
План заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії
за програмою 2. Забезпечення комфортних умов у громаді та високої якості життя громадян

№ Стратегічні цілі та проекти Координатор,
відповідальний
за супровід та

моніторинг

Прогнозна
вартість
проєктів

Обсяг фінансових ресурсів,
тис.грн.

Джерела
фінансування

Показники
оцінки

ефективності2022 2023 2024

Напрям 2.1. Розвиток ринку праці та турбота про найбільш вразливі верстви населення
2.1.1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання роботодавців у створенні нових робочих місць
2.1.1.1. Організація ярмарок вакансій, презентації

підприємств  для  ознайомлення
незайнятих  громадян  з  потенційними
роботодавцями

Міський центр
зайнятості

не 
потребує

Кількість
заходів,

учасників
(од)

2.1.2.Сприяння створенню суб’єктів підприємницької діяльності з числа безробітних громадян
2.1.2.1. Проведення семінарів, тренінгів, круглих

столів та інших тематичних заходів щодо
можливостей  організації  і  розширення
власної  справи,  в  тому  числі  в  Центрі
розвитку підприємництва «ПровідНик»

Міський центр
зайнятості

не 
потребує

Кількість
заходів(од)

2.1.2.2. Стимулювання  розвитку
підприємницької  ініціативи  клієнтів
служби  зайнятості  шляхом   надання
одноразової  допомоги  для  організації
підприємницької діяльності

Міський центр
зайнятості

не 
потребує

Кількість
(осіб)

2.1.3. Створення служби «Соціальне таксі»
2.1.3.1. Придбання  спеціалізованого  авто  для

служби «Соціальне таксі»
Територіальний

центр 
соціального

обслуговування
(надання

соціальних
послуг) 

1 752,0 1 400,0 352,0
Місцевий
бюджет

Кількість
наданих

послуг (од)

2.1.4. Створення Центру реінтеграції бездомних осіб
2.1.4.1. Реконструкція  будівлі  Комунального

закладу «Центр обліку бездомних осіб та
будинок  нічного  перебування»
Костянтинівської  міської  ради  для
розміщення  Центру  реінтеграції
бездомних осіб

КЗ «Центр
обліку

бездомних осіб
та будинок

нічного
перебування»

7 500,0 7 500,0
Місцевий
бюджет

Кількість
наданих

послуг (од)



2.1.5. Модернізація Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю
2.1.5.1. Реконструкція  приміщення  будівлі

Центру  комплексної  реабілітації  дітей  з
інвалідністю, та придбання обладнання 

Центр
комплексної
реабілітації

дітей з
інвалідністю

7 000,0 7 000,0
Місцевий
бюджет

Кількість
наданих
послуг,

обладнання
(од)

2.1.6. Створення Центру надання соціальних послуг
2.1.6.1. Капітальний  ремонт  покрівлі  та

внутрішніх  приміщень  будівлі  по  вул.
Шмідта,  24А  для  розміщення  Центру
надання соціальних послуг

УСЗН 

10 000,0 800,0 9 200,0
Місцевий
бюджет

Кількість
наданих
послуг,

обладнання
(од)

2.1.7. Підвищення якості та доступності адміністративних  та соціальних послуг
2.1.7.1. Реконструкція  Центру  надання

адміністративних послуг 
ЦНАП

2 000,0 2 000,0
МТД, інші

джерела
Кількість

послуг(од)
2.1.7.2. Благоустрій  території  управління

соціального захисту населення 
УСЗН

7 182,3 7 182,3
Місцевий
бюджет

Площа (м2),
встановлено,
придбано (од)

Напрям 2.2. Забезпечення населення якісними комунальними послугами
2.2.1. Підвищення рівня житлових умов громадян
2.2.1.1. Обладнання  житлових  будинків

приладами  обліку  водопостачання,
теплопостачання

Управління
комунального
господарства,

КП «СЄЗ»

600,0 200,0 200,0 200,0
Місцевий
бюджет

Кількість
будинків,
приладів

(од)
2.2.1.2. Оновлення житлового фонду Управління

комунального
господарства,

КП «СЄЗ»

1 500,0 500,0 500,0 500,0
Місцевий
бюджет

Кількість
(од, м2, п.м.,

км)

2.2.1.3. Реконструкція  внутрішньо  квартальних
мереж  водопостачання   мікрорайону
«Цинковий»  (вул.  6-го  Вересня,
лівобережна,  Б.Хмельницького,  пр.
Ломоносова) в м. Костянтинівка»

Управління
комунального
господарства,

КП «СЄЗ»
31 810,0 31 810,0

Місцевий
бюджет,

МТД

Протяжність
відремонтова

них мереж
(п.м.)

