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Вступ 

Стратегія розвитку Сенчанської територіальної громади на період до 2027 року 

була розроблена на підставі Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», 

Закону України «Про засади державної регіональної політики», Цілей Сталого Розвитку 

з урахуванням Стратегія регіонального розвитку Полтавської області, Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року. 

 Необхідність підготовки та прийняття нової Стратегії розвитку громади 

викликана наявністю нових завдань та викликів, які постали як перед громадою так і 

перед Україною і цілому. 

Документ передбачає формування комплексної системи проєктів та заходів, які, 

виходячи із розуміння поточної ситуації та рівня розвитку громади, зможуть 

концентрувати зусилля місцевої влади для досягнення принципу пріоритетності 

інтересів людини. Підґрунтя для цього було закладено в минулих роках успішною 

реалізацією реформи децентралізації, що створила нові можливості та кращу мотивацію 

для органів місцевого самоврядування територіальних громад у стимулюванні 

місцевого розвитку. 

Стратегія розвитку Сенчанської територіальної громади на період до 2027 року 

розроблена в рамках проєкту «Впровадження екологічних заходів Стратегії Сенчанської 

ОТГ» , що здійснюється Аналітичним Центром «Бюро економічних та соціальних 

досліджень» за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду 

«Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1 

 

Вихідний стан Сенчанської ТГ 



Розділ 1. Вихідний стан Сенчанської ТГ 

1. Характеристика Сенчанської територіальної громади 

1.1. Коротка характеристика Сенчанської ТГ 

Сенчанська територіальна громада розташована на території Полтавської області 

в лівобережній частині України.  

 Дата утворення територіальної громади 29 жовтня 2017 року. До її складу увійшли 

дві сільські ради – Сенчанська Лохвицького району та Шеківська Лубенського району. 

Населення громади становило 3305 чоловік. Площа 12507 га.  

 Розпорядженням КМУ від 13.05.2020 року № 571-р  «Про затвердження 

перспективного  плану формування територій громад Полтавської області» до 

Сенчанської сільської територіальної громади у 2020 році приєдналися Їсківецька, 

Корсунівська, Вирішальненська сільські ради – Лохвицького району та Жданівська 

сільська рада Лубенського району. Населення територіальної громади становить 7925 

чоловік. Територія громади складає 353,5 км2, до складу громади входить 23 населених 

пункти. Адміністративний центр громади - с. Сенча, який розміщений 53 км від 

районного центру м. Миргорода та 160 км від обласного центру м. Полтави. 

Сенчанська територіальна громада межує з Лохвицькою, Заводською, 

Лубенською міськими територіальними громадами, Чорнухинською та 

Комишнянською селищними територіальними громадами. 
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Рисунок 1. Схема Сенчанської територіальної громади 
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Розділ 1. Вихідний стан Сенчанської ТГ 

1.2. Історична довідка 

Сенча. 989 р. - дата заснування Сенчі. Вперше згадується в Никонівському 

літописі 1123 року, як містечко Синелиць (Синець). Перші поселення наших предків 

на території сучасної Сенчі з’явилися 15 тис. років тому. Під назвою «Синець» 

згадується в «Начальной летописи»(ХІІ ст.). 

Сенча (Синець) зустрічається в документах першої половини XVII століття (за 

1618 і 1638 рік). У російському географічному описі «Книге большому чертежу» є 

згадка про місто Сенчу (Синчу). Ця назва є і на карті Боплана. Сенча в період 

Київської Русі відносилася до посульської оборонної лiнiї. 

З періоду Київської Русі до нашого часу збереглися рештки двох городищ. 

Шеки і Хитці. Шеки і Хитці - були козацькими поселеннями. Назва «Шеки» 

походить від першого поселенця козака Платона Шеки ( з хутора під Миргородом). 

Слово «Хитці» - «нестійкий», «не постійний», така назва свідчила про те, що вони , 

хитцяни, відрізнялись від своїх сусідів нестійкістю своїх звичаїв і хитались між 

сенчанами і шеківцями. 

Село Корсунівка -   центр колишньої  Корсунівської  сільської  ради 

Миргородського (Лохвицького) району  Полтавської  області.   Село розташоване в 

лісостеповій, південно-східній частині району, за 10 кілометрів від ріки Сула на схід. 

Коло  села з заходу проходить Південна залізниця з напрямком  Кременчук -  Бахмач.       

 Корсунівському старостату підпорядковані населені пункти: Вовківське 

(раніше називалося Криштопівка), Потоцьківщина (Комсомольське, Потоцьківщина), 

Пласківщина, Саранчине (Перовщина).    Виникло село в 17 столітті як поселення 

вільних людей. 

Вирішальне (до 1974 – пристанційне селище) – селище Лохвицького району, 

колишній центр сільської Ради, якій підпорядковувалися села Бешти, Високе, Гірки, 

Миколаївка, Сльозиха, Часниківка, Шкадретів.  

Їсківці — село, центр Їсківецького старостату, розташоване на річці Сулиці 

(притока Сули), за 23 км від залізничної станції Сенча. Населення — 1194 чоловіки. 

Їсківецькому старостату підпорядковані населені пункти Дрюківщина, Овдіївка, 

Скоробагатьки, Яблунівка. 
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Розділ 1. Вихідний стан Сенчанської ТГ 

1.3. Природні ресурси та кліматичні умови 

Територія громади розташована в смузі чорноземів, що є характерним для 

лісостепової зони, грунти переважно малогумусний чернозем. В той же час певні 

гідрографічні умови обумовлюють розмаїтість грунтового покриву. Так, в місцях, 

наближених до річки Сула та інших понижених зволожених ділянках мають місце 

грунти – лугові солонцюваті, лугові болотні, торф’яники, солонці лугові та їх 

комплекси. Ці території є сприятливими для пасовищ та сіножатей. У випадку їх 

осушення можливе використання під овочеві, технічні культури та кормові угіддя.  

До основних природних ресурсів громади можна віднести значні поклади 

вуглеводнів що знаходяться на території громади. 

У відповідності до архітектурно-будівельного кліматичного районування 

території України, громада розташована в межах північно-західного кліматичного 

району, основні показники якого наведено нижче. 

 

Таблиця 1. Основні показники Північно-західного кліматичного району 

Температура повітря, °С Кількість 

опадів за 

рік, мм 

Відносна 

вологість у 

липні, % 

Сере

дня 

швид

кість 

вітру 

у 

січні, 

м/с 

Середня за Абсолютний 

мінімум 

Абсолютний 

максимум Січень Липень 

Від -5 Від 18 Від - 37 Від 37 Від 550 Від 65 Від 3 

До -8 До 20 До -40 До 40 До 700 До 75 До 4 
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Розділ 1. Вихідний стан Сенчанської ТГ 

1.4. Населення громади. 

Таблиці 2. Загальна чисельність та структура населення громади 

Показник 
Од. 

виміру 

Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

Наявне населення, в т.ч. осіб 3359 3366 3366 3305 7949 

сільське  осіб 3359 3366 3366 3305 7949 

Постійне населення осіб 3359 3366 3366 3305 7949 

0-18 років осіб 442 1376 1334 554 1232 

18-45 років осіб 2882 2890 2871 1185 2394 

45 – 65 років осіб 2414 2306 2279 940 2351 

Старше 65 років осіб 1673 1691 1660 626 1972 

 

 

Рисунок 1. Структура населення Сенчанської ТГ. 

В загальній структурі населення громади населення у віці 0-18 років – 442 осіб, 

18-45 2882 осіб, 45-65 років – 2414 осіб. 
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Таблиця 3. Структура населення громади в розрізі населених пунктів 

 

 

 № Назва 

показн

ика 
(один. 

вим.) 

Всьо

го 

В 

т.ч. 
  Вирішальненський старостат Ісківецький старостат Корсунівський старостат Жданівський 

старостат 
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с.
Х

и
тц

і 

1 Чисельність 

наявного 
населення на 

кінець звітного 

року (на 1 січня 
наступного за 

звітним року осіб) 

 7925 2577 24 207 1957 99 4 10
3 

12 100 16
5 

561 251 159 6 1 365 13
2 

62 14 8 720 226 17

2 

2 Кількість 
чоловіків, осіб 

 3793 1237 11 84 892 56 3 55 6 51 82 280 115 82 3 1 157 65 25 5 6 328 105 88 

3 Кількість жінок, 

осіб 
 4711 1476 13 123 1065 43

0 
1 48 6 49 83 281 136 77 3 - 208 67 37 9 2 392 121 84 

4 Кількість 

населення, 

молодшого від 
працездатного 

віку, осіб 

 1401 598 1 36 320 17 - 14 - 14 15 94 30 18 1 - 55 22 12 2 - 90 31 31 

5 Кількість 
населення 

працездатного 

віку, осіб 

 4479 1412 18 87 1104 66 2 59 8 58 91 301 121 95 5 1 199 76 37 9 7 503 132 88 

6 Кількість 
населення 

старшого від 

працездатного 
віку, осіб 

 2244 798 5 84 533 16 2 30 4 28 59 166 100 46 - - 96 22 9 3 - 127 63 53 

7 Кількість 

народжених за 
звітний рік, осіб 

 40 21 - 2 9 - - - - - - 3 1 - - - 1 - - - - 2 1 - 

8 Кількість 

померлих за 
звітний рік, осіб 

 155 43 - 3 27 - - 1 - 2 4 22 7 12 3 - 5 1 2 - - 12 4 7 

9 Чисельність 

зареєстрованих 

безробітних осіб 

  27 - - 26 - - - - - - 7 7 - - - 4 - - - - 3 - - 
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Рисунок 2. Структура населення Сенчанської ТГ 

В загальній структурі населення: населення старшого від працездатного віку займає 26%, молодшого від працездатного віку 

- 18%, населення працездатного віку -56%.

Кількість населення, 
молодшого від 

працездатного віку, осіб; 
1401; 18%

Кількість населення 
працездатного віку, осіб; 

4479; 56%

Кількість населення 
старшого від працездатного 

віку, осіб; 2045; 26%

Структура населення Сенанської ТГ
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Рисунок 3. Чисельність населення Сенчанської ТГ в розрізі сіл, на кінець звітного року 

Найбільшими населеними пунктами за населенням є: с.Сенча – 2577 осіб або 32,5% від загальної чисельності населення, с. 

Вирішальне 1957 осіб (24,7%) 
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Рисунок 4. Структура населення Сенчанської ТГ 

Найбільший потенціал за кількістю населення працездатного віку мають с. Сенча – 1412 осіб, с. Вирішальне – 1104 осіб, с. 

Ждани – 503 особи. 
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1.5. Земельні ресурси 

Земельні ресурси разом з іншими природними ресурсами (водними, лісовими, 

кліматичними, мінеральними) є компонентами довкілля, місцем існування людини, їм 

належить активна участь у суспільному виробництві, вони є засобом виробництва і 

джерелом задоволення потреб людини. 

Земельні ресурси — частина земельного фонду, що використовується або 

може бути використана у сільському, лісовому господарстві, містобудівництві та 

інших галузях народного господарства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Структура земельних ресурсів Сенчанської ТГ 

В загальній структурі земель громади: 

- 79% - сільськогосподарські угіддя; 

- 9% - лісові землі; 

- 3% відкриті заболочені землі; 

- 2% під житловою забудовою; 

- 2% під господарськими будівлями 
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Таблиця 4. Земельні ресурси Сенчанської ТГ 

Населені пункти 

Сенчанського ОТГ 

Сенча Шеки Вирішал

ьне 

Ісківці Корсунівк

а 

Ждани Загаль

на 

Категорія земель Площа Площа Площа Площа Площа Площа Площа 

Землі 

сільськогосподарсько

го призначення 

6647,8 2296 6382,502

3 

6800,160

1 

3757,5914 3486,380

4 

29370,4

34 

Сільськогосподарські 

угіддя 

6379,9 2240,9 6027,722

3 

6658,320

1 

3685,1714 3419,704

4 
28411,7

18 

Під господарськими 

будівлями і дворами 

176,9 35,7 150,6 89,6 44,22 47 544,02 

Під господарськими 

шляхами і прогонами 

47,1 20 56,9 35,6 28,1 19,98 207,68 

Землі, які перебувають 

і стадії меліоративного 

будівництва та 

відновлення родючості 

43,6 - 63,68 - - - 107,28 

Інші (полезахисні 

лісосмуги) 

0,4 - 83,6 16,64 0,1 - 100,74 

Ліси та інші лісо 

вкриті площі 

1661,8

1 

316,5 201,8786 657,3 152,2 243,912 3233,60

06 

Лісові землі 1593,7

1 

291,5 177,8686 657,3 128,7 231,912 3080,99

06 

Чагарники 68,1 25 24,01 - 23,5 12 125,61 

Забудовані землі 433,2 88 407,5439 256,8399 276,3358 93,7326 1555,65

22 

Під житловою 

забудовою 

249,34 26 42,7197 179,2296 67,0178 43,0819 607,389 

землі промисловості 109,44 - 70,391 3,1104 0,2683 - 183,209

7 

землі під відкритими 

розробками, кар'єрами, 

шахтами та 

відповідними 

спорудами 

5 3,2 1,100 - - - 9,3 

Землі, які 

використовуються у 

комерційних цілях 

землі громадського 

призначення 

4,48 0,16 70,391 7,2924 0,0822 6,7401 97,9284 

Землі змішаного 

використання 

- - - - - 25,717 25,717 
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Землі, які 

використовуються для 

траспорту та зв'язку 

114,6 16,2 91,0718 67,2075 115,0673 18 422,146

6 

Землі, які 

використовуються для 

технічної 

інфраструктури 

- - 1,4099 -   - 1,4099 

Землі, які 

використовуються для 

відпочинку та інші 

відкриті землі 

- 40 122,6778 - 24,5723 - 187,250

1 

Землі під водою ( 

водні ресурси) 

- - 99,15 306,3 84,9007 38,975 529,325

7 

      В т.ч.           
 

  

Під ставками 17,26 - 32,3 55,8 40,094 19,975 165,429 

Природними 

водотоками ( річками 

та ставками) 

124,8 33 66,65 23 - 4 251,45 

Штучними водотоками 

( каналами, 

колекторами.канавами) 

12,6 - 0,2 2,7 8,1 15 38,6 

Відкриті заболочені 

землі та землі без 

рослинного покриву 

або з незначним 

рослинним покривом 

717,41 112 131,8152 224,8 36,7067 4 1226,73

19 

Всього 9639,8 2867 7222,89 8020,6 4201,7 3858.193

6 

35810,1

84 

 

Структура сільськогосподарських земель за орендарями: 

Орендують земельні частки (паї): 

- ТОВ «Райз - Схід» - 3663,6 га; 

- ТОВ «Сенча» - 3105,9 га; 

- ТОВ «Корсунівське» - 2268,6 га; 

- ТОВ «БЗК» - 1591,4 га; 

- ТОВ Вирішальне-Агро 1505,6 га; 

- ТОВ «МІТ ГРУП» - 376,8 га; 

- СФГ «Род» - 346,8 га; 

- ФГ «Хитці» - 289,4 га. 
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Рисунок 6. Структура земель сільськогосподарського призначення Сенчанської ТГ 

 

В структурі земель сільськогосподарського призначення 79% займають сільськогосподарські угіддя. 
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 Рисунок 7. Ліси та інші лісо вкриті площі в розрізі старостатів 

Ліси та інші лісо вкриті площі на території центральеої садиби с. Сенча, сіл Лучка та Рудка займають 1593,71 га, 

Жданівського старостату – 523,41 га, Ісківецького старостату – 657,3 га, Корсунівського – 128,7 га, Вирішальненського – 

177,87 га. 
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Рисунок 8. Структура водних ресурсів 

Відкриті заболочені землі та землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом на території сіл Сенча, 

Лучка, Рудка займають – 717,41 га, Ісківецького старостату 224,8 га, на території решти старостатів дані землі займають 

менше 200 га. 
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Розділ 2. Економічний профайл Сенчанської ТГ 

2.1. Кластери СГД за КВЕД 

На території громади станом на 19.07.2021 зареєстровано 558 суб’єктів 

господарської діяльності, юрособи – 126, ФОП – 432. Станом на сьогодні суб’єкти 

господарської діяльності мають статус: 

- припинно 293; 

- зареєстровано 251; 

- в стані припинення 7; 

- скасовано 1. 

Таблиця 5. Структура СГД громади за видами діяльності 

КВЕД Кількість сгд 

Сільське господарство, лісове господарство та 

рибне господарство  

51 

Державне управління й оборона; 

обов'язкове соціальне страхування 

21 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів  

13 

Освіта  13 

Надання інших видів послуг  8 

Мистецтво, розваги та відпочинок  8 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування  

3 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність  

3 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 

2 

Будівництво  2 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  

2 

Інша професійна, наукова та 

технічна діяльність  

1 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів  

1 

Виробництво транспортних засобів  1 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря  

1 

Інше 428 
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Розділ 2. Економічний профайл Сенчанської ТГ 

 
Рисунок 9. Карта реєстрації СГД громади в розрізі районів області. 

На території Сенчанської ТГ зареєстровано 432 ФОП, 126 юросіб, з них 63 

зареєстровано на теритрії Лубенського та 495 – Миргородського районів. 
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Розділ 2. Економічний профайл Сенчанської ТГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. СГД в розрізі населених пунктів громади, Миргородський район 

На теритрії с. Сенча зареєстровано 192 СГД, с. Вирішальне – 141 СГД, Ісківці – 

55, Корсунівка – 30, Скоробагатьки – 16 СГД. 

 

 

 
Рисунок 11. СГД в розрізі населених пунктів громади, Лубенський район 

На території с. Ждани зареєстровано 35 СГД, с. Шеки – 27 СГД, Хитці – 1 СГД. 
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Розділ 2. Економічний профайл Сенчанської ТГ 

Таблиця 6. 2.2. Аналіз нерухомого майна СГД та громади 

Всього 

нерухомості 

Об’єкти Земельні 

ділянки 

Обтяження СГД без 

нерухомості 

4180 243 3937 7 557 

 

2.3. Аналіз експорту/імпорту СГД 

Таблиця 7. Експорт 

Рік Кількість 

експортерів 

Сума 

експорту, 

грн. 

Група товарів: Країни 

експорту 

ЗЕД відсутня 

2020 1 55 521 575,75 дані відсутні дані відсутні 557 

2019 1 5 211 752,41 кукурудза Естонія, Туніс, 

Єгипет 

557 

2018 2 40 885 593,14 кукурудза, 

апарати для 

механотерапії 

Естонія, 

Франція, 

Єгипет, Туніс, 

Португалія, 

Польща 

556 

 

Таблиця 8. Імпорт 

Рік Кількість 

імпортерів 

 

Сума імпорту, 

грн. 

