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Звернення сільського голови до громади 
Шановні пані та панове! 

Наша Миколаївська територіальна громада об'єднує усіх мешканців, які тут проживають та 

працюють, у бажанні жити краще.  

Ми прагнемо використати наші сильні сторони: це, територіальна компактність, це, зручність 

розташування, це існуючий на наших землях прибутковий та міцний бізнес, це родючі ґрунти 

і велика кількість водойм, це, фінансова платоспроможність, це, звісно, наші працьовиті 

люди та фахова місцева влада. Зрозуміло, що без розробки якісної Стратегії  розвитку наша 

громада не має сталих та далекоглядних «рецептів» розвитку. 

Ми тримаєте документ, розроблений робочою групою 

Миколаївської сільської ради, за участю мешканців та 

фахівців нашої  територіальної громади.  В основу 

Стратегії розвитку покладено думки мешканців 

представників громадськості, експертів, представників 

бізнесу та виконавчих органів сільської ради про 

майбутнє нашої громади, як фінансово самодостатньої, 

екологічно чистої, зі сприятливим бізнес-

середовищем, розвиненими підприємствами, 

красивою та з комфортною для проживання 

територією. 

Шляхи реалізації Стратегії розвитку нашої Миколаївської громади до 2027 року складаються 

з двох напрямів, це, передусім, створення умов для сталого розвитку економіки та 

упорядженні достойних умов для проживання усіх мешканців громади. 

Ми запрошуємо усіх об’єднатися заради спільної мети – підвищення добробуту нашої 

громади. Ми радо будемо вітати усіх інвесторів, котрі погодяться перенести або створити 

свій бізнес на нашій території, усіх громадян, котрі побажають переїхати та стати добрими 

сусідами. Ефективний рух до запланованих цілей буде можливим, якщо всі, або якомога 

більше членів територіальної громади, долучяться до 

реалізації завдань, передбачених Стратегією. В такому разі 

Стратегія принесе реальну користь нашій громаді і кожному 

її мешканцю.       

Слова вдячності - всім розробникам цього документу та 

найбільш активним та небайдужим мешканцям сільської 

ради.    

Наполегливо і цілеспрямовано втілюймо в життя намічені 

проекти, адже це наше реальне майбутнє, тут будуть жити 

наші діти та онуки. Тільки спільними зусиллями ми зробимо 

нашу громаду краще! 

З повагою,  
сільський Голова     

Сергій Самотой 
 
 

 
Щоб отримати друковану копію 
цієї Стратегії, зверніться до 
Шаповал Наталії Іванівни,  
начальника відділу економічного 
розвитку та залучення інвестицій 
Адреса: 42322, Сумська обл., 
Сумський р-н, с. Миколаївка, вул. 
Шевченка, буд. 1  
Телефон: + (0542) 676-670 
Електронна пошта: 
ekonomist_mykolaivka@ukr.net 
Веб-сайт: 

https://nikolaevka.rada.today 
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РОЗДІЛ 1.    ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЇ  

1.1.   Історія створення стратегічного плану. 

 
Громада утворена 30 грудня 2016 року відповідно до Закону України «Про добровільне 

об'єднання територіальних громад», відповідно до абзацу першого пункту 71 розділу V 
“Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 723-р, 
постанови Центральної виборчої комісії від 7 жовтня 2016 року № 437 «Про перші вибори 
депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних 
сільських, селищних, міських голів 18 грудня 2016 року» та рішеннями сесії  Миколаївської 
сільської ради 30 грудня 2016 року. 

Миколаївська сільська територіальна громада (КОАТУУ: 5924785400) розташована у 
західній частині Сумського району Сумської області.  

Адміністративний центр громади - село Миколаївка. До складу Миколаївської 
територіальної громади входять шість сільських рад, 21 село та 1 селище: Миколаївська 
сільська рада (с. Миколаївка, с. Спаське), Кекинська сільська рада (с. Кекине, с. Капітанівка), 
Постольненська сільська рада (с. Постольне, с. Бурчак, с. Лікарське, с. Степаненкове), 
Северинівська сільська рада (с. Северинівка, с. Васюківщина, с. Вербове, с. Гриценкове, с. 
Линтварівка, с. Мар’ївка, с. Над’ярне, с. Перехрестівка, с. Склярівка, с. Соколине, с. Софіївка, 
селище Рогізне), Кровненська сільська рада (с. Кровне, с. Руднівка), Яструбинська сільська 
рада (с. Яструбине, с. Бондарівщіна, с. Графське, с. Діброва) 

У громади вже був попередній досвід складання Стратегічного плану розвитку. У 2018 
році він був розпочатий, але горизонт планування був встановлений на два роки, що не дало 
можливості створити якісний програмний документ. 

На початку 2021 року було прийнято рішення створити багаторічну Стратегію розвитку 
громади. До необхідності створення нової Стратегії  розвитку Миколаївської сільської ради 
також слід додати наступні події та аргументи:  

1. Завершена реформа децентралізації у частині добровільного об’єднання, 
2. Прийнята нова Стратегія розвитку Сумської області на 2021 - 2027 рр. з розробкою 

СМАРТ спеціалізації регіону, 
3. Прийнята нова державна Стратегія регіонального розвитку України на 2021- 2027 рр. 

З метою отримання сталого результату в процесі довгострокового планування було 
вивчено досвід інших громад та наробки експертного середовища, яке спеціалізується на 
розробці планів розвитку територій. Було прийнято рішення  про залучення зовнішнього 
експерта до процесу стратегування. Консультативна експертна підтримка, залучення 
власних фахівців, лідерів думок, представників бізнесових кіл та мешканців до роботи над 
Стратегією  розвитку громади забезпечило професійний та збалансований підхід до 
планування. 

 

1.2.   Методика розробки стратегічного плану розвитку Миколаївської сільської ради 

 
Можливості кожної громади залежать не стільки від розміру наявних і потенційних 

ресурсів, скільки від ціленаправленої взаємодії цих ресурсів. Отже, для успішного процесу 
економічного розвитку потрібна, перш за все, координація дій усіх зацікавлених політичних, 
економічних і суспільних сил громади. У забезпеченні такої координації і полягає місія 
місцевої влади.  

Політична складова цієї місії - прийняття популярних рішень, де критерій – це 
відповідність очікуванням мешканців.  
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Адміністративна складова місії органу місцевого самоврядування - прийняття 
ефективних рішень. Критерій істини у цьому випадку - оптимальне використання суспільних 
ресурсів.  

Компроміс цих двох складових досягається лише у взаємодії всіх зацікавлених сторін 
громади, які мають можливість впливати на рішення влади.  

Найкращим інструментом для координації дій громади є планування місцевого 
економічного розвитку, що є складовою стратегічного управління. 

Стратегічне планування є процесом цілепокладання, тобто постановки цілей, з різним 
терміном реалізації, та вибору засобів для їх досягнення. Завдяки цілепокладанню 
керівники та фахівці органів місцевого самоврядування, з однієї сторони, отримують суттєве 
джерело мотивації, з іншої сторони, мають затверджений громадою дороговказ з чітко 
описаними індикаторами виконання. 

 
Головні висновки з процесу Стратегічного планування: 
Стратегія об‘єднала лідерів громади, підприємців та громадян для створення публічно-

приватного партнерства. 
Стратегія визначила унікальні особливості та конкурентні переваги громади, що 

ґрунтуються на природних, матеріальних, фінансових, трудових, соціальних, 
інтелектуальних ресурсах. За належної організації та об’єднанні зусиль, ці ресурси будуть 
використані для місцевого розвитку. 

Стратегія має вплив на місцевий інвестиційний клімат та ресурсну спроможність 
громади, та, як наслідок, на рівень життя всіх мешканців. 

Питання залучення інвестицій для місцевих підприємств та розвитку інфраструктури, 
збереження довкілля і забезпечення гідної якості життя взаємопов'язані. Успішна робота 
над цими питаннями можлива лише за умови сприйняття їх як цілісної системи. 

Стратегія пов'язана з іншими документами стратегічного характеру, місцевими та 
регіональними програмами, які вже ухвалені і виконуються відповідними органами. 

 

1.2.1.  Джерела інформації та законодавчі основи стратегічного планування. 
 
При розробці Стратегічного плану розвитку Миколаївської сільської ради були 

використані методологія та наробки наступних документів: 
- Стратегії  регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки (рішення 

другої сесії Сумської обласної ради восьмого скликання від 11.12.2020 року), 
- Плану заходів з реалізації Стратегії  регіонального розвитку Сумської області 

на 2021-2023 роки (рішення другої сесії Сумської обласної ради восьмого скликання від 
11.12.2020 року),  

- Постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 932 «Про 
затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку  і планів заходів з їх 
реалізації,  а також проведення  моніторингу  та  оцінки результативності реалізації 
зазначених регіональних стратегій і планів  заходів» (із  змінами згідно  Постанови КМУ № 
959 від  14.11.2018 р.  та № 45 від 23.01.2019 р.), 

-  Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації (в останній  
редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 18.05.2020 № 123) 

- Державної Стратегії  регіонального розвитку України на 2021—2027 роки, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. 

- Документу ООН «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого 
розвитку до 2030 року». 

Взаємоузгодженість Стратегії  громади з програмними документами (державних, 
обласних, галузевих програм) дозволить залучити додаткові фінансові ресурси для 
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збалансованого системного планування розвитку територій та впровадження проектного 
підходу, для фінансування через Державний фонд регіонального розвитку та інші 
альтернативні джерела фінансування цільових проектів. 

Під час розробки Стратегічного плану розвитку Миколаївської сільської ради Робоча 
група та експерти дотримувались не тільки принципів доброго врядування, але й основних 
принципів довгострокового планування. Вони наведені в наступній таблиці. 

 

1.2.2.   Принципи стратегічного планування 
 

Партнерство  

 

Характер стратегічного розвитку має бути сформованим за 

результатами різних консультацій, експертного обговорення, 

опитування та на обґрунтованому очікуванні громади на зміни від 

керівництва громади.  

До участі в напрацюванні пропозицій, ухваленні рішень і 

розробці стратегічних цілей були запрошені всі зацікавлені сторони: 

представники влади, депутати СР, підприємці та мешканці. 

Ґрунтовність та 

реалістичність 

Глибока діагностика тенденцій соціально-економічного 

розвитку громади та формування на основі їх аналізу реалістичних 

прогнозів; 

Залучення експертів до аналізу внутрішнього потенціалу та 

конкурентного зовнішнього середовища; 

Формування реалістичного бачення майбутнього та 

постановки реальних і досяжних стратегічних цілей, що ґрунтуються 

на соціально-економічному аналізі та експертному аналізі SWOT; 

Формування плану дій з врахуванням наявних ресурсів, 

термінів реалізації завдань, критеріїв виконання та конкретних 

виконавців; 

Прозорість та 

публічність усіх 

етапів роботи над 

Стратегією  

Врахування громадської думки через опитування, механізми 

відкритого обговорення, донесення повної інформації через сайт 

громади та сторінок у соціальних мережах до всіх верств населення 

громади; 

Принцип спільної 

участі 

представників 

влади та 

приватного 

сектору 

Забезпечує широкий соціальний консенсус, а також публічну 

підтримку Стратегії .  

Усі заходи розроблялися у спосіб, захищений від надмірного 

впливу певних учасників процесу розвитку, склад Робочої групи 

було сформовано за принципами рівномірного представництва. 

 

Життєздатність  

 

Основою забезпечення життєздатності є забезпечення 

належної рівноваги та послідовності внутрішніх елементів Стратегії  

(цілей, заходів), що підтримується застосуванням усіх зазначених у 

цьому документі принципів. 

Інтеграція  

 

Інтеграція спільних місцевих потреб на регіональному рівні з 

територіальної та змістовної точки зору.  

Інновація Застосовується, як принцип у процесі ідентифікації проектів. 

Ієрархія 

стратегічних 

планів  

Розробка стратегічного плану з врахуванням існуючих 

планових документів територіальної громади, а також із 
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Стратегіями розвитку територіально-адміністративних одиниць 

інших рівнів, до яких входить громада; 

Стратегічні плани вищого рівня мають більш загальний 

характер і закладають підвалини для визначення конкретних 

заходів на нижчих рівнях.  

Інституційна 

пам‘ять 

Робота над проектом Стратегії  базувалась на результатах, 

досягнутих при розробці попередніх стратегічних документів, 

зокрема Стратегії  розвитку громади. 

Субсидіарність Визначення стратегічних заходів, починаючи з найнижчого 

рівня (на основі потреб місцевих спільнот), здійснювалось із 

використанням ресурсів регіонального розвитку. 

Розмежування зон 

відповідальності 

Залучені експерти надають лише методичну підтримку, 

допомогу в обробці даних, пропозиції щодо вирішення проблем та 

використання можливостей, але остаточне рішення залишається за 

громадою. 

 
Керівництвом громади було обрано партнерській підхід до процесу стратегічного 

планування, із широким залученням мешканців громади.  
Розпорядженням сільського голови було сформовано Робочу групу (див. Додаток 1), 

до якої увійшли фахівці та керівники органів місцевого самоврядування, місцеві підприємці, 
активні мешканці громади.  

 

1.2.3.   Члени Робочої групи з розробки стратегічного плану розвитку  
 

1.  Самотой Сергій Володимирович Сільський голова, голова робочої групи 

2.  Рябуха Віктор Сергійович Заступник сільського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, заступник 
голови робочої групи 

3.  Біденко Світлана Миколаївна Керуючий справами виконавчого комітету 
сільської ради, секретар робочої групи 

4.  Непийвода Вікторія Віталіївна Секретар сільської ради 

5.  Непийвода Інна Володимирівна Начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності 

6.  Шаповал Наталія Іванівна Начальник відділу економічного розвитку та 
залучення інвестицій 

7.  Пашкурова Вікторина Вікторівна Начальник фінансового управління 

8.  Макшеєва Наталія Сергіївна Начальник відділу освіти, молоді та спорту 

9.  Родя Світлана Володимирівна Начальник відділу культури та роботи з молоддю 

10.  Ольшанська Алла Володимирівна Начальник відділу житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, транспорту, 
благоустрою, розвитку інфраструктури та 
містобудування  

11.  Обливанцова Ірина Юріївна Начальник відділу земельних відносин, охорони 
навколишнього середовища, агропромислового 
розвитку та розвитку сільських територій 

12.  Сорока Олена Олександрівна Начальник служби у справах дітей 
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13.  Глиненко Лариса Миколаївна Начальник відділу соціального захисту населення 
та надання муніципальних послуг 

14.  Кириченко Григорій Павлович Депутат сільської ради 

15.  Мірошниченко Сергій Васильович Депутат сільської ради 

16.  Непийвода Юрій Іванович Директор СВК «Миколаївський» 

17.  Кіхтенко Наталія Анатоліївна Директор КНП МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої 
Богородиці» 

18.  Матвієвський Олег Володимирович Фізична особа-підприємець 

19.  Крамаренко Алла Іванівна Директор Лікарського НВК 

20.  Білан Наталія Іванівна Завідувач ЗДО «Веселка» 

21.  Лінник Юрій Федорович Фізична особа-підприємець 

22.  Якименко Ілля Сергійович Спеціаліст ІІ категорії відділу економічного 
розвитку та залучення інвестицій 

 
Основними завданнями, які стояли перед Робочою групою, були: 
1. проведення рейтингового голосування по виявленню проблем розвитку 

територіальної громади;  
2. проведення соціологічного опитування мешканців; 
3. проведення опитування підприємців з метою дослідження підприємницького 

клімату в громаді;  
4. проведення опитування керівників та фахівців ОМС 
5. збір інформації для формування аналітично-описової частини Стратегічного 

плану; 
6. проведення стратегічних сесій, в ході яких необхідно було: 
o виявити та рейтингувати проблеми розвитку громади; 
o сформулювати стратегічне бачення; 
o здійснити стратегічний аналіз; 
o здійснити стратегічний вибір основних пріоритетів (напрямів) розвитку; 
o сформулювати основні стратегічні, операційні цілей та завдання плану; 

7. поширення інформації про хід стратегічного планування серед громади; 
8. допомога керівництву сільської ради у проведенні громадських слухань та 

затвердженні Стратегічного плану сільською радою. 
Процес планування розпочався у березні 2021 року відбором місцевих експертів, які 

допомогли б зібрати необхідні статистичні та оціночні дані для соціально-економічного 
аналізу. Збір даних проводився впродовж всього процесу стратегічного планування. 

Стратегічні сесії були проведені у відкритому режимі. Крім членів робочої групи до 
процесу планування булі залучені голова сільської ради, депутати сільської ради, старости, 
фахівці сільської ради та комунальних підприємств, підприємці. 

Перше засідання було 16 березня 2021 року було присвячено початку роботи, було 
проведено  вступне навчання основам стратегічного планування в територіальній громаді, 
основну увагу було приділено важливості та методиці розробки Стратегії  розвитку 
Миколаївської сільської ради. 

Друге засідання, 16 квітня 2021 року,  було присвячено виявленню та пріоритизації 
проблем розвитку громади. Шляхом рейтингового анонімного голосування (22 експертних 
висновків) було сформовано перелік проблем. Рейтингова таблиця проблем розвитку 
наведена у Додатку 2. Сформовано доручення до фахівців виконавчого комітету по 
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створенню описово-аналітичної частини Стратегії. Затверджено форма анкет для 
опитування мешканців та лідерів громади. 

На засіданні Робочої групи 12 травня 2021 року було розглянуто та затверджено 
описово-аналітична частини (Профіль громади) Стратегії  розвитку Миколаївської сільської 
ради, проаналізовано та затверджено результати опитування підприємців, представників 
органів місцевого самоврядування та мешканців громади, проведено аналізу факторів, що 
сприяють або заважають розвитку громади (методика SWOTаналізу). 

З використанням розроблених анкет, силами Робочої групи та виконкому було 
проведено дослідження громадської думки в громаді щодо ставлення громадян до свого 
села, найважливіших проблем громади, шляхів їх вирішення. Результати дослідження 
використано як джерело ідей щодо перспективних проектів розвитку, а також з метою 
популяризації процесу стратегічного планування серед мешканців села. 

Важливою частиною дослідження стало опитування підприємців з метою оцінки 
підприємницького клімату в Миколаївській громаді. Ця частина дослідження стала основою 
для формування стратегічного Напряму А. «ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ 
ГРОМАДИ».  

Впродовж засідання  Робоча група на основі результатів анкетування, уточнених даних 
допрацювала формулювання стратегічного Бачення, завершила SWOT-аналіз та здійснила 
рейтинг факторів розвитку за їх впливовістю.  

Засідання Робочої групи, яке 
відбулося 8 липня 2021 року, було 
присвячене визначенню стратегічних 
пріоритетів (напрямів розвитку), 
формулюванню стратегічних 
проблем та обговоренню проекту 
структури стратегічних і операційних 
цілей.  
Крім цього, впродовж усього процесу 
стратегічного управління діяльність 
Робочої групи та проміжні результати 
її роботи висвітлювали на інтернет-
сторінці сільської ради та на 
телебаченні.  
Першу редакцію Стратегічного плану 

розвитку Миколаївської сільської ради до 2027 рр. було завершено наприкінці липня 2021 
року, а вже з 1 червня 2021 року в громаді було почате громадське обговорення проекту 
стратегічного плану розвитку Миколаївської сільської ради на 2021-2027 рр. 

 

1.3.   Соціально-економічна характеристика Миколаївської сільської громади 
 

1.3.1.    ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ 

1.3.1.1. Загальна інформація 

Громада утворена 30 грудня 2016 року відповідно до Закону України «Про добровільне 
об'єднання територіальних громад», відповідно до абзацу першого пункту 71 розділу V 
“Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 723-р, 
постанови Центральної виборчої комісії від 7 жовтня 2016 року № 437 «Про перші вибори 



12 
 

депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних 
сільських, селищних, міських голів 18 грудня 2016 року» та рішеннями сесії  Миколаївської 
сільської ради 30 грудня 2016 року. 

Миколаївська сільська територіальна громада (КОАТУУ: 5924785400) розташована у 
західній частині Сумського району Сумської області.  

Адміністративний центр — село Миколаївка. 
Площа Миколаївської територіальної громади -  521,6984 квадратних кілометра,  
Населення -  5446 мешканців (2020р.). 
До складу Миколаївської територіальної громади входять шість сільських рад, 21 село 

та 1 селище:  

Миколаївська сільська рада (с. Миколаївка, с. Спаське),  

Кекинська сільська рада (с. Кекине, с. Капітанівка),  

Постольненська сільська рада (с. Постольне, с. Бурчак, с. Лікарське, с. Степаненкове),  

Северинівська сільська рада (с. Северинівка, с. Васюківщина, с. Вербове, с. 

Гриценкове, с. Линтварівка, с. Мар’ївка, с. Над’ярне, с. Перехрестівка, с. Склярівка, с. 

Соколине, с. Софіївка, селище Рогізне),  

Кровненська сільська рада (с. Кровне, с. Руднівка),  

Яструбинська сільська рада (с. Яструбине, с. Бондарівщіна, с. Графське, с. Діброва) 

 

 
 

0-1  Межі Миколаївської сільської громади Сумської області. 

Межі визначені по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися. 