2.2.1.4. Реконструкція  внутрішньо  квартальних
мереж  водовідведення   мікрорайону
«Цинковий»  (вул.  6-го  Вересня,
лівобережна,  Б.Хмельницького,  пр.

Управління
комунального
господарства,

КП «СЄЗ»

43 296,0 43 296,0 Місцевий
бюджет,

МТД

Протяжність
відремонтова

них мереж
(п.м.)



Ломоносова) в м. Костянтинівка»
2.2.2. Підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
2.2.2.1. Надання  фінансової  допомоги  для

підтримки  об'єднань  співвласників
багатоквартирних будинків

Управління
комунального
господарства 4 300,0 2 300,0 1 000,0 1 000,0

Місцевий
бюджет

Кількість
ОСББ, яким

надано
фінансову

допомогу (од)
2.2.2.2. Проведення  інформаційно-

роз'яснювальної  роботи  щодо  створення
органів  самоорганізації  населення  та
ОСББ

Управління
комунального
господарства

60,0 10,0 20,0 20,0
Місцевий
бюджет

Кількість
заходів,

постерів,
листівок (од)

2.2.3. Благоустрій території громади
2.2.3.1. Капітальний  ремонт  мереж  зовнішнього

освітлення
Управління

комунального
господарства

4 758,34 3 758,34 500,0 500,0

Місцевий
бюджет,

МТД,  інші
джерела

Протяжність
відремонтова

них мереж
(км)

2.2.3.2. Поводження  з  безпритульними
тваринами 

Управління
комунального
господарства

4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0
Місцевий
бюджет

Кількість
тварин (од)

Напрям 2.3. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури громади

2.3.1. Відновлення дорожнього господарства та безпечний рух у громаді

2.3.1.1. Капітальний ремонт автодоріг громади та
дорожньої інфраструктури 
(дороги, світлофори, зупинки)

Управління
комунального
господарства 108 970,0 67442,6 35052,8 6474,6

Місцевий
бюджет,

МТД,  інші
джерела

Відремонтова
но доріг(км),

зупинок,
світлофорів

(од)
2.3.1.2. Розробка Програми «Безпечний рух» Управління

комунального
господарства

не
потребує

Місцевий
бюджет

Заходи
Програми

(од)
2.3.1.3. Капітальний  ремонт  мосту  через  річку

Наумиха на  автошляху  в  напрямок
с.Іванопілля коло нафтобази

Управління
комунального
господарства

20 000,0 20 000,0
Інші

джерела

Відремонтов
ано доріг,

мостів (км)
2.3.2. Розвиток муніципального транспорту громади
2.3.2.1. Відновлення  транспортного  напрямку  в

комунальному підприємстві та придбання
транспорту - муніципального автопарку

МКП
«Комунтранс» 4 000,0 2 000,0 2 000,0

Інші
джерела

Заходи Програми
розвитку

муніципального
автомобільного
пасажирського



транспорту
громади (од)

2.3.3. Цифровізація транспортної інфраструктури громади
2.3.3.1. Оснащеність  пасажирських  автобусів

приладами для перевезення інвалідів 
Управління

комунального
господарства 

50,0 50,0
Кошти

підприємств

Кількість
автобусів,

обладнання
(од)

2.3.3.2. Встановлення  GPS трекерів Управління
комунального
господарства 

117,0 117,0
Кошти

підприємств

Кількість
GPS трекерів

(од)

Напрям 2.4. Охорона здоров′я та здоровий спосіб життя людей
2.4.1. Підвищення якості та загальної доступності медичних послуг у громаді
2.4.1.1. Розширення  реабілітаційних  послуг