Груп

а 

това

рів: 

Країни 

імпорту 

Групи 

товарів 

імпорту 

ЗЕД 

відсутн

я 

201

9 

5 10 223 972,00 6 Франція, 

Німеччина,Бел

ьгія, Литва, 

інше 

трактори, 

автомобілі 

легкові, 

причепи та 

напівпричеп

и 

553 

201

8 

1 5 362 858 ,00 6 Німеччина машини та 

механічні 

пристрої, 

труби 

трубки 

профілі 

порожнисті,  

трансформа

тори 

557 
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Розділ 2. Економічний профайл Сенчанської ТГ 

2.4. Розподіл СГД за кількістю персоналу 

 
Рисунок 12. Розподіл СГД за кількістю персоналу 

Найбільшими роботодавцями на території громади є ТОВ Сенча, ТОВ 

Корсунівське, ПП «СТОКОЛОС-АГРОІНВЕСТ» 

Таблиця 9. Найбільші роботодавці на території громади 

Назва СГД Рік Кількість 

персоналу 

ТОВ «СЕНЧА» 2019 193 

2018 186 

2017 178 

2016 159 

ТОВ «КОРСУНІВСЬКЕ» 2019 82 

2018 83 

2017 91 

2016 69 

ПП «СТОКОЛОС-АГРОІНВЕСТ» 2019 31 

2018 29 

2017 22 

2016 25 

СККП «ПАРОСТОК» 2019 20 

2018 20 

2017 7 

2016 9 

ТОВ «МІТ ГРУП» 2019 18 

2018 19 

2017 12 

2016 8 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО 

«ВИРІШАЛЬНЕ» ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ПІВНІЧНОГО СХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ 

НАУК УКРАЇНИ» 

2019 17 

2018 18 

2017 18 

2016 14 

СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «РОД» 2019 16 

2018 16 
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2017 16 

2016 17 

ТОВ «ВИРІШАЛЬНЕ-АГРО» 2019 9 

2018 11 

2017 9 

2016 18 

СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ВІРА» 2019 8 

2018 7 

2017 3 

2016 4 

 

2.5. Аналіз державних коштів в доході СГД 

 
Рисунок 13. Аналіз державних коштів в доході СГД 

 

Таблиця 10. 2.6. Аналіз судових документів в яких згадуються СГД 

Всього 

СГД 

Всього 

докуменів: 

Позивачі: Відповідачі: Інша 

сторона: 

Призначено 

до розгляду: 

60 3034 270 1441 1107 130 

Таблиця 11. Судові документи 

Інш

е 

Цивільн

е 

Кримінальн

е 

Господарськ

е 

Адміністратив

не 

Адмінправопорушен

ня 

0 1490 410 670 243 91 
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Бюджет Сенчанської ТГ 
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3.1. Структура доходів бюджету Сенчанської ТГ (2020 рік) 

Таблиця 12. Структура доходів бюджету Сенчанської ТГ 

Код Найменування коду Сенчанська с/р Вирішальненська 

с/р 

Ісковецька с/р Корсунівська 

с/р 

Жданівська 

с/р 

Всього 

0 РАЗОМ 72 497 109,79 11 279 004,25 5 263 297,25 3 536 912,49 181 346,49 92 757 670,27 

10000000 Податкові надходження 62 175 815,96 9 150 592,32 3 177 756,13 2 852 570,21 1 657 740,75 79 014 475,37 

11000000 Податки на доходи, 

податки на прибуток, 

податки на збільшення 

ринкової вартості 

18 859 817,90 0,00 0,00 0,00 0,00 18 859 817,90 

11010000 Податок та збір на доходи 

фізичних осіб 

18 859 097,90 0,00 0,00 0,00 0,00 18 859 097,90 

11010100 Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується податковими 

агентами, із доходів 

платника податку у вигляді 

заробітної плати 

15 560 411,56 0,00 0,00 0,00 0,00 15 560 411,56 

11010200 Податок на доходи 

фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, 

одержаних 

військовослужбовцями та 

особами рядового і 

начальницького складу, що 

сплачується податковими 

агентами 

638 980,51 0,00 0,00 0,00 0,00 638 980,51 

11010400 Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується податковими 

агентами, із доходів 

2 650 115,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650 115,79 



  Стратегія розвитку Сенчанської ТГ 

 

платника податку інших 

ніж  заробітна плата 

11010500 Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується фізичними 

особами за результатами 

річного декларування 

9 590,04 0,00 0,00 0,00 0,00 9 590,04 

11020000 Податок на прибуток 

підприємств 

720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 

11020200 Податок на прибуток 

підприємств та фінансових 

установ комунальної 

власності 

720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 

13000000 Рентна плата та плата за 

використання інших 

природних ресурсів 

37 985 830,91 291 267,01 98 365,00 202,23 94,63 38 375 759,78 

13010000 Рентна плата за спеціальне 

використання лісових 

ресурсів 

9 364,08 26 691,64 98 365,00 202,23 0,00 134 622,95 

13010100 Рентна плата за спеціальне 

використання лісових 

ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного 

користування 

11,49 0,00 0,00 0,00 0,00 11,49 

13010200 Рентна плата за спеціальне 

використання лісових 

ресурсів (крім рентної 

плати за спеціальне 

використання лісових 

ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного 

користування) 

9 352,59 26 691,64 98 365,00 202,23 0,00 134 611,46 
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13030000 Рентна плата за 

користування надрами 

37 976 466,83 264 575,37 0,00 0,00 94,63 38 241 136,83 

13030100 Рентна плата за 

користування надрами для 

видобування корисних 

копалин 

загальнодержавного 

значення 

10 574,16 1 420,94 0,00 0,00 94,63 12 089,73 

13030700 Рентна плата за 

користування надрами для 

видобування нафти 

400 727,30 0,00 0,00 0,00 0,00 400 727,30 

13030800 Рентна плата за 

користування надрами для 

видобування природного 

газу 

32 048 281,30 220 408,25 0,00 0,00 0,00 32 268 689,55 

13030900 Рентна плата за 

користування надрами для 

видобування газового 

конденсату 

5 516 884,07 42 746,18 0,00 0,00 0,00 5 559 630,25 

14000000 Внутрішні податки на 

товари та послуги 

127 950,11 201 642,48 12 232,00 896,00 1 129,23 343 849,82 

14020000 Акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів 

(продукції) 

0,00 28 766,20 0,00 0,00 0,00 28 766,20 

14021900 Пальне 0,00 28 766,20 0,00 0,00 0,00 28 766,20 

14030000 Акцизний податок з 

ввезених на митну 

територію України 

підакцизних товарів 

(продукції) 

0,00 100 435,41 0,00 0,00 0,00 100 435,41 

14031900 Пальне 0,00 100 435,41 0,00 0,00 0,00 100 435,41 

14040000 Акцизний податок з 

реалізації суб’єктами 

127 950,11 72 440,87 12 232,00 896,00 1 129,23 214 648,21 
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господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних 

товарів 

18000000 Місцеві податки 5 010 572,86 8 648 609,14 3 067 086,80 2 851 471,98 1 656 437,03 21 234 177,81 

18010000 Податок на майно 3 090 642,36 7 177 515,19 1 884 120,87 1 869 429,63 834 383,40 14 856 091,45 

18010100 Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є власниками 

об'єктів житлової 

нерухомості 

0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 

18010200 Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

особами, які є власниками 

об'єктів житлової 

нерухомості 

4 441,43 4 564,87 2 667,58 425,43 1 574,64 13 673,95 

18010300 Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

особами, які є власниками 

об'єктів нежитлової 

нерухомості 

2 950,33 -4 268,14 1 892,04 1 148,41 3 938,96 5 661,60 

18010400 Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є власниками 

об'єктів нежитлової 

нерухомості 

310 614,96 1 960 291,89 124 830,95 33 408,99 5 257,45 2 434 404,24 
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18010500 Земельний податок з 

юридичних осіб 

737 675,12 2 277 046,87 30 888,99 122 719,45 5 116,38 3 173 446,81 

18010600 Орендна плата з 

юридичних осіб 

1 161 934,51 2 408 804,52 645 151,06 1 304 405,31 710 732,43 6 231 027,83 

18010700 Земельний податок з 

фізичних осіб 

91 782,25 229 121,85 189 726,19 48 608,70 49 776,15 609 015,14 

18010900 Орендна плата з фізичних 

осіб 

741 243,76 300 953,33 888 964,06 358 713,34 57 987,39 2 347 861,88 

18011100 Транспортний податок з 

юридичних осіб 

40 000,00 0,00 
 

0,00 0,00 40 000,00 

18050000 Єдиний податок 1 919 930,50 1 471 093,95 1 182 966,00 982 042,35 822 053,63 6 378 086,43 

18050300 Єдиний податок з 

юридичний осіб 

137 954,22 3 890,00 0,00 85 146,92 0,00 226 991,14 

18050400 Єдиний податок з фізичних 

осіб 

304 422,45 410 933,75 125 629,64 132 469,25 61 055,20 1 034 510,29 

18050500 Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників,  у яких 

частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за 

попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків 

1 477 553,83 1 056 270,20 1 057 336,36 764 426,18 760 998,43 5 116 585,00 

19000000 Інші податки та збори 191 644,18 9 073,69 72,26 0,00 79,86 200 869,99 

19010000 Екологічний податок 191 644,18 9 073,69 72,26 0,00 79,86 200 869,99 

19010100 Екологічний податок, який 

справляється за викиди в 

атмосферне повітря 

забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком 

викидів в атмосферне 

повітря двоокису вуглецю) 

47 668,60 9 073,69 43,95 0,00 79,86 56 866,10 
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19010300 Надходження від 

розміщення відходів у 

спеціально відведених для 

цього місцях чи на 

об’єктах, крім розміщення 

окремих видів відходів як 

вторинної сировини 

143 975,58 0,00 28,31 0,00 0,00 144 003,89 

20000000 Неподаткові надходження 599 577,62 163 126,93 201 274,55 27 972,28 42 870,45 1 034 821,83 

21000000 Доходи від власності та 

підприємницької 

діяльності 

25 634,36 493,00 0,00 85,00 0,00 26 212,36 

21080000 Інші надходження 25 634,36 493,00 0,00 85,00 0,00 26 212,36 

21081100 Адміністративні штрафи та 

інші санкції 

1 666,00 493,00 0,00 85,00 0,00 2 244,00 

21081500 Адміністративні штрафи та 

штрафні санкції за 

порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів 

23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 800,00 

21081700 Плата за встановлення 

земельного сервітуту 

168,36 0,00 0,00 0,00 0,00 168,36 

22000000 Адміністративні збори та 

платежі, доходи від 

некомерційної 

господарської діяльності 

78 461,94 85 945,82 95 418,02 4 228,38 788,53 264 842,69 

22010000 Плата за надання 

адміністративних послуг 

78 325,25 55 839,92 94 268,29 438,83 586,71 229 459,00 

22010300 Адміністративний збір за 

проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб 

  
4 620,00 0,00 0,00 4 620,00 

22012500 Плата за надання інших 

адміністративних послуг 

2 745,25 2 469,92 0,00 438,83 586,71 6 240,71 
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22012600 Адміністративний збір за 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

75 580,00 53 370,00 89 648,29 0,00 0,00 218 598,29 

22080000 Надходження від орендної 

плати за користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

державним майном 

0,00 30 039,97 0,00 3 767,45 0,00 33 807,42 

22080400 Надходження від орендної 

плати за користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

майном, що перебуває в 

комунальній власності 

0,00 30 039,90 0,00 3 767,45 0,00 33 807,35 

22090000 Державне мито 136,69 65,93 1 149,73 22,10 201,82 1 576,27 

22090100 Державне мито, що 

сплачується за місцем 

розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за 

оформлення документів на 

спадщину і дарування 

136,69 65,93 46,07 22,10 31,82 302,61 

22090400 державне мито, пов'язане з 

видачею та оформленням 

закордонних паспортів 

(посвідок) 

0,00 0,00 1 103,66 0,00 170,00 1 273,66 

24000000 Інші неподаткові 

надходження 

155 644,85 6 561,60 100 763,13 0,00 42 081,92 305 051,50 

24060000 Інші надходження 155 644,85 6 561,60 100 763,13 0,00 42 081,92 305 051,50 

24060300 Інші надходження 117 975,45 6 561,60 0,00 0,00 0,00 124 537,05 
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24062200 Кошти за шкоду, що 

заподіяна на земельних 

ділянках державної та 

комунальної власності, які 

не надані у користування та 

не передані у власність, 

внаслідок їх самовільного 

зайняття, використання не 

за цільовим призначенням, 

зняття ґрунтового покриву 

(родючого шару ґрунту) 

без спеціального дозволу, 

відшкодування збитків за 

погіршення якості 

ґрунтового покриву тощо 

та за неодержання доходів 

у зв'язку з тимчасовим 

невикористанням 

земельних ділянок 

32 869,40 0,00 100 763,13 0,00 42 081,92 175 714,45 

24170000 Надходження коштів 

пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного 

пункту 

4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 

25000000 Власні надходження 

бюджетних установ 

339 836,47 70 126,51 5 093,40 23 658,90 0,00 438 715,28 

25010000 Надходження від плати за 

послуги, що надаються 

бюджетними установами 

згідно із законодавством 

136 212,98 20 719,00 5 093,40 16 181,00 0,00 178 206,38 

25020000 Інші джерела власних 

надходжень бюджетних 

установ 

203 623,49 49 407,51 0,00 7 477,90 0,00 260 508,90 

31010200 Кошти від реалізації 

безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового 

  
1 000,00 1 000,00 0,00 2 000,00 
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майна, майна, одержаного 

територіальною громадою 

в порядку спадкування чи 

дарування 

40000000 Офіційні трансферти 9 472 118,21 1 965 285,00 1 883 266,57 655 370,00 112 835,29 14 088 875,07 

41000000 Від органів державного 

управління 

9 472 118,21 1 965 285,00 1 883 266,57 655 370,00 112 835,29 14 088 875,07 

41030000 Субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 

7 503 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 503 000,00 

41033900 Освітня субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

7 503 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 503 000,00 

41040000 Дотації з місцевих 

бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 

533 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 000,00 

41040200 Дотація з місцевого 

бюджету на здійснення 

переданих з державного 

бюджету видатків з 

утримання закладів освіти 

та охорони здоров'я за 

рахунок відповідної 

додаткової дотації з 

державного бюджету 

533 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 000,00 

41050000 Субвенції  з місцевих 

бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 

1 436 118,21 0,00 1 883 266,57 0,00 0,00 3 319 384,78 

41051100 Субвенція з місцевого 

бюджету за рахунок 

залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на 

початок бюджетного 

періоду 

94 899,51 0,00 0,00 0,00 0,00 94 899,51 
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41051400 Субвенція з місцевого 

бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та 

доступної загальної 

середньої освіти «Нова 

українська школа» за 

рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету 

101 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 517,00 

41053000 Субвенція з місцевого 

бюджету на проведення 

виборів депутатів місцевих 

рад та сільських, селищних, 

міських голів, за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету 

820 125,70 0,00 0,00 0,00 0,00 820 125,70 

41053900 Інші субвенції з місцевого 

бюджету 

419 576,00 1 965 285,00 1 883 266,57 655 370,00 112 835,29 5 036 332,86 

50000000 Цільові фонди 249 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 598,00 

50110000 Цільові фонди, утворені 

Верховною Радою 

Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого 

самоврядування та 

місцевими органами 

виконавчої влади 

249 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 598,00 
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Рисунок 14. Структура бюджету Сенчанської ТГ станом на 2020 рік 

В загальній структурі доходів місцевого бюджету: податкові надходженяя складають 85,76%, наподаткові надходження – 

0,83%, офіційні трансферти – 13,07%, цільові фонди – 0,34%. 

 

 за даними сайту openbudget.gov.ua 
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Рисунок 15. Структура податкових надходжень (2020 рік) 

В структурі податкових надходжень податки надоходи на 

прибуток на збільшення ринкової вартості займають 30,33%, 

рентна плата - 61,09%, місцеві податки – 8,06% 

 Рисунок 16. Структура видатків (2020 рік) 

 

 за даними сайту openbudget.gov.ua 
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Рисунок 17. Структура податкових надходжень до бюджету Сенчанської ТГ в розрізі старостатів 

В загальній структурі доходів місцевого бюджету місцеві податки та збори займають 8,06%. Місцеві податки та збори в 

розрізі старостатів: Вирішальненський – 8 648 609,14 грн., Сенчанський – 5 010 572,86 грн., Ісківецький – 3 067 086,80 

грн., Корсунівський – 2 851 471,98 грн., Жданівський – 1 656 437,03 грн. 
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СТРУКТУРА ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕННЬ ДО БЮДЖЕТУ СЕНЧАНСЬКОЇ ТГ 
В РОЗРІЗІ СТАРОСТАТІВ (2020 РІК)

Сенчанський старостат Вирішальненський Ісковецький старостат Корсунівський старостат Жданівський старостат
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Рисунок 18. Структура надходження рентних платежів в розрізі старостатів громади 

В загальній структурі доходів місцевого бюджету рентні платежі займають 61,08%. Рентні платежі які надходять від: 

Сенчанського – 37 976 466,83 грн., Вирішальненського – 264 575,37 грн., Жданівського – 94,63 грн. 
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Рисунок 19. Структура надходження ПДФО до місцевого бюджету громади в розрізі її старостатів 
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3.2. Структура ПДФО у розрізі старостатів Сенчанської ТГ за 2020 рік з врахуванням 
надходженнь до районного бюджету від Корсунівської, Вирішальненської, Їсківецького, 

Жданівського старостатів
Сенчанський старостат Вирішальненський старостат Ісківецький старостат Корсунівський старостат Жданівський старостат
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РОЗДІЛ 4 

 

Транспортна, комунальна, соціальна інфраструктура та зв'язок 
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 Розділ 4. Транспортна, комунальна, соціальна інфраструктура 

та зв’язок 

4.1. Дорожня інфраструктура громади 

Загальна протяжність доріг комунальної власності – 181,78 км. У цілому по 

громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне сполучення 

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

покриттям. Транспортне сполучення у сільській місцевості дорогами загального 

користування забезпечує доступність сіл до районного центру та центрів старостатів. 

Однією з найважливіших проблем об’єднаної громади є стан дорожнього 

покриття на переважній більшості доріг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. Протяжність доріг комунальної власності в розрізі старостатів громади 

 

Таблиця 13. Протяжність доріг комунальної власності в розрізі старостатів 

Старостат доріг з твердим покриттям, 

км 

Сенчанський 46,4 

Вирішальненський 51 

Жданівський 17,67 

Корсунівський 20 

Ісківецький 14,39 

Всього 181,78 
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4.2 Комунальна інфраструктура та житлові мережі 

 Наявна мережа централізованого водопостачання забезпечує 70% 

населення громади. Протяжність мережі становить – 47 км., 70 % водогонів 

потребують капітального ремонту. 

У 2018, 2019 за кошти державної інфраструктурної субвенції реалізовано два 

проекти на будівництво вуличних водогонів – Засулля 1 та Засулля 2 на загальну 

вартість 3 млн.грн. 

Протягом 2020-2021 років виконавчим комітетом та ГО Аналітичний центр 

«Бюро економічних та соціальних досліджень» за сприяння Міжнародного Фонду 

«Відродження» реалізовано проект «Екологічна стратегія Сенчі» в рамках якого 

проведено ряд екологічних досліджень території громади (додатки). 

 

4.3 Соціальна інфраструктура 

На території громади працює 5 шкіл та  4 дитячих садків, в яких виховуються 

та навчаються 181 дітей дошкільного віку та 698 шкільного віку. Дозвілля жителів 

громади організовує 8 Будинки культури, 7 сільських клуби, 8 сільських бібліотек-

філій  та 2 сільські бібліотеки. 