Територія 
Площа 

(км2) 

Площа ТГ  

у % до 

загальної 

площі 

району/ 

області 

Наявне 

населення, осіб 

Населення ТГ 

у % до 

загального 

населення 

району/ 

області 

Щільність 

населення 

(осіб/км2) 
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Миколаївська ТГ 270,84 - 5 446 - 20,11 

Сумський  район (без 

міста Суми) 
6 355 4,26% 187 300 2,91% 29,48 

Сумський  район 6 500 4,17% 449 400 1,21% 69,14 

Сумська область 23 834 1,14%       1 296 763   0,42% 44,82 

 
1-2 Таблиця Порівняння населення та площі сільської ради з територією району та 
області (станом на 01 січня 2021 року) 

Щільність населення є типовою для сільських територій України, де середній показник 

складає майже 24%, а знелюдненими територіями вважаються ті, де кількість сільського 

населення нижча 15 осіб на кв. кілометр. 

1.3.1.2. Історична довідка, історико-культурна спадщина 

С. МИКОЛАЇВКА  
 
Село Миколаївка засновано 1689 році на теренах Сумського полку вихідцями із 
Гетьманщини. За народними переказами, назва села походить від імені козака Миколи, 
який одним із перших оселився на цих землях. Існує також версія, що село назвав місцевий 
поміщик на честь свого сина. Тут здавна було розвинене кустарне виробництво, зокрема 
шевство, кравецтво, столярство і ковальство, вирощували пшеницю, жито, ячмінь, овес, 
гречку, просо, овочі, займалися садівництвом, рибальством, мисливством, бортництвом, 

розводили коней, велику рогату худобу, вівець, птицю.  
У 1824 році поміщиця В. Тимченкова збудувала цегляну церкву Різдва Пресвятої 

Богородиці, що мала приділ св. Миколая. У 19 ст. в центрі села також був розташований 
палац поміщика Калугіна (обидві будівлі зруйнували під час рев. подій 1917–18).  

У 1867 відкрито двокласну школу (пізніше – чотирикласна). В 1864 в селі, де було 98 
дворів, мешкали 880 осіб, працювали кінний і селітряний заводи та діяла православна 
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церква. На початку 20 ст. функціонували 3 школи. У довоєнний період функціонував 
сільський театр, створений В. Живицею та М. Григор’євим. В 1960 почав працювати 
свинотоварний комплекс, що 1982 був визнаний одним з найкращих у СРСР. Місцеві 
колгоспники М. Кузнецов, В. Миколаєнко й О. Швед удостоєні звання Героя Соціалістичної 
Праці. Встановлено пам’ятник воїнам-визволителям, які загинули під час 2-ї світової війни.  

Серед видатних уродженців – поет П. Скорик. 
 
С. ЯСТРУБИНЕ 
Село Яструбине засноване наприкінці XVII століття. 1797 року селяни відмовилися 

відбувати панщину, за що їх було жорстоко покарано. 
За даними на 1864 рік у власницькому селі Ястребенне Сумського повіту Харківської 

губернії мешкало 2559 осіб (1276 чоловічої статі та 1283 — жіночої), налічувалось 525 
дворових господарств, існували православна церква та селітряний завод. 

У 1905 році тут відбулися селянські виступи, для придушення яких були викликані 
війська. 

Станом на 1914 рік село було центром окремої, Ястребенської волості, кількість 
мешканців зросла до 3537 осіб. 

Радянська окупація розпочалась у грудні 1917 року. 
Село постраждало внаслідок геноциду українського народу, проведеного урядом СССР 

в 1932—1933 роках. 
На фронтах Великої Вітчизняної війни воювало 463 жителів села, 393 з них відзначені 

нагородами, 219 — загинули смертю хоробрих. На увічнення пам’яті полеглих воїнів-
односельців та радянських воїнів-визволителів трудящі села встановили обеліск Слави, в 
селі також є пам'ятники партизанської слави. 

За радянських часів у Яструбиному була розміщена центральна садиба колгоспу 
«Україна», за якою було закріплено 6848 га сільськогосподарських угідь, у т. ч. 6299 га — 
орної землі. Виробничий напрям — вирощування зернових, технічних, овочевих культур і 
картоплі. В колгоспі розвинуте м’ясо-молочне тваринництво.  

 
С. КЕКИНО 
Село засновано приблизно у першій половині XVII ст. У той час воно називалося Окня, 

тому, що тут бере витоки річка з назвою Окня. 
Предки зазнали трагічних часів кріпацтва, панщини, тяжкої праці. Селяни працювали 

на поміщика (німця за походженням) барона Вільгельма Адольфовича фон Лорентц Ебліна, 
у якого в селі був маєток та землі 1600 десятин. У маєтку розводили коней-рисаків і корів. 
Поміщику Ебліну належав цукровий завод, який перейшов до нього у спадок від близького 
родича пана Кекинського, іменем якого пізніше було перейменовано село. В селі також був 
селітарний (цегляний) завод, пекарня. Також розповідалося про те, що пан полюбляв їздити 
на трійці своїх найкращих коней по бузовій посадці, яка зберіглась до нашого сьогодення. 

Панський будинок заснований в половині ХІХ ст. П.О. Миклашевським. Згодом великий 
будинок було перебудовано, проте новий зберігав форми і пропорції старого. За 
відомостями книги Г.К. Лукомського “Старинные усадьбы Харьковской губернии» (1917 р. 
видання), в будинку знаходилась рідкісна колекція картин голландського живопису XVII ст., 
дорогі меблі 1850-х років, кришталева люстра “Еmpire” та дзеркало “Жакоб”.  

Будинок оформлений у стилі класицизму, нагадує тогочасні інтер’єри замків Англії та 
Франції, де все зроблено для комфортного проживання. За переказами старожилів , біля 
будинку був парк, де простиралися трояндові алеї та монументальний фонтан у вигляді 
дівчинки ( з мізинця якої лилася вода). Ці алеї були зроблені зі сходами, які вели до ставку.  

Село було настільки мальовничим, що навіть відомий фотограф П.В. Макашов 
приїжджав сюди для того, щоб увіковічнити цю красу.  
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За даними за 1864 рік, у власницькому селі Кекине (Окня) Сумського повіту Харківської 
губернії мешкало 793 особи (335 чоловічої статі та 358 — жіночої), налічувалось 98 дворових 
господарств, існували цегельний та селітарний заводи.  

Станом на 1914 рік село відносилось до Миколаївської волості, кількість мешканців 
зросла до 1500 осіб. 

В поміщицькому господарстві широкого розвитку набув і розвиток тваринництва.  
В маєтку Кекіна середній річний надій корів усього невеликого стада чисельністю до 

30 голів перевищив за 1898 - 1910 рр. 200 відер, піднімаючись в окремі роки до 320 і навіть 
250 відер на одну корову. 

Після революційних подій 1917 року заводи розорено. Залишилися гуртожиток, де 
жили робітники, клуб, шість цегляних будинків, панські конюшні, лабаз та старий сад 
обсаджений липами, що збереглися й до цього часу. 

Після встановлення в селі радянської влади, селяни отримали землю у власне 
користування. 

У 1930 році в селі представники радянської влади вирішили створити Товариство 
спільного обробітку землі. Це були перші зародки колгоспів. На той час у колгосп вступило 
лише 29 сімей. Колгосп «За мир» створено у 1931 році від укрупнення двох невеличких 
артілей сіл Кекине та Капітанівка. 

Школу в селі збудували в 1908 році. Спочатку навчання в ній було трирічним. Першими 
вчителями були Омелян Михайлович Луньов та його дружина Наталя Мойсеївна. Вони 
працювали тут до 1920 року, а потім переїхали до м. Суми. 

У 1932 - 1933 роках селяни дуже постраждали від голоду. В ці голодні роки селяни 
втратили найбільшу кількість жителів за всю історію існування села. 

У 1958 році в селі збудовано новий клуб на 350 місць та бібліотеку, меморіал загиблим 
воїнам у роки Великої Вітчизняної війни. 

На території сільської ради у лютому 1989 року створено колгосп «За мир» на базі 
бригади колгоспу «Вперед» села Капітанівка. У 1992 році колгосп «За мир» реорганізовано 
у колективне сільськогосподарське підприємство «За мир». 

За часів існування КСП «За мир» у населених пунктах Кекинської сільради в 1991 році 
було прокладено дорогу з асфальтовим покриттям, у 1996 році – газифіковано населені 
пункти, прокладено водогін протяжністю 9,5 км., побудовано 21 нових житлових будинків 
для робітників, молочнотоварну ферму та два зерносклади в селі Кекине, ремонтну 
майстерню в селі Капітанівка. 

У селі народився відомий український художник-аквареліст Сергій Омелянович 
Луньов. Завдяки Луньову акварельний живопис здобув одне з провідних місць серед видів 
образотворчого мистецтва. Це принесло художнику заслужений авторитет серед 
художників України і Радянського Союзу. У 1965 році відбулася його персональна виставка в 
Києві, а в 1966 – в Сумах. 

С. Кекине прикрашають чотири ставки, обсаджені вербами.  
 
С. РОГІЗНЕ 
Село Рогізне відоме з початку ХVIII століття. Засноване воно було козаками – 

переселенцями з Білоцерківського полку. Перша згадка про село датується 24 квітня 1703 

року. В цей день Андрієм Герасимовичем Кондратьєвим «на вершинь р. Рогозной купленой 

рыбный ставь и хуторь и борной ухожей, что куплень у Козьмы Сенецкаго». 

В 1732 року за переписом Хрущова в с. Рогізному підпрапорного Сумського 

Слобідського полку Михайла Юленка нараховувалось: поміщиків двір-1, в ньому хат-1, душ 

– 3 (двірників); «подданых Черкас» дворів - 24, в них хат - 47, душ - 150, заселені на купленій 

землі років 30 тому. Із списку дворян Сумської провінції за 1767 р. відомо, що за поміщиком 
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Сумського повіту генерал - лейтенантом Яковом Степановичем Аршиневським у с. Рогізному 

нараховувалось 126 підданих. 

Широко відомий факт відмови селян с. Рогізного Сумського повіту визнати своїм господарем 

поміщика Івана Степановича Линтварьова в 1826 р. Про це повідомлялося в працях, 

присвячених селянському рухові в Росії. Тоді для придушення бунту селян в село була 

введена військова команда. 

В 1840-х власником села став 

поміщик Іван Андрійович Куколь-

Яснопольський. На території повіту 

його родині належало 5.872 

десятини землі, передусім в селах 

Павлівці, Куянівці, Ворожбі, 

Новопетрівському, Низах, 

Новоандріївському. У ці ж часи 

збудований цукровий завод В 

перший рік своєї діяльності 

виробив 20 тис. пудів цукру, 

привернувши загальну увагу на всесвітній виставці. Згодом завод виготовляв 25 тис. пудів 

цукру. Цілий рік працювало при заводі 300-400 постійних робітників.  

 Після смерті Івана Андрійовича власницею маєтку в Рогізному стала його вдова – 

Елеонора Яківна Куколь-Яснопольська. В 1859 році економії з цукровим і цегельним 

заводами, землею та всіма забудовами були орендовані І.Г. Харитоненком. 

Наступний історичний період маєтку пов’язаний з Олесандром Петровичем 

Прянішніковим, дворянином з села Куянівка, який був одружений з Єлизаветою Іванівною 

Куколь-Яснопольською (1861-1942). 

В 1919 році маєток був розграбований і націоналізований. В 1932-1933 роках у маєтку 

функціонував санаторій для єврейських дітей, у 1941-1943 роках - санаторій для німецьких 

льотчиків. Далі ним опікувався ВАТ "СНВО ім. М.В. Фрунзе". 

Перша дерев'яна церква Івана Воїна існувала в поселенні у 1740 році. Друга дерев'яна 

одноіменна церква була збудована в 1797 році. В 1917-1920 роках церква з цвинтарем була 

пограбована. 

Як свідчать архівні джерела та перекази старожилів, при церкві діяла церковно-

парафіяльна школа, відкрита у 1876 році. Одним з випускників школи був видатний 

український вчений – геолог, віце – президент Академії Наук України М.Г. Світальський. 

   С. РУДНІВКА  

З часів скіфів та Київської Русі на території, яку займає село, були невеликі поселення, 

до цього часу неподалік села є кургани. Село Руднівка заснував у 1659 році вільний черкас 

/козак/ з Правобережної України Ігнатій Рудень, який прибув у ці краї разом з черкасами: 

Стецком, Переяславцем, Чайкиним, Чугаєвим — засновниками села Стецьківка. 

 Кількість пам’яток Історії Археології Архітектури Природи 

Село Кровне 0 1 0 0 

Село Руднівка 1 0 0 0 
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Село Яструбине 2 0 0 0 

Село Кекине 2 0 0 0 

Село Миколаївка 1 0 0 0 

Село Спаське 0 1 0 0 

Село Лікарське 1 0 0 0 

Село Постольне 0 6 0 0 

Село Рогізне 0 0 1 0 

Село Северинівка 1 2 0 0 

Село Склярівка  1 0 0 0 

Всього по громаді 9 10 1 0 

 

0-2 Кількість історичних, археологічних та архітектурних пам’яток. 

Пам’ятки природи на території громади відсутні. 

1.3.1.3. Місцезнаходження, найближчі території (назва, кількість 
населення) 

Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить 

до складу Сумського району Сумської області. 

  

Миколаївська ТГ межує на заході з селами Баїха та Зелене Річківської громади 

(населення 4262 осіб) на сході з смт Хотінь Хотінської громади (населення 6555 осіб) на 
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півдні з селом Головашівка Степанівської громади (населення 6682 осіб) на південному-

сході з селом Загірське Сумської громади (населення 279620 осіб). 

Територія сільської громади є нерозривною та компактною. 

Назва територіальної 

громади  

Площа, кв. 

км. 

Населенн

я 

Миколаївська селищна ТГ 521,7 11 993 

Білопільська міська ТГ 330,7 20 023 

Садівська ТГ 330,1 10 319 

Миколаївська сільська ТГ 273,3 6 895 

Річківська ТГ 228,8 4 241 

Степанівська ТГ 190,2 11 100 

Ворожбянська ТГ 152,4 8 413 

 

0-3  Порівняльна таблиця площ та кількості населення з громадами, які знаходяться 
поруч з Миколаївською сільською громадою. 

1.3.1.4. Відстань до важливих міст, кордонів 

Миколаївська сільська громада має вигідне територіальне розташування та розгалужене 
автомобільне сполучення. Через неї проходять дороги національного значення (Н07) – Київ-
Суми-Юнаківка, регіонального значення (Р61) – Батурин-Конотоп-Суми і місцевого значення 
(Т1906).  
 
Відстань від адміністративного центру громади - с.  Миколаївка: 

− до обласного центру м. Суми – 27,9 км; 
− до державного кордону з Росією – 20 км; 
− до державного кордону з Білоруссю – 320 км; 
− до залізничної станції «Лікарське» - 14,4 км; 
− до залізничної станції «Головашівка» - 13 км; 
− до міжнародної траси Е95 Київ — Москва -  96 км; 
− до м. Полтава – 210 км; 
− до м. Харків – 222 км; 
− до аеропорту «Суми» - 30 км; 
− до аеропорту «Харків» - 226 км; 
− до м. Київ – 367 км.  

 

Географічні координати 

Географічні координати с.  Миколаївка: північна широта: 51° 03', східна довгота: 34° 39'. 

1.3.1.5. Клімат, рельеф 
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Кліматичні умови сприяють розвитку аграрного сектору громади: помірний клімат, добре 

зволожений, без різких змін температур, з середньомісячною температурою +6 градусів за 

Цельсієм, найвищою температура в серпні до +22 найнижчою – в лютому до –29 градусів за 

Цельсієм. На території переважають дерново-підзолисті ґрунти, глибокі малогумусні 

чорноземи, вилуговані середньогумусні чорноземи. 

Висота над рівнем моря 157 м. 

Гідрологічна система 

Гідрологічна система території складається з численних ставків та малої безіменної річка, що 

через 2,5 км впадає в Олешню (притока Псла, бас.  Дніпра). 

1.3.1.6. Представлення в мережі Інтернет 

Офіційний веб-сайт Миколаївської громади: 

https://nikolaevka.rada.today/ 

Офіційна сторінка Миколаївської сільської ради в соціальній мережі Фейсбук: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100029877801797 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nikolaevka.rada.today/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029877801797
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1.3.2.   НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 
 

1.3.2.1. Зайнятість населення та ринок праці 
Демографічна ситуація у країні в цілому, і в Миколаївській територіальній громаді, зокрема, 

впродовж останніх років залишається незадовільною. Спостерігається зниження показника 

народжуваності та підвищення показника смертності, природний приріст залишається негативним. 

Особливістю Миколаївської сільської громади є майже рівномірний розподіл мешканців поміж 

майже 20 населених пунктів. Цей поділ наведено на наступній діаграмі. 

 

 

Головними роботодавцями є наступні установи, підприємства та організації. 

№ 

п/п 

Найменування підприємства, 

організації, установи (повна назва) 

Основні види діяльності 

1.  Миколаївська сільська рада Державне управління 

2.  Фінансове управління 

Миколаївської сільської ради 

Державне управління 

3.  ТОВ АФ «Вперед» Вирощування зернових культур 

4.  СВК «Миколаївський» Вирощування зернових та технічних культур 

5.  ТОВ «За Мир» Вирощування зернових та технічних культур 

6.  ТОВ «Аграрне» Вирощування зернових культур 

7.  САП «Родючисть» Вирощування зернових та технічних культур 
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№ 

п/п 

Найменування підприємства, 

організації, установи (повна назва) 

Основні види діяльності 

8.  ТОВ «Родючисть Плюс» Вирощування сільськогосподарського 

тваринництва 

9.  ФГ «Натон» Вирощування рослинництва 

10.  ТОВ АФ «Северинівська» Вирощування рослинництва, тваринництва 

11.  ТОВ «Райз Північ» Вирощування зернових культур 

12.  ПрАТ «Райз Максимко» Вирощування зернових культур 

13.  ТОВ «І.В.К. - Агропродукт» Вирощування зернових культур 

14.  ТОВ «Індичка» Розведення свійської пиці 

15.  ПСП «Діана» Вирощування с/г культур 

16.  ТОВ АФ Семереньки Вирощування с/г культур 

17.  ФОП Герявенко Сергій Миколайович Роздрібна торгівля 

18.  ФОП Глиненко Євген Вікторович Роздрібна торгівля 

19.  ФОП Лєбєдєва Ольга Олексіївна Роздрібна торгівля 

20.  ФОП Подосенко Тетяна Миколаївна Роздрібна торгівля 

21.  ФОП Мальована Надія Миколаївна Роздрібна торгівля 

22.  ФОП Велієв Алі Курбан огли Роздрібна торгівля 

23.  ФОП Линник Галина Миколаївна Роздрібна торгівля 

24.  ФОП Гузенко Антоніна Михайлівна Роздрібна торгівля 

25.  ФОП Шелест Артем Валерійович Роздрібна торгівля 

26.  ФОП Матвієвська Віталія 

Володимирівна 

Роздрібна торгівля 

27.  ФОП Герявенко Микола Мусійович Роздрібна торгівля 

28.  ФОП Саргеян Аркади Торгомович Роздрібна торгівля 

29.  ФОП Котляр Ігор Васильович Роздрібна торгівля 

30.  ФОП Мальована Вікторія Сергіївна Роздрібна торгівля 

31.  ФОП Коверга Володимир Вікторович Риборозведення 

32.  ФОП Щебетенко Роман Іванович Риборозведення 

33.  ФОП Середа Юрій Вікторович Риборозведення 
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№ 

п/п 

Найменування підприємства, 

організації, установи (повна назва) 

Основні види діяльності 

34.  Миколаївський НВК Миколаївської СР Надання освітніх послуг 

35.  Лікарський НВК: Миколаївської СР. Надання освітніх послуг 

36.  Северинівська ЗШ Миколаївської СР Надання освітніх послуг 

37.  Кровненський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Миколаївської СР 

Надання освітніх послуг 

38.  Яструбинський НВК Миколаївської СР Надання освітніх послуг 

39.  Комунальний ДНЗ «Веселка» 

Миколаївської СР 

Надання освітніх послуг 

40.  Кровненський заклад дошкільної 

освіти «Пролісок» Миколаївської СР 

Надання освітніх послуг 

41.  КНП МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої 

Богородиці» 

Медичні послуги 

42.  КНП МСР «АЗПСМ с.  Постольне» Медичні послуги 

43.  ТОВ «ВКФ «Клото» Рибне господарство 

 

Зайнятість за видами діяльності (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до 
складу ТГ) 

Галузі та види діяльності 2020 

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство 14 

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; 

послуги з їх ремонту. 

10 

Державне управління 2 

Освіта 6 

Охорона здоров’я та соціальна допомога 2 

 

1.3.2.2. Рівень добробуту населення 

На території громади проживає 1933 особи, які належать до різних категорій, що потребують 

соціальної підтримки, в тому числі:  

№ Назва категорії населення Осіб 

1.  Інваліди війни  18 

2.  Учасники бойових дій (ВВВ та інших держав)  10 

3.  Пенсіонери за віком  1546 
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4.  Інваліди  184 

5.  Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ  2 

6.  Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  2 

7.  Діти з багатодітних сімей,  72 

8.  Учасники БД (АТО), 73 

9.  Сім`я загиблого учасника АТО 3 

 

1.3.2.3. Громадська активність населення 

На території громади зареєстровано одну громадську організацію "Об'єднання громадян 

любительського і спортивного рибальства "НЕСМІЛА". дата реєстрації 25.02.2003.  

Органів самоорганізації та обслуговуючих кооперативів на території громади не 

зареєстровано. 

