району Вінницької області» 

11 населених пунктів Погребищенської 

МТГ: с.Степанки, с.Черемошне, с. 

Кулешів, с.Талалаї, с.Веселівка, 

с.Ординці, с.Левківка, с.Мончин, 

с.Надросся, с.Станилівка, с.Булаї  

4. Реконструкція будівлі КЗ «Плисківський 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів» 

Населенні пункти Погребищенської МТГ: 

с.Плисків, с.Адамівка, с.Андрушівка, 

с.Очеретня. 

5. Реконструкція будівлі (в частині даху та 

фасадів) хірургічного корпусу КП 

“Погребищенська  центральна лікарня” 

м.Погребище 

Погребищенська МТГ 



6. Капітальний ремонт терапевтичного корпусу 

корпусу КП “Погребищенська центральна 

лікарня” м.Погребище 

Погребищенська МТГ 

7. Капітальний ремонт даху  адміністративної 

будівлі (Управління соціального захисту 

населення та Центру надання 

адміністративних послуг) по вулиці 

Б.Хмельницького,81 м.Погребище  

Погребищенська МТГ 

8. Капітальний ремонт будівлі 

Погребищенського центру соціального 

обслуговування в с.Плисків 

Погребищенська МТГ, с.Плисків 

9. Нове будівництво системи автономного 

вуличного освітлення по вул.Коцюбинського 

в м.Погребище 

Погребищенська МТГ, 

вул.Коцюбинського м.Погребище 

Напрямок 2.3 Розвиток рекреаційної сфери громади 

10 Реконструкція міського парку з 

влаштуванням мультифункціонального 

спортмайданчика та скейттреку 

Погребищенська МТГ 

11 Влаштування зони відпочинку біля 

Погребищенського центру дитячої та 

юнацької творчості в м.Погребище  

Погребищенська МТГ 

12 Створення інформаційно-культурних 

просторів у сільських бібліотечних закладах 

громади 

Населенні пункти Погребищенської МТГ: 

с.Павлівка, с.Гопчиця, с.Плисків, 

с.Дзюньків, с.Новофастів 

 

 

3. Очікувані результати реалізації Програми 2 

 

Реалізація проектів Програми “Створення комфортних умов на території 

громади” сприятиме досягненню наступних результатів: 

- забезпечення безпеки дорожнього руху; 

- покращення стану існуючих об’єктів транспортної інфраструктури; 

- підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження в МТГ; 

- зменшення витрат на оплату енергоносіїв бюджетної сфери; 

- скорочення обсягів використання паливно-енергетичних ресурсів; 

- створення та відновлення місць проведення дозвілля та зон відпочинку.  

 

 

 

4. Орієнтовний фінансовий план Програми 2 

 

 

№ 
 

Назва технічного 

завдання 

Обсяг фінансування по роках, тис.грн. 

2021 2022 2023 Загальний  

державний 

бюджет 
місцевий 

бюджет 
державний 

бюджет 
місцевий 

бюджет 
державний 

бюджет 
місцевий 

бюджет 

1 Розвиток транспортної інфраструктури громади 



2.1 Експлуатаційне 

утримання та ремонт 

доріг  

4 970 4 970 11 700,0 6 700,0 5 000,0 5 000,0 38 340,0 

2 Створення енергоефективної громади та ресурсозаощадливої системи енергопостачання 

2.2 Капітальний ремонт 
будівлі початкової 

школи КЗ 

“Погребищенський 

опорний заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ст. №1”  

3 383,500 671,0 2 670,715    6 725,215 

2.3 Капітальний ремонт 

будівлі та заміна 

вікон КЗ 

«Степанківський 
ЗЗСО І-ІІІступенів 

Погребищенської 

міської ради 

Вінницького району 

Вінницької області» 

   764,941 4 161,511  4 926,452 

2.4 Реконструкція 

будівлі КЗ 

«Плисківський ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів» 

 78,0 4 332,228 481,0   4 891,228 

2.5 Реконструкція 
будівлі (в частині 

даху та фасадів) 

хірургічного корпусу 

КП 

“Погребищенська  

центральна лікарня” 

м.Погребище 

3 430,6 680,0 6 769,53    10 880,130 

2.6 Капітальний ремонт 

терапевтичного 

корпусу корпусу КП 
“Погребищенська 

центральна лікарня” 

м.Погребище 

   1 800,0   1 800,0 

2.7 Капітальний ремонт 

даху  

адміністративної 

будівлі (Управління 

соціального захисту 

населення та Центру 

надання 

адміністративних 
послуг) по вулиці 

Б.Хмельницького,81 

м.Погребище  
 

  2 071,277 230,141   2 301,418 

2.8 Капітальний ремонт 

будівлі 

Погребищенського 

центру соціального 

обслуговування в 

с.Плисків 

  3 151,299 700,0 3 151,3  7 002,599 

2.9 Нове будівництво 

системи автономного 

вуличного 

освітлення по 

 1237,914     1 237,914 



вул.Коцюбинського в 

м.Погребище 

2.3 Розвиток рекреаційної сфери громади 

2.10 Реконструкція 

міського парку з 
влаштуванням 

мультифункціональн

ого спортмайданчика 

та скейттреку 

  4 950,0 550,0 4 600,0 400,0 10 500,0 

2.11 Влаштування зони 

відпочинку біля 

Погребищенського 

центру дитячої та 

юнацької творчості в 

м.Погребище  

   500,0  1 600,0 2 100,0 

2.12 Створення 

інформаційно-

культурних 

просторів у 

сільських 

бібліотечних 

закладах громади  

 50,0  100,0  200,0 350,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Перелік технічних завдань на проекти місцевого розвитку 

1. Номер технічного завдання 2.1 

2. Назва технічного завдання Експлуатаційне утримання та ремонт доріг  

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Розвиток транспортної інфраструктури. 

Розбудова мережі якісних автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 
розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне завдання 

2.1.1 Створення належної та якісної дорожньої 

інфраструктури  

5. Територія, на яку проект матиме вплив: Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Незадовільний технічний стан автомобільних доріг є 
найбільшою небезпекою з потенційно можливими 
фатальними наслідками для учасників дорожнього руху. 
Проектом передбачається співфінансування  на  
експлуатаційне утримання доріг:  02-17-36 А/Д Павлівка-
Круподерниці, 02-17-30 А/Д Турбів-Погребище-Левківка, 
02-17-22 А/Д Степанки-Талалаї, 02-17-32 А/Д Турбів-
Погребище-Сквира-Черемошне, 02-17-29 А/Д Бурківці-
Озірна (біля с.Морозівка) та інші.   

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Ремонт автомобільних шляхів орієнтовною протяжністю 

5,8 км. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Підвищення якості транспортного сполучення та 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Збільшення 

пропускної спроможності дорожньої інфраструктури  

внутрішнього транспортного сполучення. 

9. Основні заходи технічного завдання Розроблення ПКД, проведення державних закупівель (за 

потреби), виконання робіт, введення об’єктів в 

експлуатацію 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 
2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  ) 4 970 11 700,0 5 000,0 21 670,0 

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ 4 970 6 700,0 5 000,0 16 670,0 

- інші джерела (   )     

РАЗОМ 9 940,0 18 400,0 10 000,0 38 340,0 

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби): 

 



1. Номер технічного завдання 2.2 

2. Назва технічного завдання Капітальний ремонт будівлі початкової школи КЗ 

“Погребищенський опорний заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ст. №1”  

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння створенню моделі “енергоефективна 

громада”, спрямованої на першочергове 

впорядкування об’єктів комунальної власності з 

поступовим переходом до об’єктів житлового фонду, 

що надасть можливість ефективного використання 

бюджетів територіальних громад. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство 

та бюджетна сфера 

3.1.2. Комфортний та конкурентоспроможний 

заклад освіти 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Існує проблема утеплення стін фасаду будівлі, 

утеплення горищного покриття, ремонт вимощення, 

ремонт та перевлаштування організованої системи 

водовідведення з покрівлі, перевлаштування 

конструкцій ганків, утеплення цоколю, ремонт 

слухових вікон, заміна навісу над головним входом, 

влаштування козирків над евакуаційними виходами. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
- збільшити енергоефективність будівлі до 40%; 

- суттєво покращити мікроклімат будівлі початкової 

школи, тепловий режим становитиме 20-22˚С; 

- зменшити споживання енергоресурсів до 35%; 

- зменшити навантаження на бюджет опорного 

закладу орієнтовна на суму 100 000 тисячі гривень 

щорічно. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
- поліпшити санітарно-гігієнічні умови перебування 

дітей; 

- надати впевненість батьків в тому, що їхня дитина 

перебуває в безпечних, комфортних умовах. 

9. Основні заходи технічного завдання - утеплення фасаду 1256 м² мінеральними плитами 

товщиною 120 мм; 

- утеплення 234 м² цоколю; 

- улаштування вертикальної гідроізоляції фундамен-

тів; 

- утеплення 850 м² горища; 

- вогнезахист дерев’яних конструкцій горища; 

- ремонт 250 м водостічної системи; 

- облаштування навісу над головним входом; 

- перевлаштування конструкцій 2-х ганків. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 

 

2023 Усього 

 

- державний бюджет:     



ДФРР     

Інші джерела (  ) 3 383,500 2 670,715  6 054,215 

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ 671,0   671,0 

- інші джерела (   )     

РАЗОМ 4 054,5 2 670,715  6 725,215 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

ПКД та експертний звіт від 25.05.2021р. № 05-0307 на 

суму 6 725,215 тис. грн. 

 

 

1. Номер технічного завдання  2.3 

2. Назва технічного  завдання Капітальний ремонт будівлі та заміна вікон КЗ 

«Степанківський ЗЗСО І-ІІІступенів Погребищенської міської 

ради Вінницького району Вінницької області» 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, 

якому відповідає технічне завдання 

Сприяння створенню моделі “енергоефективна громада”, 

спрямованої на першочергове впорядкування об’єктів 

комунальної власності з поступовим переходом до об’єктів 

житлового фонду, що надасть можливість ефективного 

використання бюджетів територіальних громад. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської міської 

територіальної громади до 2030 року, 

якому відповідає технічне завдання 

2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та 

бюджетна сфера 

3.1.2. Комфортний та конкурентоспроможний заклад освіти 

5. Територія, на яку реалізація 

проектів за технічним завданням 

матиме вплив 

11 населених пунктів Погребищенської МТГ: с.Степанки, 

с.Черемошне, с. Кулешів, с.Талалаї, с.Веселівка, с.Ординці, 

с.Левківка, с.Мончин, с.Надросся, с.Станилівка, с.Булаї  

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 

У комунальному закладі «Степанківський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів» навчається 127 учнів із 11 

населених пунктів. Приміщення було введено в експлуатацію 

в 1958 році. Покрівля  багатосхила, горище не утеплене, 

перекриття вражено гниллю і біологічними шкідниками. 

Водовідвід з покрівлі неорганізований, що призводить до 

замокання стін, цоколю. Покрівля закладу – це шиферні 

хвилясті листи, закріплені на дерев’яну основу. Листи 

шиферу з роками потріскались та пропускають воду, конькові 

елементи частково відламуються вітрами та падають на 

землю, що є загрозою для життя та здоров‘я дітей. Подальша 

експлуатація покрівлі двоповерхової будівлі в існуючому 

стані нерентабельна, не відповідає Санітарному Регламенту. 

Дерев’яні віконні рами розсохлися, розхитались  в кутиках, 

пожолобились та не відповідають нормативним вимогам по 

теплопровідності. Відповідно  Заключення про технічний 

стан 84/П-2018-ТЗ будівельні конструкції будівлі в цілому 

знаходяться в непридатному до нормальної експлуатації 

технічному стані. Підвищення ефективності використання 



паливно-енергетичних ресурсів на сучасному етапі є одним з 

найважливіших стратегічних завдань соціально-економічного 

розвитку України і є пріоритетним в економічній політиці 

Погребищенської міської ради. Соціально-економічна 

спрямованість проекту  є соціально значущим проектом, так 

як в заклад освіти довозяться учні із 9 населених пунктів та 

школа є базовою. Його реалізація дасть змогу покращити 

умови перебування дітей закладі освіти, що стане додатковим 

стимулом для молоді залишатись жити в селі. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проектів на виконання 

технічного завдання 

При реалізації проекту зможемо забезпечити 160 учнів 

закладу освіти належними та безпечними умовами та 

створенням безпечного освітнього середовища. 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі  загальною площею 1 

505,3 м.кв. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проектів на виконання 

технічного завдання 

Капітальний ремонт будівлі та заміна вікон КЗ 

«Степанківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» дасть змогу покращити 

умови перебування дітей закладі освіти,  втілити комплекс 

заходів для реалізації потенціалу енергозбереження. 