Загальна середня освіта в Сенчанській сільсьскій територіальній 

громаді представлена комунальними опорними закладами: «Сенчанська  

загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів», «Вирішальненська загальноосвітня  школа  І-

ІІІ ступенів », Ісківецька ЗОШ I-III ст, Корсунівська ЗОШ I-III ст.,Жданівський 

навчально-виховний комплекс, де навчаються 698 учнів. Загалом охоплення 

шкільною освітою в громаді складає 100%. Діти, що проживають у віддалених 

населених пунктах, забезпечені підвозом до навчальних  закладів. Школи 

обслуговують 9 шкільних автобуси. 

Культурно-освітню роботу в Сенчанській  територіальній громаді     

здійснюють Сенчанський , Хитцівський, Вирішальненський №1, Вирішальненський 

№ 2, Часниківський, Корсунівський , Ісківецький, Жданівський сільські будинки 

культури, Вовківський, Яблунівський, Скоробагатський , Лучківський, 

Кононівський, Засульський та Шеківський сільські клуби, Вирішальненська №1 , 

Вирішальненська №2 , Корсунівська, Вовківська, Ісковецька, Скоробагатьківська, 

Часниківська, Жданівська сільська бібліотека – філія, Сенчанська та Шеківська 

сільські бібліотеки, Сенчанський БДЮТ, Сенчанська музична школа. 

Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток українських 

національних особливостей нашого народу, збереження існуючої мережі і посилення 

її ролі в розгортанні процесів національно-культурного відродження, поліпшення 

матеріально-технічної бази. Проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші 

культурно-мистецькі заходи, пов'язані з відзначенням календарних та пам'ятних дат 

в Україні та свят місцевого значення 

Охорону здоров’я на території Сенчанської ТГ забезпечує 7 фельдшерсько-

акушерських пунктів (ФАП) та 5 амбулаторії загальної практики та сімейної 
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медицини (АЗПСМ), що рівномірно розміщені на території Сенчанської 

територіальної громади. 

АЗПСМ – лікувально-профілактичний заклад, який забезпечує комплекс 

профілактичних заходів з попередження і зниження захворюваності, інвалідності, 

смертності, раннього виявлення захворювань. Радіус обслуговування АЗПСМ 

складає 9 км. 

Також на території Сенчанської ТГ діють  аптеки в с.Сенча (1 ), с. Корсунівка 

(1), в с.Вирішальному (1) та 1  аптечний пункт с. Шеки, що забезпечує мешканців 

громади всіма необхідними медикаментами. 

 

Таблиця 14. Структура закладів охорони здоров’я на території громади 

№ 

Назва 

лікарняного 

закладу 

Місце 

розташування 

Чисельність лікарів та 

медперсоналу 

К-сть 

заключених 

декларацій 

1. 

Сенчанська 

амбулаторія 

загальної 

практики та 

сімейної 

медицини 

с. Сенча 

Завідувач амбулаторії, 2 сімейні 

лікарі,  1 лікар -педіатр, 6 

медичних сестер, 2 молодші 

медичні сестри, 1 медреєстратор, 1 

водій, 2 оператори котельні,1 

двірник 

2428 

2. Лучка ФАП с. Лучка 

Завідувач фельдшерсько-

акушерським пунктом- сестра 

медична, 1 молодша медична 

сестра 

 

3. Шеки ФАП с. Шеки 

Завідувач фельдшерсько-

акушерським пунктом-медична 

сестра, 1 молодша медична сестра 

 

 

4 Хитці ФАП с. Хитці 

Завідувач фельдшерсько-

акушерським пунктом – медична 

сестра, 1 молодша медична сестра 

 

5. Вирішальненська 

амбулаторія 

загальної 

практики та 

сімейної 

медицини №1 

с. Вирішальне 1 сімейний лікар, 4 медичні сестри, 

1 молодша медсестра, 

медреєстратор, водій, 1 оператор 

котельні 

 

1886 

 

6. Вирішальненська 

амбулаторія 

загальної 

практики та 

с. Вирішальне Завідувач АЗПСМ, 1 сімейний 

лікар, 2 медичні сестри, 1 молодша 

медсестра 
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сімейної 

медицини №2 

7.  Перевалівка 

ФАП 

с. Перевалівка Завідувач фельдшерсько-

акушерським пунктом-медична 

сестра 

 

 

8. Часниківка ФАП с.Часниківка Завідувач фельдшерсько-

акушерським пунктом 
 

9. Ісківецька 

амбулаторія 

загальної 

практики та 

сімейної 

медицини 

с.Ісківці Завідувач амбулаторії, 1 сімейний 

лікар,  2 медичні сестри, 1 

молодша медична сестра, 1 

медреєстратор, 1 водій, 2 

оператори котельні 

865 

10. Скоробагатьки 

ФАП 

с. 

Скоробагатьки 

Завідувач фельдшерсько-

акушерським пунктом-медична 

сестра 

 

11. Яблунівка ФАП с..Яблунівка Завідувач фельдшерсько-

акушерським пунктом-медична 

сестра 

 

12. Корсунівська 

амбулаторія 

загальної 

практики та 

сімейної 

медицини 

с. Корсунівка 1 сімейний лікар,  1 медична 

сестра, 1 молодша медична сестра, 

водій 
485 
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РОЗДІЛ 5 

 

SWOT аналіз громади 
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Розділ 5. SWOT аналіз громади 
5.1. Опитування жителів громади та екологічне опитування. 

За для вивчення думки місцевих зацікавлених сторін щодо сильних і слабких 

сторін та для збору додаткових актуальних даних для SWOT аналізу протягом роботи 

над стратегією розвитку було проведено опитування жителів громади та екологічне 

опитування. 

Екологічне опитування: 

На думку опитаних основними екологічними проблемами громади є 

незадовільна якість питної води та загазованість і запиленість повітря. Дві третіх 

опитаних готові окремо сортувати відходи якщо будуть для цього створені необхідні 

умови. 71% відсоток респондентів вважають що питання екології  повинно займати 

рівноправне місце поряд з економічними та соціальними питаннями, натомість 50% 

опитаних вважає що питаннями управління вдходами має займатися орган місцевого 

самоврядування тільки 12% віднесли питання управління відходами до компетенції 

комунальних підприємств. 76% опитаних вважає що перед прийняттям екологічно 

значущих рішеннь необхідне проведення суспільних опитувань. 86% опитаних готові 

особисто приймати участь в екологічних заходах якщо такі проходитимуть на 

території громади.  

Опитування мешканців громади: -  

По 26% жителів висловилось за твердження: 

- мені комфортно тут жити; 

- я просто змушений тут жити; 

- тут немає перспектив для розвитку. 

36% опитаних вважає що розвитку громади заважає недостатня громадська 

активність. 52% опитаних до основного ресурсу віднесли корисні копалини на 

території громади. 
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5.2. SWOT аналіз громади 

Таблиця 15. SWOT аналіз громади 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1.Наявність нафтогазового комплексу, який 

забезпечує доходи громади та створює 

робочі місця,  

зручний залізничний вузол з можливостями 

перевалки зерна, нафтопродуктів, 

 2. Наявність якісних ґрунтів для розвитку 

аграрного виробництва, 

 3 Значне сукупне плесо водних об’єктів для 

розвитку рибництва, 

4. Території для пасовищ і розвитку 

скотарства, 

5. Наявність туристичних магнітів 

(Музейний комплекс «Шумейкове»).  

6. Територія Сенчанської ТГ пов’язується із 

багатьма історичними постатями, зокрема 

тут народився винахідник екологічного 

транспорту – трамваю – Федір Аполлонович 

Піроцький 

1. Зруйноване дорожнє покриття автодороги 

«Лохвиця-Миргород», 

2. Непрацюючий шламовий завод, що 

створює загрози екологічного характеру, 

3. Відсутність якісної води, 

4. Небажання вмотивованої і кваліфікованої 

молоді залишатись жити у громаді,  

5. Нерівномірний економічний розвиток 

громади, 

6. Низький рівень зайнятості місцевого 

населення на підприємствах нафтогазового 

комплексу,  

7.Старіння місцевих працівників-медиків. 
. 

Можливості Загрози 

1. Прихід інвестицій в аграрну економічну 

підсистему громади (будівництво елеватора, 

свинокомплексу). Це забезпечить, на думку 

учасників засідання, до 60-70-ти нових 

робочих місць. 
2.Впровадження нових технологій та 

енергозберігаючих заходів завдяки зовнішнім 

донорам 

3. Наявність зовнішніх донорів, що фінансують 

об’єкти культури і туризму 

4. Збільшення фінансування зовнішніми 

донорами проєктів громадських організації та 

інших ініціатив у сфері освіти, культури, 

спорту 

5. Ремонт дороги Лохвиця-Миргород 

  

 

1. Нестримне старіння, міграція, зменшення 

кількості працездатного населення 

2. Продовження або замороження військового 

конфлікту на сході України. 

3. Закриття полігону ТПВ, що знаходиться у 

Заводському (це призведе до відсутності 

місць зберігання ТПВ),  

4. Безконтрольне скидання відходів 

нафтогазової промисловості по території 

громади,  

5.Остаточне зникнення питної води із 

ближніх водоносних горизонтів,  

6. Перехід діючих свердловин в розряд 

«сплячих», що знизить доходи бюджету від 

ренти,  

7. Застосування новацій освітньої реформи 

(закриття старших класів). 

 

 



  Стратегія розвитку Сенчанської ТГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 6 

 

СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 
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Розділ 6. Стратегічні, операційні цілі та завдання 
Бачення розвитку Сенчанської громади: 

Сенчанська територіальна громада – економічно і соціальна розвинена та екологічно безпечна 

територія Миргородського району Полтавської області, що знаходиться на середній течії Сули. 

Мешканці громади шанують і пам’ятають власну тисячолітню історію, своїх славних предків, 

спільно розбудовують достойне сьогодення і з впевненістю дивляться у майбутнє.  

Таблиця 16. Стратегічні, операційні цілі та завдання 

Стратегічні 

цілі 

Операційні цілі Завдання 

1.Економічний 

розвиток 

громади і 

продуктивна 

зайнятість. 

1.1.Створення 

сприятливих передумов 

для розвитку малого 

бізнесу та залучення 

інвестицій 

1.1.1. Інституції місцевого економічного і 

територіального розвитку, підтримки 

підприємництва і фермерства та залучення 

інвестицій. 
1.1.2. Розроблення схеми планування 

території громади. 
1.1.3 Сприяння розвитку дрібного аграрного 

виробництва та сімейних фермерських 

господарств. 

1.2.Підтримка розвитку 

туризму 
1.2.1. Створення туристичних продуктів. 

1.2.2. Активна туристична промоція громади 

2.Поліпшення 

якості життя 

мешканців 

громади 

2.1.Підвищення безпеки, 

привабливості і 

функціональності 

середовища громади 

2.1.1. Розвиток інфраструктури безпеки 

громади. 

2.1.2. Налагодження комунікацій у громаді та 

формування місцевої ідентичності. 

2.2. Підвищення рівня 

екологічної безпеки  та   

впровадження 

енергоефективних 

технологій 

2.2.1. Організація роздільного збору ТПВ. 

2.2.2. Підвищення рівня екологічної 

свідомості населення. 

2.2.3. Покращення благоустрою територій 

населених пунктів. 

2.2.4. Удосконалення, будівництво та 

реконструкція мереж системи 

водовідведення та водопостачання. 

2.2.5. Сприяння впровадженню 

енергозберігаючих технологій, 

альтернативних джерел енергії і перехід до 

безвуглецевих енергетичних технологій 

2.3. Розвиток 

інфраструктури та 

підвищення якості  

соціальних та культурних 

послуг 

 

 

2.3.1. Покращення інфраструктури закладів 

охорони здоров’я, підвищення якості 

медичних послуг. 

2.3.2. Покращення інфраструктури закладів 

культури та спорту для підвищення якості 

послуг. 
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Завдання 

Стратегії,якому 

відповідає проект 

1.1.1. Інституції місцевого економічного і 

територіального розвитку, підтримки підприємництва і 

фермерства та залучення інвестицій. 
Назва проекту Розвиток малого та середнього підприємництва на території 

Сенчанської громади 

Цілі проекту - збільшити кількість зареєстрованих підприємців; 

- збільшити податкові надходження до місцевого бюджету; 

- збільшити кількість робочих місць на території громади; 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Сенчанська ТГ (7925 осіб) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

Населення Сенчанської ТГ (7925 осіб) 

Стислий опис проекту Проектом пропонується розробити місцеву програму підтримки 

малого та середнього бізнесу на території громади. В рамках якої 

буде здійснюватись фінансування поданих бізнес планів на 

поворотній основі. 

Очікувані результати - зростання кількості малих та середніх підприємств на 

території громади;  

- зростання рівня зайнятості населення на території громади; 

 

Ключові заходи 

проекту 

- проведення інформаційної компанії в місцевих ЗМІ; 

- проведення навчально-практичних семінарів та навчальних 

поїздок для бенефіціарів проекту; 

- підписання договору з відповідним фондом підтримки 

підприємництва з метою фінансування/співфінансування 

бізнес-проектів населення громади; 

- проведення відбору проектів населення, які будуть 

профінансовані; 

Проведення повторного аналізу ринку підприємництва громади. 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

400 400 400 400 400 400 2 400 
 

Джерела 

фінансування: 

місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

відділ економічного розвитку та інвестицій Виконавчого комітету 

Сенчанської сільської ради 
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Завдання 

Стратегії,якому 

відповідає проект 

1.1.1. Інституції місцевого економічного і 

територіального розвитку, підтримки підприємництва і 

фермерства та залучення інвестицій. 
Назва проекту Створення постачальницького кооперативу машинно 

тракторний парку та зернозбиральної техніки 

Цілі проекту - забезпечення якісною зернозбиральною технікою місцевих 

виробників сільгосппродукції та сировини 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Сенчанська ТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

фермерські та одноосібні господарства громади (200 осіб) 

Стислий опис проекту Проектом пропонується створення обслуговуючого кооперативу з 

метою поставки на території громади сільськогосподарських 

машин тракторів, зернозбиральної та кормозаготівельної техніки 

для фермерських та одноосібних господарств 

Очікувані результати - підвищення конкурентоздатності малих 

сільгоспвиробників; 

- зростання кількості малих та середніх підприємств на 

території громади;  

- зростання рівня зайнятості населення на території громади; 

Ключові заходи 

проекту 

- створення ради малих та середніх агровиробників громади; 

- створення постачальницького кооперативу; 

- участь в державій, обласній, місцевій програмах підтримки 

агропромислового комплексу; 

- закупівля сільськогосподарської техніки; 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

150 100 50 20 10 10 340 
 

Джерела 

фінансування: 

власні кошти учасників кооперативу, кошти програм підтримки 

АПК (державна, обласна, місцева програми) 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

одноосібні та фермерські господарства громади, Полтавська 

обласна дорадча служба 

Завдання 

Стратегії,якому 

відповідає проект 

1.1.1. Інституції місцевого економічного і 

територіального розвитку, підтримки підприємництва і 

фермерства та залучення інвестицій. 
Назва проекту Розвиток м’ясного скотарства на базі дрбних фермерських та 

підсобних господарств 

Цілі проекту - підвищення конкурентоздатності малих 

сільгоспвиробників; 
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- зростання кількості малих та середніх підприємств на 

території громади;  

- зростання рівня зайнятості населення на території громади 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Сенчанська ТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

фермерські та одноосібні господарства громади (200 осіб) 

Стислий опис проекту Проектом пропонується розвиток на території громади м’ясного 

скоторства на базі молочного, з метою організації експортних 

поставок м’ясної прдукції та охолоджених напівтуш. 

Очікувані результати - підвищення конкурентоздатності малих 

сільгоспвиробників; 

- зростання кількості малих та середніх підприємств на 

території громади;  

- зростання рівня зайнятості населення на території громади; 

- зростання поголів’я. 

 

Ключові заходи 

проекту 

- створення племінного та демонстраційного господарства; 

- створення пунктів штучного осіменіння та центру 

ветеринарного обслуговування; 

- створення обслуговуючого кооперативу; 

- проведення інформаційних заходів на території громади 

- участь в державій, обласній, місцевій програмах підтримки 

агропромислового комплексу; 

- підписання договору з м’ясокомбінатом щодо переробки 

продукції; 

- формування експортної партії продукції; 

- будівництво забійного переробного цеху на території 

громади 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

10 10 5 000 10 10 10 5 060 
 

Джерела 

фінансування: 

власні кошти учасників кооперативу, кошти програм підтримки 

АПК (державна, обласна, місцева програми) 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

одноосібні та фермерські господарства громади, Полтавська 

обласна дорадча служба 
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Завдання 

Стратегії,якому 

відповідає проект 

1.1.2.  Розроблення схеми планування території громади. 

 

Назва проекту Розроблення комплексного плану просторового розвитку 

території Сенчанської територіальної громади. 

Цілі проекту - зростання кількості зареєстрованих підприємців; 

- збільшення зайнятості на території громади; 

- зростання податкових надходжень 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Сенчанська ТГ (7925 осіб) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

населення 7925 осіб Сенчанської територіальної громади 

Стислий опис проекту Комплексний план містить просторові дані, метадані та інші 

елементи, що складають його проектні рішення, і розробляється у 

формі електронного документа. Строк дії комплексного плану не 

обмежується. Зміни до комплексного плану можуть вноситися за 

результатами містобудівного моніторингу, але не частіше одного 

разу на рік. Комплексний план підлягає експертизі містобудівної 

документації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. Комплексний план підлягає стратегічній екологічній 

оцінці. Комплексний план розглядається і затверджується 

сільською радою протягом трьох місяців з дня його подання. 

Очікувані результати - Наявність оновленної містобуівної та землевпорядної 

документаціїт на всю територію громади; 

- встановлення меж громад; 

- комплексне просторове планування територій громад, що 

скасовує необхідність розроблення декількох, споріднених за 

змістом, видів містобудівної документації та документації із 

землеустрою; 

- унормування питань, пов’язаних із затвердженням документації 

для комплексного просторового планування територій громади; 

- формування електронної картографічної основи для планування 

території; 

- забезпечення реального зв’язку програм соціально-економічного 

розвитку із документацією із просторового планування, а також 

створення прозорого та неконфліктного механізму врахування 

громадських та приватних інтересів через прозорі громадські 

обговорення. 

Ключові заходи 

проекту 

1. Начальнику фінансового відділа  Сенчанської сільської ради в 

установленому законодавством порядку передбачити кошти в 

сільському бюджеті на розроблення Комплексного плану 

просторового розвитку території Сенчанської територіальної 

громади Миргородського району Полтавської області . 

2. Голові Сенчанської сільської ради в установленому 

законодавством порядку визначити виконавців та укласти угоду з 

виконавцями послуг щодо розроблення Комплексного плану 

просторового розвитку території Сенчанської територіальної 

громади. 

3. Проведення підготовчих робіт, збір додаткових вихідних даних. 

4. Створення цифрової картографічної основи для розроблення 

комплексного плану (за окремим технічним завданням). 
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5. Аналіз та узагальнення вихідних даних, характеристика 

сучасного стану використання територій, формування плану 

існуючого використання території Сенчанської територіальної 

громади, виконання комплексної оцінки території громади, 

розроблення прогнозу перспективного соціально-економічного 

розвитку громади. 

6. Врахування державних та регіональних інтересів, інтересів 

суміжних територіальних громад, проєктних рішень чинної 

містобудівної документації, в тому числі визначення проєктних 

рішень, що передбачається не враховувати, врахування положень 

та рішень документів державного планування територіальної 

громади та/або підготовка пропозицій щодо внесення змін до 

відповідних документів територіальної громади, врахування або  

обґрунтування відхилення пропозицій до розроблення 

документації, наданих фізичними та юридичними особами 

7. Розроблення проєктних рішень комплексного плану Сенчанської 

територіальної громади. 