1.3.3. ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ 

1.3.3.1.  Житловий фонд та надання житлово-комунальних послуг 

 

Паспорт населених пунктів 

КЕКИНЕ 

Площа населеного пункту, га 153,3 

Протяжність вулиць, км 4,645 

Кількість дворів 108 

Зареєстроване населення 186 

Населення, яке фактично проживає 173 

КАПІТАНІВКА 

Площа населеного пункту, га 131,4 

Протяжність вулиць, км 4,497 

 Кількість дворів 93 

Населення, яке фактично проживає 296 

МИКОЛАЇВКА 

Площа населеного пункту, га 254,4 

 Протяжність вулиць, км 7,710 

 Кількість дворів 307 

Зареєстроване населення 818 

Населення, яке фактично проживає 1356 

СПАСЬКЕ 
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Площа населеного пункту, га 110,1 

 Протяжність вулиць, км 3,490 

 Кількість дворів 76 

Зареєстроване населення 183 

Населення, яке фактично проживає 141 

ПОСТОЛЬНЕ 

Площа населеного пункту, га 85,92 

 Протяжність вулиць, км 3,0 

Кількість дворів 135 

Зареєстроване населення 398 

Населення, яке фактично проживає 306 

ЛІКАРСЬКЕ 

Площа населеного пункту, га 115,1 

 Протяжність вулиць, км 5,035 

 Кількість дворів 117 

Зареєстроване населення 250 

Населення, яке фактично проживає 172 

БУРЧАК 

Площа населеного пункту, га 32,3 

 Протяжність вулиць, км 1,88 

 Кількість дворів 25 

Зареєстроване населення 28 

Населення, яке фактично проживає 26 

СТЕПАНЕНКОВЕ 

Площа населеного пункту, га 30,34 

 Протяжність вулиць, км 2,94 

 Кількість дворів 40 

Зареєстроване населення 105 

Населення, яке фактично проживає 62 

СЕВЕРИНІВКА 
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Площа населеного пункту, га 131,0 

 Протяжність вулиць, км 3,510 

 Кількість дворів 60 

Зареєстроване населення 81 

Населення, яке фактично проживає 79 

ГРИЦЕНКОВЕ 

Площа населеного пункту, га 27,7 

 Протяжність вулиць, км 2,82 

 Кількість дворів 66 

Зареєстроване населення 68 

Населення, яке фактично проживає 64 

ВАСЮКІВЩИНА 

Площа населеного пункту, га 13,3 

 Протяжність вулиць, км 0,6 

 Кількість дворів 26 

Зареєстроване населення 30 

Населення, яке фактично проживає 27 

РОГІЗНЕ 

Площа населеного пункту, га 33,9 

 Протяжність вулиць, км 1,0 

 Кількість дворів 72 

Зареєстроване населення 150 

Населення, яке фактично проживає 128 

ЛИНТВАРІВКА 

Площа населеного пункту, га 16,1 

 Протяжність вулиць, км 1,8 

 Кількість дворів 28 

Зареєстроване населення 9 

Населення, яке фактично проживає 6 

МАР’ЇВКА 
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Площа населеного пункту, га 79,0 

 Протяжність вулиць, км 4,7 

 Кількість дворів 95 

Зареєстроване населення 213 

Населення:, яке фактично проживає 183 

СОКОЛИНЕ 

Площа населеного пункту, га 11,7 

 Протяжність вулиць, км 0,6 

 Кількість дворів 20 

Зареєстроване населення 14 

Населення:, яке фактично проживає 13 

СКЛЯРІВКА 

Площа населеного пункту, га 101,9 

 Протяжність вулиць, км 5,4 

 Кількість дворів 137 

Зареєстроване населення 199 

Населення, яке фактично проживає 174 

СОФІЇВКА 

Площа населеного пункту, га 47,2 

Протяжність вулиць, км 1,5 

Кількість дворів 60 

Зареєстроване населення 81 

Населення, яке фактично проживає 79 

НАД’ЯРНЕ 

Площа населеного пункту, га 21,8 

 Протяжність вулиць, км 1,0 

 Кількість дворів 31 

Зареєстроване населення 13 

Населення, яке фактично проживає 13 

ВЕРБОВЕ 
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Площа населеного пункту, га 25,4 

 Протяжність вулиць, км 2,095 

 Кількість дворів 42 

Зареєстроване населення 64 

Населення, яке фактично проживає 53 

КРОВНЕ 

Площа населеного пункту, га 322,5 

 Протяжність вулиць, км 10,373 

 Кількість дворів 315 

Зареєстроване населення 845 

Населення, яке фактично проживає 715 

РУДНІВКА 

Площа населеного пункту, га 143,8 

 Протяжність вулиць, км 3,547 

 Кількість дворів 105 

Зареєстроване населення 280 

Населення, яке фактично проживає 259 

 

До 02.03.2021 року на території Миколаївської сільської ради працювало підприємство КП 

«Господар» МСР, яке було створено Миколаївською СР у 2017 році.  

Основними напрямками роботи підприємства були: 

- вивіз несанкціонованих сміттєзвалищ; 
- випилка аварійних дерев; 
- ремонт та чистка колодязів; 
- дрібний поточний ремонт комунальних приміщень; 
- ремонт аварійних ділянок водопровідної мережі; 
- інше. 

Станом на сьогодні Підприємство знаходиться в стадії ліквідації. 

З 01 січня 2021 року в зв'язку з приєднанням Яструбинської сільської ради Миколаївська 

сільська рада має комунальне підприємство «Відродження». Сьогодні  підприємство 

послуги для населення Миколаївської сільської ради не надає. 

Інших підприємств комунальної форми власності Миколаївська СР немає. 

Підприємств що надають послугу з водопостачання та водовідведення на території 

Миколаївської сільської ради немає. 
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Інформація щодо багатоквартирних будинків на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району  

№ 
п/п 

Назва населеного пункту, 
адреса багатоквартирного 
будинку 

Загальна 
площа 
багато 

квартирного 
будинку,м² 

Примітка 

1 с.  Кровне вул.  Молодіжна 3 354,55 двоповерховий будинок (8 квартир) 

2 с.  Кровне вул.  Молодіжна 1 625,37 двоповерховий будинок (16 квартир) 

3 с.  Кровне вул.  Молодіжна 4 287,49 двоповерховий будинок (6 квартир) 

4 с.  Кровне, вул.  Молодіжна 2 425,19 двоповерховий будинок (13 квартир) 

5 с.  Лікарське, вул.  Шкільна 31 362,74 двоповерховий будинок (8 квартир) 

6 с.  Постольне, вул. Центральна 
буд. 85 

583,8 двоповерховий будинок (12 квартир) 

7 с. Северинівка, Шевченка, 25 251,8 двоповерховий будинок (4 квартири) 

8 с. Северинівка, Шевченка, 23 242,0 двоповерховий будинок (4 квартири) 

9 с.  Рогізне, (Цегельний завод) 262,2 одноповерховий будинок (8 квартир) 
 

Системи водопостачання знаходяться в задовільному стані, використовуються для забезпечення 

водою домогосподарств в с. Миколаївка, с. Северинівка, с. Мар’ївка, с.  Рогізне, с.  Степаненкове, с.  

Постольне, с.  Кекине с. Капітанівка. Також с. Капітанівка 1 башта, 1 свердловина. 

На території Миколаївської ТГ стоять на обліку 449 колодязів. 

1.3.3.2.  Соціальна інфраструктура 

 

А. Заклади освіти 

Діюча мережа закладів освіти Миколаївської громади представлена сімома 

закладами: 3 навчально-виховні комплекси (школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок), 1 школа І-

ІІІ ступенів, 1 школа (І-ІІ ступенів), 2 заклади дошкільної освіти. Станом на січень 2021 року у 

закладах освіти громади навчається 414 учнів та 99 дошкільнят. 

Назва Яструб

инськи

й НВК 

Кровненс

ький ЗЗСО 

І-ІІІ 

ступенів 

Лікарський 

НВК "ЗОШ І-

ІІІ ст. - ДНЗ" 

Миколаї

в ський 

НВК 

Северинів 

ська ЗОШ 

Ступень: I-III I-III I-III I-III I-II 

Здатність  (учнів):  192 350 320 180 

Кількість учнів: 25 89 103 115 70 

Кількість персоналу: 15 28 33 22 20 

Кількість класів: 10 11 11 11 9 

Кількість приміщень: 11 18 40 20 10 

Інклюзивних класів: 0 2 0 0 3 

Кількість дітей в них: 0 2 0 0 3 
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Миколаївський навчально-виховний комплекс: загальноосвітній навчальний заклад – 

дошкільний навчальний заклад Миколаївської сільської ради Сумської області. У цьому 

закладі навчається 117 учнів та виховується 27 дошкільнят. Його проєктна потужність – 320 

дітей. Середня наповнюваність класів – 10,6 учнів. У закладі працює 22 учителі та 2 

вихователі.  

Територія обслуговування: с. Миколаївка, с. Спаське, с. Кекине, с. Капітанівка. З інших сіл до 

школи також під’їжджають діти. До закладу здійснюється підвезення 56 дітей двома 

шкільними автобусами з с. Спаське, с. Склярівка, с. Кекине, с. Капітанівка, с. Софіївка, с. 

Вербове.  

Будівля Миколаївського НВК у доволі гарному стані: у 2017 році капітально відремонтована 

покрівля, у 2019 р – здійснено утеплення стін закладу та відремонтовано систему опалення. 

Усі вікна пластикові. Опалення здійснюється пелетами. У закладі організоване гаряче 

харчування учнів та вихованців дошкільного підрозділу. Позашкільна робота: працюють два 

тренери від ДЮСШ (легка атлетика, футбол), два керівники гуртків закладів позашкільної 

освіти (туризм, користувач ПК), діє 7 шкільних гуртків (рухливі ігри, вокальний, хор 

початкових класів, хор середніх класів, краєзнавчий, аптека природи, світ кімнатних рослин). 

Протягом останніх 3 років значна увага приділяється оновленню навчального обладнання 

кабінетів: закуплено інтерактивний комплекс і необхідне спеціалізоване обладнання у 

кабінет біології, частково оновлено обладнання у кабінет хімії і фізики, придбано 

інтерактивний лазерний тир для кабінету Захисту України, наявні інтерактивні дошки у 

кабінетах фізики та української мови. У закладі освіти є швидкісний інтернет.  

Сайт Миколаївського НВК http://nikschool.sumy.ua/ 

Лікарський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад Миколаївської сільської ради Сумської області. У цьому 

закладі навчається 103 учні та виховується 16 дошкільнят. Проєктна потужність – 350 дітей. 

Середня наповнюваність класів – 9,4 учнів. У закладі працює 19 учителів та 1 вихователь.  

Територія обслуговування: с. Лікарське, с. Постольне, с. Бурчак, с. Степаненкове. Однак до 

цієї школи під’їжджають діти з сусідніх громад: Степанівської та Річківської. До закладу 

здійснюється підвезення 100 дітей шкільним автобусом з с. Постольне, с. Склярівка, с. 

Степаненкове, с. Головашівка, ст. Амбари, с. Коршачина, с. Зелене.  

Будівля Лікарського НВК у незадовільному стані. Опалення здійснюється дровами. Є 

внутрішні санвузли, харчоблок, спортивна зала, бібліотека. У закладі організоване гаряче 

харчування учнів та вихованців дошкільного підрозділу. Діють 2 шкільні гуртки (туристичний 

і креативне рукоділля). Навчальне обладнання кабінетів потребує оновлення, особливо 

класи природничо-математичного циклу. Наявні інтерактивні дошки у кабінетах початкової 

ланки та кабінеті англійської мови. Кожен учитель має ноутбук. У закладі освіти є швидкісний 

інтернет.  

Сайт Лікарського НВК https://likarnvk.klasna.com/uk 

Северинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Миколаївської сільської ради 

Сумської області. У цьому закладі навчається 69 учнів. Проєктна потужність – 180 дітей. 

Середня наповнюваність класів – 8,7 учнів. У закладі працює 14 учителів.  

http://nikschool.sumy.ua/
https://likarnvk.klasna.com/uk
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Територія обслуговування: с. Северинівка, с. Рогізне, с. Мар’ївка, с. Васюківщина, с. 

Гриценкове, с. Соколине, с. Склярівка, с. Софіївка, с. Вербове, с. Над’ярне, с. Линтварівка, с. 

Перехрестівка. До закладу здійснюється підвезення 40 дітей шкільним автобусом з с. 

Рогізне, с. Мар’ївка, с. Гриценкове.  

Будівля Северинівської школи у задовільному стані. Опалення здійснюється дровами. Є 

внутрішній санвузол, харчоблок, у якому проведено поточний ремонт обідньої зали, 

спортивна зала, де здійснено ремонт підлоги. Оновлено меблі та літературу у бібліотеці, 

здійснена заміна старих світильників по усій школі на нове LED-освітлення. У закладі 

організоване гаряче харчування учнів. Проводиться доволі результативна позашкільна 

робота у цьому закладі освіти: працює тренер від ДЮСШ (футбол) та керівник туристичного 

гуртка закладу позашкільної освіти. Також діють 4 шкільні гуртки (волейбол, екологічний, 

«краса і здоров’я», креативне рукоділля). Частково оновлено обладнання у кабінет фізики, 

закуплено інтерактивний комплекс у кабінет англійської мови. У закладі освіти є швидкісний 

інтернет.  

Сайт Северинівської школи https://sites.google.com/site/severinivskazos40/home 

Кровненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської сільської 

ради. У цьому закладі навчається 94 учні. Проєктна потужність – 192 учні. Середня 

наповнюваність класів – 8,5 учнів. У закладі працює 19 учителів.  

Територія обслуговування: с. Кровне, с. Руднівка. До закладу здійснюється підвезення 49 

дітей шкільним автобусом з с. Руднівка, с. Кровне.  

Будівля Кровненської школи у гарному стані: у 2019 році був здійснений капітальний ремонт 

покрівлі закладу. Опалення здійснюється дровами. Є внутрішній санвузол, харчоблок, 

спортивна зала. У закладі організоване гаряче харчування учнів. Проводиться позашкільна 

робота у школі: працює керівник гуртка закладу позашкільної освіти (креативне рукоділля), 

діють 5 шкільних гуртків (футбол, вокально-хоровий, початкове технічне моделювання, 

виразне читання, English Club). Навчальне обладнання кабінетів природничо-математичного 

циклу є, але потребує оновлення. У закладі освіти є швидкісний інтернет.  

Сайт Кровненської  школи http://shkolakrovne.ucoz.net/index/golovna_storinka/0-32 

Яструбинський навчально-виховний комплекс: заклад загальної середньої освіти – 

заклад дошкільної освіти Миколаївської сільської ради. У цьому закладі навчається 31 

учень та виховується 5 дошкільнят. Проєктна потужність – 50 дітей. Середня наповнюваність 

класів – 2,8 учнів. У закладі працює 12 учителів та 1 вихователь.  

Територія обслуговування: с. Яструбине, с. Графське, с. Діброва. Підвезення до закладу не 

здійснюється, немає потреби.  

Будівля Яструбинського  НВК у задовільному стані. Усі вікна пластикові. Слід провести 

ремонт харчоблоку. Опалення здійснюється дровами. Є внутрішній санвузол. У 

пристосованій будівлі біля школи знаходиться харчоблок. Спортивної зали немає. У закладі 

організоване гаряче харчування учнів та вихованців дошкільного підрозділу. Навчальне 

обладнання кабінетів потребує оновлення, особливо класи природничо-математичного 

циклу. Наявні інтерактивні дошки. У закладі освіти є швидкісний інтернет.  

Сайт Яструбинського НВК https://yastrubynskij_nvk.klasna.in.ua/ 

https://sites.google.com/site/severinivskazos40/home
http://shkolakrovne.ucoz.net/index/golovna_storinka/0-32
https://yastrubynskij_nvk.klasna.in.ua/
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Комунальний дошкільний навчальний заклад «Веселка» Миколаївської сільської ради. У 

закладі виховується 22 дошкільнят, працює 5 педагогічних працівників (у тому числі асистент 

вихователя в інклюзивній групі). Є психолог і медична сестра. Територія обслуговування: с. 

Северинівка, с. Рогізне, с. Мар’ївка. Вихованці садочка підвозяться шкільним автобусом 

Северинівської школи (2 дітей).  

Стан будівлі дуже гарний: у 2017 році здійснено капітальний ремонт покрівлі закладу, 

відремонтовані 2 дитячі туалетні кімнати закладу, проведено ремонт актової зали. 

Оновлено меблі, іграшки, розвиткові матеріали. Опалення здійснюється пелетами. У закладі 

організоване гаряче харчування дітей. Є швидкісний інтернет.  

Сайт КДНЗ «Веселка» https://veselka.oits.pro/ 

Кровненський заклад дошкільної освіти «Пролісок» Миколаївської сільської ради. У 

закладі виховується 29 дошкільнят, працює 4 педагогічні працівники. Є психолог і медична 

сестра.  

Територія обслуговування: с. Кровне, с. Руднівка. Вихованці садочка підвозяться шкільним 

автобусом Кровненської школи школи (13 дітей). Стан будівлі задовільний: здійснено 

частковий ремонт покрівлі та підлоги садочка, однак дах потребує подальшого ремонту, а 

також необхідно провести ремонт каналізації. Потребують оновлення і меблі, іграшки, 

матеріальна база харчоблоку. Опалення здійснюється пелетами. У закладі організоване 

гаряче харчування дітей. Є швидкісний інтернет.  

Сайт Кровненського ЗДО «Пролісок» https://krovnednz.wixsite.com/krovne-prolicok 

Серед 22 випускників 11-го класу 2019-2020 навчального року 14 дітей (64%) 

продовжують навчання у закладах вищої освіти І-ІІІ рівнів акредитації (університети), 2 (9%) 

– у закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації (технікуми, коледжі), 5 (23%) - у закладах 

професійно-технічної освіти, 1 (4%) – не приступила до навчання.  

Випускники 11 класів останніх 5 навчальних років здебільшого продовжили навчання 

у м. Суми, як в університетах, так і в училищах. Серед ВИШів найбільшою популярністю 

користуються Сумський ДПУ ім. А.С. Макаренка (61%) та Сумський НАУ (37%). Є також 

відсоток випускників, що обрали інші заклади вищої освіти (2%): СумДУ, Харківський 

національний університет внутрішніх справ, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка.  

Як показує аналіз останніх 5 років 70% випускників 9 класів продовжують навчання у 

школах, 10% випускників обирають ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти 

державної служби зайнятості», 9% випускників - Хотінський професійний аграрний ліцей, 7% 

випускників навчаються у Сумському аграрному коледжі СНАУ, 3% випускників вступили до 

Сумського вищого професійного училища будівництва та автотранспорту, 1% обрали інші 

заклади освіти. 

Серед закладів професійної та професійно-технічної освіти найбільший відсоток 

випускників 11 класів обрали Сумське вище професійне училище будівництва та 

автотранспорту – 56%, Сумський машинобудівний коледж – 17%, Сумське міжрегіональне 

вище професійне училище – 16%, Державний навчальний заклад «Сумський центр 

професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» - 10%, а також 1% - інші заклади 

(Сумський медичний коледж, Хотінський професійний аграрний ліцей).  

https://veselka.oits.pro/
https://krovnednz.wixsite.com/krovne-prolicok
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За останні 10 років у села громади повернулися працювати 46 випускників шкіл із 

загальної кількості 442 (10,4%). Сьогодні це працівники фермерських господарств, агрофірм, 

педагогічні і непедагогічні працівники усіх закладів освіти в громаді, працівники відділів 

Миколаївської сільської ради. 

Таблиця 3.3. Рівень охоплення дітей дошкільної та шкільною освітою 

 Показник 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Кількість дітей віком 3-5 років, осіб 113 96 116 98 88 

2 Кількість дітей віком 3-5 років, які 

відвідують дошкільні заклади 

91 80 94 80 82 

3 Рівень охоплення дітей 3-5 років 

дошкільними навчальними закладами 

(п.2/п.1) 

80,5 83,3 81 81,6 93,4 

4 Кількість дітей віком 6-9 років, осіб 173 152 148 141 152 

5 Кількість дітей віком 6-9 років, які 

відвідують шкільні заклади 

173 152 148 141 152 

6 Рівень охоплення дітей 6-9 років 

початковою освітою (п.5/п.4) 

100 100 100 100 100 

7 Кількість дітей віком 10-14 років, осіб 196 207 214 222 218 

8 Кількість дітей віком 10-14 років, які 

відвідують шкільні заклади 

196 207 214 222 218 

9 Рівень охоплення дітей 10-14 років базовою 

середньою освітою (п.8/п.7) 

100 100 100 100 100 

 

Таблиця 3.4 Якість освіти (за результатами ЗНО - зовнішнього незалежного оцінювання). 