населенню.  Удосконалення  роботи
відділення відновлювального лікування з
фізіотерапевтичною допомогою, масажем
та  лікувальною  фізкультурою.
Наповнення його відповідними кадрами:
лікарями  з  фізичної  та  реабілітаційної
медицини,  фізичними  терапевтами,
ерготерапевтами,  лікарем-
психотерапевтом

КНП «БЛІЛ

КМР», КП
«ЦПМСД

Костянтинівс
ької міської

ради»

не потребує Заходи
Програми щодо
удосконалення

мотивації
медперсоналу;

укомплектованіс
ть медичними
працівниками
(%);кількість
фахівців, які
підвищили

кваліфікацію
(осіб)

2.4.1.2. Проведення  повної  комп'ютеризації  для
стабільного  функціонування  медичної
інформаційної системи (МІС)

КП «ЦПМСД
Костянтинівс
ької міської

ради»

540,0 150,0 180,0 210,0
Місцевий
бюджет

Кількість
придбаної

техніки (од)

2.4.1.3. Вдосконалення  роботи  клініко-

діагностичної  лабораторії КП  «ЦПМСД
КМР»:  впровадження  лабораторного
модуля МІС, оновлення обладнання

КП «ЦПМСД
Костянтинівс
ької міської

ради»

250,0 50,0 100,0 100,0
Місцевий
бюджет

Кількість
придбаного
обладнання,
послуг (од)

2.4.1.4. Забезпечення медикаментами 
пільгової категорії населення

КП «ЦПМСД
Костянтинівс
ької міської

ради»

820,0 250,0 270,0 300,0
Місцевий
бюджет

Кількість
пільговиків,

забезпечених
медикамента

ми (осіб)

2.4.2. Посилення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання основним інфекційним та неінфекційним захворюванням



2.4.2.1. Просвітницька  робота  з  населенням
громади 

КП «ЦПМСД
Костянтинівськ

ої міської
ради»,  КНП
«БЛІЛ КМР» 405,0 120,0 135,0 150,0

Місцевий
бюджет

Частка
населення,
охопленого

профілактичн
ими

оглядами,
щепленнями

(%)

2.4.3. Реалізація програм медичних гарантій за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ)
2.4.3.1. Укладання договорів з НСЗУ  КНП «БЛІЛ

КМР»
не

потребує
Кількість
укладених

договорів (од)
2.4.3.2. Створення умов для втілення додаткових

пріоритетних пакетів медичних послуг та
укладення відповідних договорів з НСЗУ

КНП «БЛІЛ
КМР»

не
потребує Кількість

укладених
договорів (од)

2.4.4. Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я
2.4.4.1. Реконструкція  та  капітальний  ремонт

будівель  закладів  охорони  здоров’я,  та
придбання медичного обладнання 

КНП «БЛІЛ
КМР»,   КНП

«Міська
стоматологічна

поліклініка
КМР»

198 000,0 82 000,0 60 000,0 56 000,0

Місцевий
бюджет,

ДФРР, МТД,
інші

джерела

Кількість
відремонтова
них будівель,
придбаного
обладнання

(од)
Напрям 2.5. Розвиток комфортного та якісного навчального середовища громади

2.5.1.Трансформація закладів освіти громади
2.5.1.1. Створення  ефективної  мережі  закладів

дошкільної  освіти  (відкрито,
реорганізовано, ліквідовано)

Управління
освіти 

не потребує
Кількість
ЗДО (од)

2.5.1.2. Відкриття груп із різним режимом роботи
(інклюзивні,  спеціальні,  профільні,
сезонні)

Управління
освіти 

не потребує Кількість
створених
груп (од)

2.5.1.3. Створення  та  розвиток  опорних  шкіл  в
територіальних громадах

Управління
освіти 

не потребує Кількість
опорних шкіл

(од)
2.5.1.4. Оптимізація закладів загальної середньої

освіти  (ліквідація,  реорганізація
(пониження ступеня, створення)

Управління
освіти 

не потребує Кількість
оптимізованих

ЗЗСО (од)

2.5.2. Забезпечення безпечних умов для якісного і безпечного харчування дітей у закладах освіти громади



2.5.3. Створення умов для здобуття освіти дітям з особливими освітніми потребами
2.5.3.1. Відкриття  на  базі  закладів  освіти