8. Виконання розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного 

захисту» (виконується за окремим завданням). 

9. Розроблення ландшафтного плану у складі таких робіт: 

визначення стану компонентів довкілля і природоохоронних 

територій, особливостей природокористування, відповідних 

конфліктів та ризиків, а також цілей та заходів з розвитку і 

збереження компонентів довкілля. 

10. Розроблення планувальних рішень генеральних планів 

населених пунктів. 

11.Розроблення планувальних рішень детальних планів, на яких 

планується розміщення об’єктів соціальної інфраструктури та 

інших об’єктів визначених замовником (у тому числі формування 

земельних ділянок). 

12. Виконання розділу «Охорона навколишнього природного 

середовища», що є звітом про стратегічну екологічну оцінку, 

виконати відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» та Методичних рекомендацій із здійснення 

стратегічної екологічної оцінки документів державного 

планування, затверджених наказом Мінприроди від 10.08.2018 № 

296. 

13. Підготовка матеріалів для проходження громадських слухань з 

розгляду проєкту документації, засідання архітектурно-

містобудівної ради, процедури стратегічної екологічної оцінки. 

14. Формування відомостей для внесення до ДЗК та МБК, 

оформлення пояснювальних записок та графічних матеріалів, 

передача документації замовнику. 

15. Доопрацювання проєкту документації за результатами 

погодження із Замовником, за результатами проходження 

процедури СЕО, громадського обговорення та розгляду проєкту 

комплексного плану архітектурно-містобудівною радою. 

16. Затрердження  Комплексного плану просторового розвитку 

території Сенчанської територіальної громади 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
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Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00   8 000,00 
 

Джерела 

фінансування: 

Місцевий та державний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності 

Завдання 

Стратегії,якому 

відповідає проект 

1.1.3 Сприяння розвитку дрібного аграрного виробництва та 

сімейних фермерських господарств. 

Назва проекту Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу 

Сенчанської територіальної громади за пріорітетними 

напрямками до 2027 року 

Цілі проекту Підвищення конкурентноздатності малого та середнього аграрного 

бізнесу 

Розвиток, садівництва, ягідництва, овочівництва, тваринництва 

Розвиток галузі бджільництва 

Розвиток галузі рибництва 

Підвищення доданої вартості в аграрній сфері 

 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Сенчанська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

населення працездатного віку 

Стислий опис проекту Програма покликана стати дієвим інструментом реалізації 

регіональної політики розвитку агропромислового комплексу.  

Програма включає підтримку галузей: 

- тваринництва; 

- рослинництва: 

     - галузь садівництва та ягідництва; 

     - галузь овочівництва; 

- бджільництво; 

- рибництво; 

- розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації; 

-  підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності. 

В рамках проекту пропонується проект створення комунального 

господарства яке буде займатися овочівництвом, ягідництвом та 

вирощуванням лікарських трав для забезпечення потреб регіону в 

тому числі місцевих закладів освіти якісною продукцією. Проект 

передбачає створення виробничо-навчальної бази на території 

громади яка має сприяти залученню населення громади до 

спільного вирощування агрокультур на своїх присадибних 

ділянках з метою подальшої кооперації для збуту або переробки 

вирощеної продукції. 

 



  Стратегія розвитку Сенчанської ТГ 

 

Очікувані результати - Стабілізація чисельності поголів’я корів та його нарощення 

в індивідуальному секторі та фермерських господарствах; 

- Покращено генетичні якості сільськогосподарських тварин; 

- Збільшено виробництво молока в господарствах населення 

та фермерських господарствах, підвищено продуктивності корів, 

а також покращено якість молока 

- Збільшено рівень доходів особистих селянських 

господарств, стимулювання підприємництва та здійснено вплив 

на підвищення конкурентоздатності виробників 

сільськогосподарської продукції малих форм господарювання. 

- Збільшено кількість робочих місць у сільській місцевості. 

- Підвищено рівень якості вирощеної продукції; 

- Збільшено рівень забезпечення місцевого населення  

якісною, реалістичною за ціною плодово-ягідною продукцією у 

відповідності до медичних норм. 

- Збільшено валове виробництво життєво необхідних 

продуктівтаких, як мед, пилок, віск, прополіс; 

- Підвищено підприємницький потенціал сільського 

населення; 

 

Ключові заходи 

проекту 

1. Відшкодування витрат на проведення штучного осіменіння 

телиць та корів в сімейних фермах, ОСГ, фермерських (селянських 

фермерських) господарствах, які утримують від 3 голів, шляхом 

повернення коштів у розмірі 100% вартості послуг.  

2. Відшкодування вартості витрат на придбання вакцини для 

ветеринарного обслуговування хутрових тварин, що утримують 

від 10 до 99 голів хутрових звірів,  для сімейних ферм, ОСГ, 

фермерських (селянських фермерських) господарствах  у розмірі 

50% відшкодування вартості. 

3. Проведення виплати за кожну голову приросту поголів’я 

корів молочного і м’ясного напряму продуктивності власного 

відтворення в розмірі 3500 грн. для ОСГ, фермерського (селянське 

фермерське) господарства або сімейної ферми, станом на 1 жовтня 

поточного  року в порівнянні з  1 жовтня минулого року та за 

закуплені племінні корови, нетелі, телички молочного і м’ясного 

напряму продуктивності у розмірі 5000 грн для ОСГ, сімейних 

ферм та фермерських (селянських фермерських) господарств за 

кожну наявну закуплену голову.  

4. Відшкодування вартості доїльного обладнання та 

обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для 

заготівлі і переробки кормів ОСГ, фермерським (селянським 

фермерським) господарствам та сімейним фермам, які утримують 

від 3 до 20 корів та або від 10 голів кіз, овець шляхом компенсації 

витрат в розмірі 35% але не більше 35000 грн. на одне ОСГ,  
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фермерське (селянське фермерське) господарство або сімейну 

ферму. 

5. Надання фінансової підтримки ОСГ, фермерським 

(селянським фермерським) господарствам або сімейним фермам 

на будівництво та/або реконструкцію тваринницьких приміщень 

(зокрема корівників) у сумі 80 тис. грн. За умови нарощення на 

протязі 6 місяців не менше 10 голів стада, офіційної реєстрації 

згідно законодавства України. 

6. Компенсація в розмірі 35% вартості витрат, що понесені на 

посадку плодово-ягідних насаджень та встановлення систем 

зрошення на площі не більш як 2 га в розмірах: 

 за 1 га яблуневого або грушевого саду не більше 

40 тис. грн.; 

 за 1 га кісточкових не більше 15 тис. грн.; 

 за 1 га ягідника не більше 20 тис. грн.; 

 за 1 га встановлених систем зрошення не більше 

15,0 тис. грн. 

7. Компенсація 100% вартості саджанців при закладенні саду 

та ягідників на ділянках, що знаходяться у використанні 

загальноосвітніх, професійно-технічних, медичних, соціальних 

закладів, що знаходяться на балансі ОТГ. 

8. Фінансова підтримка суб’єктів господарювання у сфері 

органічного виробництва у вигляді часткового відшкодування 

вартості сертифікації органічного виробництва та рослинного 

світу (у розмірі 50 % але не більше 15 000).    

9. Відшкодування суб’єктам підприємницької діяльності 

(СПД) у розвитку аграрного бізнесу в галузі овочівництва та 

ягідівництва із застосуванням новітніх технологій (диверсифікація 

виробництва) у розмірі що не перевищує 50 %, але не більше 50 

тис. грн. на один бюджетний рік на одного СПД. 

10. Фінансова підтримка суб'єктів господарювання  у галузі 

сільського господарства у вигляді дотації на площу угідь, на яких 

проводитимуться заходи із збереження та відтворення родючості 

ґрунтів не більше 10 тис.грн. для мікро підприємства, 20 тис.грн. 

для малого, 30 тис. грн. для середнього. 

11. Фінансова підтримка суб'єктів господарювання у галузі 

бжільництва шляхом часткового відшкодування вартості 

придбаного племінного матеріалу бджіл, що не перевищує 25 %, 

але не більше 20 тис. грн. на одного утримувача. 

12. Підтримка молодих пасічників-початківців віком, а також 

учасників бойових дій без обмеження віку, які пройшли відповідне 

навчання в ліцензованих освітніх закладах, шляхом 

відшкодування 25 % вартості матеріалів та обладнання для 

облаштування першої пасіки (вулики нові, медогонки, воскотопки, 

стіл для розпечатки сот, тощо), але не більше 15,0 тис. грн на один 

суб’єкт господарювання за умови утримання від 10 бджолосімей. 
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13. Фінансова підтримка в розмірі 100 грн. на бджолосім’ю за 

умови офіційної реєстрації пасіки, для тих хто має від 3 до 100 

бджолосімей.  

 

14. Фінансова підтримка суб'єктів господарювання у галузі 

рибництва шляхом  часткового відшкодування вартості придбання 

племінного рибопосадкового матеріалу риб для відтворення і 

зариблення водойм, але не більше 20 тис. грн. на одне 

господарство. 

 Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 

членів ОСГ, фермерських господарств та фізичних осіб – 

виробників сільськогосподарської продукції про конкурентні 

переваги провадження їх діяльності у складі 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

  Участь у співфінансуванні в обласній  Програмі розвитку та 

підтримки аграрного комплексу при формуванні матеріально-

технічної бази при створенні сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів за умови співфінансування 50 % 

вартості з місцевого бюджету сільськогосподарської техніки, 

технологічного транспорту, обладнання та устаткування для 

зберігання, переробки, транспортування та передпродажної 

підготовки сільськогосподарської продукції, але не більше ніж 300 

тис. грн. (без урахування сум податку на додану вартість). 

 Забезпечення фінансування  наданих в ОТГ соціально-

спрямованих дорадчих послуг. 

 Надання фінансової підтримки на зворотній основі у 

вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів.  

 

Період здійснення: 2022 

тис. 

грн. 

2023 

тис. 

грн. 

2024 

тис. 

грн. 

2025 

тис. 

грн. 

2026 

тис. 

грн. 

2027 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

962,5 974 985 997 998,5 1053 5970 
 

Джерела 

фінансування: 

обласний та місцевий бюджети 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

відділ економічного розвитку та інвестицій Виконавчого комітету 

Сенчанської сільської ради 
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Завдання 

Стратегії,якому 

відповідає проект 

1.2.1. Створення туристичних продуктів 

Назва проекту Створення моделі козацького куреня 

Цілі проекту Загальна ціль проєкту: 

Підвищення туристичного потенціалу та привабливості регіону. 

Розвиток і популяризація системи військово- патріотичного 

виховання 

Конкретні цілі проєкту: 

Створення козацького куреня. 

Відтворення історії козацького буття, козацької минувшини. 

Розвиток туризму. 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Сенчанська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

населення Сенчанської ТГ (7925) 

Стислий опис проекту Зібрати та опрацювати історичні джерела, матеріали преси, 

інтернет-публікації про історію створення, діяльність козацького 

куреня. 

Визначити перелік основних завдань і робіт, у співвідношенні з 

наявними ресурсами, виконавців, обсяги фінансування.  

Скласти бюджет проєкту, що містить базові розрахунки 

необхідних коштів, ресурсів, фіксувати їх джерела. 

Створити козацький курінь. 

Облаштувати курінь відповідними речами  козаків. 

Проводити літературно–музичні композиції, організовувати 

спортивно-патріотичні заходи. 

Розвивати та популяризувати види спорту, засновані на козацьких 

традиціях. 

Організувати фестиваль козацької пісні  «Віночок українських 

козацьких пісень». 

Організувати фестиваль козацької кухні «Козацький смак». 

Фотозона в етностилі «Українська хата гостями багата». 

Кінозал під відкритим небом (демонстрація фільмів, 

присвячених козацтву). 
Виступ кобзарів «Струни кобзарської душі». 

Провести театралізоване дійство «Посвята в козаки». 

Інформувати про виконання проєкту у засобах масової інформації. 

Висвітлювати роботу  на сайті Сенчанської ТГ. 

Очікувані результати Запровадження нових, туристичних маршрутів, пов’язаних з 

оглядом місць та об’єктів, що відображають історію та традиції 

Українського козацтва. 

Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування 

духовних надбань українського народу, досягнення високої 

культури взаємин.  

Проведення фізкультурно-спортивної, туристично-краєзнавчої та 

культурно-просвітницької роботи серед  дітей та молоді. 

- Створення центру національної патріотики; проведення  

традиційних заходів: фольклорних, етнографічних 

фестивалів,  вечорів української пісні, гумору,  гри 

«Козацькому роду немає переводу», «Козацькі забави». 
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Ключові заходи 

проекту 

Робота з довідковою літературою, історичними джерелами, 

матеріалами Інтернету. 

Створення та облаштування козацького куреня.  

Проведення літературно–музичних композицій, організація 

спортивно-патріотичних заходів. 

Висвітлення проєкту в засобах масової інформації, Розміщення 

маршруту в інтернет- ресурсах. 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

  200000    200000 
 

Джерела 

фінансування: 

місцевий бюджет, грантові кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

відділ культури Виконавчого комітета Сенчанської сільської ради 
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Завдання стратегії, якому 

відповідає проєкт 

1.2.1 Створення туристичних продуктів 

Назва проєкту Створення туристичної продукції на базі Урочище 

«Шумейкове» 

Цілі проєкту Загальна ціль проєкту: 

Підвищення туристичного потенціалу та привабливості регіону, 

збереження і відтворення обєктів культурно-історичної спадщини 

та туристичного показу. 

Конкретні цілі проекту: 

1. Створення туристичної продукції на базі Урочище 

Шумейкове. 

2. Збереження і популяризація історичної та культурної 

спадщини. 

3. Розвиток туризму. 

Територія на яку 

проєкт матиме вплив 

Сенчанська ТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

Місцеві жителі та гості Сенчанської ТГ. 

Стислий опис проєкту Вивчення потреб відвідувачів музею «Урочище Шумейкове», 

планування і формування туристичного продукту, його реклами та 

просування на ринок, інформування та комунікації зі споживачами, 

виробниками елементів, що створюють туристичний продукт, 

забезпечення реалізації договірних умов та якості туристичного 

продукту, оцінки думки туристів – споживачів продукту з метою 

поліпшення його якості. 

Створення сувенірної продукції. 

 Замовлення, виготовлення та встановлення інформаційного стенду 

та шафи-вітрини для туристичної інформації та 

сувенірної продукції. 

 Замовлення, виготовлення та встановлення тематичної 

фотозони для туристів. 

 Замовлення послуги та виготовлення інформаційних буклетів. 

Замовлення послуги та виготовлення промоційного відео про 

музей «Урочище Шумейкове». 

Інформування про виконання проєкту у засобах масової 

інформації.  

Висвітлення роботи  на сайті Сенчанської ТГ 

Очікувані результати Створення інфраструктури, необхідної для розвитку туризму на 

території Сенчанської ТГ, забезпечать необхідні умови для 

розробки та промоції місцевого туристичного продукту, 

формування сприятливого економічного та інвестиційного 

клімату, активізації підприємницької діяльності, появи нових 

робочих місць для сільського населення. Крім того, для мешканців 

громади будуть розширені можливості організації змістовного 

дитячого, молодіжного та сімейного дозвілля, так само як і 

можливості громадської участі, краєзнавчої діяльності. 
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Ключові заходи 

проєкту 

Створення нових турпродуктів на військово-історичну тематику та 

їхня промоція: 

 - розробити туристичний маршрут; 

 - облаштувати зони відпочинку; 

 - встановити сувенірний павільйон; 

 - оформити альтанки з питною водою; 

- облаштувати зону для культурно-мистецьких заходів; 

 - створити фотозону; 

 - розробити рекламну продукцію; 

 - проводити екскурсії; 

 - проводити реконструкції бою. 

Висвітлення проєкту в засобах масової інформації, а також 

розміщення маршруту в інтернет- ресурсах. 

 

Період здійснення: 2022, 

 тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 

300 150 150 150 150 150 1050 
 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис.грн. 

 

Джерела   

фінансування: 

Місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

відділ культури Виконавчого комітета Сенчанської сільської ради 
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Завдання стратегії, якому 

відповідає проєкт 

1.2.1 Створення туристичних продуктів 

Назва проєкту Впорядкування території поховання 

Цілі проєкту Загальна ціль проєкту: 

Викликати цікавість до свого краю, поваги до людей, що 

творили його історію.  

Підвищення туристичного потенціалу та привабливості 

регіону. 

Зберігання та утримування в належному стані території 

поховання. 

Конкретні цілі проекту: 

Впорядкування території поховання. 

Збереження обєктів культурно-історичної спадщини 

Розвиток туризму. 

Територія на яку проєкт 

матиме вплив 

Сенчанська ТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

Жителі та гості Сенчанської ТГ. 

Стислий опис проєкту Упорядкування існуючих та виявлення нових поховань. 

Прибирання від сміття. 

Проведення толок по прибиранню сміття. 

Покіс трави. 

Фарбування. 

Видання карти з інформацією про поховання. 

Виготовлення і встановлення інформаційних таблиць біля 

кладовищ. 

Поповнення інтернет-сайту з інтерактивною картою. 

Проведення презентації результатів проекту. 

Очікувані результати Виконання комплексу заходів з утримання місць поховань 

дасть змогу  утримувати територію поховань в належному 

стані,   допоможе розширити знання про історію краю, історію 

цих поховань, підвищить рівень патріотичного виховання. 

Ключові заходи проєкту  Прибирання території поховання. 

 Видання карти з інформацією. 

 Виготовлення і встановлення інформаційних таблиць      біля 

кладовищ. 

 Поповнення інтернет-сайту . 

Проведення презентації результатів проєкту. 

Період здійснення: 2022, 

 тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 

       
 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис.грн. 

 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

відділ культури Виконавчого комітета Сенчанської сільської 

ради 
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Завдання стратегії, 

якому відповідає 

проеєкт 

1.2.1 Створення туристичних продуктів 

Назва проєкту Відродження шкіл Сластіона. 

Цілі проєкту Загальна ціль проєкту: 

Збереження національної пам’ятки архітектури, популяризація її 

як туристичного продукту, розбудова туристичної 

інфраструктури Сенчанської громади. 

Конкретні цілі проєкту: 

 Відновлення шкіл Сластіона. 

 Збереження історико-культурних цінностей та забезпечення 

доступу до історичної спадщини. 

Розвиток туризму. 

Територія на яку 

проєкт матиме вплив 

Сенчанська ТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

Жителі та гості громади 

Стислий опис 

проєккту 

Інформування та залучення до реалізації проєкту місцевої 

громади. 

Здійснення заходів з впорядкування територій. Проведення толок 

по прибиранню сміття. 

Забезпечення використання пам’ятки архітектури місцевого 

значення як ключового об’єкту туристичного маршруту. 

Використання сучасних технологій для просування туристичного 

маршруту  –  популяризація туристичного маршруту, робота в 

соцмережах. 

Очікувані результати Збереження національної пам’ятки архітектури,  популяризація її 

як туристичного продукту, що неминуче призведе до розбудови 

туристичної інфраструктури с. Сенчі  та  сусідніх сіл («зелений» 

та багатоаспектний туризм), створення нових робочих місць. 