  2016 2017 2018 2019 2020 

1. Кількість випускників ЗОШ, осіб 26 18 19 21 22 

2. Результати ЗНО з  «української мови та літератури»  

2.1 Кількість абітурієнтів, які взяли участь у 

тестуванні, осіб 

26 18 19 21 21 

2.2 % абітурієнтів, які отримали результат 100-

123,5 балів (найнижчі оцінки) 

25,4 23,6 35 17,2 20,8 

2.3 % абітурієнтів, які отримали результат від 162 

балів (високі оцінки) 

16,7 4,2 5 16,9 14,6 

3. Результати ЗНО з  «математики»  
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3.1 Кількість абітурієнтів, які взяли участь у 

тестуванні, осіб 

9 4 2 9 6 

3.2 % абітурієнтів, які отримали результат 100-

123,5 балів (найнижчі оцінки) 

43,3 33,3 25 16,7 37,5 

3.3 % абітурієнтів, які отримали результат від 162 

балів (високі оцінки) 

5 0 0 0 6,2 

4.  Результати ЗНО з «хімії» (або «англійської мови») 

4.1 Кількість абітурієнтів, які взяли участь у 

тестуванні, осіб 

4 5 3 0 3 

4.2 % абітурієнтів, які отримали результат 100-

123,5 балів (найнижчі оцінки) 

12,5 0 12,5 0 8,3 

4.3 % абітурієнтів, які отримали результат від 162 

балів (високі оцінки) 

0 0 0 0 0 

 

Б.  Медичні заклади 
 

Медичну допомогу мешканцям громади надає: 

«Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.  Постольне» та «Амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» с. Миколаївка 

В структуру КНП МСР «АЗПСМ с. Постольне» входять амбулаторія с. Постольне, пункт 

здоров’я с. Северинівка. Проводиться «віддалений» прийом лікарем в с. Лікарське, с. 

Склярівка та с. Яструбене. Загальна чисельність штатних працівників складає 11 штатних 

одиниць (фактично зайнятих – 10), них 0,5 штатних посад лікаря. 

В структуру КНП МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці» входять Миколаївська 

амбулаторія, пункт здоров’я с.Кровне та кімната лікаря в с. Кекине. Загальна чисельність 

штатних працівників складає 11 штатних одиниць (фактично зайнятих – 11), з них 1,0 штатна 

посада лікаря.  

Показник, станом на 01.12.2020 р. 

КНП МСР 

АЗПСМ с. 

Постольне 

КНП МСР 

АЗПСМ Різдва 

Пресвятої 

Богородиці 

Разом 

Кількість населення, яке обслуговують: 2 125 2 570 4695 

в т.ч. доросле населення  1 832 2 257 4089 

в т.ч. діти 293 313 606 

Кількість тих, хто уклав декларації 1 867 1 943 3810 

в т.ч. за віком: від 0 до 5 років 73 85 158 

від 6 до 17 років 206 228 434 
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від 18 до 39 років 342 432 774 

від 40 до 64 років 714 738 1452 

понад 65 років 532 460 992 

Штатні одиниці, всього 11 11 22 

Практично втрачена профілактична направленість діяльності системи охорони 

здоров’я, проведення диспансеризації населення. Підвищується рівень захворюваності на 

туберкульоз, злоякісні новоутворення, серцево-судинну патологію. 

У попередні роки сільська рада за рахунок власних коштів стовідсотково забезпечила 

комунальні некомерційні підприємства обладнанням, устаткування та засобами згідно 

табеля матеріально-технічного оснащення, затвердженого наказом МОЗ для закладів 

охорони здоров’я. 

У 2020 році за кошти бюджету громади для обох амбулаторій були придбані 

генератори з метою забезпечення збереження медикаментів та вакцин під час відключення 

електроенергії. Також з метою мінімізації ризиків захворювання на коронавірусну інфекцію, 

сільською радою для амбулаторій були придбані фотометри (біохімічні аналізатори) для 

визначення біохімічних речовин крові. 

В. Заклади культури та дозвілля 

Для задоволення культурних, естетичних та духовних потреб населення на території 

Миколаївської сільської ради функціонують 10 клубних закладів та 8 бібліотек. 

Всі клубні заклади та всі бібліотеки, які функціонують на даний час, забезпечені 

комп’ютерами та підключені до мережі Інтернет. 

За 2020 рік бібліотечний фонд поповнився на 9,3 тис.  примірників. Приміщення 

бібліотек знаходяться у задовільному стані, лише приміщення Кровненської сільської 

бібліотеки потребує капітального ремонту.  

На базі закладів  культури функціонують 35 клубних формувань. Це гуртки сольного 

співу, художнього читання, хорового співу, вокальні ансамблі, дискотечний, фольклорний, 

театральний тощо. Клуби за інтересами: «Теніс», «Більярд», «Шахи-шашки» та інші.  Клубні 

формування включають усього 342 учасника, з них 162 - жінки. Розвивають свою діяльність 

12 вокально-хорових колективів. У 1991 році місцевому хору присвоєно звання «народний». 

 

Назва закладу та кількість працівників: 

 

№ Назва закладу 
Кількість 

працівників 

1.        Руднівський СК 1 

2.        Кровненський СБК 2 

3.        Миколаївський СБК 11 
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4.        Спаський ОДР 2 

5.        Кекинський ОДР 3 

6.        Яструбинський СБК 5 

7.        Постольненський СК 3 

8.        Склярівський СК 4 

9.        Лікарський СК 2 

10.    Северинівський СБК 7 

 

Таблиця 3.5 Інформація щодо діяльності місцевого будинку культури/клубу (станом на 1 

січня 2021 р.) 

 

 

№ 
Назва кружку, секції 

рік 

створення 

Кількість 

постійних 

відвідувачів, 

осіб 

Платність 

послуги (так/ні) 

1 Вокальний жіночий ансамбль  2010 10 Ні 

2 Солісти 2010 6 Ні 

3 Драматичний гурток 2018 6 Ні 

4 Хоровий гурток 2010 25 Ні 

 

Г. Соціально-фізіологічний стан мешканців 

 

Таблиця.  Фізіологічний стан здоров’я дітей та молоді за 2016-2020  р.р. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

1. Рівень здоров’я дітей дошкільного віку (до 

6 років), осіб 
102 94 110 91 94 

- 1 група здоров’я 100 92 108 90 93 

- 2 група здоров’я 2 2 2 1 1 

- 3 група здоров’я 0 0 0 0 0 

2. Рівень здоров’я випускників 9 класів, осіб 35 34 40 38 50 

- 1 група здоров’я 31 27 36 32 45 

- 2 група здоров’я 2 5 3 6 4 

- 3 група здоров’я 2 2 1 0 1 
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  2016 2017 2018 2019 2020 

3. Рівень здоров’я випускників 11 класів, осіб 23 17 23 22 23 

- 1 група здоров’я 20 16 18 17 21 

- 2 група здоров’я 2 0 4 3 1 

- 3 група здоров’я 1 1 1 2 1 

 

Ґ. Фізичне виховання і спорт 

На території Миколаївської сільської ради знаходиться 2 футбольні стадіони та 4 

шкільні стадіони. У кінці 2020 року були закуплені вуличні спортивні тренажери для с. 

Миколаївка та заплановано придбання спортивних тренажерів для сіл Лікарське, Кровне, 

Северинівка. Окремих спортивних залів для населення на території громади немає, 

функціонують тільки шкільні спортзали (4-ох закладів освіти). У період до карантинних 

обмежень жителі громади мали змогу займатися ігровими видами спорту у цих спортзалах 

у вечірній час буднів або у вихідні дні. Також у шкільних спортзалах проходили 

загальносільські змагання.  

У 2021 році на базі закладів освіти розпочали роботу два тренери ДЮСШ 

Степанівської селищної ради: з легкої атлетики та футболу. Продовжують працювати на базі 

2 закладів освіти 2 керівники туристичних гуртків районного Будинку дітей та юнацтва (які 

працюють у школах громади учителями фізичної культури). Команди дітей під керівництвом 

тренерів щорічно беруть участь у змаганнях з велосипедного та пішохідного туризму, 

орієнтування, скелелазання. За роки роботи позашкільних гуртків з туризму є здобутки і 

перемоги не лише на районному етапі, але й на рівні області та України (особливо 

відзначився гурток на базі Северинівської школи). 

 

Кількість 

Стадіо- 

ни 

Спортив- 

ні зали 

Спортив- 

ні майдан 

чики 

Стріль- 

бищ, 

тирів 

Трена- 

жерних 

залів 

Дитячі 

майдан 

чики 

Село Миколаївка 1 1 - - - 1 

Село Лікарське 1 1 - - - - 

Cело Кровне 1 1 - - - 1 

Село Северинівка 2 1 - - - 1 

Село Яструбине 1 - - - - - 

Кількість споруд культурно-спортивного призначення 

Споруда 

Скільки 

відвідувачів 

вміщує 

Події чи заходи, що викликають 

найбільший приплив гостей 

Спортивна зала Миколаївського НВК 30 Спортивні змагання між учнівськими та 

молодіжними командами 
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Спортивна зала Лікарського НВК 30 Спортивні змагання між учнівськими та 

молодіжними командами 

Спортивна зала Северинівської ЗОШ 30 Спортивні змагання між учнівськими та 

молодіжними командами 

Спортивна зала Кровненського ЗЗСО 30 Спортивні змагання між учнівськими та 

молодіжними командами 

 

Д. Заклади та установи соціального забезпечення 

На території громади відсутні заклади та установи соціального забезпечення. Є відділи 

Миколаївської сільської ради: -соціального захисту та надання муніципальних послуг,  

- соціального обслуговування населення вдома. 

Е. Безпека в громаді 

Задля вирішення безпекових питань в громаді прийнята та впроваджується Програма 

«Поліцейський офіцер громади» на 2021 - 2023 роки Миколаївської СР. 

Ж. Релігійні організації та установи 

Релігійні потреби мешканців  села забезпечують 5 зареєстрованих  релігійних  організацій: 

  с.  Миколаївка - Християнська церква Святого Миколая 

 с.  Миколаївка - Церква Євангельських Християн-Баптистів «Світло Євангелії» 

 с.  Вербове - Церква Євангельських Християн-Баптистів  

 с.  Лікарське - Свято-Покровська церква 

 с.  Северинівка - Церква Івана Воїна 
 

1.3.4.  ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

1.3.4.1.  Розвиток бізнесу та підприємництва в громаді 

А. Юридичні особи 

Суб'єкти ЄДРПОУ: 2017 2018 2019 2020 

Громада 9 8 8 12 

 

В. Фізичні особи-підприємці 

Регіони 2017 2018 2019 2020 

Громада 10 9 9 11 

Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності за видами діяльності (сумарно по всіх 

населених пунктах, що увійшли до складу ТГ) 

 

Галузі та види діяльності 2017 2018 2019 2020 
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Сільське господарство, мисливство та 

лісове господарство 

15 9 9 13 

Рибне господарство   1 1 

Оптова і роздрібна торгівля; торгівля 

транспортними засобами; послуги з 

ремонту 

9 8 8 10 

Освіта 3 4 4 6 

Охорона здоров’я та соціальна 

допомога 

6 6 2 2 

 

4.2. Структура економіки та розвиток головних секторів 

 

У 2020 році Миколаївська сільська рада 

- Уклала угоди до діючих договорів з ТОВ АФ «Вперед» та СВК «Миколаївський» щодо 

збільшення ставки орендної плати з 3% до 12%.  

- Уклала 6 додаткових угод з ТОВ АФ «Северинівська» щодо збільшення ставки 

орендної плати з 3% до 7% та 7 додаткових угод щодо збільшення ставки орендної 

плати з 3% до 12%.  

- Уклала додаткові угоди з ТОВ АФ «Аграрне» (з 3% до 4%); ТОВ «РАЙЗ ПІВНІЧ» і ІВК 

«Агропродукт» (з 3% до 12%) та САП «Родючисть» (з 3% до 7%).  Всього за минулий 

рік переукладено 24 договори 

- Сільська рада вперше провела аукціон, на якому було продано право оренди 6 

земельних ділянок. Загальна сума додаткових надходжень орендної плати до 

бюджету громади склала  59  тис.  грн. На підставі  проведених торгів  укладено шість 

договорів оренди, а саме:  з ТОВ АФ "Северинівська" - 3 договора ( під 12,18% та 

12,12%); ТОВ "Молоко Вітчизни" - 1 договір ( під 12,12%);  ТОВ АФ "За мир" -1 договір 

(під 12,12%). 

- У  2020 році укладено на безконкурентних засадах 6  нових договорів оренди 

земельних ділянок : 2 договори з ТОВ АФ "За мир",  3 договори оренди з ТОВ 

"Родючисть Плюс», 1 договір оренди під  проектними польовими дорогами з ТОВ АФ 

"Аграрне".  Договори  укладені  терміном на  сім років під  12%  від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.                                                                                                                 

Станом на 01.01.2021 року  по Миколаївській сільській  раді  діє 136 договорів оренди. 

 

Найбільші роботодавці 

Підприємство, організація, 

установа 
Вид діяльності (основний) 

Миколаївська сільська рада Державне управління  
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ТОВ «Індичка» Розведення свійської пиці 

АФ ТОВ «Вперед» Вирощування зернових культур 

ТОВ АФ «За Мир» Вирощування зернових та технічних культур 

ТОВ АФ «Северинівська» Вирощування рослинництва, тваринництва 

СВК «Миколаївський» Вирощування зернових та технічних культур 

 

Станом на 01.12.2020 року на території громади провадять свою діяльність 91 суб’єкт малого 

та середнього підприємництва, з них 69 фізичних осіб-підприємців, 1 споживче товариство, 

та 21 юридична особа. За очікуваними даними у 2021 році в громаді налічуватиметься 106 

суб’єктів малого та середнього підприємництва. Найбільша кількість зайнятих на 

підприємствах зосереджена у галузі сільського господарства та торгівлі. 

1.3.4.2. Розвиток сільського господарства 

Характеристика крупних сільськогосподарських підприємств, що знаходяться на території 

сільської ради . 

Найменування підприємства, 

організації, установи (повна 

назва) 

Основні види діяльності 

ТОВ АФ «Вперед» Вирощування зернових культур 

СВК «Миколаївський» Вирощування зернових та технічних культур 

ТОВ «За Мир» Вирощування зернових та технічних культур 

ТОВ «Аграрне» Вирощування зернових культур 

САП «Родючисть» Вирощування зернових та технічних культур 

ТОВ «Родючисть Плюс» Вирощування сільськогосподарського тваринництва 

ФГ «Натон» Вирощування рослинництва 

ТОВ АФ «Северинівська» Вирощування рослинництва, тваринництва 

ТОВ «Райз Північ» Вирощування зернових культур 

ПрАТ «Райз Максимко» Вирощування зернових культур 

ТОВ «І.В.К. - Агропродукт» Вирощування зернових культур 

ТОВ «Індичка» Розведення свійської пиці 

ПСП «Діана» Вирощування с/г культур 

ТОВ АФ Семереньки Вирощування с/г культур 

ФОП Коверга Володимир  Риборозведення 

ФОП Щебетенко Роман Іванович Риборозведення 
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Найменування підприємства, 

організації, установи (повна 

назва) 

Основні види діяльності 

ФОП Середа Юрій Вікторович Риборозведення 

ТОВ «ВКФ «Клото» Рибне господарство 

1.3.4.3.  Дорожнє господарство, транспорт та комунікації 
 

№ Напрямок 
Протяжність, ширина 

, км. 
характеристика Примітка 

с. Северинівка 

1 вул. Гагаріна Довжина 1,3 км. 

Ширина - 0,03 км. 

200 м - грунтова,  

Рем. -2008р. 300 м - гравій (6-8 см),  

800 м - шлак (8-10 см)  

2 вул. Шевченка 

(Пролетарська) 

Довжина 0,71 км. 

Ширина - 0,03 км. 

710 м - грунтова 

підсипана битою цеглою 

(4-6 см) 

буд. - 1982 р. 

3 ВУЛ. Калинова Довжина 0,78 км. 

Ширина - 0,03 км. 

200 м - шлак (8-10 см) 

буд. - 1986 р. 

рем. - 2007р. 
580 м - грунтова 

підсипана золою (4-6 

см.)  

4 вул. Молодіжна Довжина 0,12 км. 

Ширина - 0,03 км. 120 м - асфальт (10-12 см) 
буд. - 1986 р. 

5 вул. Шкільна  Довжина 0,60 км. 

Ширина   0,03 км. 
600 м. – асфальт 

рем. - 2017р. 

6 вул. Ярова Довжина 1,2 км. 

Ширина - 0,03 км. 
1200 м. – грунтова 

буд. – 1984 

с.  Мар'ївка 

1 
вул.  

Першотравнева 

Довжина - 4,3 км. 

Ширина - 0,03 км 

4300 м - грунтова, 

частково підсипана 

гравієм 

рем. 2016, 2017 р. 

2 вул.  Іванова 
Довжина - 0,4 км. 

Ширина - 0,03 км. 

400 м - грунтова 

підсипана гравієм 
рем. - 2017 р. 

с. Рогізне 

1 
вул.  Цегельний 

завод 

Довжина -0,2 км. 

Ширина - 0,03 км. 
200 м. - асфальт буд. - 1979 р. 
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2 вул. Козацька 
Довжина - 03 км. 

Ширина - 0,03 км. 
300 м. - грунтова буд. - 1986 р. 

3 
вул.  

Прянішнікова 

Довжина - 0,5 км. 

Ширина - 0,03 км. 

500 м - грунтова, 

підсипана шлаком (5 см.) 

буд. - 1986; рем. - 

2011 р. 

с. Васюківщина 

1 вул. Героїчна 
Довжина - 0,6 км. 

Ширина - 0,03 км 
600 м. - гравій (6-8 см) 

буд. - 1999 р. 

Рем. - 2007 р. 

с.  Соколине 

1 вул.  Пушкіна 
Довжина - 0,6 км. 

Ширина - 0,03 км. 
600 м. - шлак (8-10 см) рем - 2007 р. 

с.  Линтварівка 

1 вул. Садова Довжина - 1,2 км.  

Ширина - 0,03 км 
1200 м - ґрунтова 

буд.- 1988р. 

2 вул.  Польова  Довжина - 0,2 км. 

Ширина - 0,03 км 
200 м - ґрунтова  

буд.- 1988р. 

3 вул.  Лугова Довжина - 0,3 км. 

Ширина - 0,03 км 
300 м. - ґрунтова 

буд.- 1988р. 

с. Склярівка 

1 
вул. 

Першотравнева 

Довжина - 0,55 км. 

Ширина - 0,03 км 

150 м - шлак 400 м - 

ґрунтова 
рем - 2009 р. 

2 вул. Полякова 
Довжина -2,0 км. 

Ширина - 0,03 км 

450 м - шлак 1550 - 

ґрунтова 50 м - проїзд 

через греблю 

 

3 вул. Соборна 
Довжина - 1,5 км. 

Ширина - 0,03 км 

1000 м - ґрунтова 500 м - 

щебінь 
буд. 1987 

4 вул.  Зарічна 
Довжина - 0,3км. 

Ширина - 0,03 км 
300 м – ґрунтова буд. 1987 

5 вул.  Шевченка 
Довжина - 0,9 км. 

Ширина - 0,03 км 

400 м - ґрунтова 500 м - 

удосконалене покриття 

буд. 1987 ремонт – 

2017 

6 вул.  Молодіжна 
Довжина - 0,1 км. 

Ширина - 0,03 км 
100 м – ґрунтова буд. 1987 р 

с.  Гриценкове 

1 вул.  Миру 
Довжина - 2,67км. 

Ширина - 0,03 км 

440 м - асфальт (10-12 

см) 470 м - шлак (8-10 

см) 1760 м - ґрунтова 50 

м бита цегла  

рем. 1995, 2011, 

2017  
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с.  Перехрестівка 

 вул.  Гагаріна  
Довжина - 2,095 км. 

Ширина - 0,03 км 

975 м. - ґрунтова 1120 м- 

гравій (6-8) см 
буд. - 1987 р. 

с. Вербове 

1 вул.  Вербна 
Довжина - 1,7 км. 

Ширина - 0,03 км 

1700 м - ґрунтова;  

50 м. - переїзд через 

греблю - асфальт - 10 

стовпчиків 

буд. 1987 

с. Софіївка 

1 вул.  Центральна 
Довжина - 1,2 км. 

Ширина - 0,03 км 

1200 м. - асфальт (10-12 

см) 

частковий ремонт 

2019 р. 

2 
вул.  

Першотравнева 

Довжина - 0,3км. 

Ширина - 0,03 км 
300 м. - асфальт (10-12 см)  

с. Над'ярне 

1 вул.  Тургенєва 
Довжина - 1,0км. 

Ширина - 0,03 км 
1000 м. - гравій (6-8 см) рем - 1996 р. 

с.  Миколаївка 

1 вул.  Пролетарська 0.600 км Асфальтобетон Потребує ремонту  

2 

Під'їзд від вул.  

Пролетарська до 

Амбулаторії 0.450 км 

Гравій Потребує ремонту  

3 

вул.  

Першотравнева 1.5 км 
Асфальтобетон Потребує ремонту  

4 вул.  Садова 1 км Гравій Потребує ремонту  

5 вул.  Набережна 0.5 км 

Грунтова-160 м 

Асфальтобетон-100 м 

Грантова - 240 м 

Потребує ремонту 

6 вул.  Миру 0.6 км 

Асфальтобетон 

перетворюється в гравій 
Потребує ремонте 

7 вул.  Урожайна 1.1 км Асфальтобетон Задовільна 

8 вул.  Молодіжна 1.1 км 

Асфальтобетон- 400 м 

Каміна - 700 м  
Задовільна 

9 вул.  Перемоги 0.450 км + 0.500 км Гравій Потребує ремонту 

10 вул.  Шевченка 0. 850 км Гравій Потребує ремонту 

село Кекине 
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1. вул. Центральна 1,23 км. 

тверде покриття, стан 

задовільний 
 

2. вул.  Садова 0,76 км. 

тверде покриття, стан 

задовільний 
 

3. вул.  Тиха 0,45 км. 

Грунт , стан 

незадовільний 
потребує ремонту 

4. 

вул.  Тараса 

Шевченка 0,675 км. 
Грунт, стан незадовільний потребує ремонту 

5. 

провул. 