інклюзивних класів/груп, що задовольняє
100% потребу в інклюзивній освіті

Управління
освіти 

не потребує Кількість
ЗЗСО,

інклюзивних
класів/груп

2.5.4. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти громади
2.5.4.1. Капітальний ремонт закладів освіти Управління

освіти
420 000,0 175 000,0 210 000,0 35 000,0

Місцевий
бюджет,

ДФРР, МТД,
інші

джерела

Відремонтова
но будівель

(од)

2.5.4.2. Оновлення  фонду  шкільних  бібліотек,
створення мережі електронних бібліотек

Управління
освіти

150,0 50,0 50,0 50,0
Інші

джерела
Кількість

(од)
2.5.5. Оновлення парку шкільних автобусів

2.5.5.1.  Придбання  двох  «Шкільних
автобусів» на 30 місць 

Управління
освіти

4 102,0 1 980,0 2 122,0

Місцевий
бюджет,

ДФРР, МТД,
інші

джерела

Кількість
придбаних
автобусів

(од)

Напрям 2.6.  Гармонійний фізичний і духовний розвиток людини

2.6.1. Підвищення доступності культурних послуг, підтримка культурно-мистецького простору, організація змістовного дозвілля населення

2.6.1.1. Підтримка та розвиток парків та
скверів громади

Управління
культури,
молоді та

спорту
Парк

Ювілейний 

70 000,0 50 000,0 20 000,0

Місцевий
бюджет,

ДФРР, МТД,
інші

джерела

Кількість
проведених
заходів (од)

2.6.1.2. Укріплення матеріально-технічної
бази закладів культури, дозвілля 

Управління
культури,
молоді та

спорту
3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Місцевий
бюджет,

ДФРР, МТД,
інші

джерела

Кількість
придбаного
обладнання

(од)

2.6.2. Підтримка молодіжних ініціатив, поліпшення умов для самореалізації молоді, активізація патріотичного виховання 
серед учнівської та студентської молоді громади
2.6.2.1. Створення Молодіжної ради Управління

культури,
молоді та

не
потребує

Кількість
охопленої

молоді,



спорту заходів (од)
2.6.3. Підтримка та підвищення рівня життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2.6.3.1. Реалізація Програми «Підтримка сім`ї та

захист  прав  дітей,  які  залишилися  без
батьківського піклування» 

Служба у
справах дітей

300,0 100,0 100,0 100,0
Місцевий
бюджет

Кількість
наданих
послуг,

(од)

2.6.3.2. Придбання  квартир  для  дітей-сиріт  та
дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, осіб з їх числа

Управління
комунального
господарства,

служба у
справах дітей

1 880,0 480,0 600,0 800,0
Місцевий
бюджет

Кількість
придбаних

квартир (од)

2.6.3.3. Придбання  автомобілів  для  дитячих
будинків сімейного типу (ДБСТ)

Управління
комунального
господарства,

служба у
справах дітей

1 000,0 1 000,0
Місцевий
бюджет

Кількість
придбаних
автомобілів

(од)

2.6.4. Запобігання та протидія домашньому  насильству
2.6.4.1. Утримання  мобільної  бригади  для

надання  соціально-психологічної
допомоги  особам,  які  постраждали  від
домашнього  насильства  і  насильства  за
ознакою статі

Управління
культури,
молоді та

спорту
Центр

соціальних
служб для

сім’ї, дітей та
молоді

1 336,0 436,0 450,0 450,0
Місцевий
бюджет

Кількість
рейдів,
заходів,

листівок,
білбордів,

відеороликів
(од)

2.6.5. Створення гендерного профілю громади
2.6.5.1. Виготовлення  інформаційної  продукції

щодо  гендерної  рівності  та  підвищення
ролі жінок

Управління
культури,
молоді та

спорту

15,0 5,0 5,0 5,0

Місцевий
бюджет,

інші
джерела

Кількість
виготовленої

продукції
(од)

2.6.6. Залучення населення до фізичної культури та спорту, організація спортивно-оздоровчої роботи, систематичних занять фізичною 
культурою та спортом через наближення та доступність
2.6.6.1. Пропаганда  та  формування  здорового