 

Ключові заходи 

проекту 

Збереження та популяризація нематеріальної культурної 

спадщини як невід’ємної ознаки ідентичності національної 

культури. 

Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках 

культурної спадщини . 

 Використання пам’ятки архітектури національного значення як 

ключового об’єкту туристичного маршруту. 

Проведення презентації результатів проекту. 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

300 - - - - - 300 
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Джерела 

фінансування: 

Місцевий бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

відділ культури Виконавчого комітету Сенчанської сільської 

ради 

Завдання 

Стратегії,якому 

відповідає проект 

1.2.2. Активна туристична промоція громади 

Назва проекту Організація фестивалів на території громади 

Цілі проекту 1) популяризація риболовлі; 

2) збереження рибальських традицій 

3) організація змістовного дозвілля населення; 

4) підвищення ефективності роботи з екологічного виховання та 

освіти місцевого населення і гостей; 

5) пропаганда активного відпочинку та здорового способу життя; 

6) розвиток туризму в громаді. 

7) забезпечення подальшої пропаганди розвитку фізичної культури 

і спорту. 

8) заохочення молоді до занять автомобільним спортом. 

9) посилення пропаганди здорового способу життя. 

 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Сенчанська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

Населення Сенчанської ТГ 7925 осіб 

Стислий опис проекту Проєктом передбачаться  організувати на території громади 

ряд фестивалів таких наприклад як  «Сенча РИБА –ФЕСТ». 

Кожного року  в другу неділю липня  в Україні святкують день 

рибака. Сенчанська громада також вирішила не стояти осторонь і 

організувати свято для мешканців громади біля водойми в с.Сенча. 

Програма фестивалю передбачає: урочисте відкриття фестивалю; 

концертно-розважальна програма; 

змагання з любительської ловлі риби; 

майстер-класи з приготування найсмачнішою юшки; 

нагородження переможців. 

Також проектом пропонується започаткування та розширення 

проведення ряду інших фестивалів (автогонки, фестивалі 

аграрного напряму) 

В період з 2019-2021  роки перегони позашляховиків  проводяться 

за ініціативи групи молодих людей. З кожним роком масштаб 

змагань  та кількість  учасників збільшується. Спостерігається і 

збільшення зацікавленості вболівальників та глядачів. Але у зв'язку 

з тим, що організація та фінансування цього заходу майже 100% 

здійснюється за рахунок організаторів, то прогрес в розвитку 

перегонів незначний. Внесення даного змагання у список Програми 

«Розвиток фізичної культури і спорту на території Сенчанської 
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ТГ», організація, підготовка, фінансування цього заходу буде 

сприяти виходу автоперегонів на високий та якісний  рівень. Це 

спиятиме збільшенню кількості учасників та глядачів, що буде 

гарною рекламою розвитку ТГ. 

 

Очікувані результати Збільшення кількості любителів - рибалок; 

Згуртування мешканців при проведенні фестивалю; 

Збереження культурних, рибальських традицій; 

Оздоровлення мешканців; 

Збільшення напливу туристів до громади. 

Ключові заходи 

проекту 

1. Придбання дизельного генератора; 

2. Запрошення  та організація любителів-рибалок; 

3. Концертно-розважальна програма; 

4. Конкурс на кращу кулінарну юшку з риби; 

5. Нагородження рибаків та переможців конкурсу сувенірами 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

190,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 540 
 

Джерела 

фінансування: 

Місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

відділ економічного розвитку та інвестицій Виконавчого комітету 

Сенчанської сільської ради 

Завдання 

Стратегії,якому 

відповідає проект 

2.1.1. Розвиток інфраструктури безпеки громади 

Назва проекту Створення станції безпеки 

Цілі проекту – постійна співпраця поліцейського офіцера з громадою; 

 – інтеграція поліції в суспільство; 

 – задоволення безпекових потреб громадян; 

 – ефективне та консолідоване вирішення локальних проблем 

громади. 

 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Сенчанська сільська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

7925 жителів громади 

Стислий опис проекту Даний проект сприятиме запобіганню та припиненню 

адміністративних правопорушень і злочинів, захисту життя та 

здоров’я громадян, захисту інтересів суспільства і держави від 

протиправних посягань. Забезпечення ефективної підтримки 

органом місцевого самоврядування та населенням діяльності 

органів внутрішніх справ на території Сенчанської сільської  ради 

спрямоване на підвищення загального рівня правопорядку в 

населених пунктах громади, захист життя, здоров’я, честі і гідності 

населення, профілактичну роботу по попередженню злочинності та 
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забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблем, 

пов’язаних з питаннями безпеки. 

 

Очікувані результати Виконання Програми дасть змогу: 

 – посилити взаємодію правоохоронних органів та органу 

місцевого самоврядування щодо охорони громадського порядку та 

боротьби зі злочинністю на території Сенчанської сільської ради; 

 – активізувати участь широких верств населення у правоохоронній 

діяльності; 

 – забезпечити належну матеріально-технічну і фінансову 

підтримку діяльності поліцейських офіцерів громади, які 

здійснюють діяльність на території  Сенчанської сільської ради; 

 – підвищити ефективність діяльності органів внутрішніх справ; 

 – поліпшити стан правопорядку в населених пунктах Сенчанської  

сільської ради, створити додаткові умови для забезпечення 

особистої безпеки громадян і профілактики правопорушень;  

– мінімізувати злочинний вплив на молодь та підлітків, усунути 

причини та умови, що сприяють втягненню їх у протиправну 

діяльність. 

Ключові заходи 

проекту 

1.Пошук приміщення та оформлення документації. 

2. Придбання оргтехніки для роботи поліцейського офіцера 

громади.  

3. Облаштування кабінетів меблями.  

4. Придбання канцтоварів, доступ до мережі Інтернет.  

 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

50  50  50 50 50 50 300 
 

Джерела 

фінансування: 

Фінансування заходів здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 
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Завдання 

Стратегії,якому 

відповідає проект 

2.1.2. Налагодження комунікацій у громаді та формування 

місцевої ідентичності 

Назва проекту Розробка єдиного бренду громади 

Цілі проекту У сучасному світі громади вимушені діяти за законами часу та 

боротись за своє краще місце серед конкурентів. Адже території та 

населені пункти конкурують в боротьбі за:  

- Кількість та якість населення, що забезпечує якість існування 

самого міста, села. 

 - Потоки туристів, що забезпечують робочі місця в сфері 

гостинності та прибуток місцевих підприємців.  

- Приваблення бізнесу, що дозволяє наповнювати бюджет та 

покращувати умови проживання населення.  

- Надходження інвестицій, що допомагають розвивати регіони, 

міста. За допомогою брендингу та маркетингу територій 

адміністраціям легше забезпечити більш якісні умови для 

мешканців, давати відчуття, що тут можна реалізувати себе та 

прожити цікаве життя.  

Також маркетинг дозволяє території більш ефективно взаємодіяти 

(приваблювати) з інвесторами та партнерами для спільних 

проєктів. Маркетингова стратегія не лише дає вектори для 

покращення іміджу громади. Вона також покликана підсилити 

стратегію розвитку громади та допомогти втіленню певних її 

напрямків. 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Сенчанська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

7925 

Стислий опис проекту Кожна територіальна громада потребує маркетингової стратегії та 

формування й просування власного бренда. Це допомагає не лише 

заявити про свою унікальність, а й ефективно сприяє економічному 

розвитку. 

Спроможна та успішна громада – це не просто територія та загал її 

мешканців. Це ще й пізнавальність, позитивний образ та 

ідентичність. На території Сенчанської сільської ради є багато 

підприємств, господарств та багатих історією місць та споруд. 

Тому створення власного бренду буде корисним 

Очікувані результати  Покращення іміджу на місцевому, національному рівні; 

 Започаткування взаємовигідних партнерств; 

 Залучення нових жителів і поліпшення добробуту громади 

загалом; 

 Збільшення кількості туристів; 

 Популяризація програм серед громади, отримання 

прихильності населення; 

 Залучення інвестицій і створення нових підприємств 

 

Ключові заходи 

проекту 

1. Створення робочої групи. 

2. Робота над брендуванням та таркетинговою стретегією 

3. Виготовлення брендованої продукції 
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Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

500 100 100 100 100 100 1 000 
 

Джерела 

фінансування: 

Фінансування заходів здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

Завдання 

Стратегії,якому 

відповідає проект 

2.1.2. Налагодження комунікацій у громаді та формування 

місцевої ідентичності 

Назва проекту Проведення щорічних зустрічей з історії України та нації 

Цілі проекту - виховання національної ідентичності населення громади 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Сенчанська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

населення Сенчанської ТГ (7925) 

Стислий опис проекту Проектом пропонується започаткування на території громади 

щорічних зустрічей з провідними громадськими діячами та 

істориками України з метою виховання молодого покоління та 

формування місцевої ідентичності. 

Очікувані результати  

Ключові заходи 

проекту 

- виділення громадського простору під проведення заходу та 

забезпечення його апаратурою; 

- запрошення громадських діячів; 

- організація інформаційної в місцевих ЗМІ; 

- трансферт дітей до місця проведення; 

- закупівля книг з історії України; 

- проведення заходу. 

 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

100 100 100 100 100 100 600 
 

Джерела 

фінансування: 

місцевий бюджет, грантові кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

виконавчий комітет Сенчанської сільської ради 
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Завдання 

Стратегії,якому 

відповідає проект 

2.2.1. Організація роздільного збору ТПВ 

Назва проекту Створення схеми санітарної очистки громади 

Цілі проекту - впровадження системи поводження з відходами, яка 

забезпечуватиме зменшення обсягів захоронення відходів;  

- впровадження роздільного збирання відходів;  

- безпечне поводження з відходами, в т.ч. небезпечними відходами 

у складі побутових відходів; 

- максимально можливе використання вторинної сировини в складі 

відході; 

- створення системи прибирання території населеного пункту, яка 

попереджуватиме негативний вплив на довкілля та зменшення 

небезпеки негативного впливу на здоров’я населення. 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Сенчанська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

населення 7925 чол. Сенчанської територіальної громади 

Стислий опис проекту Проект передбачає розроблення схеми санітарної очистки 

Сенчанської ТГ, яка включає: 

- черговості здійснення заходів із санітарного очищення; 

- обсягів робіт із санітарного очищення; 

- систем і методів поводження з побутовими відходами; 

- необхідної кількості спеціально обладнаних транспортних засобів 

для збирання та перевезення побутових відходів, машин, 

механізмів, устаткування та інвентарю для здійснення робіт із 

прибирання об’єктів благоустрою; 

- обсягів фінансування заходів, передбачених схемою. 

У проекті створення схеми санітарної очистки громади 

передбачається використання передових технологій, технічних 

рішень, технологічного обладнання, які відповідають 

природоохоронним та санітарно-гігієнічним вимогам і 

забезпечують унеможливлення впливу шкідливих факторів на 

довкілля та здоров’я мешканців населених пунктів Сенчанської ТГ.  

 

Очікувані результати Зменшення шкідливого впливу відходів на довкілля, покращення 

санітарного стану населених пунктів Сенчанської ТГ та 

покращення умов проживання мешканців. 

Ключові заходи 

проекту 

1. Затвердження комплексного плану просторового розвитку 

території Сенчанської ТГ. 

2.Начальнику фінансового відділа  Сенчанської сільської ради в 

установленому законодавством порядку передбачити кошти в 

сільському бюджеті на розроблення Схеми санітарної очистки 

території населених пунктів Сенчанської сільської ради 

Миргородського району Полтавської області  

3. Голові Сенчанської сільської ради в установленому 

законодавством порядку визначити виконавців та укласти угоду з 

виконавцями послуг щодо розроблення Схеми санітарної очистки 

та норм надання послуг з вивезення побутових відходів. 

4. Розробити Схему санітарної очистки території населених пунктів 

Сенчанської сільської ради Миргородського району Полтавської 

області  та норми надання послуг з вивезення побутових відходів 
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на розрахунковий термін на 10 років з визначенням першочергових 

(5 років) та довгострокових заходів. 

5. Виконавчому комітету Сенчанської сільської ради : 

5.1. надати вихідні данні для розроблення Схеми санітарної 

очистки населених пунктів територіальної громади з урахуванням 

існуючої системи та для визначення норм надання послуг з 

вивезення побутових відходів; 

5.2. розробити завдання на розроблення Схеми санітарної очистки 

населених пунктів територіальної громади та визначення норм 

надання послуг з вивезення побутових відходів. 

6. Замовнику, виконавцям та комунальному підприємству укласти 

угоду щодо взаємних дій по розробленню Схеми санітарної 

очистки населених пунктів та визначенню норм надання послуг з 

вивезення побутових відходів. 

7. Після розроблення Схеми санітарної очистки території 

населених пунктів Сенчанської сільської ради Миргородського 

району Полтавської області, виконавчому комітету сільської ради 

в установленому порядку погодити її та забезпечити проведення 

громадського обговорення. 

8. Після громадського обговорення винести на розгляд та 

затвердження на сесії Сенчанської сільської ради. 

9. Контроль покласти  комісії з питань  комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту. 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

   1 000,00   1000,00 
 

Джерела 

фінансування: 

Місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності 
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 2.2.2. Підвищення рівня екологічної свідомості населення 

Назва проекту Впровадження роздільного збору ресурсоцінних фракцій 

(папір, пластик, скло, небезпечні побутові відходи) 

компостування. 

 

Цілі проекту - зменшити обсяги захоронення побутових відходів шляхом 

упровадження високоефективних методів їх збирання, 

перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження; 

- сприяти мінімізації утворення ТПВ; 

- забезпечення своєчасного вивезення ТПВ та їх ресурсоцінних 

фракцій до місць їх утилізації та екологічного безпечного 

видалення; 

- формування в суспільстві екологіних цінностей; 

 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Проєкт охопить територію двох найбільших населених пугктів 

Сенчанської громади:  село Сенча - адміністративний центр 

громади,  село Вирішальне. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

село Сенча - адміністративний центр громади -  2577 осіб; село 

Вирішальне - 1922 осіб 

Стислий опис проекту Проект спрямований на розв’язання ключових екологічних 

проблем, пов’язаних з неефективним поводженням з відходами, 

зменшення накопичення відходів у місцях їх складування, 

забезпечення повторного використання відходів, а також створення 

системи комплексного управління твердими побутовими 

відходами з максимальним вилученням вторинної сировини. 

Залучення населення до роздільного збору ТПВ, доведення рівня 

екологічної освіти, виховання та підвищення рівня свідомості 

мешканців ТГ до Європейського, а також ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ на території ТГ. Для мешканців багатоквартирних та 

індивідуальних будинків впровадження роздільного збору відходів 

буде безкоштовним. Витрати перевізників на організацію 

роздільного збору, а саме купівлю контейнерів, 

спецавтотранспорту, затрати на перевезення та сортування буде 

частково покриватися за рахунок вартості вторинної сировини. 

 

Очікувані результати - вдосконалення технології перероблення та утилізації твердих 

побутових відходів; 

- введення системи роздільного збору відходів від населення,  

підприємств та сортування на спеціальних лініях; 

- зменшення навантаження на сміттєзвалище шляхом вилучення 

вторинної сировини з складу побутових відходів, яка раніше 

захоронювалась; 

- підвищення рівня використання побутових відходів, як вторинної 

сировини; 

- підвищення рівня екологічної освіти, виховання та свідомості 

населення Сенчанської ТГ; 

- інформування населення про проблему з ТПВ і про 

відповідальність кожного мешканця за чистоту у Сенчанській ТГ; 

- територія громади стане чистішою та привабливішою; 

- покращиться екологічна ситуація в громаді. 
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Ключові заходи 

проекту 

1.Розробка схем санітарного очищення територій кожного 

населеного пункту; 

2.Підготовка майданчиків для встановлення баків для роздільного 

збору сміття; 

3.Підготовка та поширення матеріалів для інформування жителів; 

4.Закупівля баків та їх розміщення; 

5. Придбання пресу для ущільнення сортованих відходів для їх 

компактного зберігання; 

6. Підготовка місць, де ці відходи збиратимуться та 

зберігатимуться окремо; 

6. Розробка графіку вивезення накопиченого сортованого сміття в 

місця прийому пластику, скла, паперу та металобрухту; 

7. Підписання договорів про збут вторинної сировини. 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 800,00 
 

Джерела 

фінансування: 

Місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності 
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 2.2.2. Підвищення рівня екологічної свідомості населення 

Назва проекту Встановлення стаціонарних станцій моніторингу повітря в 

Сенчанській СТГ 

Цілі проекту - контроль виконкомом якості повітря на території 

громади; 

- надання актуальної інформації населенню щодо якості 

повітря на території громади; 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Сенчанський, Вирішальненський старостат 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

населення Сенчанського та Вирішальненського старостатів 

Стислий опис проекту З метою отримання актуальної інформації щодо стану повітря на 

території громади проектом пропонується встановлення 2-х 

стаціонарних станцій моніторингу повітря на території с. Сенчі та 

по одній в с. Вирішальне та с. Лучка. 

Очікувані результати - налагодження діалогу між владою, населенням громади та 

нафтогазовим комплексом; 

- отримання додаткового співфінансування від нафтогазу на 

реалізацію соціальних проектів спрямовані на зниження 

шкідливого впливу нафтогазового комплексу; 

Ключові заходи 

проекту 

- участь у грантових проектах та програмах; 

- проведення тендерної процедури по закупці обладнання; 

- встановлення станцій моніторингу повітря на території 

сіл в районах найбільш наближених до нафтогазових 

об’єктів; 

- пусконаладка станції та початок її роботи; 

- проведення інформаційної компанії в ЗМІ. 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

270 270 270 270   1080 
 

Джерела 

фінансування: 

обласний бюджет, грантові кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

відділ економічного розвитку та інвестицій 

Завдання 

Стратегії,якому 

відповідає проект 

2.2.3. Покращення благоустрою територій населених пунктів 

Назва проекту Благоустрій зони відпочинку біля водойми в с.Сенча 

Цілі проекту Оздоровлення, організація відпочинку та культурного дозвілля 

мешканців Сенчанської громади, гостей з прилеглих міст та сіл 

(школярів, молоді, дорослих та людей похилого віку, осіб з 

інвалідністю) шляхом виконання робіт по благоустрою  біля 

водойми в селі Сенча. 
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Територія на яку 

проект матиме вплив 

територія Сенчанської ТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

4600 мешканців громади 

Стислий опис проекту У рамках проєкту пропонується облаштувати територію біля 

водойми в с.Сенча, щоб було безпечно, комфортно та затишно всім 

категоріям відпочивальників. Мешканці села та гості зможуть 

насолодитися комфортом, прогулятися на свіжому повітрі, та 

безпечно відпочити з користю для здоров’я.  Заходами даного 

проєкту пропонується розширити пляжну зону, розчистити 

водойму від очерету, почистити дно біля пляжу, впорядкувати вхід 

у водойму, засипати піском, встановити альтанки зі столиками, 

перенести переодягальню та вбиральню, оформити освітлення 

території зони відпочинку у вечірній час за допомогою 

автономного вуличного ліхтаря, щоб відвідувачі могли безпечно 

насолодитися природою навіть у вечірній час. Всі ці заходи 

сприятимуть охороні навколишнього середовища, дбайливого 

ставлення до довкілля, покращать суспільний простір та 

інфраструктуру прилеглої території, а головне, допоможуть 

безпечно оздоровитися. 