Спортивний 0,25 км. 
Грунт, стан незадовільний потребує ремонту 

6 вул. Зарічна 0,48 км. Грунт, стан незадовільний потребує ремонту 

7. вул. Над'ярна 0,45 км. Грунт, стан незадовільний потребує ремонту 

8 

вул. 

Коробчанського 0,35 км. 
Грунт, стан незадовільний потребує ремонту 

 Всього 4,645   

с. Капітанівка 

1. вул. Миру 1,225 

задовільний, тверде 

покриття 
 

2. вул. Зарічна 0,7 

задовільний, тверде 

покриття 

потребує ямкового 

ремонту 

3. 

вул. 

Першотравнева 0,56 
Грунт, стан незадовільний 

потребує 

поточного ремонту 

4. вул. Зелений лужок 0,875 Грунт, стан задовільний  

5. вул. Молодіжна 0,49 
Грунт, стан незадовільний 

потребує 

поточного ремонту 

6. вул. Польова 0,42 
Грунт, стан незадовільний 

потребує 

поточного ремонту 

7. вул. Перемоги 0,42 
незадовільний, інші 

потребує 

поточного ремонту 

8. вул. Шкільна 0,665 задовільний, інші  

с. Кровне 

1 
вул.  Гірська 2108 

1040 кв. м. – асфальт, Частково поточний 

ремонт 2018 рік 3232 кв. м. – грунтове 

2 
вул.  Шкільна 796 3184 кв. м.–ґрунтове 

Грейдерування 

2018 
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3 

вул.  Садова 2179 

1000 кв. м. – бруківка, 

Часткова підсипка 

шлаком 2019 
1160 кв. м. – щебеневе, 

6556 кв. м. – ґрунтове  

4 

вул.  

Першотравнева 
2179 

3745 кв. м. – асфальт, Ямковий ремонт 

2019 рік 5436 кв. м. – бруківка, 

5 
вул.  Зарічна 1375 5500 кв. м.–ґрунтове 

Грейдерування 

2017 рік, 2019 рік 

6 
вул.  Шляхівська 1736 

6565 кв. м. – бруківка, Часткова підсипка 

шлаком 2017 рік 3630 кв. м. – ґрунтове  

 Всього 10373   

с. Руднівка 

1. вул.  Зарічна 686 2401 кв. м. – щебеневе - 

2 вул.  Сумська 861 6027 кв. м. – асфальт, 
Грейдерування 

2017, 2019 р. 

 Всього  1547   

с. Постольне 

1 вул.  Миру  0,55   

2 вул.  Центральна  2,84 тверде покриття  

 Всього 3,39   

с. Лікарське 

1 вул.  Шкільна  1,47 тверде покриття  

2 вул.  Садова  0,69   

3 вул.  Труда  0,69   

4 вул.  Болгарська  1,945   

 Всього 4,795   

с. Степаненкове 

1 вул.  Головашівська  1,3   

2 вул.  Миру  1,5   

3 вул.  Лугова  0,14   

 Всього 2,94   

с. Бурчак 
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1 вул.  Переяслова  1,88 тверде покриття  

 Всього 1,88   

с. Спаське 

1 вул.  Низова  1,1   

2 вул.  Центральна  1,9 тверде покриття  

3 вул.  Набережна 0,49   

 Всього 3,49   

с.  Яструбине  

1 вул. Жовтнева  0,5 тверде покриття  

2 вул. Центральна 0,89 тверде покриття  

3 вул. Слобідка 1,89 

1,3 грунт; ост.тверде 

покриття 
 

4 вул. Низова 1,22 

0,400 грунт; ост.тверде 

покриття 
 

5 вул. Шкільна 1,36 тверде покриття  

6 вул. 1Травня 0,75 грунтова  

7 вул. Солдатська  0,8 тверде покриття  

8 вул. Мічуріна  1,29 

0.38-грунтова, 

ост.тв.покриття 
 

9 вул.  Набережна  0,93 0,4 - грунт, ост.бруківка  

10 вул. Шевченка 2,53 тверде покриття  

11 вул. Кооперативна  1,87 

1,1метрів грунтова; 0,35 -

щебень ; ост.грунт 
 

12 

вул. 

Комсомольська 

(Польва) 1,3 

тверде покриття  

13 вул. Садова 1,24 тверде покриття  

14 

від вул. Слобідка до 

вул. Кооперативна  0,6 
  

 Всього 17,17   

с. Бондарівщіна 

1 б/н 2 1-тв.покриття; 1-грунт  
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с. Діброва 

2 б/н 3,5 тверде покриття  

с. Графське 

3 б/н 2 
0,3 – тверде покриття.;  

1,4 - грунтова. 
 

 

Протяжність доріг з твердим покриттям: 100,275 км, у тому числі комунальних: 68,275 км. 

1.3.4.4.  Транспортне обслуговування населення 

На території Миколаївської сільської ради діють приміські автобусні маршрути 
загального користування.  
Кількість рейсів громадського транспорту, що мають зупинку в межах населеного пункту:  
с.  Миколаївка, с. Кровне щоденно 6 рейсів;  
с.  Спаське – 2 рейси, с.  Северинівка, с.  Рогізне, с.  Мар’ївка щоденно 5 рейсів;  
с.  Кекине, с.  Капітанівка, с.  Яструбине щоденно 3 рейси.  
В с.  Степанкове користуються залізничним транспортом, в с.  Постольне – міжміським. 
 

1.3.4.5.  Зв’язок 

На теренах громади наявні оператори мобільного зв`язку. «Київстар», «Vodafone Україна». 
Розвинута послуга кабельного (дротового) інтернету «Укртелеком», PSTS.net. 
Крім того поштові послуги здійснюють відділення: 
ВПЗ ПАТ «Укрпошта», 42322 с.  Миколаївка, вул.  Шевченка, 64 

ВПЗ ПАТ «Укрпошта», 42301 с.  Северинівка, вул.  Гагаріна, 1А 

ВПЗ ПАТ «Укрпошта», 42314 с.  Яструбине, вул.  Кооперативна, 19 

 

1.3.4.5.  Інвестиційна активність та просторове плануванння 

Планована інвестиційна діяльність у громаді в найближчий період  

Проект, орієнтовний термін виконання (рік початку – рік завершення) 
Передбачено 

бюджетом 

реконструкція вуличного освітлення с. Кровне Миколаївської СР 500 тис.  грн 

поточний ремонт комунальних доріг Миколаївської СР 400 тис.  грн 

поточний ремонт доріг  загального користування місцевого значення 

Софіївка-Яструбине 

500 тис.  грн 

капітальний ремонт дороги по вулиці Шевченка від буд.№1 до буд.№43 

в с. Миколаївка 

1 192 тис.  грн 

поточний ремонт огорожі шахтних колодязів, облаштування надбудов та 

очищення питних колодязів 

300 тис.  грн 

поточний ремонт водопровідних мереж Миколаївської СР 200 тис.  грн 

капітальний ремонт гідроспоруди в с.  Кекине 200 тис.  грн 
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придбання вуличних спортивних тренажерів для сіл Северинівка, 

Лікарське, Кровне 

150,0 тис. грн 

придбання інтерактивних комплексів НУШ для перших класів 200,0 тис. грн 

 

У 2020 році були розроблені плани: 

- «Генеральний план села Бондарівщіна Яструбинської сільської ради Сумської 

області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку 

- «Генеральний план села Графське Яструбинської сільської ради Сумської області» та 

звіту про стратегічну екологічну оцінку 

- «Генеральний план села Діброва Яструбинської сільської ради Сумської області» та 

звіту про стратегічну екологічну оцінку 

- «Генеральний план з планом зонування території (зонінг) с.  Яструбине Сумської 

області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку 

1.3.5.   ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ 
 

Природні корисні копалини та родовища на території Миколаївської сільської громади 

відсутні. 

 

 

Туристичні маршрути та облаштовані зони рекреації відсутні.  

1.3.5.1. Поводження з відходами 
 

Збирання ТПВ здійснюється за безконтейнеpним методом. 
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Всі відходи вивозяться за адміністративні межі Миколаївської сільської ради відповідно до 

вимог санітарно-епідеміологічного законодавства у спеціально відведені місця для 

подальшої їх переробки та/або утилізації. 

1.3.5.2. Водні ресурси 

 

Водні ресурси  Миколаївської територіальної громади представлені численними ставками, 

інформацію, про які  надано у наступній таблиці.



С. Кровне 

№ Договір 

Дата 

укладення та 

термін 

Розташування 
Назва орендаря 

якщо в оренді 
Площа, га 

Назва 

водного 

об’єкта 

Гідроте

хнічна 

споруда 

Площа, під 

гідроспору

дою 

Цільове 

призначення 

Відомча 

належніст

ь 

1.  - - 

с.  Кровне за 

межами 

населеного пункту 

хутір вул.  Садова 

- 5,1333 ставок      

2.  Оренда 
15.08.2012 

на 10 років 

За межами 

населеного пункту 

с.  Кровне вул.  

Молодіжна 

ТОВ ВКФ «Клото» 25,5592 ставок      

3.  Оренда 
15.08.2012на 

10 років 

За межами 

населеного пункту 

с.  Руднівка 

ТОВ ВКФ «Клото» 86,2431 ставок      

Постольне  

4.    с.  Лікарське  3,1 ставок Гребля 0,1    

5.  Оренда 
03.04.2014 

9на 10 років 
с.  Постольне 

ФОП Костенко 

Іван Григорович 
2,9397 ставок Гребля 0,129    

 Миколаївка  
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6.  Оренда  

В районі 

колишнього 

населеного пункту 

Грузьке 

ПП Середа Ю.В. 4,4036 ставок   

Риборозведення, 

та розведення 

водо плаваючої 

птиці 

РДА 

7.  Оренда  
В районі вул.  

Молодіжна 
ПП Середа Ю.В. 27,52 ставок    РДА 

8.  Оренда  

с.  Миколаївка в 

районі вул.  

Леніна 

ТОВ «Клото» м. 

Суми 
4,8012 ставок   Риборозведення РДА 

9.  Оренда  

с.  Миколаївка в 

районі вул.  

Шевченка 

ГО«Організація 

рибалок - 

любителів 

«Коріда» с.  

Миколаївка 

9,9994 ставок   
Любительського 

рибальства 

Миколаїв 

ська СР 

10.  Оренда  

с.  Миколаївка в 

районі вул.  

Першотравнева та 

Пролетарська 

ФОП Гаруст Д.Л. 23,3916 ставок   Риборозведення РДА 

11.    

с.  Спаське в 

районі вул.  

Низова 

 1,2 ставок    РДА 

12.    с.  Миколаївка в 

районі вул.  
 16,2 ставок    РДА 
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Першотравнева та 

Садова 

 Северинівка  

13.  Оренда 
02.03.2009 на 

10р 

с.  Бурчак, за 

межами 
СНАУ 8,2533 ставок є 0,151    

14.    
с.  Склярівка, за 

межами 
 4,2 ставок є 0,057    

15.  Оренда 
10.06.2010 на 

10 років 

с.  Склярівка, за 

межами 
САП Родючість 10,9286 ставок є 0,0555    

16.    
с.  Над’ярне, за 

межами 
 7,7944 ставок є 0,2146    

17.  Оренда 
23.12.2004 на 

30 років 

с.  Над’ярне, за 

межами 
Середа Ю.В. 1,97 ставок не має 0    

18.    
с.  Соколине, за 

межами 
 2,5 ставок є 0,0712    

19.    
с.  Мар’ївка, за 

межами 
 1,5 ставок є 0,288    

20.    
с.  Мар’ївка, за 

межами 
 1 ставок є 0,0712    

21.    
с.  Мар’ївка, за 

межами 
 1 ставок є 0,0639    

22.    
с.  Мар’ївка , за 

межами 
 0,3 ставок є 0,174    
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23.    
с.  Северинівка, за 

межами 
 1 ставок є 0,0323    

24.  Оренда 
01.12.2010 на 

10р 

с.  Северинівка, за 

межами 
Погонов М.С. 1,0629 ставок є 0,057    

25.  Оренда 
12.12.2016 на 

7р 

с.  Северинівка, за 

межами 
Маш-Сервіс 7,5396 ставок є 0,1065    

26.    
с.  Северинівка, за 

межами 
 0,7 ставок є 0,1687    

27.    
с.  Северинівка, в 

межах 
 0,5 ставок є 0,2016    

28.    
с.  Северинівка, за 

межами 
 1,2 ставок є 0,1688    

29.    
с.  Васюківщина, 

за межами 
 0,1 ставок є 0,05    

30.    
с.  Рогізне, за 

межами 
 6,1 ставок є 0,31    

31.    
с.  Рогізне, за 

межами 
 12,2804 ставок є 2,0189    

32.  Оренда 
15.02.2006 на 

12р 

с.  Рогізне, за 

межами 
Морщ П.І. 7,7944 ставок Є 0,2146    

33.  Оренда 
15.02.2006 на 

10р 

с.  Рогізне, за 

межами 
Морщ П.І. 8,2489 ставок є 0,1638    

34.    
с.  Рогізне, за 

межами 
 1,4 ставок Є 0,1826    



1.3.6.   УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЄЮ 

1.3.6.1. Органи державної влади та місцевого самоврядування 
 

Система управління територією представлена органами державної влади і органами 

місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування представлені 

Миколаївською сільською радою. Повноваження органів місцевого самоврядування 

визначені законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 

21.05.1997 р. 

До складу сільської ради входять голова,  22 (депутата ) та 15 фахівців виконавчого  

комітету. 

1.3.6.2.  Герб Миколаївської громади 

 

 

 

1.3.6.3.  Гімн Миколаївської громади 

З метою відображення історичних, культурних, соціально-економічних особливостей і 

традицій Миколаївської сільської ради, сільська рада рішенням від 14 березня 2019 року 

затвердила слова та музику Гімну Миколаївської сільської територіальної громади.  

1.3.6.4. Склад депутатського корпусу 

 

Висування (назва політичної партії) або самовисування 
Кількість 

депутатів 
Відсоток від 
складу ради 

ПП  «СЛУГА НАРОДУ» 4 18,18 

ПП  «АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» 3 13,64 

ПП  «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» 1 4,55 

ПП  «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ БАТЬКІВЩИНА» 6 27,27 

Висунуті шляхом самовисування  8 36,36 

Кількість обраних депутатів місцевої ради, разом 22 100 
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ПП  «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ БАТЬКІВЩИНА» 

1. Андріяш Світлана Яківна 

2. Кириченко Григорій Павлович 

3. Костенко Віктор Васильович 

4. Лисак Галина Павлівна 

5. Козлова Віра Миколаївна 

6. Рябуха Оксана Володимирівна 

ПП  «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» 

1. Мірошниченко Сергій Васильович 

ПП  «СЛУГА НАРОДУ» 

1. Клюс Микола Петрович 

2. Люта Людмила Михайлівна 

3. Провозьон Сергій Павлович 

4. Шовкопляс Олена Сергіївна 

ПП  «АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» 

1. Зубко Ніна Василівна 

2. Непийвода Тетяна Іванівна 

3. Северин Олександр Миколайович 

Самовисування: 

1. Ющук Надія Олександрівна 

2. Вода Антоніна Олександрівна 

3. Глиненко Євген Вікторович 

4. Непийвода Вікторія Віталіївна 

5. Стрельченко Валентина Леонідівна 

6. Ткаченко Олександр Васильович 

7. Хвостенко Ольга Євгенівна 

8. Черненко Олена Андріївна  

1.3.6.5. Склад виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

 

1. Самотой Сергій Володимирович - Миколаївський сільський голова, 

2. Рябуха Віктор Сергійович - заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, 

3. Непийвода Вікторія Віталіївна - секретар сільської ради,  

4. Бідненко Світлана Миколаївна - керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

5. Пашкурова Вікторина Вікторівна - начальник фінансового управління 

6. Макшеєва Наталія Сергіївна - начальник відділу освіти, молоді та спорту 

7. Шаповал Наталія Іванівна - начальник відділу економічного розвитку та залучення 

інвестицій 
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8. Непийвода Інна Володимирівна - начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності 

9. Глиненко Лариса Миколаївна - начальник відділу соціального захисту населення та 

надання муніципальних послуг 

10. Білан Наталія Іванівна - завідувач комунального ДНЗ «Веселка». 

11. Матвієвський Олег Володимирович - агроном ТОВ «Індичка», с.  Кровне 

12. Петренко Леонід Миколайович - пенсіонер, с.  Постольне 

13. Говорун Володимир Олексійович - директор НВК, с. Яструбине, 

14. Самотой Олександра Олексіївна - начальник відділення поштового зв’язку, 

с.Миколаївка  

15. Сорока Олена Олександрівна - начальник служби в справах дітей 

 

1.3.6.6. Структура управління, виконавчих органів та структурних підрозділів 

Миколаївської сільської ради 

№ Назва посади Кількість 
штатних 
одиниць 

Апарат управління сільської ради 

1 Сільський голова  1 

2 Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 

1 

3 Секретар сільської ради 1 

4 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1 

5 Староста 5 

Виконавчі органи сільської ради 

 Відділ бухгалтерського обліку та звітності 5 

6 Начальник відділу-головний бухгалтер 1 

7 Головний спеціаліст 1 

8 Спеціаліст І категорії 2 

9 Касир 1 

 Відділ житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та 
містобудування 

3 

10 Начальник відділу 1 

11 Спеціаліст ІІ категорії 1 

12 Головний спеціаліст 1 

 Відділ земельних відносин, охорони навколишнього середовища, 
агропромислового розвитку та розвитку сільських територій 

5 

13 Начальник відділу 1 

14 Спеціаліст ІІ категорії 3 

15 Головний спеціаліст 1 

 Загальний відділ 3 

16 Начальник відділу 1 

17 Спеціаліст ІІ категорії 1 
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18 Головний спеціаліст 1 

 Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій 3 

19 Начальник відділу 1 

20 Спеціаліст ІІ категорії 2 

 Відділ культури та роботи з молоддю виконавчого комітету 
Миколаївської сільської ради 

2 

21 Начальник відділу 1 

22 Спеціаліст ІІ категорії 1 

 Служба у справах дітей Миколаївської сільської ради 1 

23 Начальник служби 1 

 Відділ соціального захисту населення та надання муніципальних 
послуг 

10 

24 Начальник відділу 1 

25 Спеціаліст ІІ категорії 1 

26 Головний спеціаліст 5 

27 Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно 2 

28 Спеціаліст І категорії 1 

 Усього 41 

 Фінансове управління Миколаївської сільської ради  

1 Начальник управління 1 

2 Головний спеціаліст 1 

3 Спеціаліст І категорії 1 

4 Спеціаліст ІІ категорії 2 

 Усього 5 

 
 

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Миколаївської 
сільської ради 

 

Апарат ВОМС 

1 Начальник відділу освіти 1 

2 Головний спеціаліст 1 

3 Провідний спеціаліст 2 

Централізована бухгалтерія 

4 Головний бухгалтер 1 

5 Бухгалтер 4 

 Усього 9 
 

Свою діяльність сільська  рада здійснює відповідно до наступних місцевих програм:  

- щорічна Програма соціально-економічного  та культурного розвитку; 

1.3.6.7.  Місцевий бюджет  

А. Доходи та надходження до бюджету територіальної громади 

У 2020 році власні надходження до бюджету громади склали 52 808,2 тис. грн, із 

них власні доходи загального фонду склали 49 340,3 тис. грн; спеціального фонду – 

3 467,9 тис. грн. 

У порівнянні з 2019 роком власні доходи загального фонду бюджету зросли на 

20,7%, спеціального фонду – на 55,6%. 
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Серед 37 громад Сумської області Миколаївська ТГ займає п’яте місце по темпах 

росту у 2020 році надходжень власних доходів до бюджету громади. 

Найвагомішим платником податків до бюджету громади за підсумками 2020 року 

стала військова частина, надходження від якої склали 31,7% або 15 676,7 тис. грн 

загального фонду бюджету, що на 68% більше ніж за 2019 рік.  

Левову частку надходжень до загального фонду бюджету громада отримує від 

аграріїв. Надходження від агрофірми «Вперед» склали 9,5% доходної частини загального 

фонду бюджету (це 4 698 тис. грн); питома вага сплачених податків  ТОВ АФ 

«Северинівська» склала 7,1% (3 515,8 тис. грн); агрофірма «За Мир» сплатила за рік 

загалом 2 353,0 тис. грн  або 4,8% від власних доходів загального фонду бюджету; від ФГ 

«Натон» надійшло 1 370,5 тис. грн, що склало 2,8% доходної частини загального фонду 

бюджету громади; надходження від ТОВ «Молоко Вітчизни» склали у звітному періоді 

1 027,1 тис. грн  або 2,1%;  питома вага податків, що надійшли  від САП «Родючість» 

склала 2,9% (1 408,4 тис. грн); ТОВ «Райз Північ» перерахувало до бюджету громади 

податків у сумі 1 527,3 тис. грн, що становить 3,1% загального фонду бюджету громади.  

Ще одним вагомим платником податків на території Миколаївської громади є філія 

«Оператор ГТС України». У 2020 році питома вага податків, сплачених до бюджету 

громади цим підприємством, склала 6,5% або 3 443,7 тис. грн. 

З 01 січня 2020 року до бюджету Миколаївської громади почало сплачувати  

податки потужне підприємство, що спеціалізується на виробництві м’яса свійської птиці, 

ТОВ «Індичка». За звітний період від цього підприємства до бюджету громади надійшло 

4 706,3 тис.  грн, що склало 9,5% дохідної частини загального фонду бюджету. 