9. Основні заходи технічного завдання Проектно-кошторисною документацією передбачено: 

1. Ремонт вимощення по периметру будівлі, шляхом повної 

заміни конструктиву з подальшим утепленням цоколя. 

2. Капітальний ремонт горищного дерев’яного перекриття в 

межах осей з повною заміною конструктивних елементів. 

3. Капітальний ремонт даху з заміною на новий покрівельний 

матеріал, повна заміна елементів кроквяної системи, а також 

влаштування зовнішнього організованого водовідведення, 

виконати вихід на покрівлю через слухові вікна, збільшити 

площу слухових вікон, влаштувати огорожу покрівлі. 

4. Заміна віконних та дверних блоків, які не відповідають 

вимогам по теплопровідності. 

5. Утеплення зовнішніх стін та горищного перекриття. 

6. Заміна дерев’янних віконних та зовнішніх дверних блоків 

на металопластикові енергозберігаючі з потрійним склінням. 

Коригування ПКД 

10. Обсяг  фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

Державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )   4 161,511 4 161,511 

Місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ  764,941  764,941 

- інші джерела (  )     

РАЗОМ  764,941 4 161,511 4 926,452 



11.Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби)  

Наявна ПКД на капітальний ремонт із заміни вікон будівлі та 

експертний звіт від 09.09.2019 року на суму 764,941 тис.грн. 

Наявна ПКД на капітальний ремонт будівлі та експертний 

звіт від 2019 року на суму 4 161,511 тис.грн. 

 

 

1. Номер технічного завдання 2.4 

2. Назва технічного завдання Реконструкція будівлі КЗ «Плисківський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів» 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння створенню моделі “енергоефективна 

громада”, спрямованої на першочергове впорядкування 

об’єктів комунальної власності з поступовим 

переходом до об’єктів житлового фонду, що надасть 

можливість ефективного використання бюджетів 

територіальних громад. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство 

та бюджетна сфера 

3.1.2. Комфортний та конкурентоспроможний заклад 

освіти 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Населенні пункти Погребищенської МТГ: с.Плисків, 

с.Адамівка, с.Андрушівка, с.Очеретня. 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 

Аварійна покрівля та енерго- і теплозбереження 

приміщення КЗ «Плисківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів», 

що експлуатується близько 75 років. Тепловтрати 

відбуваються через стіни, вікна, дах. Температурний 

режим нестабільний. Восени у період дощів стеля 

протікає, взимку відчувається зниження температури в 

класних кімнатах, а навесні в класах першого та 

другого поверхів  через вологість цвітуть стіни. Все це 

призводить до порушення навчально-виховного 

процесу. Також постає проблема неефективного 

енергокористування. Кім того потребують заміни 

вікна  школи, через які втрачається значна  частина 

тепла. Ремонтні роботи, які щорічно виконувалися, на 

даний час не дають жодного результату і фактично 

виконання робіт є неефективним витрачанням коштів. 

Витрати на споживання енергетичних ресурсів 

спонукають до запровадження сучасних 

енергозберігаючих технологій. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 

1. Кількість здобувачів освіти – 137, вчителів і 

обслуговуючого персоналу — 30 чоловік. 

2. Замінено дерев’яне перекриття, повна заміна 

елементів кроквяної системи будівлі та а/ц хвилястих 

листів покрівлі на металочерепицю — 1100 кв.м, 

утеплення горищного перекриття, ремонт і 

влаштування вимощення, заміна організованої 

системи водовідведення з покрівлі, влаштування 

слухових вікон та огорожі покрівлі. 



8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Заміна покрівлі даху будівлі школи дозволить 

суттєво змінити використання енергоресурсів та 

забезпечить комфортний мікроклімат приміщення, 

а також збереже будівлю від руйнування та 

створить належні санітарно-гігієнічні умови 

перебування дітей у школі. Забезпечення реалізації 

державної політики щодо регіонального розвитку, 

передусім у сфері енергоефективності та 

енергозбереження. 

9. Основні заходи технічного завдання 1. Коригування  ПКД. 

2. Заміна дерев’яного перекриття другого поверху — 

431 кв.м., повна заміна елементів кроквяної системи 

будівлі та а/ц хвилястих листів покрівлі на 

металочерепицю — 1100 кв.м, утеплення горищного 

перекриття, ремонт і влаштування вимощення, заміна 

організованої системи водовідведення з покрівлі, 

влаштування слухових вікон та огорожі покрівлі. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )  4 332,228  4 332,228 

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ 30,0 481,0  511,0 

- інші джерела (спонсорські кошти) 48,0   48,0 

РАЗОМ 78,0 4 813,228  4 891,228 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

Наявна ПКД та експертний звіт від 22.08.2018 року на 

суму 4 813,228 тис.грн. 

Протягом 2021 року за рахунок спонсорських коштів 

замінено вікна та двері будівлі школи на 

енергоефективні. 



1. Номер технічного завдання 2.5 

2. Назва технічного завдання Реконструкція будівлі (в частині даху та фасадів) 

хірургічного корпусу КП “Погребищенська  

центральна лікарня” м.Погребище 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння створенню моделі “енергоефективна 

громада”, спрямованої на першочергове впорядкування 

об’єктів комунальної власності з поступовим 

переходом до об’єктів житлового фонду, що надасть 

можливість ефективного використання бюджетів 

територіальних громад. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та 

бюджетна сфера 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Будівля хірургічного корпусу не утеплена, тому 

потребує енергоефективних заходів: утеплення 

фасадів будівлі мінераловатними плитами з 

подальшим оздобленням штукатуркою та 

фарбуванням, заміна покрівлі на покрівлю з 

металевого профнастилу дозволить значно 

скоротити втрати тепла і відповідно, буде досягнута 

економія бюджетних коштів.  

Жителі Погребищенської громади та прилеглих 

громад будуть отримувати лікувально-оздоровчі 

послуги в належних умовах. Проект спрямований 

на зниження споживання тепла при одночасному 

поліпшенні рівня комфортного перебування в 

лікувальному закладі.  

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Реконструйовано будівлю (в частині даху та фасадів) 

хірургічного корпусу КП “Погребищенська  

центральна лікарня” 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Ефективне використання енергоресурсів, бюджетних 

коштів, збереження будівлі від руйнування, 

підвищення якості та комфортного перебування хворих 

та персоналу в лікувальному закладі. 

9. Основні заходи технічного завдання Проектно-кошторисною документацією передбачено: 

утеплення фасадів будівлі, заміна покрівлі на покрівлю 

з металевого профнастилу, утеплення горищного 

перекриття мінераловатними плитами, влаштування 

організованого водовідведення з покрівлі, ремонт 

ганків  входів, заміна козирків, часткова замінна вікон 

та дверей, заміна віконних відливів. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 



- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  ) 3 430,6 6 769,53  10 200,13 

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ 680,0   680,0 

- інші джерела (   )     

РАЗОМ 4 110,6 6 769,53  10 880,130 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

Наявна ПКД та експертний звіт від 27.09.2021 року на 

суму 10 880,130 тис.грн. 

 

 

1. Номер технічного завдання 2.6 

2. Назва технічного завдання Капітальний ремонт терапевтичного корпусу корпусу 

КП “Погребищенська центральна лікарня” 

м.Погребище 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння створенню моделі “енергоефективна 

громада”, спрямованої на першочергове 

впорядкування об’єктів комунальної власності з 

поступовим переходом до об’єктів житлового фонду, 

що надасть можливість ефективного використання 

бюджетів територіальних громад. 

Формування доступної та спроможної мережі закладів 

для надання якісних медичних послуг 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство 

та бюджетна сфера 

 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Відсутність енергозбереження приміщення у зв’язку із 

невідповідністю елементів огороджуючих конструкцій 

(вікон) сучасним вимогам та нормам. Відсутність 

відповідних сучасним нормам умов для перебування 

пацієнтів закладу. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
В ході реалізації проекту буде замінено вікна, 

влаштовано санвузол, виконана реставрація підлоги, 

замінено внутрішні столярні вироби (двері)  

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Жителі Погребищенської громади та прилеглих 

громад отримуватимуть лікувально-оздоровчі 

послуги в належних комфортних умовах. Проект 

спрямований на зниження споживання тепла при 



одночасному поліпшенні рівня комфортного 

перебування в лікувальному закладі.  

9. Основні заходи технічного завдання Виготовлення ПКД,  виконання робіт, введення 

об’єкта реконструкції в експлуатацію. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет  1 300,0  1 300,0 

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ  500,0  500,0 

- інші джерела (   )     

РАЗОМ  1 800,0  1 800,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

1. Номер технічного завдання 2.7 

2. Назва технічного завдання Капітальний ремонт даху  адміністративної будівлі 

(Управління соціального захисту населення та Центру 

надання адміністративних послуг) по вулиці 

Б.Хмельницького,81 м.Погребище  

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння створенню моделі “енергоефективна 

громада”, спрямованої на першочергове впорядкування 

об’єктів комунальної власності з поступовим 

переходом до об’єктів житлового фонду, що надасть 

можливість ефективного використання бюджетів 

територіальних громад. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та 

бюджетна сфера 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 
Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Покрівля даху з азбестоцементних листів протікає. На 

покрівлі відсутня повноцінна система організованого 

водовідведення дощових вод. По периметру відсутня 

огорожа. В конструкції горищного перекриття 

відсутній утеплювач в результаті чого відбувається 

значні втрати тепла. Конструкції фронтонів 

знаходяться в незадовільному стані, спостерігаються 



прогини в перемичках над вікнами і тріщини на 

площині стін. Руйнуються оголовки димоходів та 

вивітрюється розчин з швів кладки внаслідок 

системного замокання поверхні. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Капітальний ремонт даху та утеплення   

адміністративної будівлі 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Відремонтований дах адмінбудівлі, економія коштів на 

оплату енергоносіїв та максимальне теплозбереження.  

Створення безпечних умов для працівників 

Управління соціального захисту населення, Центру 

надання адміністративних послуг та відвідувачів. 

9. Основні заходи технічного завдання Демонтаж покрівлі площею 786 кв.м., утеплення, 

улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці, 

улаштування водостічних труб. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (   )  2 071,277  2 071,277 

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ  230,141  230,141 

- інші джерела (  )     

РАЗОМ  2 301,418  2 301,418 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 
Для реалізації даного проекту в наявності затверджена 

ПКД та експертний звіт від 19.03.2021 року, згідно 

якого загальна кошторисна вартість капітального 

ремонту складає — 2 301,418 тис.грн. 

 

 

1. Номер технічного завдання 2.8 

2. Назва технічного завдання Капітальний ремонт будівлі Погребищенського центру 

соціального обслуговування в с.Плисків 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння створенню моделі “енергоефективна 

громада”, спрямованої на першочергове 

впорядкування об’єктів комунальної власності з 

поступовим переходом до об’єктів житлового фонду, 

що надасть можливість ефективного використання 

бюджетів територіальних громад. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство 

та бюджетна сфера 



року, якому відповідає технічне 

завдання 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ, с.Плисків 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Втрата несучої спроможності елементів покрівлі та 

втрата вогнезахисних функцій крокв’яної системи. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Під час проведення ремонтних робіт планується 

замінити та обробити вогнезахисними засобами 

крокв’яну систему будівлі. Замінити покрівельні 

матеріали даху. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Забезпечення безпечного перебування осіб 

Погребищенського центру соціального 

обслуговування 

9. Основні заходи технічного завдання Коригування ПКД,  виконання робіт, введення об’єкта 

в експлуатацію 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )  3 151,299 3 151,3 6 302,599 

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ  700,0  700,0 

- інші джерела (   )     

РАЗОМ  3 851,299 3 151,3 7 002,599 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

Наявна ПКД та експертний висновок від 06.05.2019 

року на суму 7 002,599 тис.грн. 

 

 

1. Номер технічного завдання 2.9 

2. Назва технічного завдання Нове будівництво системи автономного вуличного 

освітлення по вул.Коцюбинського в м.Погребище 
3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Розвиток інженерної інфраструктури 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 

2030 року, якому відповідає технічне 

завдання 

2.2.2 Впровадження енергоефективного освітлення 

вулиць 

5. Територія, на яку проект матиме Погребищенська МТГ, вул.Коцюбинського 



вплив: м.Погребище 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Відсутність освітлення вулиці Коцюбинського у 

вечірній та нічний час. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 

Вуличне освітлення за інноваційними технологіями 

шляхом встановлення 49 металевих багатогранних 

опор з прикріпленими автономними світильниками з 

живленням від сонячних батарей орієнтовною 

протяжністю мереж 1893,0 м.п. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 

Безпечні та комфортні умови для жителів та гостей 

Погребищенської МТГ за допомогою освітлення 

вулиці у вечірній та нічний час, зміцнення 

інфраструктурної спроможності громади. 