Очікувані результати • Покращення здоров`я та фізичного розвитку дітей, молоді та 

дорослого населення села; 

• Залучення більшої кількості жителів села до відпочинку на 

свіжому повітрі; 

• Організацію зайнятості дітей в літній час; 

• Популяризацію здорового способу життя; 

• Покращення інфраструктури села 

Ключові заходи 

проекту 

1.Вирубування сухостою. 

2.Обкошування території. 

3.Очищення берегу водойми від очерету. 

3.Планування території зони відпочинку. 

4.Завезення піску. 

5.Закупівля та встановлення двох альтанок. 

6.Закупівля та встановлення мангала. 

7.Закупіваля та встановлення двох опор з автономним вуличним 

освітленням. 

8.Встановлення альтанки на воді 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

100,0 70,0 70,0    240,00 
 

Джерела 

фінансування: 

Місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

відділ економічного розвитку та інвестицій 
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Завдання 

Стратегії,якому 

відповідає проект 

2.2.3. Покращення благоустрою територій населених пунктів 

Назва проекту Проект по створенню скверу в селі Сенча та селі Вирішальне  

Цілі проекту Проект спрямовано на створення умов для відпочинку та дозвілля 

мешканців села Сенча та села Вирішальне, шляхом облаштування 

скверів в Сенчанській ТГ, виконання робіт з благоустрою, 

поліпшення комфортності зон відпочинку для різних вікових груп 

населення шляхом упорядкування зеленої зони, обладнання 

пішохідних доріжок, забезпечення освітленням, улаштування 

квітників та газонів, установка лавок і урн. 

За допомогою реалізації проекту буде створено місце для 

здорового відпочинку та дозвілля. Проект дозволить згуртувати 

населення, залучити односельців до спілкування 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Проєкт охопить територію двох найбільших населених пугктів 

Сенчанської громади:  село Сенча - адміністративний центр 

громади,  село Вирішальне. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

Проект направлений на всіх відвідувачів скверу, а саме на батьків 

з дітьми, людей похилого віку.  

Цільова група проєкту: жителі Сенчанської територіальної громади 

(населення 7925 чол.) 

Бенефіціари - жителі села Сенча - адміністративний центр 

громади -  2577 чол. та села Вирішальне - 1922 чол. де буде 

реалізований сам проект. 

Стислий опис проекту В умовах гострої нестачі зелених зон і громадських просторів для 

відпочинку в Сенчанській ТГ необхідно  відновити сквер і 

наповнити його актуальною інфраструктурою. Під руйнівним 

впливом часу зелені зони  втратили свій вигляд: необхідні роботи з 

озеленення скверу та установка системи автоматичного поливу 

зелених насаджень, облаштування тротуарів та пішохідних 

доріжок, установка урн, клумб, лавочок, реконструкція та 

відновлення архітектурних елементів, установка камер 

відеоспостереження, відновлення та модернізація вуличного 

освітлення, установка інформаційних стендів, створення літнього 

кінотеатру. 

Очікувані результати Ідея проекту націлена на збільшення активності серед населення, 

збільшення комунікації серед людей, збільшення обізнаності та 

поваги до навколишнього середовища. Створення сучасних умов 

для культурного сімейного відпочинку населення села (дітей, 

молоді та їх батьків). Вирішення проблеми незайнятості дітей та 

зменшення злочинності серед молоді. Збільшення туристичної 

привабливості громади. Об’єднання зусиль мешканців громади для 

вирішення спільних завдань. 

Ключові заходи 

проекту 

1. Відведення земельних ділянок  для облаштування скверів в 

с. Сенча та с. Вирішальне. 

2. Начальнику фінансового відділа  Сенчанської сільської 

ради в установленому законодавством порядку передбачити 

кошти в сільському бюджеті на розроблення та реалізацію 

проекту «Облаштування скверу в с. Сенча Миргородського 

району Полтавської області» та проекту «Облаштування скверу 

в с. Вирішальне  Миргородського району Полтавської області».     
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3. Голові Сенчанської сільської ради в установленому 

законодавством порядку визначити виконавців та укласти угоду 

з виконавцями послуг щодо розроблення  проекту 

«Облаштування скверу в с. Сенча Миргородського району 

Полтавської області» та проекту «Облаштування скверу в с. 

Вирішальне  Миргородського району Полтавської області». 

4. Почати реалізацію проектів відповідно до графіку 

фінансування. 

5. Укладання договорів з підрядними організаціями на 

виконання будівельних робіт. 

6. Проведення будівельних робіт з розбудови інфраструктури 

парку. 

7. Введення в експлуатацію будівельних об’єктів. 

Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії за 

результатами впровадження  проекту «Облаштування скверу в с. 

Сенча Миргородського району Полтавської області» та проекту 

«Облаштування скверу в с. Вирішальне  Миргородського району 

Полтавської області» шляхом висвітлення матеріалів на 

офіційному веб-сайті Сенчанської сільської ради. 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

3600,0 3 000,0     6 600,0 
 

Джерела 

фінансування: 

Місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності 

Завдання 

Стратегії,якому 

відповідає проект 

2.2.4 Удосконалення, будівництво та реконструкція мереж 

системи водовідведення та водопостачання 

Назва проекту Капітальні ремонти водогонів в населених пунктах Сенчаської 

сільської ради та заміна башт Рожновського. 

Цілі проекту Забезпечення якісним водопостачанням населення Сенчанської 

громади, покращення матеріально-технічної бази водогонів 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Сенчанська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

Населення Сенчанської ТГ 7800 
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Стислий опис проекту Заміна старих чавунних, метелевих та азбестових труб водогонів на 

нові полівінілхлоридні, заміна старих металевих башт 

Рожновського що зменшить втрати води, заміна насосів у 

свердловинах, встановлення лічильників в баштах Рожновського. 

Очікувані результати Збільшення споживачів водопостачання, зменшення втрат води, 

контроль кількості використання води, зменшення витрат на 

електропостачання. 

Ключові заходи 

проекту 

Виготовленння ПКД; 

Проходження експертизи проекту 

Затвердження ПКД сесією сільської ради; 

Проведення процедури закупівлі; 

Визначення підрядної організації 

Заключення договору підряду; 

Виконання будівельно-монтажних робіт; 

Введення в експлуатацію об’єкта будівництва; 

Передача в обслуговування Сенчанському СККП «Паросток»; 

 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

5000 5000 5000    15000 
 

Джерела 

фінансування: 

Кошти місцевого бюджету 

Кошти обласного бюджету 

Кошти державного бюджету 

Інвестиційні кошти 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Завдання 

Стратегії,якому 

відповідає проект 

2.2.4 Удосконалення, будівництво та реконструкція мереж 

системи водовідведення та водопостачання 

Назва проекту Будівництва малої системи каналізування 

Цілі проекту 
Будівництво системи малого каналізування (Біосептик) та 

охоплення послугою водовідведення належної якості території 

Сенчанської  ТГ, ліквідація екологічних ризиків від потрапляння 

стічних вод до водних об’єктів, підземних, ґрунтових вод, ґрунту, 

якісне покращення санітарно-епідеміологічної ситуації та 

створення комфортних умов для проживання на території 

периферійних житлових масивів селищ. 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Сенчанська територіальна громада 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

населення 7925 осіб Сенчанської територіальної громади 

Стислий опис проекту Наразі в Сенчанській ТГ гостро стоїть проблема каналізування та 

очищення стічних вод. 
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Даний проект дасть змогу вирішити питання з поводженням з 

рідкими побутовими відходами, проект розбито на два роки та 

повинен бути впроваджений у с. Сенча та с. Вирішальне. Даний 

проект вирішить як і екологічну складову так і санітарно-

епідеміологічну ситуацію Сенчанської ТГ 

Очікувані результати Дотримання правил поводження з рідкими побутовими відходами; 

  Припинення потрапляння неочищених стічних вод у відкриті 

водойми;  

  Покращити екологічну обстановку в регіоні. 

 

Ключові заходи 

проекту 

 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

3000 3000     6000 
 

Джерела 

фінансування: 

Місцевий та державний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

СККП «Паросток» 

Завдання 

Стратегії,якому 

відповідає проект 

2.2.5 Сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій, 

альтернативних джерел енергії і перехід до безвуглецевих 

енергетичних технологій. 

Назва проекту Енергоефективна та екологічна громада 

Цілі проекту - впровадження ефективного муніципального 

енергоменеджменту та енергомоніторингу; 

- ; 

- розробка та прийняття Положення щодо енергоефективної 

політики громади; 

- залучення ЕСКО-інвесторів для налагодження 

енергоменеджменту в бюджетних установах; 

- проведення енергоаудитів та отримання сертифікатів 

енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери; 

- проведення навчальних заходів з питань 

енергоефективності для енергоменеджерів; 

- залучення міжнародної технічної допомоги для 

впровадження енергоефективних проектів в житлових будівлях; 

- підготовка проектних пропозицій на розгляд державних та 

донорських фондів та фінансових організацій для отримання 

фінансування на реалізацію термомодернізації в закладах 

бюджетної сфери; 
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- проведення термомодернізації будівель бюджетної сфери 

громади; 

- модернізація котельних, заміна котлів на енергоефективні з 

використанням альтернативних джерел енергії 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Сенчанська ТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

населення Сенчанської ТГ (7925) 

Стислий опис проекту 
Забезпечення мешканців комфортними для проживання 

умовами в громаді передбачає здійснення комплексу заходів щодо 

ефективного використання ресурсів громади, реформування 

житлово-комунального господарства, вдосконалення систем 

інженерних мереж за рахунок технічного переоснащення та 

запровадження нових технологій, оптимізації витрат енергетичних 

і матеріальних ресурсів. 

Для Сенчанської ТГ, характерним є значна 

енерговитратність комунальної, бюджетної сфер і житлового 

фонду. Практика показує, що питання істотного зниження 

енерговитрат може бути вирішено за умови, коли воно виділяється 

в окрему чітко структуровану систему та вивчається всебічно у 

взаємозв’язках з факторами зовнішнього середовища, 

встановлюються причини виникнення зайвих енерговитрат, їх 

джерела, визначаються ключові цілі та виробляються рекомендації 

з їх досягнення. 

Одним з шляхів вирішення вищезазначеної проблеми є 

диверсифікація використовуваних джерел енергії. Розширення 

використання поновлюваних джерел енергії, впровадження заходів 

з енергоефективності. 

Енергоефективність у муніципальному секторі повинна 

ґрунтуватися на постійному обліку та аналізі спожитих 

енергоресурсів, енергоаудиті, здійсненні інновацій у сфері 

енергоефективності, впровадженні енергозберігаючих технологій, 

розробці конкретних шляхів і напрямків ефективного споживання 

енергетичних ресурсів. 

Ефективна енергетична політика громади буде 

реалізовуватися на основі розробленого та затвердженого Плану 

дій сталого енергетичного розвитку в рамках Угоди мерів. 

Відповідно до міжнародних вимог, буде створена та 

розвиватиметься система енергоменеджменту. Усі суб’єкти 

комунальної форми власності протягом 2021 - 2023 року  

впровадять енергомоніторинг та будуть повністю забезпечені 

приборами обліку.  

  Підвищення енергоефективності інфраструктури громади 

забезпечуватиметься на умовах співфінансування з місцевого 

бюджету, за рахунок участі суб’єктів господарювання у реалізації  

міжнародних, державних  проектів  та програм у сфері 

енергоефективності, а також приватних інвестицій в рамках ЕСКО-

механізму та співпраці із енергосервісними компаніями. 

Проведення енергоаудитів  та створення  енергоефективних 

паспортів будівель комунальної власності та формування звітів по 

енергоаудиту у відповідності до  ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова 

ізоляція будівель» забезпечить встановлення ефективності 
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використання ними паливно-енергетичних ресурсів і вироблення 

економічно обґрунтованих заходів по зниженню витрат на паливо- 

і енергозабезпеченні. 

Робота з громадськістю, створення активної діалогової 

платформи з питань енергоефективності є ще одним з важливих 

компонентів. Для отримання ефекту від впровадження заходів з 

енергозбереження та енергоефективності необхідне як належне 

фінансування, так і розуміння громадою, що раціональне 

використання природних джерел енергії дозволить зберегти 

навколишнє середовище та досягти фінансової стабільності у 

майбутньому. 

Очікувані результати - зниження викидів шкідливих речовин до атмосфери; 

- зниження витрат на оплату енергоносіїв; 

- встановлення теплових лічильників на всіх будівлях 

бюджетної сфери 

- підвищення рівня знаннь населення громади щодо питаннь 

зміни клімату, ощадливого використання ресурсів та екології; 

Ключові заходи 

проекту 

- запровадження системи енергоменеджменту та 

енергомоніторингу; 

- розробити ПДСЕРК; 

- оцінка рівня споживання енергоресурсів 

муніципальними будівлями громади та розробка 

економічно обґрунтованих заходів підвищення 

енергоефективності; 

- встановити теплові лічильники в будівлях комунальної 

власності. 

- впровадження енергоефективних заходів та заходів щодо 

збереження клімату; 

- екологічна та енергоефективна освіта населення; 

 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 9 000 
 

Джерела 

фінансування: 

місцевий, обласний, державний бюджети, кошти грантових фондів 

та організацій. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

відділ економічного розвитку та інвестицій 
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Завдання 

Стратегії,якому 

відповідає проект 

2.3.1 Покращення інфраструктури закладів охорони здоров’я, 

підвищення якості медичних послуг. 

Назва проекту Ремонт приміщення Сенчанської АЗПСМ 

Цілі проекту Покращення умов для надання якісних медичних послуг 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Сенчанська ТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

7800 

Стислий опис проекту Заміна даху будівлі, ремонт вхідної групи будівлі благоустрій 

прилеглої території, ремонт внутрішніх приміщень будівлі, ремонт 

водовідведення та водопостачання, будівництво гаража для 

медичного автомобіля 

Очікувані результати Збереження старої будівлі лікарні, покращення надання медичних 

послуг. збереження автомобільної техніки 

Ключові заходи 

проекту 

Виготовленння ПКД; 

Проходження експертизи проекту 

Затвердження ПКД сесією сільської ради; 

Проведення процедури закупівлі; 

Визначення підрядної організації 

Заключення договору підряду; 

Виконання будівельно-монтажних робіт; 

Введення в експлуатацію об’єкта будівництва; 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

3 млн. 

грн. 

3 млн. 

грн. 

2 млн.    8 млн. 

грн. 
 

Джерела 

фінансування: 

Місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Заступик сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 

Завдання 

Стратегії,якому 

відповідає проект 

2.3.1. Покращення інфраструктури закладів охорони здоров’я, 

підвищення якості медичних послуг. 

Назва проекту Закупівля медичного автомобіля для сімейних лікарів 

Сенчанської АЗПСМ 

Цілі проекту - покращеня якості надання медичних послуг; 

- оновлення медичного автопарку; 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

територія сіл Сенча, Лучка, Шеки, Хитці 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

Цільова група проєкту: жителі сіл Сенча, Лучка, Шеки, Хитці - 

загальна чисельність населення 3 206 осіб. 

Бенефіціари - жителі сіл Сенча, Лучка, Шеки, Хитці, в яких 

підписані угодами із сімейними лікарями Сенчанської АЗПСМ. 

Стислий опис проекту Наявний автомобіль Сенчанської АЗПСМ постійно потребує 

значних вкладень на ремонтне та технічне обслуговування. 
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Автомобіль є мікроавтобусом, призначеним для перевезення та 

транспортування хворих. В умовах Сенчанської АЗПСМ він 

використовується виключно як автомобіль для виклику сімейного 

лікаря до хворого (мікроавтобус для таких цілей не потрібен, 

достатньо легкового автомобіля), експлуатація даного автомо 

економічно невигідна та при складних погодних умовах значно 

подовжує час доставки лікаря до хворого. 

Проєктом пропонується придбання нового легкового автомобіля, 

марки RENO DUSTER, який буде використовуватись для 

обслуговування сімейними лікарями населення Сенчанської ТГ. 

Крайня точка обслуговування АЗПСМ знаходиться за 20 км від 

амбулаторії. Наявність нового транспортного засобу дозволить 

зменшити час на прибуття лікаря до хворого, витрати на паливно-

мастильні матеріали та технічне обслуговування. 

Очікувані результати 1. Зменшення часу реагування медперсоналу на виклики лікаря до 
хворого на 30-40 хв., при виклику до найбільш віддалених районів 
громади. 
2. Зменшення витрат на паливо-мастильні матеріали. Річна економія 
буде складати 776 літрів палива, в грошовому еквіваленті 21 728 грн. 
3. Зменшення витрат на технічне обслуговування медичного 
автомобіля. Річна економія буде складати 21 500 грн. Загальна річна 
економія 43 228 грн. 

Ключові заходи 

проекту 

 1. Проведення Виконавчим комітетом Сенчанської сільської ради 

процедури тендерної закупівлі автомобіля для обслуговування 

сімейних лікарів Сенчанської АЗПСМ. 

2. Передача в оперативне управління автомобіля 

Сенчанській АЗПСМ; 

3. Початок роботи медичного автомобіля згідно графіку роботи. 

4. Висвітлення інформації про проєкт в місцевих ЗМІ. 

 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

  600    600 
 

Джерела 

фінансування: 

місцевий бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

відділ економічного розвитку та інвестицій 
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Завдання 

Стратегії,якому 

відповідає проект 

2.3.2. Покращення інфраструктури закладів культури та спорту для 

підвищення якості послуг. 

Назва проекту «Будівництво спортивного залу за адресою: вул. Героїв 

України, 4 с. Сенча Лохвицький район Полтавська область» 

Цілі проекту - Створити умови для розвитку зальних ігрових видів спорту; 

 - Покращити умови для проведення уроків фізичного виховання 

та розвитку позашкільної освіти; 

 - Забезпечити всесезонне використання існуючого 

мініфутбольного поля та збільшити термін його експлуатації. 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Сенчанська ТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів 

населення Сенчанської ТГ (7935 чол.) 

Стислий опис проекту На території громади існує 5 гімнастичних зал які відносяться до 

загальноосвітніх шкіл громади, вона частково покриває 

задоволення потреб школярів в проведенні уроків фізкультури і 

зовсім не покриває вимог позашкільної освіти в проведенні 

спортивних гуртків та запиту дорослого населення в спортивному 

залі для ігрових видів спорту в зимовий період, оскільки вона 

значно менші за типові зальні ігрові майданчики. Для зменшення 

проблемної ситуації Виконавчим комітетом Сенчанської сільської 

ради реалізовано проект будівництва мініфутбольного поля зі 

штучним покриттям. Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію будівництва сучасного спортивного комплексу на 

території громади. Проєкт передбачає накриття вже існуючого 

мініфутбольного та будівництво опалювального спортивного 

ігрового залу. 

Очікувані результати 1. Збільшення кількості дорослого населення на території громади 

що займається спортом; 

2. Збільшення кількості дітей що відвідують спортивні секції 

Сенчанського закладу позашкільної освіти; 

3. Відсутність перевантаження шкільної гімнастичної зали; 

4. Збільшення терміну експлуатації штучного покриття 

мініфутбольного поля; 

5. Відкриття нових позашкільних гуртків на території громади; 

Ключові заходи 

проекту 

1. Провести тендерну процедуру закупівлі робіт по об’єкту; 

 2. Будівництво спортивного залу; 

 3. Виготовити виконавчо-технічну документацію; 

 4. Отримати декларацію про завершення будівництва; 

 5. Реєстрація об’єкта будівництва в державного реєстратора; 

 6. Провессти інформаційну компанії в місцевих ЗМІ; 

 7. Початок роботи спортивної зали згідно графіку роботи. 