Структурні підрозділи Миколаївської сільської ради, включаючи комунальні 

комерційні та некомерційні  підприємства, засновником яких є Миколаївська сільська 

рада, перерахували до бюджету громади ПДФО в обсязі 6,6% дохідної частини 

загального фонду бюджету.  

  Бюджетоутворюючим джерелом, як і в попередній рік, залишається податок та 

збір на доходи фізичних осіб, який займає 76,1% у сумі власних надходжень загального 

фонду бюджету нашої громади. За звітний період надходження цього податку склали 

37 550,5 тис.  грн. Якщо порівнювати з 2019 роком, то приріст  склав 25,7 % або 12 894,5 

тис.  грн.  

 Найбільшими платниками ПДФО є 

1) Військова частина 9953,  

2) ТОВ «Індичка»,  

3) філія «Оператор ГТС України»,  

4) АФ ТОВ «Вперед»,  

5) ТОВ АФ «За Мир»,  

6) ТОВ АФ «Северинівська»,  

7) ТОВ «Молоко Вітчизни»,  

8) Сумський обласний державний центр експертизи сортів рослин.  
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Податкові надходження до бюджету, крім ПДФО, включають податок на прибуток 

підприємств комунальної власності, рентну плату та плату за використання інших 

природних ресурсів та акцизний податок.  

Податок на прибуток підприємств становить незначну частку у доходах загального 

фонду бюджету. Його сплачує  КП «Рембудсервіс». У звітному періоді сума податку 

склала  2,1 тис. грн.  

 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів у сумі власних 

доходів загального фонду бюджету становить лише 0,01% і у звітному періоді склала 

всього 6,4 тис. грн, що на 32,3% менше у порівнянні з надходженням цих податків у 2019 

році. Це пов’язано зі значним зменшенням площі вирубки лісових насаджень.  

Акцизний податок у структурі дохідної частини загального фонду бюджету склав у 

звітному періоді всього 0,3%. За 2020 рік до бюджету громади надійшло 163,5 тис. грн. У 

порівнянні з 2019 роком надходження збільшились на 11,1 % або на 16,3 тис. грн, що 

пов’язане зі ростом цін на підакцизні товари. 

Другим значущим джерелом наповнення бюджету громади  є місцеві податки. 

Питома вага  їх у власних надходженнях загального фонду склала 21,6%. У 2020 році до 

загального фонду бюджету було отримано 10 659,0 тис. грн місцевих податків або 105,0% 

до запланованих показників. У порівнянні  з 2019 роком приріст  склав  3,3 % або 338,5 

тис. грн.  

Найбільшими платниками місцевих податків є:  

Платники Сума податків Відсоток місцевих 
податків 

ТОВ АФ "Северинівська"    2 248,1 тис. грн 21, 0% 

ТОВ АФ "ВПЕРЕД"   1 370,9 тис. грн 12,9% 

ТОВ "РАЙЗ ПІВНІЧ" 1 096,9 тис. грн 10,3% 

ТОВ АФ "ЗА МИР" 978,7 тис. грн 9,2% 

ФГ "НАТОН" 569,2 тис. грн 5,0% 

АП "Родючість" 773,4 тис. грн 7,3% 

ТОВ "ІНДИЧКА" 281,9 тис. грн 2,6% 

ТОВ  АФ "АГРАРНЕ" 270,0 тис. грн 2,5% 

фізична особа Рядовий Д.В. 349,6 тис. грн 3,3% 
  

Місцеві податки, що сплачуються до бюджету нашої громади,  включають податок 

на майно та єдиний податок. 

Обсяг транспортного податку з юридичних осіб, що надійшов  до бюджету громади 

у 2020 році, склав 26,5 тис. грн. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року 

випуску яких минуло не більше п’яти років.  

  Єдиний податок до бюджету громади сплачують юридичні особи, фізичні особи 

та сільськогосподарські товаровиробники. Фактично за рік від усіх груп платників 

єдиного податку до бюджету ТГ надійшло 5 219,8 тис. грн. Порівняно з попереднім 

періодом обсяг надходження цього податку зріс на 7,0%.  
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Відповідно обсяг сплати єдиного податку фізичними особами у 2020 році зріс на 

29,4% порівняно з попереднім роком. Фактично за звітний період отримано 1 285,3 тис. 

грн. Найбільше до бюджету громади сплатили податку:  

ФОП Глиненко Є.В. (120,9 тис. грн);  

ФОП Харитонов Д.Д. (184,9 тис. грн);  

ФОП Янченко В.В. (168,8 тис. грн);  

ФОП Касьянова Ю.О. (77,8 тис. грн);  

ФОП Криводуд С. В. (253,2 тис. грн).  

 Сільськогосподарські товаровиробники у 2020 році загалом сплатили до бюджету 

громади єдиного податку у сумі 3 930,6 тис. грн. У порівнянні з 2019 роком надходження 

зросли  на 63,3 тис. грн.  

Найбільше до бюджету громади отримано коштів від ТОВ АФ "Северинівська" 

(863,7 тис. грн);    ТОВ  АФ "ВПЕРЕД"   (823,4 тис. грн);  ТОВ  АФ "ЗА МИР" (605,3 тис. 

грн); САП "Родючість" (471,7 тис. грн); ФГ "НАТОН" (386,1 тис. грн); ТОВ "РАЙЗ 

ПІВНІЧ" (413,1тис. грн).  

Неподаткові надходження у 2020 році склали 2,0% від загальної суми власних 

надходжень загального фонду бюджету.  

Фактично за рік надійшло 958,9 тис.  грн, що на 82,3% або на 432,9 тис.  грн  більше 

у порівнянні з  2019 роком.  

З цієї суми 11,9% або 113,9 тис. грн склали відсотки, отримані за розміщення 

тимчасово вільних коштів спеціального фонду бюджету на депозитному рахунку у банку.  

Решта  – це адміністративні штрафи (24,7 тис. грн); плата за надання 

адміністративних послуг (680,5 тис. грн); надходження від орендної плати, що перебуває 

у комунальній власності (50,5 тис. грн), державне мито (1,7 тис. грн) та інші неподаткові 

надходження (87,6 тис. грн). 

Власні доходи спеціального фонду бюджету громади за 2020 рік включають 

екологічний податок (15,7% від загальної суми власних надходжень до спеціального 

фонду), надходження від плати за послуги, що надаються  бюджетними установами 

(17,8%), благодійні внески, гранти та подарунки (66,5%). До цільових фондів у  2020 році 

кошти не надходили. 

Надходження екологічного податку за звітний період склали  545,0 тис. грн, що на 

43,6% або на 421,1 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження 

зменшилися на 43,7% або на 422,2 тис. грн. Це пов’язано зі значним зменшенням обсягів 

транспортування природного газу територією України, бо найбільшим платником 

екологічного податку є Оператор ГТС України, який сплатив у 2020 році 501,5 тис. грн. 

Планові показники надходжень плати за послуги, що надаються  бюджетними 

установами, у 2020 році це насамперед, надходження від продажу квитків на клубні 

заходи та батьківської плати за харчування дітей у закладах освіти.  До бюджету залучено  

617,1 тис.  грн, що на 15,2% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року 

(зменшення  склало 110,9 тис. грн).  
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Б.  Видатки місцевого бюджету 

Структура видатків бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної 

громади у 2020 році: 

На соціально – культурну сферу спрямовано 34 473,6 тис.  грн, у тому числі: 

на галузь освіти спрямовано  26 419,4 тис.  грн; 

на галузь охорони здоров’я – 2 830,9 тис.  грн; 

на видатки соціального захисту та соціального забезпечення -1 395,4 тис.  грн; 

на галузь культури і мистецтва – 3 518,4 тис.  грн; 

на галузь фізичної культури і спорту – 309,5 тис.  грн. 

За 2020 рік видатки бюджету на утримання апарату управління склали 10 739,3 тис. 

грн.  

Видатки на житлово-комунальне господарство у звітному періоді склали 3 588,5 

тис. грн.  

Видатки на будівництво та регіональний розвиток за звітний період  становлять  1 

044,0 тис. грн.  

За 2020 рік інші видатки бюджету склали: на заходи з землеустрою – 79,4 тис. грн; 

на розвиток транспортної інфраструктури – 1 698,1 тис. грн; на охорону навколишнього 

природнього середовища – 1 525,8  тис. грн;   на захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій – 469,5 тис. грн; на іншу економічну діяльність - 29,8 тис. грн. 

1.4.   Результати проведених опитувань 

 
У громаді з 15 по 31 березня 2021 року - для фахівців ОМС та представників бізнесу 

та підприємців - та протягом другої половини квітня 2021 року – для мешканців - 
проводилися соціологічні дослідження задоволеності, умов життя та якості послуг, що 
надаються.  

Для цього були розроблені форми анкет для опитування мешканців громади, 
підприємців та керівників та фахівців ОМС та бюджетних установ, затверджені на 
засіданні Робочої групи, організовано розповсюдження та отримання відповідей на 
поставлені в анкетах запитання.  

В результаті були отримані відповіді від  респондентів, в тому числі 263 – від 
мешканців громади та 96 анкет, направлених керівникам та фахівцям органів місцевої 
влади, комунальних підприємств та бюджетних установ, та 6 анкет, заповнених 
представниками бізнесу, що розташований на території Миколаївської громади.   

На думку опитуваних, основним ресурсом громади для подальшого розвитку є 
вигідне географічне положення та хороша доступність до обласного центру та інших 
ринків, родючі землі, потенціал для залучення інвестицій та прогресивна місцева влада. 
Слід також відзначити, що самоідентичність громади - на стадії формування, 
впізнаваність Миколаївської територіальної громади в Україні поки що незначна.  

Повні звіти про опитування наведені у Додатках 3 та 4 до Стратегії  розвитку. 
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1.5.   Висновки SWOT-аналізу 
 

Метою стратегічного планування є спрямування обмежених ресурсів на 
пріоритетні сфери, які призведуть до бажаного напряму розвитку. Робочою групою було 
використано один із перевірених інструментів вибору пріоритетів - SWOT-аналіз, який 
полягає у визначенні сильних (англ. Strenghts) i слабких (Weaknesses) сторін громади (її 
позитивних і негативних рис, специфічних ресурсів, потенціалу або дефіцитів, які мають 
вплив на майбутній розвиток), а також можливостей (Opportunities) i загроз (Threats), 
(позитивних і негативних процесів чи явищ, які стосуються громади або стосуватимуться 
її у майбутньому і впливатимуть на її розвиток). 

 
SWOT - АНАЛІЗ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ  

(за результатами засідання робочої групи 26 травня 2021 року) 

   

СИЛЬНІ СТОРОНИ  СЛАБКІ СТОРОНИ 

 Вдале розташування громади, поруч, 
в 30 км, велике місто, обласний 
центр. 

 Сприятливі географічні та кліматичні 
умови, 

 Працюючі на території громади 
великі товаровиробники та державні 
установи 

 Впорядковане транспортне 
сполучення, транспортна 
доступність, 

 Розвинута соціальна інфраструктура, 
93% будинків мають газове 
опалення,  

 Компактна територія громади, 

 Велика кількість площа водойм та 
ставків, 

 Наявні родючі та екологічно чисті 
сільськогосподарські землі, 

 Наявність кваліфікованих кадрів, 

 Економічно спроможна громада. 

  Низька народжуваність, 
від’ємна демографічна 
ситуація, 

 Малі населені пункти, 
хутірський тип поселення 

 Відсутність транспортного 
сполучення  та неналежна 
якість дорожнього покриття між 
населеними пунктами  та 
центром громади, 

 Малокомплектність закладів 
освіти, 

 Неефективна мережа закладів 
культури, 

 Неефективна мережа та робота 
водогонів  

 Загрозливий стан ґрунтових 
вод, низький рівень води в 
колодязях, 

 Низька підприємлива   
активність та ініціативність 
населення громади. 

МОЖЛИВОСТІ  ЗАГРОЗИ 

 Використання водних ресурсів при 
передачі їх на баланс громади, 

 Туристична привабливість території, 
як фактор розвитку, 

 Залучення інвестицій у переробку 
сільськогосподарської продукції,  

  Конкуренція на ринку робочої 
сили зі сторони інших громад 
України та інших країн. 

 Погіршення екологічної 
ситуації. 

 Епідемія коронавірусу, 
загальносвітові кризові явища,  
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 Розвиток екологічного та органічного 
землеробства, зростання попиту на 
продовольство на світових ринках,  

 Відкриття ринку землі, як фактор 
залучення інвестицій, 

 Перспективи взаємовигідного 
міжмуніципального співробітництва 

 Будівництво сміттєсортувального 
підприємства 

 

 Невисокі темпи зростання 
української економіки в цілому. 

 Продовження тривалого 
воєнного конфлікту з РФ 
зниження привабливості 
території, як прикордонної до 
РФ 

 Зростаюча вартість 
енергоресурсів. 

 Неупорядковане українське 
законодавство. 

 
Базуючись на результатах аналітично-описової частини та SWOT-аналізу, громада 

обрала, як базову, динамічну стратегію, яка передбачає формування конкурентних 
переваг громади шляхом мінімізації впливу негативних факторів на розвиток. 

Серед негативних факторів найзагрозливішим є від’ємні демографічні тенденції, 
природнє скорочення населення, недостатня кількість робочих місць з належною 
оплатою праці, в результаті чого відбувається відтік молоді, висококваліфікованої 
робочої сили у великі міста та за кордон.  

Недостатність власних (бюджетних) фінансових ресурсів для забезпечення 
системного соціально- економічного розвитку громади. 

Більшість навчальних закладів потребують впровадження заходів із теплореновації 
та підвищення енергоефективності, є неукомплектованість учнями певних закладів 
освіти. 

Недостатній рівень медичного обслуговування, особливо дефіцит молодих 
кваліфікованих спеціалістів, застаріле діагностичне та лікувальне обладнання медичних 
закладів. 

Проблема навколишнього середовища полягає у відсутності організації по 
переробці твердих побутових відходів, відсутності екологічної свідомості громадян. 

Підсумовуючи висновки SWOT варто зауважити, що в Миколаївській сільській 
громаді сильні сторони переважають над слабкими. Є значна кількість загроз, але 
можливостей для успішного розвитку громади значно більше. 

До проектів, що матимуть стратегічне значення, слід віднести: розвиток 
підприємств з переробки с/г продукції, вирощування екологічно чистої 
сільськогосподарської продукції, розвиток тваринництва, підсобних господарств та ін. 

Участь у державних та закордонних проєктах із впровадження інноваційних 
підходів та співпраця з іншими об’єднаними громадами дасть змогу поліпшити 
економічний розвиток в  Миколаївській громаді. 

Зрештою, всі проєкти, що реалізовуватимуться, матимуть на меті створення 
максимально комфортних умов проживання на території громади, привабливих як для 
місцевих мешканців, так і для жителів сусідніх громад, а також комфортних умов для 
залучення інвестицій. 
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РОЗДІЛ 2.   РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ТГ ДО 2027 Р. 

2.1.   Методологічні підстави стратегічного вибору та основні висновки з аналітично-

описової частини. 

Базові проблеми для громади  на період станом на 2021 рік такі: 
 Процес активного скорочення кількості населення через природне та 

міграційне зменшення населення. 
 Миколаївська територіальна громада, як частина  Сумського району 

Сумської області, згідно Державної Стратегії  регіонального розвитку відноситься до 
категорії «прикордонні території у несприятливих умовах». 

 Миколаївська територіальна громада належить до регіонів України з 
найгіршими демографічними показниками. В районі вже 30 років відсутній природній 
приріст населення. Загалом по Сумській області показники природного приросту 
населення гірші ніж в середньому по Україні. 

 Зростає кількість молоді, яка вибуває за межі громади. 
 Більше половини населення громади перебуває в працездатному віці, 

проте середній вік мешканців Миколаївської громади, як і в цілому по Україні, поступово 
зростає. 

 Об’єкти бюджетної сфери характеризуються високим рівнем 
енергоспоживання, що викликає проблеми з утриманням цих будівель за умов 
підвищення вартості паливно-енергетичних ресурсів. 

 Екологічна ситуація в громаді потребує значної уваги. 
 Найболючішими проблемами в громаді є відсутність робочих місць з 

достатнім рівнем оплати, стан доріг та невисока якість надання медичних послуг 
Система цілей розвитку сільської громади повинна забезпечити розв’язання 

головних проблем її розвитку та максимально використати наявні можливості.  
 
 

2.2.  Місія та Бачення розвитку громади 
 

Основою для розробки Місії та Бачення Миколаївської сільської ОТГ на 2020-2027 
роки був аналіз зовнішніх і внутрішніх умов, а також прагнень мешканців ОТГ.  

 
Місія  
 

Миколаївська громада – це мальовничий, екологічно чистий куточок 
Сумщини з великою кількістю водних об’єктів,  багатовіковою історією, 
пам’яткою «Будинок Прянишнікова» та розвиненою соціальною 
інфраструктурою, де живуть і працюють щирі та привітні люди. 

 

Бачення – це бажаний сценарій розвитку, який визначає профіль територіальної 
громади після досягнення цілей Стратегії, воно відповідає на питання – як буде виглядати 
громада після 2027 року?  
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Бачення  

Миколаївська сільська громада у 2017 році -  економічно розвинена, 
процвітаюча, чиста, без сміття, з розвинутою інфраструктурою: дороги, 
транспортним сполучення між селами, культурою і спортом для молоді. 
Територія інтенсивного, багатопрофільного виробництва 
сільгосппродукції.  

Відновлена садиба Прянишнікова, а в кожному населеному пункті  є парки 
відпочинку. 

 
Багаторічний план дій, що має привести громаду до Бачення, складається з низки 

стратегічних напрямів розвитку. Напрями розвитку повністю відповідають Баченню 
розвитку і Місії територіальної громади, тобто базуватись на перевагах, ресурсах і 
визначальних можливостях міста. 

Щоби досягнути бажаного Бачення, члени Робочої групи визначили два напрями 
розвитку громади: 

 
НАПРЯМ А. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДИ 

          НАПРЯМ B. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДИ  
 

2.3.   Стратегічні та оперативні цілі за напрямами 

 
Кожна стратегічна ціль конкретизується в оперативних цілях, що є конкретними, 

обмеженими у часі алгоритмами дій щодо досягнення стратегічних цілей. Сукупність 
оперативних цілей складає стратегічну ціль.  

Оперативні цілі показують, як необхідно проводити зміни та визначають стратегічні 
цілі кількісно, показують терміни виконання, конкретних виконавців, результат 
виконання, обсяги та джерела фінансування, конкретні заходи. Кількість оперативних 
цілей має бути такою, щоб виконати стратегічну ціль. 
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Робоча група розробила структуру Стратегічних та оперативних цілей розвитку 
Миколаївської сільської ради. 

СТРУКТУРА  

СТРАТЕГІЧНИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

  
НАПРЯМ А. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДИ 

 Стратегічна ціль А.1. 

 Розвиток  підприємницького потенціалу 

А.1.1. Стимулювання підприємницької активності жителів громади, сприяння розвитку 
молодіжного, жіночого та соціального підприємництва 

А.1.2. Сприяння створенню сільськогосподарських кооперативів 

А.1.3.  Сприяння сільськогосподарському виробництву та переробці із високою доданою 
вартістю 

А.1.4. Підтримка сільськогосподарських виробників та місцеві стимули для 
започаткування бізнесу 

А.1.5. Підготовка кваліфікованих кадрів (співпраця із Центром зайнятості, інші програми 
підготовки та перепідготовки кадрів) 

 Стратегічна ціль А.2. 

 Залучення інвестицій та промоція території громади 

А.2.1.  Розробка сучасної просторово-планувальної документації (генеральні плани, 
детальні плани території,  розробка та затвердження єдиного архітектурного 
стилю громади) 

А.2.2.  Вдосконалення управління земельними ресурсами 

А.2.3. Розробка інвестиційного паспорту громади 

А.2.4. Впровадження програм ревіталізації об'єктів нерухомості. 

 Стратегічна ціль А.3. 

 Енергоефективна інфраструктура громади 

А.3.1. Підвищення енергоефективності будівель бюджетної  та житлової сфери громади. 

А.3.2. Енергоефективна модернізація мереж зовнішнього освітлення. 

А.3.4. Модернізація системи теплопостачання та котельних, у тому числі із 
використанням альтернативних джерел енергії. 

 Стратегічна ціль А.4. 

 Розвиток туристичної привабливості громади 

А.4.1.  Створення туристично-привабливих просторів та умов для відпочинку. 

А.4.2.  Розвиток сільського туризму, зелених садиб. 

А.4.3. Повернення у комунальну власність, реставрація та збереження архітектурної 
пам’ятки "Садиба Прянишнікова". 

А.4.4. Організація проведення фестивалів народної творчості, ярмарків та виставок 
виробів народних промислів . 

  

 НАПРЯМ B. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДИ  

  

 Стратегічна ціль В.1. 

 Забезпечення мешканців культурними, освітніми та інформаційними 
послугами 
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В.1.1. Підвищення ефективності мережі закладів освіти та якості та інклюзивності 
освітніх послуг. 

В.1.2. Розбудова позашкільної освіти, яка відповідає потребам мешканців громади. 

В.1.3. Осучаснення мережі культурних закладів. 

В.1.4. Модернізація та інформатизація системи бібліотек. 

В.1.5. Покращення широкосмугового мобільного зв’язку в населених пунктах. 

В.1.6. Цифровізація громади та підвищення «цифрової» грамотності та компетенцій 
мешканців. 