9. Основні заходи технічного завдання Нове будівництво системи автономного вуличного 

освітлення 
10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет 350,0   350,0 

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ 887,914   887,914 

- інші джерела (   )     

РАЗОМ 1 237,914   1 237,914 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

Наявна ПКД та експертний звіт від 16.04.2020 року 

 

 

1. Номер технічного завдання 2.10 

2. Назва технічного завдання Реконструкція міського парку з влаштуванням 

мультифункціонального спортмайданчика та 

скейттреку 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння створенню спортивної інфраструктури для 

занять фізичною культурою і спортом. 

Сприяння популяризації та утвердженню здорового 

способу життя молоді, організації її змістовного 

дозвілля, протидії поширенню у молодіжному 

середовищі соціально небезпечних захворювань, 

бережливого ставлення до навколишнього природного 

середовища. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

2.3.1 Створення та відновлення місць проведення 

дозвілля та зон відпочинку.  



завдання 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
В зв’язку із зношеністю міського парку та відсутністю 

сучасних місць проведення відпочинку жителів 

громади. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Комфортна рекреаційна зона для відпочинку з 

влаштуванням мультифункціонального 

спортмайданчика та скейттреку . 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Основним завданням в ході реалізації проекту є 

популяризація здорового способу життя, залучення 

підростаючого покоління до активного проведення 

часу на свіжому повітрі, покращення їх фізичного 

розвитку на влаштованому сучасному спортивному 

майданчику та скейттреку. Доступ для мало 

мобільних груп населення (особи з обмеженими 

фізичними можливостями, люди пенсійного віку, 

вагітні жінки, люди з дитячими колясками), а також 

надасть привабливості місту і створить позитивний 

імідж громади в цілому.  

9. Основні заходи технічного завдання Виготовлення ПКД, виконання будівельних робіт з 

реалізації проекту, введення в експлуатацію. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )  4 950,0 4 600,0 9 550,0 

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ  550,0 400,0 950,0 

- інші джерела (   )     

РАЗОМ  5 500,0 5 000,0 10 500,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

 

 

 

1. Номер технічного завдання 2.11 

2. Назва технічного завдання Влаштування зони відпочинку біля Погребищенського 



центру дитячої та юнацької творчості в м.Погребище  

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння популяризації та утвердженню здорового 

способу життя молоді, організації її змістовного 

дозвілля, протидії поширенню у молодіжному 

середовищі соціально небезпечних захворювань, 

бережливого ставлення до навколишнього природного 

середовища 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

2.3.1 Створення та відновлення місць проведення 

дозвілля та зон відпочинку.  

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Відсутність місця відпочинку та організації дозвілля 

дітей, що відвідують  Центр дитячої та юнацької 

творчості, Дитячу бібліотеку та відвідуватимуть 

Дитячу музичну школу. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Здійснення проекту надасть змогу для відпочинку 

орієнтовно 350 учням, а також мешканцям громади в 

цілому. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Влаштування сучасної освітньої рекреаційної зони 

сприятиме позитивному фізичному розвитку дітей під 

час проведення занять та вільний від них час. 

Розвиток інфраструктури міста та дитячих закладів. 

Покращення благоустрою території центра міста. 

9. Основні заходи технічного завдання Розроблення ПКД. 

Облаштування території. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ  50,0  50,0 

- інші джерела (   )  450,0 1 600,0 2 050,0 

РАЗОМ  500,0 1 600,0 2 100,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

  

 

 



1. Номер технічного завдання 2.12 

2. Назва технічного завдання Створення інформаційно-культурних просторів у 

сільських бібліотечних закладах громади  

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Розроблення варіантів архітектурних проектів 

бібліотечних будівель, а також забезпечення бібліотек 

необхідним обладнанням, комп’ютерною технікою, 

програмними засобами, доступом до Інтернету 

швидкістю 100 Мбіт/с, щорічне оновлення 

бібліотечних фондів. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

2.3.1 Створення та відновлення місць проведення 

дозвілля та зон відпочинку 

3.2.1 Розширення можливостей для забезпечення 

культурних потреб мешканців громади 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 
Населенні пункти Погребищенської МТГ: с.Павлівка, 

с.Гопчиця, с.Плисків, с.Дзюньків,                

 с.Новофастів 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 

Відсутність комфортних умов для роботи, 

навчання та дозвілля мешканців села, недостатній 

рівень бібліотечного сервісу с.Павлівка, с.Гопчиця, 

с.Плисків, с.Дзюньків, с.Новофастів. 

На сьогодні бібліотеки втратили свої технологічні 

властивості, тому потребують  поточних та 

капітальних ремонтів. Також потребують заміни  меблі 

(столи, стільці, бібліотечні кафедри), адже в процесі 

довготривалого використання мають зношений та 

непривабливий вигляд. 

Сучасна молодь потребує нових підходів до 

проведення інформаційно-культурних заходів з 

використанням нових технологій, а також здобуття 

інформації через всесвітню мережу Інтернет, яка 

відсутня в бібліотечних закладах. Бібліотеки необхідно 

обладнати додатковими комп’ютерами, кольоровими 

багатофункціональними пристроями. 

На базі вище вказаних сільських бібліотечних 

закладів необхідно створити інформаційно-культурні  

простори, в яких мешканці та гості села матимуть 

можливість здобути нові знання, поспілкуватись в 

неформальному середовищі, змістовно відпочити, 

розширити світогляд та духовно збагатитись в 

комфортних умовах. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Від реалізації проекту вигоду отримають жителі: с. 

Павлівка (701 чол.), с.Гопчиця (1055 чол.), с.Плисків 

(1033 чол.), с.Дзюньків (956 чол.), с.Новофастів (702 

чол.). 

Бібліотечні заклади забезпечено: 

багатофункціональними кольоровими пристроями, 

телевізорами, меблями (столики журнальні, столи 

комп’ютерні, столи письмові, бібліотечні кафедри, 



стільці, крісла-мішки), настільними лампами. 

Виконано поточний ремонт віконних укосів. 

Улаштовано пандуси.  

Збільшення кількості відвідувачів бібліотечних 

закладів. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 

В результаті виконання проекту, бібліотека: 

- стане сучасним, технічно-обладнаним 

інформаційним та комунікативним медіапростором 

для громади; 

- підвищить рівень комфортності, зручності 

бібліотечного середовища відповідно до вимог 

сучасності; 

- удосконалить сервіс бібліотечних послуг; 

- надасть доступ до різноманітних соціально 

орієнтованих послуг: від комп’ютеризованих 

читацьких місць до Інтернет - комунікацій; 

- створить належні умови та цікаву атмосферу для 

найменшої категорії читачів щодо розвитку культури 

читання та зацікавленості до книги зокрема; 

- зміцнить матеріально-технічну базу; 

- підвищить імідж серед закладів культури громади. 

9. Основні заходи технічного завдання Розроблення ПКД. 

Проведення ремонтних робіт. Облаштування 

приміщень бібліотек. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ 50,0 100,0 200,0 350,0 

- інші джерела (   )     

РАЗОМ 50,0 100,0 200,0 350,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 3. Свідома, активна та безпечна громада 

 



Програма включає в себе напрями: 
 

3.1. Забезпечення високої якості життя громадян 

3.2. Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб, 

здорового способу життя 

3.3 Охорона законних прав та вдосконалення системи безпеки жителів 

громади 

3.4 Забезпечення екологічного та санітарного благополуччя 

3.5 Раціональне використання водних ресурсів 

 

Завданнями програми є розширення мережі закладів та інфраструктури з 

надання соціальних послуг, створення комфортного та 

конкурентноспроможного закладу освіти, зміцнення спроможності надання 

якісних послуг з охорони здоров'я закладами первинної ланки, забезпечення 

надання якісної та своєчасної допомоги медичним закладом другого рівня, 

розширення можливостей для забезпечення культурних потреб мешканців 

громади, розвиток сучасної спортивної  інфраструктури, охорона громадського 

порядку, попередження та реагування на надзвичайні ситуації, удосконалення 

збирання, вивезення та сортування твердих побутових відходів, покращення 

стану навколишнього природного середовища, забезпечення належного 

водопостачання та водовідведення, відновлення та підтримання санітарного 

стану річок. 

 

Досягнення цієї цілі на 2021-2023 роки передбачається реалізувати через 

23 проекти. 

 

Таблиця 

 

Перелік технічних завдань на проекти місцевого розвитку Програми 3 

 

№ Технічне завдання (ТЗ) Територіальне спрямування ТЗ 

Напрямок 3.1. Забезпечення високої якості життя громадян 

1. Ресурсна кімната для дітей, що потребують 

корекційно-розвиткової роботи логопеда, 

психолога, соціального педагога. 

м.Погребище, с.Педоси, с.Малинки, 

с.Спиченці, с.Васильківці, с.Білашки, 

с.Павлівка, с.Саражинці, с.Морозівка, 

с.Черемошне, с.Кулешів, с.Мончин 

2. Встановлення сучасного лінгафонного 

кабінету 

Погребищенська МТГ 

3. Закупівля шкільних автобусів Погребищенська МТГ 

4. Капітальний ремонт даху будівлі учнівського Погребищенська МТГ, м.Погребище 



гуртожитку ВПУ-42 м.Погребище 

5. Капітальний ремонт даху корпусу №1 

Погребищенського медичного фахового 

коледжу 

Погребищенська МТГ, м.Погребище 

6. Облаштування спортивної кімнати для 

вихованців КЗ “Погребищенський ЗДО №3 

“Дивосвіт” 

м.Погребище 

7. Реконструкція  будівлі Гопчицької 

амбулаторії  загальної-практики сімейної 

медицини по вул. Центральна, 6б в с.Гопчиця 

Населені пункти Погребищенської МТГ: 

с.Гопчиця, с.Старостинці, с.Іваньки, 

с.Ліщинці 

8. Капітальний ремонт приміщень будівлі 

Плисківської амбулаторії  загальної 

практики-сімейної медицини по 

вул.Пирогова в с.Плисків 

Населені пункти Погребищенської МТГ: 

с.Плисків, с.Андрушівка, с.Паріївка 

9. Забезпечення відділення екстреної медичної 

допомоги обладнанням, згідно табеля 

оснащення Погребищенської  центральної 

лікарні  

Погребищенська МТГ, Вінницький район 

Напрямок 3.2. Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб, здорового 

способу життя 

10. Реконструкція адміністративного будинку з 

добудовою та переобладнанням під музичну 

школу по вул.Вишнева 3, м.Погребище 

Погребищенська МТГ 

11. Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр 

культури та дозвілля» по вул. 

Б.Хмельницького, 85 в м.Погребище 

Погребищенська МТГ 

12. Облаштування  класу художнього мистецтва 

та забезпечення  обладнанням для його 

діяльності в приміщенні Погребищенської 

дитячої музичної школи   

Погребищенська МТГ 

13. Реконструкція стадіону “Колос” в 

м.Погребище 

Погребищенська МТГ 

14. Активний парк Погребищенська МТГ 

15. Встановлення вуличних тренажерів Населені пункти Погребищенської МТГ: 

с.Дзюньків, с.Новофастів, с.Плисків, 



с.Степанки 

16. Нове будівництво міні-футбольного стадіону 

зі штучним покриттям для занять з дитячо-

юнацького футболу та легкої атлетики за 

адресою м.Погребище, вул.Рокитна, 12 ВПУ 

- 42 

Погребищенська МТГ 

Напрямок 3.3 Охорона законних прав та вдосконалення системи безпеки жителів 

громади  

17. Поліцейський офіцер громади Погребищенська МТГ 

Напрямок 3.4 Забезпечення екологічного та санітарного благополуччя 

18. Влаштування майданчиків для ТПВ біля 

багатоквартирних будинків в м.Погребище 

Погребищенська МТГ 

19. Будівництво сміттєсортувальної станції на 

сміттєзвалищі в м.Погребище 

Погребищенська МТГ 

Напрямок 3.5 Раціональне використання водних ресурсів 

20. Будівництво водогону в с.Морозівка  Погребищенська МТГ 

21. Влаштування водопровідної мережі по 

вул.Селянська, Суворова, Зелена, Кравченка 

в м.Погребище 

Погребищенська МТГ 

22. Влаштування напорної каналізаційної мережі 

від КП “Погребищенська центральна 

лікарня”  

Погребищенська МТГ 

23. Будівництво очисних споруд “Біотал-50” в   

с-щі Погребище Друге 

с-ще Погребище Друге 

 

 

3. Очікувані результати реалізації Програми 3 

 

Реалізація проектів Програми “Свідома, активна та безпечна громада” 

сприятиме досягненню наступних результатів: 

- надання якісних освітніх послуг (враховуючи інклюзивний підхід) на рівні 

громади; 

- надання населенню громади доступних та якісних медичних, соціальних, 

культурних та адміністративних послуг; 

- розвиток сучасної спортивної  інфраструктури; 



- підвищення рівня забезпеченості населення громади якісною питною 

водою; 

- забезпечення належного водовідведення; 

- запобігання та мінімізація утворення відходів шляхом удосконалення 

діючих та впровадження сучасних технологій і обладнання. 