Період здійснення: 2022, 

тис. 

грн. 

2023, 

тис. 

грн. 

2024, 

тис. 

грн. 

2025, 

тис. 

грн. 

2026, 

тис. 

грн. 

2027, 

тис. 

грн. 

Всього, 

тис. 

грн. 
 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис.грн. 

6263 18836     25099 
 

Джерела 

фінансування: 

державний, обласний, місцевий бюджети 
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Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

відділ економічного розвитку та інвестицій 
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Операц

ійні 

цілі 

Технічні 

завдання 

Цілі проекту Очікувані результати 2022, 

млн.грн. 

2023, 

млн.грн. 

2024, 

млн.грн. 

2025, 

млн.грн. 

2026

, 

млн.

грн. 

2027, 

млн.г

рн. 

Всього 

Створен

ня 

сприятл

ивих 

передум

ов для 

розвитку 

малого 

бізнесу 

та 

залучен

ня 

інвестиц

ій 

Розвиток 

малого та 

середнього 

підприємницт

ва на території 

Сенчанської 

громади 

- збільшити 

кількість 

зареєстрованих 

підприємців 

 - збільшити 

податкові 

надходження до 

місцевого бюджету;  

- збільшити кількість робочих 

місць на території громади; 

- зростання кількості малих та 

середніх підприємств на 

території громади; - зростання 

рівня зайнятості населення на 

території громади; 

400 400 400 400 400 400 2400 

Створення 

постачальниць

кого 

кооперативу 

машинно 

тракторний 

парку та 

зернозбиральн

ої техніки 

- забезпечення якісною 

зернозбиральною технікою 

місцевих виробників 

сільгосппродукції та 

сировини 

підвищення 

конкурентоздатності малих 

сільгоспвиробників; - 

зростання кількості малих та 

середніх підприємств на 

території громади; - зростання 

рівня зайнятості населення на 

території громади; 

150 100 50 20 10 10 340 

Розвиток 

м’ясного 

скотарства на 

базі дрбних 

фермерських 

та підсобних 

господарств 

- підвищення 

конкурентоздатності малих 

сільгоспвиробників; 

зростання кількості малих та 

середніх підприємств на 

території громади; - 

зростання рівня зайнятості 

населення на території 

громади 

підвищення 

конкурентоздатності малих 

сільгоспвиробників; - 

зростання кількості малих та 

середніх підприємств на 

території громади; - зростання 

рівня зайнятості населення на 

території громади; - зростання 

поголів’я. 

10 10 5000 10 10 10 5060 

Розроблення 

комплексного 

плану 

просторового 

розвитку 

території 

Сенчанської 

територіальної 

громади. 

зростання кількості 

зареєстрованих підприємців; 

- збільшення зайнятості на 

території громади; - 

зростання податкових 

надходжень 

-оновлена містобуівн та 

землевпорядн документації; 

 -встановлення меж громад; 

 -комплексне просторове 

планування територій 

громади; 

 -унормування питань, 

пов’язаних із затвердженням 

документації для 

2000 2000 2000 2000 - - 8000 



  Стратегія розвитку Сенчанської ТГ 

 

комплексного просторового 

планування територій 

громади; - формування 

електронної картографічної 

основи для планування 

території; - забезпечення 

реального зв’язку програм 

соціально-економічного 

розвитку із документацією із 

просторового планування, а 

також створення прозорого та 

неконфліктного механізму 

врахування громадських 

Програма 

розвитку та 

підтримки 

аграрного 

комплексу 

Сенчанської 

територіальної 

громади за 

пріорітетними 

напрямками до 

2027 року 

Підвищення 

конкурентноздатності малого 

та середнього аграрного 

бізнесу 

Розвиток, садівництва, 

ягідництва, овочівництва, 

тваринництва 

Розвиток галузі бджільництва 

Розвиток галузі рибництва 

Підвищення доданої вартості 

в аграрній сфері 

Стабілізація чисельності 

поголів’я корів та його 

нарощення 

в індивідуальному секторі та 

фермерських господарствах; 

- Покращено генетичні якості 

сільськогосподарських 

тварин; 

- Збільшено виробництво 

молока в господарствах 

населення 

та фермерських 

господарствах, підвищено 

продуктивності корів, 

а також покращено якість 

молока 

- Збільшено рівень доходів 

особистих селянських 

господарств, стимулювання 

підприємництва та здійснено 

вплив 

на підвищення 

конкурентоздатності 

виробників 

сільськогосподарської 

продукції малих форм 

господарювання. 

- Збільшено кількість робочих 

місць у сільській місцевості. 

962,5 974 985 997 998,5 1053 5970 
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- Підвищено рівень якості 

вирощеної продукції; 

- Збільшено рівень 

забезпечення місцевого 

населення 

якісною, реалістичною за 

ціною плодово-ягідною 

продукцією у 

відповідності до медичних 

норм. 

- Збільшено валове 

виробництво життєво 

необхідних 

продуктівтаких, як мед, пилок, 

віск, прополіс; 

- Підвищено підприємницький 

потенціал сільського 

населення; 

1.2. 

Підтрим

ка 

розвитку 

туризму 

Створення 

моделі 

козацького 

куреня 

Загальна ціль проєкту: 

Підвищення туристичного 

потенціалу та привабливості 

регіону. 

Розвиток і популяризація 

системи військово- 

патріотичного 

виховання 

Конкретні цілі проєкту: 

Створення козацького 

куреня. 

Відтворення історії 

козацького буття, козацької 

минувшини. 

Розвиток туризму 

Запровадження нових, 

туристичних маршрутів, 

пов’язаних з 

оглядом місць та об’єктів, що 

відображають історію та 

традиції 

Українського козацтва. 

Набуття молодим поколінням 

соціального досвіду, 

успадкування 

духовних надбань 

українського народу, 

досягнення високої 

культури взаємин. 

Проведення фізкультурно-

спортивної, туристично-

краєзнавчої та 

культурно-просвітницької 

роботи серед дітей та молоді. 

- Створення центру 

національної патріотики; 

проведення 

традиційних заходів: 

фольклорних, етнографічних 

  2000    2000 



  Стратегія розвитку Сенчанської ТГ 

 

фестивалів, вечорів 

української пісні, гумору, гри 

«Козацькому роду немає 

переводу», «Козацькі забави». 

Створення 

туристичної 

продукції на 

базі Урочище 

«Шумейкове» 

Загальна ціль проєкту: 

Підвищення туристичного 

потенціалу та привабливості 

регіону, 

збереження і відтворення 

об єктів культурно-

історичної спадщини 

та туристичного показу. 

Конкретні цілі проекту: 

1. Створення туристичної 

продукції на базі Урочище 

Шумейкове. 

2. Збереження і 

популяризація історичної та 

культурної 

спадщини. 

3. Розвиток туризму. 

Створення інфраструктури, 

необхідної для розвитку 

туризму на 

території Сенчанської ТГ, 

забезпечать необхідні умови 

для 

розробки та промоції 

місцевого туристичного 

продукту, 

формування сприятливого 

економічного та 

інвестиційного 

клімату, активізації 

підприємницької діяльності, 

появи нових 

робочих місць для сільського 

населення. Крім того, для 

мешканців 

громади будуть розширені 

можливості організації 

змістовного 

дитячого, молодіжного та 

сімейного дозвілля, так само 

як і 

можливості громадської 

участі, краєзнавчої діяльності. 

300 150 150 150 150 150 1050 

Впорядкуванн

я території 

поховання 

Загальна ціль проєкту: 

Викликати цікавість до свого 

краю, поваги до людей, що 

творили його історію. 

Підвищення туристичного 

потенціалу та привабливості 

регіону. 

Зберігання та утримування в 

належному стані території 

поховання. 

Конкретні цілі проекту: 

Виконання комплексу заходів 

з утримання місць поховань 

дасть змогу утримувати 

територію поховань в 

належному 

стані, допоможе розширити 

знання про історію краю, 

історію 

цих поховань, підвищить 

рівень патріотичного 

виховання. 
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Впорядкування території 

поховання. 

Збереження об єктів 

Відродження 

шкіл 

Сластіона. 

Загальна ціль проєкту: 

Збереження національної 

пам’ятки архітектури, 

популяризація її 

як туристичного продукту, 

розбудова туристичної 

інфраструктури Сенчанської 

громади. 

Конкретні цілі проєкту: 

Відновлення шкіл Сластіона. 

Збереження історико-

культурних цінностей та 

забезпечення 

доступу до історичної 

спадщини. 

Розвиток туризму. 

Збереження національної 

пам’ятки архітектури, 

популяризація її 

як туристичного продукту, що 

неминуче призведе до 

розбудови 

туристичної інфраструктури с. 

Сенчі та сусідніх сіл 

(«зелений» 

та багатоаспектний туризм), 

створення нових робочих 

місць 

300 - - - - - 300 

Організація 

фестивалів на 

території 

громади 

1) популяризація риболовлі; 

2) збереження рибальських 

традицій 

 3) організація змістовного 

дозвілля населення; 

4) підвищення ефективності 

роботи з екологічного 

виховання та освіти 

місцевого населення і гостей; 

5) пропаганда активного 

відпочинку та здорового 

способу 

життя; 

6) розвиток туризму в 

громаді. 

Збільшення кількості 

любителів - рибалок; 

Згуртування мешканців при 

проведенні фестивалю; 

Збереження рибальських 

традицій; 

Оздоровлення мешканців; 

Збільшення напливу туристів 

до громади 

190 70 70 70 70 70 540 

2.1. 

Підвище

ння 

безпеки, 

привабл

ивості і 

функціо

Створення 

станції 

безпеки 

постійна співпраця 

поліцейського офіцера з 

громадою; 

– інтеграція поліції в 

суспільство; 

– задоволення безпекових 

потреб громадян; 

– посилити взаємодію 

правоохоронних органів та 

органу 

місцевого самоврядування 

щодо охорони громадського 

порядку та 

50 50 50 50 50 50 300 
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нальнос

ті 

середов

ища 

громади 

– ефективне та консолідоване 

вирішення локальних 

проблем 

громади. 

боротьби зі злочинністю на 

території Здолбунівської 

міської ради; 

– активізувати участь 

широких верств населення у 

правоохоронній 

діяльності; 

– забезпечити належну 

матеріально-технічну і 

фінансову 

підтримку діяльності 

поліцейських офіцерів 

громади, які 

здійснюють діяльність на 

території Здолбунівської 

міської ради; 

– підвищити ефективність 

діяльності органів внутрішніх 

справ; 

– поліпшити стан 

правопорядку в населених 

пунктах Сенчанської 

сільської ради, створити 

додаткові умови для 

забезпечення 

особистої безпеки громадян і 

профілактики правопорушень;  

Стратегія розвитку 

Сенчанської ТГ 

– мінімізувати злочинний 

вплив на молодь та підлітків, 

усунути 

причини та умови, що 

сприяють втягненню їх у 

протиправну 

діяльність. 

          

Розробка 

єдиного 

бренду 

громади 

 - Кількість та якість 

населення, що забезпечує 

якість існування 

самого міста, села. 

500 100 100 100 100 100 1000 
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- Потоки туристів, що 

забезпечують робочі місця в 

сфері 

гостинності та прибуток 

місцевих підприємців. 

- Приваблення бізнесу, що 

дозволяє наповнювати 

бюджет та 

покращувати умови 

проживання населення. 

Проведення 

щорічних 

зустрічей з 

історії України 

та нації 

- виховання національної 

ідентичності населення 

громади 

 100 100 100 100 100 100 600 

 Створення 

схеми 

санітарної 

очистки 

громади 

- впровадження системи 

поводження з відходами, яка 

забезпечуватиме зменшення 

обсягів захоронення відходів; 

- впровадження роздільного 

збирання відходів; 

- безпечне поводження з 

відходами, в т.ч. 

небезпечними відходами 

у складі побутових відходів; 

- максимально можливе 

використання вторинної 

сировини в складі 

відході; 

- створення системи 

прибирання території 

населеного пункту, яка 

попереджуватиме негативний 

вплив на довкілля та 

зменшення 

небезпеки негативного 

впливу на здоров’я 

населення. 

Зменшення шкідливого 

впливу відходів на довкілля, 

покращення 

санітарного стану населених 

пунктів Сенчанської ТГ та 

покращення умов проживання 

мешканців. 

   1000   1000 

 Впровадження 

роздільного 

збору 

- зменшити обсяги 

захоронення побутових 

відходів шляхом 

- вдосконалення технології 

перероблення та утилізації 

твердих 

побутових відходів; 

300 300 300 300 300 300 1800 
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ресурсоцінних 

фракцій 

(папір, 

пластик, скло, 

небезпечні 

побутові 

відходи) 

компостуванн

я. 

упровадження 

високоефективних методів їх 

збирання, 

перевезення, зберігання, 

переробки, утилізації та 

знешкодження; 

- сприяти мінімізації 

утворення ТПВ; 

- забезпечення своєчасного 

вивезення ТПВ та їх 

ресурсоцінних 

фракцій до місць їх утилізації 

та екологічного безпечного 

видалення; 

- формування в суспільстві 

екологіних цінностей; 

- введення системи 

роздільного збору відходів від 

населення, 

підприємств та сортування на 

спеціальних лініях; 

- зменшення навантаження на 

сміттєзвалище шляхом 

вилучення 

вторинної сировини з складу 

побутових відходів, яка 

раніше 

захоронювалась; 

- підвищення рівня 

використання побутових 

відходів, як вторинної 

сировини; 

- підвищення рівня 

екологічної освіти, виховання 

та свідомості 

населення Сенчанської ТГ; 

- інформування населення про 

проблему з ТПВ і про 

відповідальність кожного 

мешканця за чистоту у 

Сенчанській ТГ; 

- територія громади стане 

чистішою та привабливішою; 

- покращиться екологічна 

ситуація в громаді. 

 Благоустрій 

зони 

відпочинку 

біля водойми в 

с.Сенча 

Оздоровлення, організація 

відпочинку та культурного 

дозвілля 

мешканців Сенчанської 

громади, гостей з прилеглих 

міст та сіл 

(школярів, молоді, дорослих 

та людей похилого віку, осіб 

з 

інвалідністю) шляхом 

виконання робіт по 

благоустрою біля водойми в 

селі Сенча. 

• Покращення здоров`я та 

фізичного розвитку дітей, 

молоді та 

дорослого населення села; 

• Залучення більшої кількості 

жителів села до відпочинку на 

свіжому повітрі; 

• Організацію зайнятості дітей 

в літній час; 

• Популяризацію здорового 

способу життя; 

• Покращення інфраструктури 

села 

100 70 70 - - - 240 
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 Встановлення 

стаціонарних 

станцій 

моніторингу 

повітря в 

Сенчанській 

СТГ 

Встановлення стаціонарних 

станцій моніторингу повітря 

в Сенчанській СТГ 

- налагодження діалогу 

між владою, населенням 

громади та нафтогазовим 

комплексом; 

отримання додаткового 

співфінансування від 

нафтогазу на реалізацію 

соціальних проектів 

спрямовані на зниження 

шкідливого впливу 

нафтогазового комплексу; 

270 270 270 270   1080 

 Проект по 

створенню 

скверу в селі 

Сенча та селі 

Вирішальне 

Проект спрямовано на 

створення умов для 

відпочинку та дозвілля 

мешканців села Сенча та села 

Вирішальне, шляхом 

облаштування 

скверів в Сенчанській ТГ, 

виконання робіт з 

благоустрою, 

поліпшення комфортності 

зон відпочинку для різних 

вікових груп 

населення шляхом 

упорядкування зеленої зони, 

обладнання пішохідних 

доріжок, забезпечення 

освітленням, улаштування 

квітників та газонів, 

установка лавок і урн. 

За допомогою реалізації 

проекту буде створено місце 

для 

здорового відпочинку та 

дозвілля. Проект дозволить 

згуртувати 

населення, залучити 

односельців до спілкування 

В умовах гострої нестачі 

зелених зон і громадських 

просторів для 

відпочинку в Сенчанській ТГ 

необхідно відновити сквер і 

наповнити його актуальною 

інфраструктурою. Під 

руйнівним 

впливом часу зелені зони 

втратили свій вигляд: 

необхідні роботи з 

озеленення скверу та 

установка системи 

автоматичного поливу 

зелених насаджень, 

облаштування тротуарів та 

пішохідних 

доріжок, установка урн, 

клумб, лавочок, реконструкція 

та 

відновлення архітектурних 

елементів, установка камер 

відеоспостереження, 

відновлення та модернізація 

вуличного 

освітлення, установка 

інформаційних стендів, 

створення літнього 

кінотеатру. 

3600 3000     6600 

 Капітальні 

ремонти 

Забезпечення якісним 

водопостачанням населення 

Збільшення споживачів 

водопостачання, зменшення 

5000 5000 5000 - - - 15000 
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водогонів в 

населених 

пунктах 

Сенчаської 

сільської ради 

та заміна башт 

Рожновського. 

Сенчанської громади, 

покращення матеріально-

технічної бази водогонів 

втрат води, контроль кількості 

використання води, 

зменшення витрат на 

електропостачання. 

 Створення 

системи 

малого 

каналізування 

Будівництво системи малого 

каналізування (Біосептик) та 

охоплення послугою 

водовідведення належної 

якості території Сенчанської  

ТГ, ліквідація екологічних 

ризиків від потрапляння 

стічних вод до водних 

об’єктів, підземних, 

ґрунтових вод, ґрунту, якісне 

покращення санітарно-

епідеміологічної ситуації та 

створення комфортних умов 

для проживання на території 

периферійних житлових 

масивів селищ. 

Дотримання правил 

поводження з рідкими 

побутовими відходами; 

  Припинення потрапляння 

неочищених стічних вод у 

відкриті водойми;  

  Покращити екологічну 

обстановку в регіоні. 

 

3000 3000     6000 

 Енергоефекти

вна та 

екологічна 

громада 

- впровадження ефективного 

муніципального 

енергоменеджменту та 

енергомоніторингу; 

- ; 

- розробка та прийняття 

Положення щодо 

енергоефективної 

політики громади; 

- залучення ЕСКО-інвесторів 

для налагодження 

енергоменеджменту в 

бюджетних установах; 

- проведення енергоаудитів 

та отримання сертифікатів 

енергетичної ефективності 

будівель бюджетної сфери; 

- проведення навчальних 

заходів з питань 

зниження викидів шкідливих 

речовин до атмосфери; 

- зниження витрат на оплату 

енергоносіїв; 

Стратегія розвитку 

Сенчанської ТГ 

- встановлення теплових 

лічильників на всіх будівлях 

бюджетної сфери 

- підвищення рівня знаннь 

населення громади щодо 

питаннь 

зміни клімату, ощадливого 

використання ресурсів та 

екології; 

1500 1500 1500 1500 1500 1500 9000 
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енергоефективності для 

енергоменеджерів; 

- залучення міжнародної 

технічної допомоги для 

впровадження 

енергоефективних проектів в 

житлових будівлях; 

- підготовка проектних 

пропозицій на розгляд 

державних та 

донорських фондів та 

фінансових організацій для 

отримання 

фінансування на реалізацію 

термомодернізації в закладах 

бюджетної сфери; 

- проведення 

термомодернізації будівель 

бюджетної сфери 

громади; 

- модернізація котельних, 

заміна котлів на 

енергоефективні з 

використанням 

альтернативних джерел 

енергії 

 Ремонт 

приміщення 

Сенчанської 

АЗПСМ 

Покращення умов для 

надання якісних медичних 

послуг 

Збереження старої будівлі 

лікарні, покращення надання 

медичних послуг. збереження 

автомобільної техніки 

3000 3000 2000 - - - 8000 

 Закупівля 

медичного 

автомобіля 

для сімейних 

лікарів 

Сенчанської 

АЗПСМ 

- покращеня якості надання 

медичних послуг; 

- оновлення медичного 

автопарку; 

1. Зменшення часу реагування 

медперсоналу на виклики 

лікаря до 

хворого на 30-40 хв., при 

виклику до найбільш 

віддалених районів 

громади. 