способу життя
Управління
культури,
молоді та

спорту

37,0 10,0 12,0 15,0 Місцевий
бюджет

Кількість
проведених

заходів,
листівок,
білбордів,

відеороликів



(од)
2.6.6.2. Зміцнення  та  оновлення  матеріальної

бази  закладів  фізичної  культури  та
спорту

Управління
культури,
молоді та
спорту,
ДЮСШ

55 000,0 55 000,0

Місцевий
бюджет,

МТД, ДФРР,
інші

джерела

Кількість
оновлених
будівель,

придбаного
обладнання

(од)
2.6.6.3. Будівництво  спортивних  майданчиків  та

встановлення вуличних тренажерів 
Управління
культури,
молоді та
спорту,

Управління
комунального
господарства

1 500,0 500,0 500,0 500,0

Місцевий
бюджет Кількість

спортивних
майданчиків,

вуличних
тренажерів (од)

2.6.7. Модернізація бібліотечного простору
2.6.7.1. Підтримка  функціонування  центру

«Молодіжк@» 
Управління
культури,
молоді та

спорту

90,0 40,0 50,0

Місцевий
бюджет

Кількість
придбаного
обладнання

(од)
2.6.7.2. Реалізація проєкту «Кліп мульти-студія» Управління

культури,
молоді та

спорту

200,0 100,0 100,0

Місцевий
бюджет

Кількість
придбаного
обладнання

(од)
2.6.8. Формування сучасної інфраструктури у сфері культури та дозвілля
2.6.8.1. Капітальний  ремонт  будівель  сфери

культури та дозвілля
Управління
культури,
молоді та

спорту
ДК Октябрь

100 000,0 2 000,0 98 000,0

Місцевий
бюджет,

МТД, ДФРР,
інші

джерела

Кількість
відремонтова

них
будівель(од)

2.6.8.2. Створення  сучасного  кінотеатру  на  380
місць

КП «ОПтК
Костянтинівськ

ої міської
ради»

15 500,0 15500,0

Місцевий
бюджет,

МТД, ДФРР,
інші

джерела
2.6.9. Розвиток туризму, в тому числі зеленого туризму
2.6.9.1. Створення  туристично-інформаційного

центру (відділу, структурного підрозділу)
Костянтинівської міської ради

Управління
культури,
молоді та

спорту

не
потребує

Розробка
концепції

2.6.9.2. Розробка нових туристичних маршрутів, Управління 6 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 Місцевий Кількість



облаштування  та  підтримка  створених
маршрутів  для  пішохідного  та
велосипедного  туризму  на  території
громади

культури,
молоді та

спорту

бюджет,
МТД, ДФРР,

інші
джерела

туристичних
маршрутів

(од)

2.6.9.3. Облаштування місць для масового 
відпочинку людей (пляжів) в 
с.Білокузьминівка

Білокузьми-
нівський

старостинський
округ

400,0 200,0 200,0

Місцевий
бюджет, інші

джерела
Заходи (од)

Напрями 2.7. Безпека населення та територій громади
2.7.1. Забезпечення безпеки та захисту населення і територій громади
2.7.1.1. Створення Центру безпеки у громаді Відділ з питань

надзвичайних
ситуацій,

оборонної та
мобілізаційної

роботи

700,0 700,0

Місцевий
бюджет

ПКД (од)

2.7.2. Зміцнення  матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів
2.7.2.1. Трансформація  пожежно-рятувальної

частини  та  участь  у  переоснащенні
пожежно-рятувальних підрозділів міської
пожежної команди.

Відділ  з
питань НС,

оборонної та
мобілізаційної

роботи

480,0 150,0 150,0 180,0

Місцевий
бюджет

Кількість
ПКД,

технічного
обладнання

(од)
2.7.2.2. Приведення  наявного  фонду  захисних

споруд  цивільного  захисту  у  готовність
(відновлено  функціонування   ЗПУ,
відремонтовані  та  обладнані  наявні
захисні споруди цивільного захисту)

Відділ  з
питань НС,

оборонної та
мобілізаційної

роботи

1 200,0 400,0 400,0 400,0

Місцевий
бюджет

Кількість
відремонтова

них та
обладнаних

захисних
споруд (од)