- посилення громадської безпеки в громаді. 

 

4. Орієнтовний фінансовий план Програми 3 

 

 
 

№ 
 

Назва технічного 

завдання 

Обсяг фінансування по роках, тис.грн. 

2021 2022 2023 Загальний  

державн

ий 

бюджет 

місцевий 

бюджет 
державн

ий 

бюджет 

місцевий 

бюджет 
державний 

бюджет 
місцевий 

бюджет 

3.1 Забезпечення високої якості життя громадян 

1. Ресурсна кімната для 

дітей, що потребують 

корекційно-розвиткової 

роботи логопеда, 
психолога, соціального 

педагога. 

   497,0   497,0 

2. Встановлення сучасного 

лінгафонного кабінету 

   470,25   470,25 

3. Закупівля шкільних 

автобусів 
 1 762,0  3 524,0  3 524,0 8 810,0 

4. Капітальний ремонт 

даху будівлі учнівського 

гуртожитку ВПУ-42 

м.Погребище 

     2 489,764 2 489,764 

5. Капітальний ремонт 

даху корпусу №1 

Погребищенського 

медичного фахового 

коледжу 

     7 090,172 7 090,172 

6. Облаштування 

спортивної кімнати для 

вихованців КЗ 
“Погребищенський ЗДО 

№3 “Дивосвіт” 

 280,0  1 200,0   1 480,0 

7. Реконструкція  будівлі 

Гопчицької амбулаторії  

загальної-практики 

сімейної медицини по 

вул. Центральна, 6б в 

с.Гопчиця 

  3 214,8 357,2   3 572,0 

8. Капітальний ремонт 

приміщень будівлі 

Плисківської 

амбулаторії  загальної 

   789,13   789,13 



практики-сімейної 

медицини по 

вул.Пирогова в 

с.Плисків 

9. Забезпечення відділення 

екстреної медичної 

допомоги обладнанням, 

згідно табеля 

оснащення 

Погребищенської  

центральної лікарні  

  1 800,0 2 595,44   4 395,440 

3.2  Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб, здорового способу життя 

10. Реконструкція 

адміністративного 

будинку з добудовою та 

переобладнанням під 

музичну школу по 

вул.Вишнева 3, 

м.Погребище 

  4 422,5 491,0 4 422,5 491,0 9 827,0 

11. Капітальний ремонт 

будівлі КЗ «Центр 

культури та дозвілля» 

по вул. 

Б.Хмельницького, 85 в 

м.Погребище 

    12 600,0 1 400,0 14 000,0 

12. Облаштування  класу 

художнього мистецтва 

та забезпечення  
обладнанням для його 

діяльності в приміщенні 

Погребищенської 

дитячої музичної школи   

 25,0  25,0   50,0 

13. Реконструкція стадіону 

“Колос” в м.Погребище 
 400,0 5 000,0 500,0 5 000,0 500,0 11 400,0 

14. Активний парк  240,0     240,0 

15. Встановлення вуличних 

тренажерів 

   160,0  160,0 320,0 

16. Нове будівництво міні-

футбольного стадіону зі 

штучним покриттям для 

занять з дитячо-

юнацького футболу та 

легкої атлетики за 
адресою м.Погребище, 

вул.Рокитна, 12 ВПУ - 

42 

     3 660,383 3 660,383 

3.3  Охорона законних прав та вдосконалення системи безпеки жителів громади  

17. Поліцейський офіцер 

громади 

 300,0  500,0   800,0 

3.4  Забезпечення екологічного та санітарного благополуччя 

18. Влаштування 
майданчиків для ТПВ 

біля багатоквартирних 

 200,0  600,0  400,0 1200,0 



будинків в м.Погребище 

19. Будівництво заводу з 

переробки відходів, 

виробництва 

електричної та теплової 

енергії, органічних 

добрив 

  5 000,0 10 000,0 5 000,0 10 000,0 350 000,0 

3.5 Раціональне використання водних ресурсів 

20. Будівництво водогону в 

с.Морозівка  
 70,0  2000,0   2070,0 

21. Влаштування 

водопровідної мережі 

по вул.Селянська, 

Суворова, Зелена, 

Кравченка в 

м.Погребище 

 220,0  1500,0   1 720,0 

22. Влаштування напорної 

каналізаційної мережі 

від КП 

“Погребищенська 

центральна лікарня”  

 90,0  1 450,0   1540,0 

23. Будівництво очисних 

споруд “Біотал-50” в с-

щі Погребище Друге 

   150,0  1800,0 1 950,0 

 

Перелік технічних завдань на проекти місцевого розвитку 

 

1. Номер технічного завдання 3.1 

2. Назва технічного завдання Ресурсна кімната для дітей, що потребують 

корекційно-розвиткової роботи логопеда, психолога, 

соціального педагога. 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Створення у закладах освіти інклюзивного та 

безпечного освітнього середовища, універсального 

дизайну та забезпечення розумного пристосування. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.1.2  Комфортний та конкурентноспроможний заклад 

освіти 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

м.Погребище, с.Педоси, с.Малинки, с.Спиченці, 

с.Васильківці, с.Білашки, с.Павлівка, с.Саражинці, 

с.Морозівка, с.Черемошне, с.Кулешів, с.Мончин 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 

Інклюзивне навчання в закладі впроваджується з 2008 

року. Маємо досвід роботи та бачимо ефективність 

використання новітніх технологій в корекції розвитку 

дітей з особливими освітніми потребами. У нас 

завершили навчальний курс 9 учнів та продовжують 

навчання 8 учнів на інклюзивній формі навчання, 13 

учнів на індивідуальній формі завершили навчання та 3 

дитини продовжують навчатися. 



З 2019 року навчальний заклад став опорним закладом, 

тому кількість учнів зросла. Серед них є діти з 

особливими освітніми потребами, діти внутрішньо-

переміщених осіб, учасників АТО/ООС діти, що 

виховуються в дитячих будинках сімейного типу, діти в 

складних життєвих обставинах та діти позбавлені 

батьківської опіки і їм надаються психолого-

педагогічні  корекційно-розвиткові послуги. Також 

педагогічний колектив опорного закладу тісно 

співпрацює з Погребищенським інклюзивно-

ресурсним центром (ІРЦ) в рамках організації та 

супроводу інклюзивного освітнього процесу. 

Працівники ІРЦ організовують заняття на базі 

опорного закладу для дітей громади. 

Запровадження інклюзивного навчання стимулювало 

кардинальні зміни в навчальному закладі на всіх рівнях 

освіти: особлива система навчання та створення 

комфортного і безпечного простору для усіх учнів 

опорного закладу, а саме було створено: 

- пандуси біля корпусу №1, №2, їдальні; 

- облаштована туалетна кімната; 

- наявне обладнання для роботи з дітьми з ООП. 

- зроблено капітальний ремонт для облаштування 

ресурсної кімнати. 

Враховуючи кількість дітей, що потребують 

корекційно-розвиткової роботи логопеда, психолога, 

соціального педагога, виникає потреба у розширенні та 

сучасному облаштуванні ресурсної кімнати. 

Заплановано розширення ресурсного простору, 

організувавши  сенсорну кімнату  із зонами для 

релаксації та  для сенсомоторного розвитку. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 

Від реалізації проекту отримають вигоду: 

- 17 учнів, які навчаються на інклюзивній формі ; 

- 15 учні, що навчаються на індивідуальній формі 

навчання;  

- 98 дітей з особливим освітніми потребами (з різними 

нозологіями) шкільного віку  

- 71 дитина з особливим освітніми потребами 

дошкільного віку; 

- 16 дітей, що виховуються в ДБСТ; 

 -8 дітей внутрішньо переміщених осіб; 

- 35 дітей учасників АТО/ООС; 

- 12 дітей позбавлених батьківського піклування; 

- до 10 учнів щодня  з  розладами адаптації та 

поведінки; з підвищеним  рівнем стресу, з проблемами   

сенсорного сприйняття дитини та її усвідомлення 

власного тіла, з синдромом дефіциту уваги і 

гіперактивності потребують психологічної допомоги. 

Облаштовано ресурсну кімнату відповідним 

програмним забезпеченням та обладнанням. 

8. Очікувані якісні результати від Створення умов для успішної соціалізації всіх учнів 



реалізації проекту закладу, в тому числі  для осіб з особливими освітніми 

потребами, в усіх сферах життя 

9. Основні заходи технічного завдання Облаштування ресурсної кімнати відповідним 

програмним забезпеченням та обладнанням. 

Підготовка простору для сенсорного розвитку  та 

психоемоційного розвантаження учнів. 

Організація  корекційної спрямованості освітнього 

процесу. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ     

- інші джерела (грантові кошти)  497,0  497,0 

РАЗОМ  497,0  497,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

1. Номер технічного завдання 3.2 

2. Назва технічного завдання Встановлення сучасного лінгафонного кабінету 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння оптимізації мережі закладів освіти для 

поліпшення матеріально-технічної бази опорних 

закладів освіти з використанням засобів 

картографування та цифровізації. 

Впровадження на всіх рівнях освіти навчальних 

програм для ефективного формування сучасних 

цифрових навичок та запровадження цифрових 

навичок. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.1.2  Комфортний та конкурентноспроможний заклад 

освіти 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 
Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Підвищення рівня знань учнів опорного закладу до 

рівня європейських стандартів. Розвиток навичок 

аудіювання та навичок усного мовлення. 

7. Очікувані кількісні результати від Від реалізації проекту вигоду отримають понад 1 000 



реалізації проекту учнів. 

Встановлено сучасний лінгафонний кабінет 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Підвищення рівня знань учнів з вивчення іноземних 

мов, кращі результати ДПА та ЗНО учнів з іноземних 

мов, можливість навчатись у ВНЗ країн ЄС, США та 

Канади 

9. Основні заходи технічного завдання Встановлення сучасного лінгафонного кабінету, який 

обладнаний сучасними комп'ютерами, об'єднаними в 

загальну мережу, і призначений для вивчення 

іноземних мов. 

Перелік обладнання для кабінету: комп’ютер вчителя - 

ноутбук, комп’ютер учня ноутбук (20 шт), 

маршрутизатор, акустична система, шафа для зарядки 

ноутбуків, інтерактивна дошка. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ     

- інші джерела (грантові кошти)  470,25  470,25 

РАЗОМ  470,25  470,25 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

1. Номер технічного завдання 3.3 

2. Назва технічного завдання Закупівля шкільних автобусів 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Забезпечення у повному обсязі сільських населених 

пунктів шкільними автобусами, які відповідають 

необхідним технічним вимогам та безпековим 

вимогам. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.1.2 Комфортний та конкурентноспроможний заклад 

освіти 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 



6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Серед пріоритетних завдань є охоплення навчанням 

усіх дітей дошкільного та шкільного віку, створення 

умов для їх особистісного розвитку, рівного доступу до 

якісної освіти, забезпечення економічних і соціальних 

гарантій для професійної самореалізації педагогічних 

працівників. Необхідною умовою оптимізації мережі 

освіти є забезпечення організованого підвезення дітей 

до  закладів освіти з  урахуванням нової логістики. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 

Придбання трьох автобусів для КЗ “Погребищенський 

опорний ЗЗСО І-ІІІ ст. №1”, КЗ «Степанківський ЗЗСО 

I-III ст», КЗ «Дзюньківський ЗЗСО I-III ст.», КЗ 

«Плисківський ЗЗСО I-III ст» 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Реалізація проекту дасть можливість забезпечити 

регулярне безоплатне підвезення до місць навчання і 

додому учнів, педагогічних працівників, що 

проживають за межею пішохідної доступності, 

сприятиме подальшому удосконаленню мережі 

закладів освіти відповідно до демографічної ситуації та 

потреб населення, створенню умов для рівного доступу 

до якісної освіти у сільській місцевості. 

9. Основні заходи технічного завдання Закупівля шкільних автобусів. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (   )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет 881,0 1 762,0 1 762,0 4 405,0 

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ 881,0 1 762,0 1 762,0 4 405,0 

- інші джерела (  )     

РАЗОМ 1 762,0 3 524,0 3 524,0 8 810,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

1. Номер технічного завдання 3.4 

2. Назва технічного завдання Капітальний ремонт даху будівлі учнівського 

гуртожитку ВПУ-42 м.Погребище 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння створенню моделі “енергоефективна 

громада”, спрямованої на першочергове впорядкування 

об’єктів комунальної власності з поступовим 

переходом до об’єктів житлового фонду, що надасть 



можливість ефективного використання бюджетів 

територіальних громад. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.1.2 Комфортний та конкурентноспроможний заклад 

освіти 

2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та 

бюджетна сфера 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 
Погребищенська МТГ, м.Погребище 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Дах гуртожитку потребує капітального ремонту. 