2. Зменшення витрат на 

паливо-мастильні матеріали. 

Річна економія 

  600    600 
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буде складати 776 літрів 

палива, в грошовому 

еквіваленті 21 728 грн. 

3. Зменшення витрат на 

технічне обслуговування 

медичного 

автомобіля. Річна економія 

буде складати 21 500 грн. 

Загальна річна 

економія 43 228 грн 

 «Будівництво 

спортивного 

залу за 

адресою: вул. 

Героїв 

України, 4 с. 

Сенча 

Лохвицький 

район 

Полтавська 

область» 

- Створити умови для 

розвитку зальних ігрових 

видів спорту; 

- Покращити умови для 

проведення уроків фізичного 

виховання 

та розвитку позашкільної 

освіти; 

- Забезпечити всесезонне 

використання існуючого 

мініфутбольного поля та 

збільшити термін його 

експлуатації 

1. Збільшення кількості 

дорослого населення на 

території громади 

що займається спортом; 

2. Збільшення кількості дітей 

що відвідують спортивні 

секції 

Сенчанського закладу 

позашкільної освіти; 

3. Відсутність перевантаження 

шкільної гімнастичної зали; 

4. Збільшення терміну 

експлуатації штучного 

покриття 

мініфутбольного поля; 

5. Відкриття нових 

позашкільних гуртків на 

території громади; 

6263 18836     25099 

Всього 27995,5 38930 20645 6967 3958 4013 91378,5 

 

 



Сценарії розвитку громади 

Розвиток Сенчанської СТ громади в значній мірі визначається чинниками 

зовнішнього середовища. Однак правильне трактування впливу, потенційних 

можливостей та загроз, які несе за собою їхня реалізація, дозволяє сформувати 

проактивну позицію громади, за якої вона виступатиме не як об’єкт, але до певної 

міри як суб’єкт управління процесами, що відбуваються. Лише  4 родовища в Україні 

мали початкові видобувні запаси газу більше 100 млрд. м3 (Яблунівське, Єфремівське, 

Західно-Хрестищенське, Шебелинське). Важливо, що ці 4 родовища  і зараз 

забезпечують більше 25 % поточного видобутку природного газу . 

За умов існування цих вищезазначених альтернатив можна сформулювати 2 

сценарії розвитку об’єднаної громади: інерційний сценарій та сценарій стійкого 

зростання.  

Інерційний сценарій - 

 Припущення – національний рівень  

1. Військовий конфлікт на Сході України продовжується  тому зростають видатки 

Бюджету на утримання армії та ВПК;  

2. Епідеміологічна ситуація поліпшується дуже повільно; 

3. Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних реформ 

спостерігаємо їх імітацію; 

4. Кількість повноважень, що передаються ОМС продовжують збільшуватися; 

5. ВВП країни зростає вкрай повільно і ненадійно ; 

6. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно, 

інтервенціями НБУ на валютному ринку, продовжується неконтрольована інфляція;  

7. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення 

інвестицій не зростає;  

8. Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує 

залишатися більше 50% малого і середнього бізнесу; 

9. Підвищується вірогідність збільшення рівня неплатежів населення, що 

призводить до поглиблення кризи в ЖКГ;  

10. Державна підтримка територіальних громад припиняється. 

11. Обсяги ДФРР скорочуються, фінансування проектів остаточно переходить на 

«ручний» режим.  

12. Рівень цифровізації сільської місцевості продовжує залишатись низьким і 

зростає повільними темпами.  

13. Доходи населення у найближчі 2-3 роки будуть відносно низькими , після 

цього – поступово зростатимуть до 2025 року. 

Припущення – місцевий рівень  
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1. Народжуваність у громаді залишається низькою; 

2. Міграційні процеси в громаді залишаються на тому ж рівні;  

3. Економічна активність у громаді залишається на тому рівні, нові робочі місця 

не створюються;  

4. Інвестиційна привабливість (впізнаваність) громади невисока – інвестиції в 

громаду не йдуть; 

5. Обєкти нового будівництва, зокрема дороги будуються за межами громади. 

Кошти обласного бюджету та державного бюджету «обходять» громаду. 

 

Що відбувається  

Загальний негативний тиск здійснюється через періодичні загострення бойових дій 

на Сході та обмеження судноплавства, що призводить до скорочення експорту зерна 

з України та громади. Коронавірусні заходи не є ефективними. До 2025 року кількість 

спостерігатиметься значне скорочення населення всіх старостатів громади, крім 

одного. Відбувається «старіння» віддалених територій громади. Ситуацію 

погіршуватимуть міграційні процеси, працездатне населення покидає громаду в 

пошуках заробітків. Внаслідок податкового тиску, зростання податкових ставок, 

дедалі більшої нестачі кваліфікованих працівників, підприємства громади 

скорочують випуск своєї продукції, а деякі з них закриваються. Внаслідок скорочення 

кількості дітей та відповідно учнів у сільських школах, утримання цих шкіл призведе 

до критичного зростання «освітньої» частки у місцевому бюджеті, не залишаючи 

засобів на розвиток. Через скорочення державного фінансування і фінансування з 

обласного бюджету інфраструктура громади і комунальні об’єкти залишаються у 

критичному стані. Інженерна інфраструктура продовжує зношуватись. Громада 

залишається привабливою тільки наявністю родючих земель, покладів вуглеводнів. 

Решта території не розвивається. 

 

Сценарій сталого розвитку 

 Припущення – національний рівень 

1. Внаслідок тиску Заходу на РФ військове протистояння на Сході України 

припиняється 

2. Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються  

3. Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, децентралізація 

та ін. 

4. Україна входить у стабільний 5-8-річний період середньострокового зростання 

і відновлення економіки  

5. Макрофінансова  і монетарна ситуація стабільна. 

6. Інвестиційна привабливість країни покращується - Україна в найближчі роки 

стає об'єктом посиленого інвестування  

7. Податкова реформа виводить бізнес із «тіні» 
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8. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок 

зростання тарифів на комунальні послуги 

9. Ефективно працює ДФРР  

10. Регіон активно впроваджує Стратегію розвитку та створює ряд туристичних 

маршрутів і туристичних магнітів. 

11.Відповідаючи на виклики енергетичній безпеці України відбувається 

збільшення обсягу геологорозвідувальних робіт із значним забезпеченням приросту 

вітчизняної ресурсної бази на території громади; • галузь видобування вуглеводнів 

швидко розвивається завдяки удосконаленню та забезпеченню стабільності 

фіскального режиму для суб’єктів видобутку вуглеводнів, • проведенню пошуково-

розвідувального буріння на глибокі горизонти та інтенсифікація робіт з розробки 

важковидобувних покладів вуглеводнів, • збільшенню обсягів розвідувального та 

експлуатаційного буріння, а також геофізичних досліджень на родовищах, що 

розробляються; • застосуванню методів інтенсифікації видобутку на наявних 

родовищах, • будівництву дотискних компресорних станцій на родовищах з наявними 

залишковими ресурсами та запасами; •  залучення іноземних інвесторів та партнерів, 

які практикують провідні методи розробки вуглеводнів із застосуванням сучасних 

технологій, для реалізації нових капіталомістких проектів або комплексної - до 

розробки існуючих родовищ; • 

12. Продовжується  удосконалення облікової політики у сфері видобутку 

вуглеводнів та запровадження стандартів прозорості ЕІТІ для видобувних галузей, у 

тому числі розроблення, затвердження та впровадження галузевої методики обліку 

витрат у розрізі окремих родовищ вуглеводнів; • 

13. В Україні  створюються умови для  належного рівня технологічного 

оснащення та залучення провідних компаній світу до геологічного вивчення і 

розробки нафтогазоносних надр з метою підтримання та нарощування обсягів 

вітчизняного видобутку вуглеводнів. 

 

 Припущення – місцевий рівень  

1. Громада стає впізнаваною на регіональному і національному рівні; 

 2. Громада підтримує економічну активність на сільських територіях  

3. Громада формує новий профіль як екологічної і рекреаційної території Сули, а 

також створює привабливі туристичні продукти. 

 4. Громада активно співпрацює з зарубіжними донорами, а також залучає кошти 

з обласного бюджету і ДФРР. 

5. На Яблунівському родовищі відбувається запровадження обліку обсягів 

видобутку вуглеводнів у розрізі окремих свердловин, що дає можливість громаді 

проактивно планувати доходи і видатки. 

6.Запроваджені заходи  з розвитку енергетики призводять до  зростання обсягів 

видобутку на Яблунівському родовищі до 35-45% з відповідним зростанням рентних 

доходів  місцевого бюджету. 
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7. На рівні громади видобувні компанії здійснюють планування та запровадження 

комплексу заходів, спрямованих на поводження із зазначеними обсягами відходів, 

забруднених техногенно-підсиленими джерелами природного походження. 

 

Що відбувається  

У громаду заходять інвестори, створюючи потужності у сфері переробки та нові 

робочі місця. Незначні капітальні інвестиції у розвиток рекреаційної інфраструктури 

формують на території громади привабливі зони відпочинку та оздоровлення, зростає 

популярність «туризму вихідного дня». Зростання попиту на екологічну 

сільськогосподарську продукцію активізує сільських мешканців громади до 

вирощування нових культур: овочі, ягоди, баштанні культури, розведення овець і кіз . 

Відроджується місцевого будівництва з екологічних матеріалів. Місцева екологічна 

продукція популяризується на фестивалях і святкуваннях, які стають відомими у 

регіоні і приваблюють щораз більше учасників. Відбувається ремонт дороги, по якій 

туристи та гості громади можуть приїхати з Києва, курортів Миргорода та Полтави. 

Внаслідок реорганізації у системі освіти зростає якість освітніх послуг.  

На території громадами відбувається зменшення негативного впливу на 

навколишнє середовище певних речовин, які використовуються або утворюються у 

процесі виробництва, зокрема бурових розчинів, які утворюються при бурінні 

свердловин тощо. 

Громада після реалізації цього цієї стратегії виходить на етап скорочення 

видобутку вуглеводнів більш потужною і підготовленою. 
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Розділ 7. Моніторинг та впровадження Стратегії 

З початку роботи зі стратегічного планування було наголошено на важливості 

впровадження та Моніторингу реалізації Стратегії розвитку громади являється 

важливим елементом впровадження Стратегії. Вданому розділі описано систему 

моніторингу її виконання та систему індикаторів впровадження.  

У роботі над Стратегією брали участь жителі громади, представники бізнесу, 

органу місцевого самоврядування, освітніх установ, громадських та інших 

організацій. 

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії, 

необхідно створити систему моніторингу її реалізації. Така система має включати 

Орган з моніторингу – Комітет з управління впровадженням Стратегії та Документ – 

Положення про систему моніторингу впровадження Стратегії. 

Забезпечення реалізації – це управлінське завдання, яке передбачає контроль за 

діяльністю організацій, які задіяні у процесі впровадження Стратегії. Цим має 

займатись Комітет з управління впровадженням, створений за принципом гендерної 

збалансованості з представників органу місцевого самоврядування, громадськості, 

бізнесу, приватних підприємців, представників об’єднань громадян. Питання 

впровадження проектів і заходів Стратегії мають належати виключно до компетенції 

Комітету з управління впровадженням. Саме Комітет з управління впровадженням 

Стратегії є відповідальним за забезпечення актуальності та реалістичності 

стратегічних і оперативних цілей та за їх досягнення. 

У ході моніторингу Стратегії вирішуються такі завдання: 

• контроль за реалізацією Стратегії в цілому; 

• оцінка ступеню досягнення прогресу за стратегічними напрямами, виконання 

стратегічних і оперативних цілей, надання інформації для корегування цілей; 

• підтримка в робочому стані системи стратегічного планування. 

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників 

(індикаторів) за кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення запланованих 

результатів. 

Для моніторингу результативності та ефективності впровадження Стратегії 

розробляється система індикаторів.  

Рівні моніторингу: 

Підсумки моніторингу підводяться один раз на півроку у вигляді піврічних звітів. 

Фіксуються та аналізуються: а) ступінь виконання кожного завдання проектах; б) 

невиконані завдання, причини відхилення, пропозиції; в) дані за індикаторами, що 

відображають результат реалізації проектів; г) оцінка потреб у фінансуванні; д) 

пропозиції щодо вдосконалення діючої системи моніторингу. 

Пропозиції з корегування Стратегії за стратегічними та оперативними цілями, 

проектами та завданнями можуть вноситися: 
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• членами Комітету з управління впровадженням Стратегії; 

• депутатами сільської ради; 

• зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та 

мешканцями. 

Для всіх можливих форм організації процесу моніторингу головним є проведення 

ретельного відслідковування виконання завдань і реалізації проектів, коригування та 

актуалізація Стратегії з огляду на зміну ситуації, оскільки одні проекти будуть 

завершені, а деякі замінено іншими. 

Члени Комітету з управління впровадженням Стратегії, повинні відстежувати, щоб 

стратегічні й оперативні цілі, завдання залишалися актуальними та реалізовувалися. 

Комітет збирається з встановленою періодичністю (але не менше одного разу на 

півроку) для оцінки досягнутих результатів і внесення запропонованих змін. Проекти 

рішень щодо змін до Стратегії виносяться на розгляд сільської ради. 

Показники оцінки реалізації Стратегії 

(індикатори досягнення результату) 

Загальні показники 

1.  Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на одного мешканця 

2.  Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на одного мешканця 

3.  Середня місячна заробітна плата по громаді 

4.  Загальний обсяг експорту 

5.  Чисельність населення 

Економічний розвиток громади і продуктивна зайнятість 

1.  Кількість зареэстрованих СГД 

2.  Створення постачальницького кооперативу 

3.  Створення комунального господармтва по овочівництву 

4.  Розроблено комплексний план з просторового розвитку 

5.  Зростання кількості поголів’я ВРХ 

6.  Зростання суми залучених коштів обласних та державних програм підтримки 

агросектору 

7.  Створена рада малих та середніх агровиробників громади 

8.  Кількість проведених заходів ради малих та середніх агровиробників громади 

9.  Кількість реалізованих інвестиційних проектів 

Поліпшення якості життя жителів громади 

1. Створення моделі козацького куреня 

2. Кількість проведених етнофестивалів 

3. Створення туристичної продукції на базі Урочища «Шумейкове» 

4. Розробка туристичного маршруту на території громади 

5. Упорядкування існуючих та виявлення нових поховань 

6. Кількість відновлених шкіл Сластіона 

7. Кількість проведених фестивалів з рибальства, автораллі, агрофестивалів 

8. Створення станції безпеки 

9. Розробка єдиного бренду громади 

10. Створення схеми санітарної очистки громади 

11. Впровадження системи роздільного збору ресурсоцінних фракцій 

12. Кількість благоустроєних зон відпочинку 

13. Кількість створених скверів 
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14. Будівництво малої системи каналізування 

15. Економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів 

16 Економія енергетичних ресурсів в результаті впровадження енергоефективних 

заходів 

17. Зменшення / збільшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними та пересувними джерелами забруднення 

18. Ремонт приміщення Сенчанської АЗПСМ 

19. Оновлення автопарку АЗПСМ 

20. Кількість спортивних споруд та об'єктів введених в експлуатацію 

21. Кількість громадян, охоплених спортивними секціями (розмежовані за статтю дані) 

22. Кількість створених інфраструктурних об’єктів 
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Додатки 

 Додаток 1 

 до розпорядження сільського  

 голови від 09.12.2020 року №88 

 

 

 

 

 

 

 СТРАТЕГІЯ 

 РОЗВИТКУ СЕНЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

на період до 2027 року 

 

 

 

 

 

Розробники: 

Робоча група із розробки Стратегії розвитку Сенчанської сільської територіальної 

громади на період до 2027 року1. 

 

Загальний методологічний та організаційний супровід: 

Аналітичного Центру «Бюро економічних та соціальних досліджень  

 

 

 

 

 

 

___________ 
1 Склад робочої затверджений розпорядженням голови Сенчанської сільської ради від 09.12.2020 року №88 
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 Додаток 2 

 до розпорядження сільського  

 голови від 09.12.2020 року № 88 

Склад 

Робочої групи з підготовки проекту Стратегічного плану розвитку 

Сенчанської СТГ 

1. 
Сліпухова Наталія 

Вікторівна 
голова робочої групи, сільський голова 

2. 
Штефан Вадим 

Григорович 

генеральний директор Аналітичного Центру «Бюро 

економічних та соціальних досліджень» 

3. Олександр Лісняк директор ТОВ «Центр практичної екології» 

4. 
Кірзенко Ярослав 

Володимирович 

секретар робочої групи, начальник відділу 

економічного розвитку та інвестицій Сенчанської 

сільської ради 

5. 
Погрібняк Олеся 

Василівна 

еколог відділу земельних відносин, комунальної 

власності, ЖКГ та екології Виконавчого комітету 

Сенчанської сільської ради 

6. 
Гуртовий Сергій 

Віталійович 

староста сіл Вирішальне, Часниківка, Високе, 

Бешти, Сльозиха, Гірки, Шкадрети Сенчанської 

ОТГ 

7. 
Сахно Олександр 

Анатолійович 

староста сіл Корсунівка, Вовківське, Потоцківщина, 

Пласківщина, Саранчине Сенчанської ОТГ 

8. 
Макаренко Сергій 

Миколайович 

староста сіл Їсківці, Скоробагатьки, Яблунівка, 

Овдіївка, Дрюківщина Сенчанської ОТГ 

9. 
Пономаренко Наталія 

Михайлівна 
староста села Ждани Сенчанської ОТГ 

10. 
Горбань Олена 

Олександрівна 
староста сіл Шеки, Хитці Сенчанської ОТГ 

11. 
Підлісний Віталій 

Анатолійович 
Начальник ЦВНГК ГПУ «Полтавагазвидобування» 

12. 
Колеснік Юрій 

Вікторович 
генеральний директор ТОВ «Сенча» 

13. Бугай Іван Іванович житель села Скоробагатьки, підприємець 

14. 
Осаулко Валерій 

Миколайович 
житель села Шеки, підприємець 

15. 
Темченко Олександр 

Васильович 
житель села Ждани, підприємець 

16. 
Середняк Олена 

Григорівна 
жителька села Вирішалне, підприємець 

17. 
Трудненко Костянтин 

Вікторович 

директор ТОВ «Агротайм» 

заступник директора з виробничих питаннь ТОВ 

«Корсунівське» та 

ТОВ Вирішальне-Агро 
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Додаток 3 

Проби питної води по населеним пунктам громади 
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Додаток 4 

Результати екологічного опитування громадян 
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Додаток 5 

Результати опитування мешканців громади 
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