 Стратегічна ціль В.2. 

 Розвиток комунальної інфраструктури 

В.2.1. Розробка ефективних та зручних маршрутів громадського транспорту з 
урахуванням доступності людей з маломобільної категорії громадян, створення 
служби соціального таксі. 

В.2.2. Безпечний транспорт та транспортна інфраструктура (облаштування тротуарів, 
зупинок громадського транспорту, чисте узбіччя) 

В.2.3. Будівництво велопарковок, вело доріжок, окремих смуг та розмітки в населених 
пунктах та зонах відпочинку громади 

В.2.4. Придбання обладнання та спеціальної техніки для комунального господарства 

В.2.5. Покращення водозабезпечення та водовідведення в населених пунктах громади 

 Стратегічна ціль В.3. 

 Чисте довкілля населених пунктів громади 

В.3.1. Покращення благоустрою та озеленення населених пунктів 

В.3.2. Створення сучасних просторів для розвитку та відпочинку мешканців громади 
(парки, сквери, дитячі майданчики) з врахуванням потреб різних верств 
населення 

В.3.3. Збереження екосистеми водойм та ставків в громаді (водонаповнення, очищення 
берегів від сміття, від порості) 

В.3.4. Створення місць для рибальства та відпочинку 

В.3.5. Запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів 
(облаштування контейнерних майданчиків) 

В.3.6. Покращення санітарної очистки населених пунктів, ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ  

В.3.7. Побудова сміттєвого полігону з сортуванням сміття 

В.3.8. Розроблення проєктів улаштування нових кладовищ, розширення і реконструкція 
діючих в межах громади 

 Стратегічна ціль В.4. 

 Побудова здорової та спортивної громади 

В.4.1. Якісна первинна медична допомога, профілактика хронічних захворювань 

В.4.2. Програма підготовки, залучення та утримання медичних кадрів.  

В.4.3. Будівництво нових та реконструкція існуючих спортивних об’єктів громади 

В.4.4. Розвиток масової фізичної культури (створення фітнес залів, площадок WorkOut) 

В.4.5. Покращення матеріальної бази спортивних комплексів у  навчальних закладах 
громади 

В.4.6. Запровадження принципів здорового способу життя 

 Стратегічна ціль В.5. 

 Результативне, сучасне та безпечне управління 
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В.5.1. Актуалізація сайту Миколаївської сільської ради, впровадження електронного 
кабінету для звернень громадян 

В.5.2. Створення мобільного ЦНАПу та віддалених робочих місць 

В.5.3. Створення молодіжних Інтернет-просторів для самореалізації молоді 

В.5.4. Впровадження проекту громадського  бюджету  

В.5.5. Створення поліцейської станції та умов для належної роботи в рамках проєкту 
«Поліцейський офіцер громади» 

В.5.6. Облаштування засобами відеоспостереження населених пунктів громади 
 

 

РОЗДІЛ 3.   ІНДИКАТОРИ ВПЛИВУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ВТІЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ . 
МОНІТОРИНГ 

 

3.1.   Впровадження та моніторинг реалізації Стратегії  

 
Проект Стратегії  розвитку громади був представлений громаді через заходи 

громадського обговорення, та оприлюднений через сайт громади.  
Після внесення у зміст документу Стратегії  пропозицій від громадян закінчився 

процес розробки Стратегії , було обрано першочергові Оперативні цілі Стратегії  
(відповідно до мережевого графіку), та почався етап розробки проектів та їх 
упровадження.  

Після затвердження Стратегії  сільською радою вона конкретизується у щорічних 
планах соціально-економічного розвитку, цільових та галузевих програмах розвитку. 
Успіх впровадження розробленого і затвердженого радою стратегічного плану буде 
залежати від подальшої відповідальності за нього людей, які були членами РГ, а також 
усіх інших, хто матиме нагоду взяти участь у реалізації сформульованого Бачення 
майбутнього громади.  

Здійснення Стратегії  передбачається шляхом двох послідовних та 
взаємопов’язаних програмних циклів (етапів), для кожного з яких розроблятиметься 
окремий План реалізації Стратегії :  

перший -  2021-2023 роки;  
другий – 2024 -2027 роки.  
Фінансове забезпечення реалізації Стратегії  здійснюватиметься за рахунок усіх 

джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України, в тому числі: 
коштів державного бюджету; місцевих бюджетів; міжнародної технічної допомоги; 
міжнародних фінансових організацій; інвесторів, донорських організацій, тощо.  

Робота сформованого Комітету по впровадженню Стратегічного плану є 
продовженням суспільно-приватного партнерства, та підтримкою принципів сталості у 
плануванні та впровадженні процесів довгострокового планування.  

Реалізація Стратегії  ґрунтуватиметься на постійному процесі моніторингу 
виконання заходів Стратегії  та оцінки ефективності досягнутих результатів. Базову 
інформацію, необхідну для визначення результатів виконання проектів зазначено у 
Проектному листку, структурними елементами якого є ресурси (бюджет, виконавці), 
процеси (календарний план реалізації заходів) та результати (очікуваний результат 
реалізації).  
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Відповідальність за моніторинг впровадження Стратегічного плану розвитку 
громади покладена на Комітет по впровадженню Стратегії . Результати впровадження 
Проектів розміщуються на веб-сайті сільської ради. Комітет по впровадженню Стратегії  
проводить аналіз якості виконання завдань, дотримання графіку робіт, для чого 
зустрічатиметься для оцінки виконання завдань по кожній Оперативній цілі. Підтримку 
діяльності Робочої групи з управління впровадженням забезпечують працівники 
економічного підрозділу сільської ради.  

Розробляє, розглядає та затверджує систему моніторингу незалежний від органів 
виконання Стратегії  Комітет по впровадженню Стратегічного плану. 

Для об’єктивної оцінки результативності реалізації Стратегії  визначено система 
індикаторів, які візуалізують досягнуті результати.  
 
 
Індикатори впливу  
 
  Важливим елементом процесу моніторингу та оцінювання є відповідний підбір 
показників та індикаторів, які обумовлюють ефективний моніторинг Стратегії  та дають 
змогу проводити порівняльний аналіз, надають достовірну інформацію про рівень 
соціально-економічного розвитку громади. Підставою для розробленої системи 
показників повинен бути набір офіційних статистичних даних, доступних на рівні 
громади.  
  З практичної точки зору це базовий перелік показників та індикаторів, який 
передбачає можливість впровадження нових або розширення переліку наявних даних. 
В ситуації, коли неможливо підібрати один показник, який вимірює ціль (оскільки її 
реалізація передбачає, наприклад, досягнення кількох оперативних цілей чи завдань), 
можуть бути сформульовані синтетичні показники.  

У процесі моніторингу та оцінювання показники підібрані відповідно до 
визначених стратегічних і оперативних цілей та завдань Стратегії  таким чином, щоб вони 
відображали вплив реалізації Стратегії  на трансформацію громади та показували 
конкретні результати. На етапі моніторингу та оцінювання повинні бути ідентифіковані 
три види показників:  

1. Показники продукту: 

 які визначають безпосередній результат реалізованої інвестиції/завдання, 

 вимірюють ступінь виконання оперативних цілей, 

 відносяться до вимірювання ефективності та дієвості. 

 стосуються виключно періоду реалізації Стратегії , відповідають безпосереднім та 
негайним ефектам, які виникають внаслідок реалізації даної дії. 

 
2. Показники результату: 

 які надають інформацію про безпосередні зміни, що відбулися як результат реалізації 
конкретних дій Стратегії  (вони можуть мати вигляд натуральних або фінансових 
показників) 

 відносяться до вимірювання ефективності та дієвості результатів реалізації Стратегії  
відразу після реалізації 

 
3. Показники впливу: 

 які служать для демонстрації постійних змін, що є результатом реалізації Стратегії  

 відносяться до наслідків реалізації завдань для місцевої спільноти 
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 вимірюють довготермінові наслідки реалізації Стратегії , перевірені та представлені 
після завершення реалізації Стратегії  або її етапів, по відношенню до ситуації в 
громаді до початку її реалізації, та показують вплив на соціально-економічну 
ситуацію у певний період після завершення (н-д, зростання % безробітних, які беруть 
участь у тренінгах) 

 
Основною метою системи моніторингу Стратегії  виступає перевірка ефективності 

дій, визначених в рамках стратегічних та оперативних цілей. Таким чином, моніторинг 
реалізації Стратегії  буде проводитись з урахуваннях сукупних показників продуктів, 
результатів та впливу проаналізованих основних показників, визначених у Стратегії  для 
окремих стратегічних цілей. Показники реалізації Стратегії  розвитку спрямовані на 
визначення того, чи досягнуті, та в якій мірі досягнуті, стратегічні цілі, а також в якій мірі 
впровадження Стратегії  наближає громаду до реалізації стратегічного бачення. 
Показники, які забезпечують моніторинг реалізації Стратегії  та стосуються її окремих 
стратегічних та операційних цілей, представлені нижче. 

Робоча група підготувала орієнтовну структуру показників (індикаторів) 
досягнення цілей Стратегії  розвитку Миколаївської сільської ради. Дані індикатори не є 
цілком об’єктивними, та за умов, обмеженості джерел отримання інформації 
залишаються найбільш доступними.  

 
СТРУКТУРА 

індикаторів досягнення стратегічних та оперативних цілей розвитку  
Миколаївської сільської ради 

НАПРЯМ А. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДИ 

 Стратегічна ціль А.1. 

 Розвиток  підприємницького потенціалу 

А.1.1. Стимулювання підприємницької 
активності жителів громади, 
сприяння розвитку молодіжного, 
жіночого та соціального 
підприємництва 

− Кількість нових видів 
підприємницької діяльності,  
− Кількість створених нових 
підприємств малого бізнесу,  
− Кількість створених нових 
робочих місць,  
− Сума податкових 
надходжень від розвитку 
молодіжного, жіночого та 
соціального підприємництва 

А.1.2. Сприяння створенню 
сільськогосподарських кооперативів 

− Кількість новостворених 
кооперативів, 
− Кількість створених нових 
робочих місць, 
− Сума податкових 
надходжень від розвитку 
кооперативного руху 

А.1.3.  Сприяння сільськогосподарському 
виробництву та переробці із 
високою доданою вартістю 

− Кількість новостворених, 
розширених та модернізованих 
підприємств по переробці 
сільськогосподарських продуктів, 
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− Сума податкових 
надходжень від розвитку 
переробних підприємств 

А.1.4. Підтримка сільськогосподарських 
виробників та місцеві стимули для 
започаткування бізнесу 

− Кількість заходів, об’єм 
фінансування програм підтримки 
виробників,  
− Кількість грантів, кредитів 
та інших заходів задля 
започаткування бізнесу в громаді, 
− Сума податкових 
надходжень від розвитку 
місцевих сільгоспвиробників, 
− Кількість створених нових 
робочих місць. 

А.1.5. Підготовка кваліфікованих кадрів 
(співпраця із Центром зайнятості, 
інші програми підготовки та 
перепідготовки кадрів) 

− Кількість мешканців, які 
пройшли професійну 
перепідготовку, 
− Кількість мешканців, які 
отримали роботу після програми 
перепідготовки. 

 Стратегічна ціль А.2. 

 Залучення інвестицій та промоція території громади 

А.2.1.  Розробка сучасної просторово-
планувальної документації 
(генеральні плани, детальні плани 
території,  розробка та затвердження 
єдиного архітектурного стилю 
громади) 

− Кількість розроблених 
генеральних планів та детальних 
планів території 

А.2.2.  Вдосконалення управління 
земельними ресурсами 

− Кількість встановлених 
програм  
− Відсоток інвентаризованих 
земель до загальної площі земель 
в громаді 

А.2.3. Розробка інвестиційного паспорту 
громади 

− Кількість та якість 
інвестиційних пропозицій 
громади,  
− Обсяг залучених прямих 
(непрямих) внутрішніх та 
зовнішніх інвестицій 

А.2.4. Впровадження програм ревіталізації 
об'єктів нерухомості. 

− Кількість будинків 
комунальної власності, які було 
ревіталізовано, 
− Обсяг фінансування на 
програми відновлення споруд, 
− Кількість створених робочих 
місць або громадських просторів. 

 Стратегічна ціль А.3. 

 Енергоефективна інфраструктура громади 
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А.3.1. Підвищення енергоефективності 
будівель бюджетної  та житлової 
сфери громади 

− Кількість екологічних 
паспортів будинків бюджетної, 
комунальної та житлової сфери. 

− Кількість будинків та 
споруд, які пройшли 
енергоефективну модернізацію 

А.3.2. Енергоефективна модернізація 
мереж зовнішнього освітлення 

− Кількість встановлених 
світильників, довжина освітлених 
вулиць з використанням ВДЕ,  

− Рівень задоволеності 
мешканців    освітленням 
населених пунктів громади. 

А.3.4. Модернізація системи 
теплопостачання та котельних, у 
тому числі із використанням 
альтернативних джерел енергії 

− Кількість модернізованих 
котлів опалення, 

− Кількісні та відносні 
показники досягнутої економії. 

 Стратегічна ціль А.4. 

 Розвиток туристичної привабливості громади 

А.4.1.  Створення туристично-привабливих 
просторів та умов для відпочинку 

− Кількість створених 
туристичних атракцій та 
туристичних маршрутів, 
− Кількість туристів та 
туристичних заходів. 

А.4.2.  Розвиток сільського туризму, 
зелених садиб 

− Кількість туристів та 
туристичних заходів. 

А.4.3. Повернення у комунальну власність, 
реставрація та збереження 
архітектурної пам’ятки "Садиба 
Прянишнікова" 

− Розробка дорожньої карти 
повернення у власність ТГ  будівлі 
та реставрації архітектурної 
пам’ятки "Садиба Прянишнікова" 

А.4.4. Організація проведення фестивалів 
народної творчості, ярмарків та 
виставок виробів народних 
промислів  

− Кількість туристів та 
туристичних заходів 

   

НАПРЯМ B. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДИ 

   

 Стратегічна ціль В.1. 

 Забезпечення мешканців культурними, освітніми та інформаційними 
послугами 

В.1.1. Підвищення ефективності мережі 
закладів освіти та якості та 
інклюзивності освітніх послуг 

− Частка випускників 
загально-освітніх навчальних 
закладів, які отримали за 
результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання з 
біології/математики 160 балів і 
вище, до загальної кількості учнів, 
що проходили тестування з 
біології/математики. 
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− Сформована сучасна 
мережа 12-річної середньої 
освіти. 
− Показники реформи НУШ, 
− Кількість інклюзивних 
кімнат, 
− Частка дітей, для яких 
організовано підвезення до місця 
навчання і додому, у загальній 
кількості учнів, які того 
потребують. 

В.1.2. Розбудова позашкільної освіти, яка 
відповідає потребам мешканців 
громади 

− Охоплення дітей 5-річного 
віку дошкільною освітою. 
− Частка дітей, охоплених 
позашкільною освітою, у 
загальній кількості дітей 
шкільного віку 

В.1.3. Осучаснення мережі культурних 
закладів 

− Кількість мешканців, що 
отримує послуги в закладах 
культури. 

В.1.4. Модернізація та інформатизація 
системи бібліотек 

− Кількість відвідувачів 
комп’ютерних кімнат, 
− Кількість  місць, 
обладнаних комп’ютерами та 
точками доступу до Інтернету, 
− Кількість відвідувачів 
бібліотек. 

В.1.5. Покращення широкосмугового 
мобільного зв’язку в населених 
пунктах 

− Кількість абонентів 
дротового та мобільного 
інтернету. 
− Протяжність інтернет 
мережи по території громади. 

В.1.6. Цифровізація громади та 
підвищення «цифрової» грамотності 
та компетенцій мешканців 

− Кількість мешканців та 
освітніх заходів по впровадженню 
цифрової грамотності і 
компетенцій 

 Стратегічна ціль В.2. 

 Розвиток комунальної інфраструктури 

В.2.1. Розробка ефективних та зручних 
маршрутів громадського транспорту 
з урахуванням доступності людей з 
маломобільної категорії громадян, 
створення служби соціального таксі. 

− Кількість рейсів 
пасажирського транспорту між 
населеними пунктами, 
− Служба соціального таксі 
створена,  
− Кількість пасажирів, 
− Кількість позитивних 
відгуків від людей із інвалідністю 
та маломобільної категорії 
громадян 



73 
 

В.2.2. Безпечний транспорт та транспортна 
інфраструктура (облаштування 
тротуарів, зупинок громадського 
транспорту, чисте узбіччя) 

− Протяжність побудованих 
та реконструйованих доріг та 
вулиць  
− Протяжність побудованих 
та реконструйованих тротуарів та 
велодоріжок. 
− Кількість прибраного 
узбіччя, у км. 

В.2.3. Будівництво велопарковок, вело 
доріжок, окремих смуг та розмітки в 
населених пунктах та зонах 
відпочинку громади 

− Протяжність побудованих 
та реконструйованих  
велодоріжок та велопарковок. 

В.2.4. Придбання обладнання та 
спеціальної техніки для 
комунального господарства 

− Кількість та середній вік 
транспортних засобів, 
устаткування, навісного 
обладнання, що знаходиться на 
балансі комунального підрозділу. 

В.2.5. Покращення водозабезпечення та 
водовідведення в населених пунктах 
громади 

− Рівень аварійності 
(пошкодження) систем 
водопостачання та 
водовідведення, відсотків, 
− Якість питної води, 
− Відсоток домогосподарств, 
забезпечених централізованим 
водозабезпечення та 
водовідведенням, 
− Питома вага абонентів 
(населення), облаштованих 
лічильниками обліку води 
− Забезпечення 100% 
закладів соціальної сфери до 
якісного питного  
водопостачання. 

 Стратегічна ціль В.3. 

 Чисте довкілля населених пунктів громади 

В.3.1. Покращення благоустрою та 
озеленення населених пунктів 

− Фінансування програм 
благоустрою, 
− Кількість вдоволених 
результатами благоустрою та 
озеленення населених пунктів 

В.3.2. Створення сучасних просторів для 
розвитку та відпочинку мешканців 
громади (парки, сквери, дитячі 
майданчики) з врахуванням потреб 
різних верств населення 

− Площа впорядкованих 
зелених зон та місць відпочинку. 
− Кількість впорядкованих  
місць відпочинку,  
− Кількість вдоволених 
результатами створення 
просторів для розвитку  ті 
відпочинку мешканців громади. 
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В.3.3. Збереження екосистеми водойм та 
ставків в громаді (водонаповнення, 
очищення берегів від сміття, від 
порості) 

− Зменшення рівня 
забруднення, покращення якості 
води, 
− Кількість очищених ставків. 

В.3.4. Створення місць для рибальства та 
відпочинку 

− Кількість створених місць 
для рибальства та відпочинку 

В.3.5. Запровадження системи роздільного 
збирання твердих побутових 
відходів (облаштування 
контейнерних майданчиків) 

− Кількість контейнерів та 
контейнерних майданчиків для 
збору та сортування побутових 
відходів, 
− Відсоток сортування ТПВ 

В.3.6. Покращення санітарної очистки 
населених пунктів, ліквідація 
стихійних сміттєзвалищ  

− Рівень задоволеності 
мешканців      санітарно-
екологічним станом громади, 
− Зменшення кількості 
стихійних сміттєзвалищ 

В.3.7. Побудова сміттєвого полігону з 
сортуванням сміття 

− Побудований та зданий в 
експлуатацію сміттєвий полігон, 
− Відсоток сортування ТПВ 

В.3.8. Розроблення проєктів улаштування 
нових кладовищ, розширення і 
реконструкція діючих в межах 
громади 

− Кількість розроблених 
проєктів улаштування кладовищ, 
− Кількість реконструйованих 
кладовищ 
− Розроблення проєкту 
крематорію 

 Стратегічна ціль В.4. 

 Побудова здорової та спортивної громади 

В.4.1. Якісна первинна медична допомога, 
профілактика хронічних 
захворювань 

− Середня тривалість життя 
мешканців громади, 
− Зниження загальної 
захворюваності населення 
громади, 
− Не менше 50% мешканців 
ТГ охоплено профілактичними 
заходами 

В.4.2. Програма підготовки, залучення та 
утримання медичних кадрів.  

− Забезпеченість населення 
лікарями загальної практики-
сімейними на 100 осіб наявного 
населення на кінець року, 
− Забезпеченість населення 
медичним персоналом на 100 
осіб наявного населення на 
кінець року 

В.4.3. Будівництво нових та реконструкція 
існуючих спортивних об’єктів 
громади 

− Кількість реконструйованих 
та побудованих спортивних 
об’єктів, 
− Кількість осіб, що 
займаються спортом на 
спортивній базі громади  
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В.4.4. Розвиток масової фізичної культури 
(створення фітнес залів, площадок 
WorkOut) 

− Кількість відвідувачів 
спортивних закладів і учасників 
змагань, 
− Кількість завойованих 
медалей (призових місць) на 
змаганнях всеукраїнського та 
обласного рівнів, 
− Кількість створених фітнес 
залів, площадок WorkOut 

В.4.5. Покращення матеріальної бази 
спортивних комплексів у  
навчальних закладах громади 

− Кількість реконструйованих 
спортивних комплексів, 
− Кількість придбаного 
спортивного інвентаря 

В.4.6. Запровадження принципів 
здорового способу життя 

− Середня тривалість життя 
мешканців громади 
− Кількість освітніх заходів 
задля пропаганди здорового 
життя 

 Стратегічна ціль В.5. 