Створення комфортних умов для проживання учнів. 

Впровадження заходів з енергозбереження (скорочення 

витрат природнього газу для опалення гуртожитку на 

10%). Захист будівлі від руйнування. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Учні ВПУ – 42 в кількості 300 осіб (150 осіб – 

мешканці Погребищенської територіальної громади), 

учні старших класів загальноосвітніх шкіл, що 

потребують місць в гуртожитку – 50 осіб. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Проведення капітального ремонту даху гуртожитку, 

створення комфортних умов для проживання учнів, 

впровадження заходів з енергозбереження (скорочення 

витрат природнього газу для опалення гуртожитку на 

10%), захист будівлі від руйнування. 

9. Основні заходи технічного завдання Коригування ПКД. 

Заміна покрівлі з азбестоцементних листів  на 

покрівлю з металочерепиці загально площею 1250 

кв.метрів 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет   1 991,764 1 991,764 

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ   249,0 249,0 

- інші джерела (Вище професійне 

училище-42 — 10%  ) 

  249,0 249,0 

РАЗОМ   2 489,764 2 489,764 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 
Наявна затверджена ПКД та експертний звіт від 

26.07.2019 року, згідно якого загальна кошторисна 

вартість капітального ремонту складає — 2 489,764 

тис.грн.  



 

 

1. Номер технічного завдання 3.5 

2. Назва технічного завдання Капітальний ремонт даху корпусу №1 

Погребищенського медичного фахового коледжу 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння створенню моделі “енергоефективна 

громада”, спрямованої на першочергове впорядкування 

об’єктів комунальної власності з поступовим 

переходом до об’єктів житлового фонду, що надасть 

можливість ефективного використання бюджетів 

територіальних громад. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.1.2 Комфортний та конкурентноспроможний заклад 

освіти 

2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та 

бюджетна сфера 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 
Погребищенська МТГ, м.Погребище 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Дах будівлі корпусу №1 Погребищенського медичного 

фахового коледжу та гуртожитку потребує 

капітального ремонту, утеплення горищного 

перекриття, влаштування організованої системи 

водовідведення з покрівлі, влаштування та ремонт 

слухових вікон, перевлаштування фронтану загальною 

площею – 1 523,7 кв.м. 

Впровадження заходів з енергозбереження (скорочення 

витрат природнього газу для опалення гуртожитку на 

10%). Захист будівлі від руйнування. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Відремонтовано дах Погребищенського медичного 

фахового коледжу 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Проведення капітального ремонту даху, створення 

комфортних умов для проживання учнів, впровадження 

заходів з енергозбереження, захист будівлі від 

руйнування. 

9. Основні заходи технічного завдання Коригування ПКД. 

Заміна покрівлі даху 1 523,7 кв.м. з а/ц хвилястих 

листів на листи металочерепиці, конструктивних 

елементів кроквяної системи, утеплення горищного 

перекриття, влаштування організованої системи 

водовідведення з покрівлі, влаштування та ремонт 

слухових вікон, перевлаштування фронтону.  

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (субвенція на   )     



- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет   6 026,672 6 026,672 

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ    709,0 709,0 

- інші джерела (Погребищенський 

медичний фаховий коледж - 5%  ) 

інші 

  354,5 354,5 

РАЗОМ   7 090,172 7 090,172 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 
Для реалізації даного проекту в наявності затверджена 

ПКД та експертний звіт від 19.12.2018 року, згідно 

якого загальна кошторисна вартість капітального 

ремонту складає — 7 090,172 тис.грн. 

 

 

1. Номер технічного завдання 3.6 

2. Назва технічного завдання Облаштування спортивної кімнати для вихованців КЗ 

“Погребищенський ЗДО №3 “Дивосвіт” 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння створенню спортивної інфраструктури для 

занять фізичною культурою і спортом. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 

2030 року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.1.2 Комфортний та конкурентноспроможний 

заклад освіти 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 
м.Погребище 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
В КЗ “Погребищенський ЗДО №3 “Дивосвіт” відсутня 

спортивна кімната. Діти займаються в актовій залі, яка 

необлаштована для спортивних  занять. Існує проблема 

з облаштуванням спортивної кімнати з урахуванням 

концепції Нової української школи. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 

150 дітей дошкільного віку. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 

Збереження та розвиток здоров’я 150 дітей 

дошкільного віку. 

9. Основні заходи технічного завдання Виготовлення ПКД. Проведення ремонтних робіт.  

Облаштування спортивної кімнати. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     



- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ 280,0 120,0  400,0 

- інші джерела (  )  1 080,0  1 080,0 

РАЗОМ 280,0 1 200,0  1 480,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

1. Номер технічного завдання 3.7 

2. Назва технічного завдання Реконструкція  будівлі Гопчицької амбулаторії  

загальної-практики сімейної медицини по вул. 

Центральна, 6б в с.Гопчиця 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Формування доступної та спроможної мережі закладів 

для надання якісних медичних послуг 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.1.3 Зміцнення спроможності надання якісних 

послуг з охорони здоров’я закладами первинної 

ланки 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 
Населені пункти Погребищенської МТГ: с.Гопчиця, 

с.Старостинці, с.Іваньки, с.Ліщинці 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
На території с.Гопчиця розташована будівля в якій 

раніше знаходився ФАП загальною площею 64,1 

кв.м.  

Будівля потребує реконструкції (стіни, стеля, дах, 

підлога, внутрішнє і зовнішнє опорядження, вікна, 

двері, санвузол). 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Реконструйована будівля Гопчицької амбулаторії  

загальної-практики сімейної медицини. 

1875 жителів с.Гопчиця, с.Старостинці, с.Іваньки, 

с.Ліщинці. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Забезпеченно надання населенню первинної медичної 

допомоги за місцем проживання /перебування.  

Створено належні умов праці для медичного 

персоналу, надання медичних послуг. 

9. Основні заходи технічного завдання Розробка ПКД.  

Проведення реконструкції будівлі. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 



- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )  3 214,8  3 214,8 

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ  357,2  357,2 

- інші джерела (   )     

РАЗОМ  3 572,0  3 572,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

 

1. Номер технічного завдання 3.8 

2. Назва технічного завдання Капітальний ремонт приміщень будівлі Плисківської 

амбулаторії  загальної практики-сімейної медицини по 

вул.Пирогова в с.Плисків 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Формування доступної та спроможної мережі закладів 

для надання якісних медичних послуг 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.1.3 Зміцнення спроможності надання якісних 

послуг з охорони здоров’я закладами первинної 

ланки 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 
Населені пункти Погребищенської МТГ: с.Плисків, 

с.Андрушівка, с.Паріївка 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Відсутність належних умов для лікувально-

оздоровчих послуг жителям с.Плисків, 

с.Андрушівка, с.Паріївка.  

Проект спрямований на зниження споживання 

тепла при одночасному поліпшенні рівня 

комфортного перебування в лікувальному закладі.  

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Належні умови праці для 5 медичних працівників 

амбулаторії (лікар, 2 медичні сестри, молодша медична 

сестра, водій). 

1946 жителів с.Плисків, с.Андрушівка, с.Паріївка. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Забезпечено надання населенню первинної медичної 

допомоги за місцем проживання /перебування.  

Створено належні умов праці для медичного 

персоналу, надання медичних послуг. 



9. Основні заходи технічного завдання Ремонтні роботи по внутрішньому опорядженні 

приміщень (стін, стель, підлог), заміна дверей та вікон, 

влаштування сантехнічних приладів та внетрішніх 

мереж водопостачання і водовідведення, роботи по 

зовнішньому оздобленню елементів ганку. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (   )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ  789,13  789,13 

- інші джерела (   )     

РАЗОМ  789,0  789,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

Наявна ПКД та експертний звіт від 14.06.2021 на суму 

789,13 тис.грн. 

За рахунок субвенції  з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи 

охорони здоров’я у сільській місцевості в 2020 році 

відремонтовано одне крило приміщення   амбулаторії  

на суму 2 700,0 тис.грн. 

 

 

 

1. Номер технічного завдання 3.9 

2. Назва технічного завдання Забезпечення відділення екстреної медичної допомоги 

обладнанням, згідно табеля оснащення 

Погребищенської  центральної лікарні  

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Забезпечення надання ефективної першої допомоги та 

удосконалення підходів до реагування на надзвичайні 

ситуації, що передбачає запровадження системи 

підготовки фахівців служб екстреної медичної 

допомоги, визначення механізмів оперативного 

залучення їх до надання першої допомоги у разі 

настання нещасного випадку або надзвичайної 

ситуації. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.1.4 Забезпечення надання якісної та своєчасної 

допомоги медичним закладом другого рівня  

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ, Вінницький район 



6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Забезпечення ефективного використання 

бюджетних коштів, підвищення якості надання 

медичної допомоги шляхом модернізації 

лікувально-профілактичних закладів 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Забезпечено відділення екстреної медичної допомоги 

обладнанням, згідно табеля оснащення. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Підвищено якість лікування та перебування  хворих в 

лікувальному закладі. 

9. Основні заходи технічного завдання Закупівля для відділення екстреної медичної допомоги 

медичної техніки та виробів медичного призначення, 

згідно табеля оснащення (ультразвуковий апарат, 

електрокардіографи, рентген-апарат пересувний, 

пульсоксиметри, дефібрілятори, апарат ШВЛ, 

кардіомонітори та ін.) 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР  1 800,0  1 800,0 

Інші джерела ( )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ  200,0  200,0 

- інші джерела (   )  2 395,44  2 395,44 

РАЗОМ  4 395,440  4 395,440 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 



1. Номер технічного завдання 3.10 

2. Назва технічного завдання Реконструкція адміністративного будинку з добудовою 

та переобладнанням під музичну школу по 

вул.Вишнева 3, м.Погребище 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння створенню функціонально та організаційно 

нових моделей закладів культури (центрів культурних 

послуг, центрів творчості, креативних хабів) для 

забезпечення діяльності митців, театрально-

видовищних закладів культури, незалежних театрів, 

музичних та художніх колективів, ансамблів. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 

2030 року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.2.1 Розширення можливостей для забезпечення 

культурних потреб мешканців громади 

 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 
Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 

Реконструкція адміністративного будинку з добудовою 

та переобладнанням під музичну школу спрямована на 

створення рівного доступу до отримання дітьми 

громади якісної мистецької освіти, поліпшення 

матеріально-технічної та навчальної бази, 

забезпечення формування інтелектуального потенціалу 

шляхом створення оптимальних умов для виявлення 

обдарованих дітей і молоді, надання їм підтримки у 

розвитку творчого потенціалу, самореалізації та 

постійного духовного самовдосконалення. 

Підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу дитячої музичної школи. 

Станом на початок навчального року (2021 р.) в 

музичній школі: 

- навчається 140 дітей; 

- працює 13 вчителів; 

- 8 класів за напрямками (хореографія, сольний спів, 

гітара, бандура, духові інструменти, баян, фортепіано, 

художнє мистецтво) 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 

В наслідок реалізації проекту збільшиться кількість: 

- з 8 до 14 класів за напрямками (хореографія, скрипка, 

ударні, фортепіано); 

- з 140 до 200 учнів; 

- з 13 до 18 вчителів. 

Дитяча музична школа отримає нове відремонтоване 

просторе приміщення. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 

Реалізація проекту дасть змогу: 

- збільшити кількість кваліфікованих кадрів в 

музичній школі; 

- забезпечити поступове збільшення кількості учнів; 

- забезпечити змістовне дозвілля підростаючого 

покоління; 

- попереджувати негативні явища у молодіжному 

середовищі та підвищити загальнокультурний рівень 



населення громади; 

- зміцнити матеріально-технічну базу музичної 

школи. 

9. Основні заходи технічного завдання Коригування ПКД, розробленої в 2017 році. 

Продовження будівельних робіт. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )  4 422,5 4 422,5 8 845,0 

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ  491,0 491,0 982,0 

- інші джерела (  )     

РАЗОМ  4 913,5 4 913,5 9 827,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

ПКД розроблена в 2017 році.  

Вартість робіт згідно ПКД — 7 827,917 тис.грн. 

Згідно актів виконаних робіт (2018-2020 рр.) будівельні 

роботи виконані на суму — 2 010,330 тис.грн. 

 

 

1. Номер технічного завдання 3.11 

2. Назва технічного завдання Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури та 

дозвілля» по вул. Б.Хмельницького, 85 в м.Погребище  

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння створенню функціонально та організаційно 

нових моделей закладів культури (центрів культурних 

послуг, центрів творчості, креативних хабів) для 

забезпечення діяльності митців, театрально-

видовищних закладів культури, незалежних театрів, 

музичних та художніх колективів, ансамблів. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 

2030 року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.2.1 Розширення можливостей для забезпечення 

культурних потреб мешканців громади 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 

Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури та 

дозвілля» 

В структурі Центру культури та дозвілля - 42  

відокремлених структурних підрозділи (24 сільських 

будинки культури, 16 сільських клубів, 1 міський клуб, 

1 міський будинок культури).  

На даний час працівники Центру культури та дозвілля 



не мають належних умов для праці, проведення 

репетицій, нарад, масових зібрань та проведення 

масових культурних заходів.  

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 

Заміна покрівлі, заміна вікон та дверей, ремонт 

підлоги, ремонт внутрішніх приміщень, утеплення 

зовнішніх стін та фасаду. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Збережено будівлю. Проведено енергоефективні 

заходи. Економія коштів на енергоносії. 

9. Основні заходи технічного завдання Виготовлення ПКД.  

Проведення ремонтних робіт. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР   12 600,0 12 600,0 

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ   1 400,0 1 400,0 

- інші джерела (   )     

РАЗОМ   14 000,0 14 000,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

1. Номер технічного завдання 3.12 

2. Назва технічного завдання Облаштування  класу художнього мистецтва та 

забезпечення  обладнанням для його діяльності в 

приміщенні Погребищенської дитячої музичної школи   

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння створенню функціонально та організаційно 

нових моделей закладів культури (центрів культурних 

послуг, центрів творчості, креативних хабів) для 

забезпечення діяльності митців, театрально-

видовищних закладів культури, незалежних театрів, 

музичних та художніх колективів, ансамблів. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 

2030 року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.2.1 Розширення можливостей для забезпечення 

культурних потреб мешканців громади 

 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 

Розвиток, популяризація і підвищення ефективності 

роботи з творчими дітьми потребує особливої уваги та 

пошуку нових шляхів для реалізації завдань по 



вихованню креативної особистості. В творчій 

атмосфері відбувається естетична соціалізація дитини 

через залучення її до процесу оволодіння художніми 

цінностями, формування комплексу естетичних 

ідеалів та життєвих орієнтирів, що є зразком для 

саморозвитку особистості, тут відбувається 

загальнокультурний розвиток, формується естетичний 

смак.  

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Облаштовано клас художнього мистецтва. Закуплено 

парти, стільці, дошку, мольберти.  

Збільшено кількість дітей, які навчатимуться в  класі 

художнього мистецтва. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 

Формування у дітей особистісно-позитивного, 

художньо-естетичного сприйняття дійсності на основі 

емоційно-чуттєвого досвіду, здатності до художнього 

мислення та творчої активності; елементарних умінь 

та навичок використовувати художні техніки та 

матеріали, засоби художньої виразності у власній 

творчій діяльності. 

Розвиток універсальних особистісних якостей та 

здібностей: образного мислення, уяви, фантазії, 

спостережливості, зорової пам’яті, художнього смаку 

та сприйняття кольору, форми, ритму, фактури 

поверхні. 

9. Основні заходи технічного завдання Облаштування  класу художнього мистецтва. 

Закупівля необхідного обладнання. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ 25,0 25,0  50,0 

- інші джерела (   )     

РАЗОМ 25,0 25,0  50,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

 

 

1. Номер технічного завдання 3.13 



2. Назва технічного завдання Реконструкція стадіону “Колос” в м.Погребище 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння створенню спортивної інфраструктури для 

занять фізичною культурою і спортом. 

Сприяння популяризації та утвердженню здорового 

способу життя молоді, організації її змістовного 

дозвілля, протидії поширенню у молодіжному 

середовищі соціально небезпечних захворювань, 

бережливого ставлення до навколишнього природного 

середовища. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 

2030 року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.2.2 Розвиток сучасної спортивної 

інфраструктури  

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Створення умов для залучення широких верств 

населення для занять фізичною культурою та  

спортом, з урахуванням гендерного аспекту  та 

доступність заняттями осіб з обмеженими 

можливостями. Створення умов для підготовки 

спортсменів високого класу. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Збільшення кількості проведення змагань місцевого, 

регіонального та міжрегіонального рівнів з 

пріоритетних видів спорту. 

Збільшення кількості населення залучених до занять 

фізичною культурою. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Створення належних умов для занять спортом. 

Досягнення спортсменами високих спортивних 

результатів, підвищення конкурентноспроможності 

громади в галузі, якісній підготовці членів збірної 

команди області і України.   

9. Основні заходи технічного завдання - розроблення ПКД; 

- облаштування бігових доріжок; 

- зовнішні та внутрішні роботи адмінприміщення, 

розташованого на стадіоні “Колос”; 

- облаштування трибун. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )  5 000,0 5 000,0 10 000,0 

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     



бюджет Погребищенської МТГ 400,0 500,0 500,0 1 400,0 

- інші джерела (   )     

РАЗОМ 400,0 5 500,0 5 500,0 11 400,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

1. Номер технічного завдання 3.14 

2. Назва технічного завдання Активний парк 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння створенню спортивної інфраструктури для 

занять фізичною культурою і спортом. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 

2030 року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.2.2 Розвиток сучасної спортивної  

інфраструктури  

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 
Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Відсутність зони відпочинку з облаштованими 

спортивними об’єктами, де люди можуть не лише 

відпочивати, а й відпочивати активно.  

Задля проведення мешканцями індивідуальних 

тренувань планується залучати такі основні елементи, 

як «шведська» стінка, комплекс турніків/гімнастичних 

брусів, лавка для виконання динамічних вправ, а також 

зона (вільний простір). Проект популяризує здоровий 

спосіб життя серед населення та дозволить кожному 

самостійно займатися спортом за допомогою онлайн-

завдань у будь-який день та час доби. Біля кожного 

спортивного об’єкта стоятиме відповідний 

інформаційний стенд з QR-кодом. Людина зчитує код і 

може на кожному спортивному об’єкті виконувати по 

п’ять вправ відповідно до одного з трьох рівнів 

фізичної підготовки. Комплекс розроблених вправ а 

рамках проекту передбачає декілька рівнів складності 

під час виконання вправ, спрямованих на розвиток 

основних рухових якостей: загальна витривалість, 

сила, спритність, координація, гнучкість, швидкість.  

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 

Облаштовано Активний парк відповідно до вимог 

програми президента «Активні парки – локації 

здорової України»  

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 

Покращення спортивної інфраструктури громади. 

Зробити спорт доступним для громадян та залучити 

різні групи населення до оздоровчої рухової 

активності у місцях масового відпочинку.  

9. Основні заходи технічного завдання Облаштування Активного парку.  



10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ 150,0   150,0 

- інші джерела (спонсорські кошти) 90,0   90,0 

РАЗОМ 240,0   240,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

1. Номер технічного завдання 3.15 

2. Назва технічного завдання Встановлення вуличних тренажерів 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння створенню спортивної інфраструктури для 

занять фізичною культурою і спортом. 

Сприяння популяризації та утвердженню здорового 

способу життя молоді, організації її змістовного 

дозвілля, протидії поширенню у молодіжному 

середовищі соціально небезпечних захворювань, 

бережливого ставлення до навколишнього природного 

середовища. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 

2030 року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.2.2 Розвиток сучасної спортивної  

інфраструктури  

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 
Населені пункти Погребищенської МТГ: с.Дзюньків, 

с.Новофастів, с.Плисків, с.Степанки 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Діти та молодь в сільській місцевості не мають 

належно організованого дозвілля. Проект направлений 

на збереження та розвиток здоров’я жителів сільських 

населених пунктів. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 

Безпосередній вплив на понад 500 дітей, що 

проживають у вищезазначених селах та віддалених 

селах, а також опосередкований вплив на родини дітей, 

які будуть задоволені активним дозвіллям. Тобто, 

понад 1500 мешканців громади отримають позитивний 

вплив від реалізації проекту.  

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 

Збереження та розвиток здоров’я дітей та молоді, які 

проживають у сільській місцевості та позбавлені 

доступу до сучасного спортивного оснащення 

(встановлення вуличних тренажерів у сільських 



населених пунктах громади) 

9. Основні заходи технічного завдання Придбання та встановлення вуличних тренажерів. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет  80,0 80,0 160,0 

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ  80,0 80,0 160,0 

- інші джерела (  )     

РАЗОМ  160,0 160,0 320,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

1. Номер технічного завдання 3.16 

2. Назва технічного завдання Нове будівництво міні-футбольного стадіону зі 

штучним покриттям для занять з дитячо-юнацького 

футболу та легкої атлетики за адресою м.Погребище, 

вул.Рокитна, 12 ВПУ - 42 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння створенню спортивної інфраструктури для 

занять фізичною культурою і спортом. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.2.2. Розвиток сучасної спортивної інфраструктури 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 
Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Покращення спортивної інфраструктури м.Погребище, 

створення належних умов для занять фізичною 

культурою та спортом для   підростаючого покоління 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Діти та учнівська молодь близько 1000 осіб, віком від 5 

до 21 року. (учні ВПУ – 42 м.Погребише – 400 осіб 

(250 з яких є мешканцями Погребищенської МТГ);  

діти та молодь прилеглих до училища мікрорайонів – 

300 осіб, футбольні та легкоатлетичні команди 

загальноосвітніх шкіл Погребищенської МТГ та 

дитячої юнацько-спортивної школи м.Погребище – 300 

осіб. 

8. Очікувані якісні результати від Істотне покращення спортивної інфраструктури 



реалізації проекту м.Погребище, створення належних умов 

підростаючому поколінню для занять фізичною 

культурою та спортом, організація дозвілля молоді,  

популяризація здорового способу життя, проведення 

змагань обласного рівня та в межах територіальної 

громади  з міні-футболу і легкої атлетики серед юнаків 

та дівчат. 

9. Основні заходи технічного завдання Улаштування поля з синтетичної трави площею 924 

кв.м для гри в міні-футбол, бігової доріжки з 

полімерного покриття площею 1012,0 кв.м, трибун для 

глядачів на 96 місць, тротуару площею 420  кв..м., 

штучного освітлення та огорожі 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ   522,912 522,912 

- інші 

джерела 

вище професійне училище 

№42 – 20% 

  1 045,824 1 045,824 

спонсорські кошти — 70%   3 660,383 3 660,383 

РАЗОМ   5 229,119 5 229,119 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 
В наявності затверджена ПКД та експертний висновок 

від 11.10.2018 року на суму 5 229,119 тис.грн. 

Земельну ділянку під будівництво виділяє ВПУ-42 

м.Погребище. У разі реалізації проекту утримання 

стадіону бере на себе навчальний заклад. 

 

 

1. Номер технічного завдання 3.17 

2. Назва технічного завдання Поліцейський офіцер громади 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Створення умов для співпраці територіальних громад 

з поліцейськими, закріпленими за поліцейськими 

дільницями в територіальних громадах, щодо охорони 

правопорядку та профілактики злочинів у 

територіальних громадах. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 

2030 року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.3.2 Охорона громадського  порядку 

5. Територія, на яку проект матиме Погребищенська МТГ 



вплив: 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Відсутність облаштованого службового приміщення 

— поліцейської станції. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Проектом передбачено облаштування службового 

приміщення – поліцейської станції (м.Погребище, 

с.Дзюньків), та забезпечення робочих місць 

поліцейських офіцерів громади 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Підвищення рівня безпеки мешканців, зняття 

соціальної напруги, запобігання правопорушень та 

підвищення рівня розкриття злочинів 

9. Основні заходи технічного завдання Виготовлення ПКД. 

облаштування службового приміщення – поліцейської 

станції (проведення ремонтних робіт); 

обладнання офісними меблями,  комп’ютерною та  

іншою оргтехнікою, доступом до інтернет, 

забезпечення відповідно до кількості робочих місць; 

придбання службового автомобіля «Renault Daster»; 

забезпечення паливно-мастильними матеріалами. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ 170,0 500,0  670,0 

- інші джерела (   ) 130,0   130,0 

РАЗОМ 300,0 500,0  800,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

1. Номер технічного завдання 3.18 

2. Назва технічного завдання Влаштування майданчиків для ТПВ біля 

багатоквартирних будинків в м.Погребище 

3. Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку, якому відповідає технічне 

завдання 

Сприяння створенню мережі сміттєпереробних 

підприємств, проведенню роз’яснювальної роботи з 

підвищення рівня поінформованості населення щодо 

управління відходами 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 

2030 року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.4.1 Удосконалення збирання, вивезення та 

сортування твердих побутових відходів  



5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 
Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Відсутність майданчиків для збору ТПВ створює 

проблему забруднення відходами прибудинкових 

територій та поруч розміщених лісосмуг, лісів, кладовищ 

та ін. жителям багатоквартирних житлових будинків. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Майданчиками для збору ТПВ буде облаштовано 23 

багатоквартирних житлових будинки в м.Погребище. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
ТПВ жителями багатоквартирних житлових будинків 

транспортується на міське сміттєзвалище методом 

самовивозу. Організований збір та вивезення ТПВ 

забезпечить постійну санітарну очистку прибудинкових 

територій, зменшить наявність стихійних сміттєзвалищ 

та дасть початок для формування у жителів громади 

поняття раціонального поводження з ТПВ, усвідомлення 

про дбайливе ставлення до навколишнього середовища. 

9. Основні заходи технічного 

завдання 
Розроблення ПКД для будівництва майданчиків, 

виконання робіт. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ 200,0 600,0 400,0 1 200,0 

- інші джерела (   )     

РАЗОМ 200,0 600,0 400,0 1 200,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 
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1. Номер технічного завдання 3.19 

2. Назва технічного завдання Будівництво заводу з переробки відходів,  виробництва 

електричної та теплової енергії, органічних добрив  

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Сприяння створенню мережі сміттєпереробних 

підприємств, проведенню роз’яснювальної роботи з 

підвищення рівня поінформованості населення щодо 

управління відходами 

4. Номер і назва завдання Стратегії розвитку 

Погребищенської МТГ до 2030 року, якому 

відповідає технічне завдання 

3.4.1 Удосконалення збирання, вивезення та 

сортування твердих побутових відходів  

5. Територія, на яку проект матиме вплив: Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Гостра проблема забруднення навколишнього 

природного середовища шляхом створення стихійних 

сміттєзвалищ у лісосмугах, ярах, узбіччях, лісах та 

інших територіях громади.  

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Організоване збирання та сортування відходів, 

створення від 20 нових робочих місць, наповнення 

бюджету. 

8. Очікувані якісні результати від реалізації 

проекту 
Розвиток економіки громади, забезпечення 

електричною і тепловою енергією, розвиток 

комунального господарства і місцевої інфраструктури 

громади, а також захист навколишнього середовища  

9. Основні заходи технічного завдання Виготовлення детального плану території та його 

затвердження, створення спільного підприємства, 

розробка та затвердження ПКД, виконання 

будівельних робіт, введення в експлуатацію об’єкта 

будівництва. 

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 

тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:  5 000,0 5 000,0 10 000,0 

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:  10 000,0 10 000,0 20 000,0 

обласний бюджет     

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ     

- інші джерела (кошти іноземного інвестора)  160 000,0 160 000,0 320 000,0 

РАЗОМ  175 000,0 175 000,0 350 000,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 
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1. Номер технічного завдання 3.20 

2. Назва технічного завдання Будівництво водогону в с.Морозівка  

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Забезпечення сталого водопостачання населених 

пунктів. 

Запровадження підтримки інтегрованих проектів 

розвитку сільських територій, обов’язковою 

складовою яких є забезпечення сільських населених 

пунктів водопостачанням та водовідведенням 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 

2030 року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.5.1. Забезпечення належного водопостачання та 

водовідведення 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 
с.Морозівка 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
В зв’язку із пониженням рівня грунтових вод та, як 

наслідок,  зникненням води в колодязях мешканців 

населеного пункту. Проект спрямований на вирішення 

даного гострого соціального питання та забезпечення 

належних умов доступу до питної води. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 

Збудовано водогін протяжністю 10 км. 

Забезпечено питною видою 182 домогосподарства. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Забезпечення жителів населеного пункту с.Морозівка 

якісною водою для питних та господарських потреб. 

9. Основні заходи технічного завдання Розроблення ПКД. 

Будівництво водогону. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет  1 000,0  1 000,0 

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ 70,0 1 000,0  1 070,0 

- інші джерела (   )     

РАЗОМ 70,0 2 000,0  2 070,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 
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1. Номер технічного завдання 3.21 

2. Назва технічного завдання Влаштування водопровідної мережі по вул.Селянська, 

Суворова, Зелена, Кравченка в м.Погребище 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Забезпечення сталого водопостачання населених 

пунктів. 

Запровадження підтримки інтегрованих проектів 

розвитку сільських територій, обов’язковою 

складовою яких є забезпечення сільських населених 

пунктів водопостачанням та водовідведенням. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.5.1. Забезпечення належного водопостачання та 

водовідведення 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
В зв’язку із пониженням рівня грунтових вод та, як 

наслідок,  зникненням води в колодязях мешканців 

вулиць виникла потреба будівництва водопровідної 

мережі. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
При реалізації проекту питною водою  планується 

забезпечити орієнтовно  186 домогосподарства. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Забезпечення жителів вулиць Селянська, Суворова, 

Зелена, Кравченка в м.Погребище якісною водою для 

питних та господарських потреб.   

9. Основні заходи технічного завдання Розроблення ПКД; 

влаштування водопровідної мережі 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет  750,0  750,0 

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ 220,0 750,0  970,0 

- інші джерела (   )     

РАЗОМ  220,0 1 500,0  1 720,0 

11. Інша інформація щодо технічного  
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завдання (за потреби): 

 

 

1. Номер технічного завдання 3.22 

2. Назва технічного завдання Влаштування напорної каналізаційної мережі від КП 

“Погребищенська центральна лікарня”  

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Забезпечення запровадження комплексу заходів з 

розвитку, санації та ревіталізації систем 

централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, забезпечення доступності якісних 

послуг у цій сфері, зокрема шляхом будівництва нових 

систем з використанням новітніх технологій, 

реконструкції існуючих з урахуванням потреб 

територіальних громад. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.5.1 Забезпечення належного водопостачання та 

водовідведення 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

Погребищенська МТГ 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Каналізаційна мережа у зв'язку із застарілими 

елементами системи вимагає модернізації у 

відповідності до сучасних вимог, а також особливість 

рель'єфу вимагає влаштування саме напорної системи 

водовідведення від будівель лікарні. 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Забезпечення водовідведення від будівель (відділень) 

міської лікарні. 

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Влаштування напорної каналізації забезпечить 

швидке та якісне водовідведення забруднених стічних 

вод від будівель лікарні та зробить неможливим 

забруднення грунтових вод. 

9. Основні заходи технічного завдання Розроблення ПКД; будівельні роботи 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     

- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет  1 232,5  1 232,5 

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ 90,0 217,5  307,5 
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- інші джерела (   )     

РАЗОМ 90,0 1 450,0  1540,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

1. Номер технічного завдання 3.23 

2. Назва технічного завдання Будівництво очисних споруд “Біотал-50” в с-щі 

Погребище Друге 

3. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

Забезпечення запровадження комплексу заходів з 

розвитку, санації та ревіталізації систем 

централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, забезпечення доступності якісних 

послуг у цій сфері, зокрема шляхом будівництва нових 

систем з використанням новітніх технологій, 

реконструкції існуючих з урахуванням потреб 

територіальних громад. 

4. Номер і назва завдання Стратегії 

розвитку Погребищенської МТГ до 2030 

року, якому відповідає технічне 

завдання 

3.5.1 Забезпечення належного водопостачання та 

водовідведення 

5. Територія, на яку проект матиме 

вплив: 

с-ще Погребище Друге 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямовано технічне завдання 
Очисні споруди у зв'язку із застарілими елементами 

системи вимагають модернізації у відповідності до 

сучасних вимог 

7. Очікувані кількісні результати від 

реалізації проекту 
Забезпечення водовідведення від КЗ 

“Погребищенський заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів №4”, 12 багатоквартирних житлових 

будинків та 35 індивідуальних житлових будинків 

населеного пункту   

8. Очікувані якісні результати від 

реалізації проекту 
Влаштування очисних споруд забезпечить швидке та 

якісне водовідведення забруднених стічних вод від 

будівель та зробить неможливим забруднення 

грунтових вод.  

9. Основні заходи технічного завдання Розроблення ПКД; 

будівництво очисних споруд. 

10. Обсяг фінансування технічного 

завдання, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Усього 

- державний бюджет:     

ДФРР     

Інші джерела (  )     
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- місцевий бюджет (всього), в т.ч.:     

обласний бюджет   1 800,0 1 800,0 

районний бюджет     

бюджет Погребищенської МТГ  150,0  150,0 

- інші джерела (   )     

РАЗОМ  150,0 1 800,0 1 950,0 

11. Інша інформація щодо технічного 

завдання (за потреби): 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Передумови та ризики виконання Програм 

 

Реалізація цієї Програми потребує спільних зусиль влади, інвесторів, донорів та 

активної участі інститутів громадського суспільства. 

 

Основні ризики в реалізації Програм: 

- недостатній обсяг фінансування проектів з державного бюджету; 

- у місцевому бюджеті немає достатніх обсягів фінансових ресурсів для 

інвестування. 

 

ІV. Система моніторингу та оцінки виконання Плану заходів з реалізації 

Стратегії  

 

Важливою частиною успішної реалізації Стратегії є контроль, що 

передбачає проведення моніторингу та оцінку результативності виконання Плану 

заходів з реалізації Стратегії. Моніторинг базується на розгляді показників 

(індикаторів), визначених Стратегією. Проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації заходів здійснюватиметься у порядку, визначеному 

законодавством та Стратегією Погребищенської МТГ.  

Звіт про результати моніторингу подається на розгляд міської ради щороку.  

 

 

 

Показники оцінки Плану заходів з реалізації Стратегії  

(індикатори досягнення результату)  

Загальні показники 
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1.  Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на одного мешканця 

2.  Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на одного мешканця 

3.  Середня місячна заробітна плата 

4.  Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки 

5.  Обсяг інвестицій в туристично-рекреаційну галузь 

6.  Частка промислової продукції, виробленої малими підприємствами в загальному обсязі 

7.  Кількість новостворених робочих місць на підприємствах громади на рік 

8.  Кількість малих і середніх підприємств на 1 тис. осіб населення 

9.  Кількість наданих адміністративних послуг на території ТГ 

10.  Обсяг залучених коштів з ДФРР, міжнародних організацій, державних, обласних 

конкурсів 

11.  Економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів 

12.  Обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища 

13.  Кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти 

14.  Кількість подій (фестивалів, конференцій, святкувань і т. п.) на рік 

15.  Динаміка чисельності населення громади 

16.  Природний приріст / скорочення населення 

17.  Рівень безробіття 

18.  Кількість спортивних споруд і об'єктів введених в експлуатацію 

19.  Кількість громадян, охоплених спортивними секціями 

20.  Кількість учасників-призерів предметних олімпіад різних рівнів 

21.  Результат ЗНО в цілому у освітніх закладах громади 

22.  % вступу випускників школи громади до ВНЗ 

23.  Кількість змагань усіх рівнів, в яких взяли участь вихованці спортивних секцій громади 

24.  Кількість конкурсів усіх рівнів, в яких взяли участь вихованці творчих колективів громади 
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V. Оцінка можливого впливу Плану заходів з реалізації Стратегії  на 

довкілля 

 

Чи може реалізація Плану заходів Стратегії 

спричинити: 

Негативний вплив Пом’якше

ння 

існуючої 

ситуації 
Так 

Ймов

ірно 
Ні 

Повітря  

1.  Збільшення викидів забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел? 
  *  

2.  Збільшення викидів забруднюючих речовин від 

пересувних джерел? 
  *  

3.  Погіршення якості атмосферного повітря?   *  

4.  Появу джерел неприємних запахів?   *  

5.  Зміни повітряних потоків, вологості, температури 

або ж будь-які локальні чи регіональні зміни 

клімату? 

  * 

 

Водні ресурси  

6.  Збільшення обсягів скидів у поверхневі води?   *  

7.  Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема 

таких показників, як температура, розчинений 

кисень, прозорість, але не обмежуючись ними)? 

  *  

8.  Збільшення скидання шахтних і кар’єрних вод у 

водні об’єкти? 
  * 

 

9.  Значне зменшення кількості вод, що 

використовуються для водопостачання населенню? 
 *  

 

10.  Збільшення навантаження на каналізаційні системи 

та погіршення якості очистки стічних вод? 
  *  

11.  Появу загроз для людей і матеріальних об’єктів, 

пов’язаних з водою (зокрема таких, як паводки або 

підтоплення)? 

  * 

 

12.  Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод 

або зміни обсягів води будь-якого поверхневого 

водного об’єкту? 

  * 
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Чи може реалізація Плану заходів Стратегії 

спричинити: 

Негативний вплив Пом’якше

ння 

існуючої 

ситуації 
Так 

Ймов

ірно 
Ні 

13.  Порушення гідрологічного та гідрохімічного 

режиму малих річок регіону? 
  *  

14.  Зміни напряму або швидкості потоків підземних 

вод? 
  * 

 

15.  Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи 

скидів або ж шляхом порушення водоносних 

горизонтів)? 

  * 

 

16.  Забруднення підземних водоносних горизонтів?   *  

Відходи  

17.  Збільшення кількості утворюваних твердих 

побутових відходів? 
  *  

18.  Збільшення кількості утворюваних чи накопичених 

промислових відходів IV класу небезпеки? 
  *  

19.  Збільшення кількості відходів I-III класу небезпеки?   *  

20.  Спорудження еколого-небезпечних об’єктів 

поводження з відходами? 
  *  

21.  Утворення або накопичення радіоактивних 

відходів?  
  * 

 

Земельні ресурси  

22.  Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового 

шару? 
  * 

 

23.  Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії 

ґрунтів? 
  *  

24.  Зміни в топографії або в характеристиках рельєфу?   *  

25.  Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві 

потоки, провали землі та інші подібні загрози через 

нестабільність літогенної основи або зміни 

геологічної структури? 

  * 
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Чи може реалізація Плану заходів Стратегії 

спричинити: 

Негативний вплив Пом’якше

ння 

існуючої 

ситуації 
Так 

Ймов

ірно 
Ні 

26.  Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чинній 

або планованій практиці використання земель? 
  * 

 

27.  Виникнення конфліктів між ухваленими цілями 

стратегії та цілями місцевих громад? 
  *  

Біорізноманіття та рекреаційні зони  

28.  Негативний вплив на об’єкти природно-заповідного 

фонду (зменшення площ, початок небезпечної 

діяльності у безпосередній близькості або на їх 

території тощо)? 

  * 

 

29.  Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній 

чисельності або територіальному представництві? 
  *  

30.  Збільшення площ зернових культур або 

сільськогосподарських угідь в цілому? 
  * 

 

31.  Порушення або деградацію середовищ існування 

диких видів тварин? 
  * 

 

32.  Будь-який вплив на кількість і якість наявних 

рекреаційних можливостей? 
 *   

33.  Будь-який вплив на наявні об’єкти історико-

культурної спадщини? 
 *   

34.  Інші негативні впливи на естетичні показники 

об’єктів довкілля (перепони для публічного огляду 

мальовничих краєвидів, появу естетично 

неприйнятних місць, руйнування пам’ятників 

природи тощо)? 

 

 

  *  

Населення та інфраструктура  

35.  Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та 

зростанні кількості населення будь-якої території? 
 *   

36.  Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або  *   
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Чи може реалізація Плану заходів Стратегії 

спричинити: 

Негативний вплив Пом’якше

ння 

існуючої 

ситуації 
Так 

Ймов

ірно 
Ні 

виникнення нових потреб у житлі? 

37.  Суттєвий вплив на нинішню транспортну систему? 

Зміни в структурі транспортних потоків? 
 *   

38.  Необхідність будівництва нових об’єктів для 

забезпечення транспортних сполучень? 
 *   

39.  Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні 

комунальні послуги?  
 *   

40.  Появу будь-яких реальних або потенційних загроз 

для здоров’я людей? 
  *  

Екологічне управління та моніторинг  

41.  Послаблення правових і економічних механізмів 

контролю в галузі екологічної безпеки? 
  *  

42.  Погіршення екологічного моніторингу?   *  

43.  Усунення наявних механізмів впливу органів 

місцевого самоврядування на процеси техногенного 

навантаження? 

  *  

44.  Стимулювання розвитку екологічно небезпечних 

галузей виробництва? 
  *  

Інше  

45.  Підвищення рівня використання будь-якого виду 

природних ресурсів? 
 *  

 

46.  Суттєве вилучення будь-якого невідновного 

ресурсу? 
  * 

 

47.  Збільшення споживання значних обсягів палива або 

енергії? 
 *   

48.  Суттєве порушення якості природного середовища?   *  

49.  Появу можливостей досягнення короткотермінових 

цілей, які ускладнюватимуть досягнення 
 *   
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Чи може реалізація Плану заходів Стратегії 

спричинити: 

Негативний вплив Пом’якше

ння 

існуючої 

ситуації 
Так 

Ймов

ірно 
Ні 

довготривалих цілей у майбутньому? 

50.  Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, які 

самі по собі будуть незначними, але у сукупності 

викличуть значний негативний екологічний ефект, 

що матиме значний негативний прямий або 

опосередкований вплив на добробут людей? 

 *  
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Прогнозований вплив на довкілля  

в рамках Програми 1. Сталий економічний розвиток громади 

 

 

Позитив-

ний 

Нейтраль-

ний 

Негатив-

ний 

Технічне завдання 
   

1.1.1 Створення “Банку землі та нерухомості”  +  

1.1.2 Інвестиційний паспорт громади  +  

1.1.3 Формування позитивного іміджу 

Погребищенської МТГ 
 +  

Технічне завдання 
   

1.2.1 Створення та розбудова індустріального 

парку та території громади 
   

1.2.2 Власна справа  +  

1.2.3 Сприяння створенню малих форм 

господарювання та кооперації на селі 
 +  

Технічне завдання    

1.3.1 Капітальний ремонт Музею історії села 

Гопчиця 
 +  

1.3.2 Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-

пам’ятки архітектури національного значення 

“Садибного будинок” ХІХ ст., графа 

М.П.Ігнатьєва в с.Круподеринці 

 +  

1.3.3 Створення туристичних маршрутів +   

1.3.4 Реконструкція пам’ятного знака (братської 

могили) та прилеглої території по 

вул.Б.Хмельницького в м.Погребище 

 +  

 

Прогнозований вплив на довкілля  в рамках  

Програми 2. Створення комфортних умов на території громади 

 

 

Позитив-

ний 

Нейтраль-

ний 

Негатив-

ний 

Технічне завдання    

2.1.1 Експлуатаційне утримання та ремонт доріг  +  

Технічне завдання    
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2.2.1 Капітальний ремонт будівлі початкової школи КЗ 

“Погребищенський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. 

№1”  
 +  

2.2.2 Капітальний ремонт будівлі та заміна вікон КЗ 

«Степанківський ЗЗСО І-ІІІступенів 

Погребищенської міської ради Вінницького району 

Вінницької області» 

 +  

2.2.3 Реконструкція будівлі КЗ «Плисківський 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів» 
 +  

2.2.4 Реконструкція будівлі (в частині даху та 

фасадів) хірургічного корпусу КП 

“Погребищенська  центральна лікарня” 

м.Погребище 

 +  

2.2.5 Капітальний ремонт терапевтичного корпусу 

корпусу КП “Погребищенська центральна лікарня” 

м.Погребище 

 +  

2.2.6 Капітальний ремонт даху  адміністративної 

будівлі (Управління соціального захисту населення 

та Центру надання адміністративних послуг) по 

вулиці Б.Хмельницького,81 м.Погребище  

 +  

2.2.7 Капітальний ремонт будівлі 

Погребищенського центру соціального 

обслуговування в с.Плисків 

 +  

2.2.8 Нове будівництво системи автономного 

вуличного освітлення по вул.Коцюбинського в 

м.Погребище 

 +  

Технічне завдання    

2.3.1 Реконструкція міського парку з влаштуванням 

мультифункціонального спортмайданчика та 

скейттреку 

+   

2.3.2 Влаштування зони відпочинку біля 

Погребищенського центру дитячої та юнацької 

творчості в м.Погребище  

+   

2.3.3 Створення інформаційно-культурних 

просторів у сільських бібліотечних закладах 

громади 

 +  

 

Прогнозований вплив на довкілля в рамках  

Програми 3. Свідома, активна та безпечна громада 

 

 

Позитив-

ний 

Нейтраль-

ний 

Негатив-

ний 

Технічне завдання    

3.1.1 Ресурсна кімната для дітей, що потребують 

корекційно-розвиткової роботи логопеда, 
 +  
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психолога, соціального педагога 

3.1.2 Встановлення сучасного лінгафонного 

кабінету 
 +  

3.1.3 Закупівля шкільних автобусів   + 

3.1.4 Капітальний ремонт даху будівлі учнівського 

гуртожитку ВПУ-42 м.Погребище 
 +  

3.1.5 Капітальний ремонт даху корпусу №1 

Погребищенського медичного фахового коледжу 
 +  

3.1.6 Облаштування спортивної кімнати для 

вихованців КЗ “Погребищенський ЗДО №3 

“Дивосвіт” 

 +  

3.1.7 Реконструкція  будівлі Гопчицької амбулаторії  

загальної-практики сімейної медицини по вул. 

Центральна, 6б в с.Гопчиця 

 +  

3.1.8 Капітальний ремонт приміщень будівлі 

Плисківської амбулаторії  загальної практики-

сімейної медицини по вул.Пирогова в с.Плисків 

 +  

3.1.9 Забезпечення відділення екстреної медичної 

допомоги обладнанням, згідно табеля оснащення 

Погребищенської  центральної лікарні  

 +  

Технічне завдання    

3.2.1 Реконструкція адміністративного будинку з добудовою та 

переобладнанням під музичну школу по вул.Вишнева 3, м.Погребище  +  

3.2.2 Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр 

культури та дозвілля» по вул. Б.Хмельницького, 85 

в м.Погребище 

 +  

3.2.3 Облаштування  класу художнього мистецтва та 

забезпечення  обладнанням для його діяльності в 

приміщенні Погребищенської дитячої музичної 

школи   

 +  

3.2.4 Реконструкція стадіону “Колос” в м.Погребище  +  

3.2.5 Активний парк  +  

3.2.6 Встановлення вуличних тренажерів  +  

3.2.7 Нове будівництво міні-футбольного стадіону зі 

штучним покриттям для занять з дитячо-юнацького 

футболу та легкої атлетики за адресою 

м.Погребище, вул.Рокитна, 12 ВПУ - 42 

 +  

Технічне завдання    
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3.3.3 Поліцейський офіцер громади +   

Технічне завдання    

3.4.1 Влаштування майданчиків для ТПВ біля 

багатоквартирних будинків в м.Погребище 
+   

3.4.2 Будівництво заводу з переробки відходів,  
виробництва електричної та теплової енергії, 

органічних добрив  

+   

Технічне завдання    

3.5.1 Будівництво водогону в с.Морозівка   +  

3.5.2 Влаштування водопровідної мережі по 

вул.Селянська, Суворова, Зелена, Кравченка в 

м.Погребище 

 +  

3.5.3 Влаштування напорної каналізаційної мережі 

від КП “Погребищенська центральна лікарня”  
+   

3.5.4 Будівництво очисних споруд “Біотал-50” в   с-

щі Погребище Друге 
+   

 

Висновки щодо ймовірного впливу Плану заходів  

з реалізації Стратегії на довкілля  

 
Складові Опис 

Атмосферне 

повітря 

 

У результаті реалізації Плану заходів з реалізації Стратегії не 

передбачається збільшення викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря та погіршення його стану.  

Водні 

ресурси 

 

План заходів з реалізації Стратегії не передбачає створення 

підприємств, діяльність яких призведе до збільшення обсягів 

скидів забруднених вод у поверхневі води. Водночас План заходів 

з реалізації Стратегія містить технічні завдання для реалізації 

оперативної цілі 3.5 “Раціональне використання водних ресурсів”, 

досягнення якої має привести до покращення якості 

поверхневих вод внаслідок очищення стічних вод і до 

відновлення санітарного й гідрологічного режиму р.Рось. 

Відходи Реалізація цілі 3.4 “Забезпечення екологічного та санітарного 

благополуччя” має сприяти зменшенню обсягів утворення 

ТПВ. 

Земельні 

ресурси 

 

Внаслідок реалізації Плану заходів з реалізації Стратегії не 

передбачається змін у топографії або в характеристиках рельєфу 

та появи таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, 

провали землі та інші подібні загрози.  

Біорізноманіття та 

рекреаційні зони 

 

У Плані заходів з реалізації Стратегії не передбачається 

реалізація завдань, які можуть призвести до негативного впливу 

на біорізноманіття.  

Культурна План заходів з реалізації Стратегії не має призводити до 
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спадщина негативного впливу на об’єкти історико-культурної спадщини.  

Населення 

та інфраструктура 

 

План заходів з реалізації Стратегії не передбачає появи нових 

ризиків для здоров’я населення громади. До того ж реалізація 

оперативної цілі 3.1. “Забезпечення високої якості життя 

громадян” має сприяти покращенню здоров’я жителів громади. 

До покращення транспортної системи має привести реалізація 

оперативної цілі 2.1 “Розвиток транспортної інфраструктури 

громади”. 

Екологічне управління, 

моніторинг 

 

План заходів з реалізації Стратегії не передбачає послаблення 

правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної 

безпеки, натомість передбачає покращення поводження з 

відходами та підвищення енергоефективності управління.  

Кумулятивний 

(накопичувальний) 

вплив 

 

Ймовірність того, що План заходів з реалізації  Стратегії приведе 

до таких можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які 

самі собою будуть незначними, але в сукупності матимуть 

значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є 

незначною. 

 

ВИСНОВОК: 

 

Таким чином, реалізація Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації 

Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 

року не має супроводжуватися появою нових негативних наслідків для 

довкілля. Водночас реалізація деяких технічних завдань в рамках Програм 

розвитку може сприяти покращенню екологічної ситуації в територіальній 

громаді. 

 

 

 

Секретар міської ради    Петро ШАФРАНСЬКИЙ 
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