 Результативне, сучасне та безпечне управління 

В.5.1. Актуалізація сайту Миколаївської 
сільської ради, впровадження 
електронного кабінету для звернень 
громадян 

− Кількість відвідувань сайту 
Миколаївської сільської ради 
− Кількість звернень через 
електронний кабінет мешканця 
громади 

В.5.2. Створення мобільного ЦНАПу та 
віддалених робочих місць 

− Рівень задоволеності 
громадян якістю послуг 
− Час, витрачений на 
отримання послуги 
− Зростання переліку послуг, 
які надає ЦНАП 

В.5.3. Створення молодіжних Інтернет-
просторів для самореалізації молоді 

− Кількість створених 
просторів, 
− Кількість відвідувачів 

В.5.4. Впровадження проекту 
громадського  бюджету  

− Кількість поданих та 
реалізованих проєктів 
громадського бюджету, 
− Сума коштів, виділених на 
реалізацію проектів громадського 
бюджету. 

В.5.5. Створення поліцейської станції та 
умов для належної роботи в рамках 
проєкту «Поліцейський офіцер 
громади» 

− Статистичні показники 
правопорушень. 
− Кількість реагувань 
поліцейських офіцерів громади 

В.5.6. Облаштування засобами 
відеоспостереження населених 
пунктів громади 

− Кількість встановлених зон 
відеоспостереження, 
− Кількість правопорушень, 
які було розкрито завдяки 
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встановлених засобів 
відеоспостереження. 

При необхідності каталог показників розширюється й конкретизується.  
 

3.2.   Оновлення Стратегії  

Важливим є здійснення Стратегії  в рамках двох послідовних та взаємопов’язаних 
програмних циклів (етапів), включених у два Плани реалізації – з  2021 по 2023 роки та з 
2024 по 2027 роки. 

Оновлення Стратегії  розвитку проводитиметься через 3 роки, або якщо це потрібно 
у зв’язку з важливими змінами в середовищі громади, нагальними соціальними 
потребами, якщо це обґрунтовано висновками з моніторингу чи оцінювання Стратегії , 
бюджетною ситуацією, зокрема, новими можливостями фінансування завдань 
стратегічного характеру. Про оновлення Стратегії  сільський Голова інформує мешканців 
і громадські організації, визначаючи спосіб внесення пропозицій змін до цього 
документу.  

З заявою про здійснення оновлення Стратегії  у термін, коротший ніж 3 роки, до 
голови можуть звертатися депутати, Комітет з питань впровадження Стратегії , керівники 
організаційних підрозділів або керівники організаційних одиниць громади, з 
обґрунтуванням, за посередництвом Комітету, як організаційного підрозділу з 
координування впровадження Стратегії  розвитку.  

Оновлення Стратегії  повинно відповідати таким правилам:  
- бути відповідним до принципів сталого розвитку; 
- проводитися у соціальному процесі при активній участі місцевої 

спільноти; 
- бути узгоджене зі Стратегією  розвитку Сумської області. 

Процес оновлення Стратегії  розвитку громади охоплює: 
- аналіз змін і тенденцій у середовищі громади (у всіх контекстах: 

юридичному, економічному, соціальному, екологічному), а також змін, 
які відбулися на території громади, 

- аналіз соціальних проблем і потреб, 
- формулювання діагнозу і прогнозу на наступний період, 
- визначення пріоритетів або підтвердження актуальності попередньо 

сформульованих пріоритетів, 
- актуалізація операційних цілей в рамках окремих стратегічних цілей, 
- визначення і формулювання секторальних програм, заходів чи проектів, 

які забезпечують впровадження Стратегії . 
Як для проведення процесу моніторингу, так і оцінювання й оновлення Стратегії  

розвитку, слід розробити детальні процедури, які повинні бути затверджені Головою  
Миколаївської територіальної громади. 

 

3.3.   Припущення та ризики  

Загальні припущення, що мають значення для реалізації Стратегії , полягають в 
успішності задекларованих Урядом України реформ, а також ефективності реагування на 
зовнішні виклики, пов‘язані з військовим конфліктом, подальшою урбанізацією, і 
налагодженні ефективної взаємодії із сусідніми громадами.  

Важливими припущеннями успішності реалізації цієї Стратегії  є доступність коштів 
державної субвенції на розвиток інфраструктури ТГ та інших державних субвенцій 
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(освітня, медична), прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального 
розвитку.  

Реалізація міжнародних проектів з підтримки практики сталого місцевого розвитку 
в територіальній громаді сприятиме досягненню позитивних результатів.  

Наявність коштів та знань з питань проектного менеджменту, відповідних технічних 
знань, є важливими загальними припущеннями для успішної реалізації Стратегії .  

Успіх впровадження Стратегії  розвитку Миколаївської ТГ до 2027 року залежить 
також від залученості активних мешканців, громадських організацій, доступності участі у 
програмах міжнародної технічної допомоги, активності приватних інвесторів.  

Деякі проекти з плану реалізації Стратегії  можуть бути більш ефективними при 
застосуванні конкурсних (конкурентних та прозорих) механізмів, передусім для тих 
населених пунктів, які демонструватимуть більш активну участь мешканців (наприклад, 
вносять співфінансування, безоплатну працю на користь громади, забезпечення 
утримання об’єктів інфраструктури тощо).  

Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх готовність взяти 
участь та надати підтримку у реалізації програми є наступним важливим припущенням, 
що допомагає  максимально використати сільськогосподарський, підприємницький або 
туристичний потенціал всіх територій громади. Участь фермерів, сільськогосподарських 
підприємств та мешканців сільської громади є особливо важливим для успіху ініціатив зі 
створення сільськогосподарських кооперативів.  

Основні ризики, пов’язані з реалізацією Стратегії  є:  

 Зниження інвестиційного рейтингу Миколаївської громади, регіону і країни;  

 Зменшення обсягів, або скасування субвенції на розвиток інфраструктури 
територіальних громад;  

 Старіння населення, демографічний спад, міграція;  

 Нераціональне використання природних ресурсів, передусім – у аграрному 
секторі.  

 Неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та отримання 
критичної маси зацікавлених сторін в населених пунктах, готових підтримати реалізацію 
конкретних проектів та Стратегії  в цілому.  

 Відсутність управлінської спроможності та знань для реалізації проектів або 
відсутність успіхів у залученні необхідних ресурсів (коштів).  

 Невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, екологічних та інших 
проблем сільського населення.  

 

3.4.   Аналіз  ймовірних наслідків  для довкілля від реалізації Стратегії   розвитку 

Миколаївської громади до 2027 року 
 

Робоча група   здійснила експертну оцінку ймовірного впливу  Стратегії   на складові 

довкілля відповідно до контрольного переліку, наведеного в наступній таблиці.  

Таблиця 3.4.1. Оцінка ймовірного впливу Стратегії  на складові довкілля. 

Чи може реалізація Стратегії  спричинити: 
Негативний вплив Пом’якше

ння стану Так Ймовірно Ні 

Повітря 

Збільшення викидів забруднюючих речовин від 
стаціонарних джерел 

 +   
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Збільшення викидів забруднюючих речовин від 
пересувних джерел 

 +   

Погіршення якості атмосферного повітря   +  

Появу джерел неприємних запахів  +   

Зміни повітряних потоків, вологості, 
температури або ж будь-які локальні  чи 
регіональні зміни клімату 

  +  

Водні ресурси 

Збільшення обсягів скидів у поверхневі води   +  

Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема 
таких показників, як температура, розчинений 
кисень, прозорість, але не обмежуючись ними) 

 +   

Збільшення скидання шахтних і кар’єрних вод у 
водні об’єкти 

  +  

Значне зменшення кількості води, що 
використовується для водопостачання 
населенню 

  +  

Збільшення навантаження на каналізаційні 
системи та погіршення якості очистки стічних 
вод 

  +  

Появу загроз для людей і об’єктів, пов’язаних з 
водою (зокрема таких, як паводки або 
підтоплення) 

  +  

Зміни напрямків і швидкості течії поверхневих 
вод або обсягів води будь-якого поверхневого 
водного об’єкта 

  +  

Порушення гідрологічного та гідрохімічного 
режиму малих річок регіону 

  +  

Зміни напряму або швидкості потоків підземних 
вод 

  +  

Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи 
скидів або ж шляхом порушення водоносних 
горизонтів) 

 +   

Забруднення підземних водоносних горизонтів   +  

Відходи 

Збільшення кількості утворюваних ТПВ  +   

Збільшення кількості утворюваних чи 
накопичених промислових відходів IV класу  
небезпеки 

  +  

Збільшення кількості відходів I-III класу 
небезпеки 

  +  

Спорудження еколого-небезпечних об’єктів 
поводження з відходами 

  +  

Утворення або накопичення радіоактивних 
відходів 

  +  

Земельні ресурси 

Порушення, переміщення, ущільнення 
ґрунтового шару 

  +  

Посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів   +  

Зміни в топографії або в характеристиках 
рельєфу 

  +  
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Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві 
потоки, провали землі та інші подібні загрози, 
через нестабільність літогенної основи або зміни 
геологічної структури 

  +  

Суттєві зміни в структурі земельного фонду, 
чинній або планованій практиці використання 
земель 

 +   

Виникнення конфліктів між ухваленими цілями 
Стратегії  та цілями місцевих громад 

   + 

Біорізноманіття та рекреаційні зони 

Негативний вплив на об’єкти природно-
заповідного фонду (зменшення площ, початок 
небезпечної діяльності у безпосередній 
близькості або на їх території)  

   + 

Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній 
чисельності або територіальному  
представництві 

  +  

Збільшення площ зернових культур або 
сільськогосподарських угідь у цілому 

  +  

Порушення або деградацію середовищ 
існування диких видів тварин 

  +  

Будь-який вплив на кількість і якість 
рекреаційних можливостей 

  +  

Будь-який вплив на об’єкти історико-культурної 
спадщини 

   + 

Інші негативні впливи на естетичні показники 
об’єктів довкілля (перепони для публічного 
огляду мальовничих краєвидів, появу естетично 
неприйнятних місць, руйнування пам’яток 
природи тощо) 

  +  

Населення та інфраструктура 

Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та 
зростанні кількості населення будь-якої  
території  

  +  

Вплив на стан забезпечення житлом або 
виникнення нових потреб у житлі 

  +  

Суттєвий вплив на транспортну систему, зміни в 
структурі транспортних потоків 

  +  

Необхідність будівництва нових об’єктів для 
забезпечення транспортних сполучень 

  +  

Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні 
комунальні послуги 

  +  

Появу будь-яких реальних або потенційних 
загроз для здоров’я людей 

  +  

Екологічне управління та моніторинг 

Послаблення правових і економічних механізмів 
контролю в галузі екологічної безпеки 

  +  

Погіршення екологічного моніторингу   +  

Усунення механізмів впливу ОМС на процеси 
техногенного навантаження 

  +  

Стимулювання розвитку екологічно небезпечних 
галузей виробництва 

  +  

Інше 
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Підвищення рівня використання будь-якого виду 
природних ресурсів 

  +  

Суттєве вилучення будь-якого невідновного 
ресурсу 

  +  

Збільшення споживання значних обсягів палива 
або енергії 

   + 

Суттєве порушення якості природного 
середовища 

  +  

Появу можливостей для досягнення 
короткострокових цілей, які ускладнюватимуть 
досягнення довготривалих цілей у майбутньому    

  +  

Такі впливи на довкілля або здоров’я людей,  які 
самі по собі будуть незначними, але у сукупності 
викличуть значний негативний екологічний 
ефект, негативний прямий або опосередкований 
вплив на добробут людей   

  +  

 

На основі оцінок робочої групи, представлених в табл. 3.4.1., можна зробити висновки 

щодо ймовірного впливу Стратегії  на окремі складові довкілля, представлені у табл. 

3.4.2.  

Складові  довкілля   Ймовірний вплив Стратегії  на довкілля 

Атмосферне 
повітря 

У результаті реалізації Стратегії  передбачається ймовірне збільшення 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за рахунок 
економічного розвитку виробництва та добробуту мешканців села, але 
погіршення його стану не відбуватиметься за рахунок впровадження 
сучасних систем контролю стану та технологій захисту атмосферного 
повітря.  

Водні ресурси  
 

Стратегія не передбачає створення підприємств, діяльність яких 
призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод у поверхневі 
води. Тому реалізація Стратегії  не має призвести до погіршення стану 
водних ресурсів.  

Відходи Розвиток сільської громади та збільшення мешканців призведе до 
ймовірного збільшення утворення відходів споживання, але цілі 
В.3.3. Збереження екосистеми водойм та ставків в громаді 
(водонаповнення, очищення берегів від сміття, від порості). 
В.3.6. Покращення санітарної очистки населених пунктів, ліквідація 
стихійних сміттєзвалищ  
В.3.7. Побудова сміттєвого полігону з сортуванням сміття,  
призведуть до зменшення впливу цього фактору 

Земельні ресурси Внаслідок реалізації Стратегії  не передбачається змін у топографії або 
в характеристиках рельєфу та появи таких загроз, як землетруси, зсуви, 
селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози.   
Уникненню будь-яких конфліктів між цілями Стратегії  та цілями 
громади має сприяти реалізація цілі  
А.2.1.  Розробка сучасної просторово-планувальної документації 
(генеральні плани, детальні плани території,  розробка та 
затвердження єдиного архітектурного стилю громади) 
А.2.2.  Вдосконалення управління земельними ресурсами. 
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Біорізноманіття  та 
рекреаційні зони  

У Стратегії  передбачається реалізація завдань, які можуть зберегти ти 
примножити  біорізноманіття завдяки цілі  
В.3.3. Збереження екосистеми водойм та ставків в громаді 
(водонаповнення, очищення берегів від сміття, від порості) 
 (водонаповнення, очищення  

Культурна 
спадщина 

Реалізація Стратегії  не має призводити до негативного впливу на 
об’єкти історико-культурної спадщини. Натомість реалізація 
оперативних цілей  
А.4.3. Повернення у комунальну власність, реставрація та збереження 
архітектурної пам’ятки "Садиба Прянишнікова" 
А.4.4. Організація проведення фестивалів народної творчості, 
ярмарків та виставок виробів народних промислів 
передбачає створення привабливого історичного, просвітницького 
середовища   

Населення та 
інфраструктура  
 

Стратегія не передбачає появи нових ризиків для здоров’я населення 
громади. До того ж реалізація оперативних цілей 
В.2.1. Розробка ефективних та зручних маршрутів громадського 
транспорту з урахуванням доступності людей з маломобільної категорії 
громадян, створення служби соціального таксі. 
В.2.2. Безпечний транспорт та транспортна інфраструктура 
(облаштування тротуарів, зупинок громадського транспорту, чисте 
узбіччя) 
В.2.3. Будівництво велопарковок, вело доріжок, окремих смуг та 
розмітки в населених пунктах та зонах відпочинку громади. 

Екологічне 
управління, 
моніторинг 

Стратегія передбачає посилення правових і економічних механізмів 
контролю в галузі екологічної безпеки, покращення поводження з 
відходами та підвищення енергоефективності управління міським 
господарством. Реалізація Стратегічної цілі В.4. «Енергоефективна 
інфраструктура громади».  

Кумулятивний 
вплив    

Ймовірність того, що реалізація Стратегії  приведе до таких можливих 
впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі собою будуть 
незначними, але в сукупності матимуть значний сумарний 
(кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною. 

Таблиця 3.4.2. Висновки щодо ймовірного впливу Стратегії  на довкілля 

Таким чином, реалізація Стратегії  розвитку Миколаївської територіальної громади не 

має супроводжуватися появою нових негативних наслідків для довкілля.  

Водночас реалізація деяких оперативних цілей (проєктів) Стратегії  може сприяти 

покращенню екологічної ситуації в громаді. 

Всі проєкти, там, де це вимагає чинне законодавство, будуть впроваджені після розробки 

екологічної експертизи, екологічних висновків та громадського обговорення.  
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РОЗДІЛ 4.   ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ СТРАТЕГІЄЮ  РОЗВИТКУ ГРОМАДИ ТА ІНШИМИ 
СТРАТЕГІЧНИМИ ТА ПРОГРАМНИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 

4.1.   Узгодженість з Стратегією  розвитку Сумської області 

Була також проаналізована узгодженість стратегічних цілей Миколаївської 
сільської ради з ключовими напрямами та оперативними цілями розвитку Сумської 
області до 2027 року. 

  

Миколаївська сільська громада  Сумська область 

А.Підвищення 
економічної 

Спроможності 
громади 

А.1. Розвиток  
підприємницького 
потенціалу 

 1.1.Конкурентоспро
можний 
промисловий та 
аграрний комплекс 

1. Розвиток 
регіональної 
економіки на 
засадах смарт 
спеціалізації 

А.2. Залучення 
інвестицій та 
промоція території 
громади 

 1.2. Стимулювання 
активності малого 
та середнього 
бізнесу 

А.3. 
Енергоефективна 
інфраструктура 
громади 

 1.3. Туристична 
індустрія регіону 

А.4. Розвиток 
туристичної 
привабливості 
громади 

 2.1. Якісні житлово-
комунальні послуги 
та впровадження 
енергоефективності 
в житлово-
комунальному 
господарстві 

2. Розвиток 
регіональної 

інфраструктури 

В. Створення 
комфортних 

умов для 
життєдіяльност

і громади 

В.1. Забезпечення 
мешканців 
культурними, 
освітніми та 
інформаційними 
послугами 

 2.2. Транспортна 
доступність 

В.2. Розвиток 
комунальної 
інфраструктури 

 3.1. Якісне життя та 
комфортні умови 
для гармонійного 
проживання 
жителів у регіоні 

3. Розвиток 
людського 

капіталу 
В.3. Чисте довкілля 
населених пунктів 
громади 

 3.2. Безпека 
населення та 
територій 

В.5. Результативне, 
сучасне та безпечне 
управління 

   

 
Стрілками показано відповідність розділів, завдань цих регіональних документів. 

Висновок: В процесі розробки  цієї Стратегії  члени Робочої групи дійшли висновку, що 
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зміст Стратегії  розвитку громади відповідає основним цілям та напрямкам Стратегії  
розвитку Сумської області на період до 2027 року, сприятиме її виконанню та 
підвищенню конкурентоспроможності області. 
 

4.2.   Узгодженість з Державною Стратегією  регіонального розвитку 

Державна Стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695, яка є основним 
планувальним документом для реалізації секторальних стратегій розвитку, координації 
державної політики у різних сферах, досягнення ефективності використання державних 
ресурсів у територіальних громадах та регіонах в інтересах людини, єдності держави, 
сталого розвитку історичних населених місць та збереження традиційного характеру 
історичного середовища, збереження навколишнього природного середовища та 
сталого використання природних ресурсів для нинішнього та майбутніх поколінь 
українців. 

Стратегічна мета державної регіональної політики до 2027 року досягається на 
основі трьох стратегічних цілей: 

I. Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, 
екологічному, безпековому та просторовому вимірах. 

II. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів. 
III. Розбудова ефективного багаторівневого врядування. 
Етапи реалізації :Ця Стратегія реалізується двома етапами: перший етап (2021-2023 

роки); другий етап (2024-2027 роки). На кожному етапі передбачається розроблення та 
виконання плану заходів на відповідний період та програм і проектів регіонального 
розвитку, в рамках яких будуть конкретизовані пріоритетні завдання кожної стратегічної 
цілі Стратегії . 

Порівняння структури та змісту Стратегії  розвитку Миколаївської громади та 
державної Стратегії  розвитку України: 

 
 Стратегія 

Миколаївської сільської ради 
Державна Стратегія регіонального розвитку 

України 

№ 
Стратегічні та 

оперативні цілі 

Порядковий 
номер 

Стратегічної 
цілі 

Порядковий 
номер 

Оперативної 
цілі 

 
Назва 

оперативної 
цілі 

НАПРЯМ А. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДИ  

Стратегічна ціль А.1. Розвиток  підприємницького потенціалу 

А.1.1. Стимулювання підприємницької 

активності жителів громади, 

сприяння розвитку молодіжного, 

жіночого та соціального 

підприємництва 

С. ціль 1. О. ціль 2. Розвиток 
сільських 
територій 

А.1.2. Сприяння створенню 
сільськогосподарських кооперативів 

С. ціль 1. О. ціль 2. Розвиток 
сільських 
територій 

А.1.3.  Сприяння сільськогосподарському 
виробництву та переробці із високою 
доданою вартістю 

С. ціль 1. О. ціль 2. Розвиток 
сільських 
територій 
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А.1.4. Підтримка сільськогосподарських 
виробників та місцеві стимули для 
започаткування бізнесу 

С. ціль 2. О. ціль 1. Розвиток 
людського 
капіталу 

А.1.5. Підготовка кваліфікованих кадрів 
(співпраця із Центром зайнятості, 
інші програми підготовки та 
перепідготовки кадрів) 

С. ціль 2. О. ціль 1. Розвиток 
людського 
капіталу 

Стратегічна ціль А.2. Залучення інвестицій та промоція території громади 

 А.2.1.  Розробка сучасної просторово-
планувальної документації 
(генеральні плани, детальні плани 
території,  розробка та 
затвердження єдиного 
архітектурного стилю громади) 

С. ціль 2. О. ціль 2. Розвиток 
людського 
капіталу 

А.2.2.  Вдосконалення управління 
земельними ресурсами 

С. ціль 2. О. ціль 2. Розвиток 
людського 
капіталу 

А.2.3. Розробка інвестиційного паспорту 
громади 

С. ціль 2. О. ціль 1. Розвиток 
людського 
капіталу 

А.2.4. Впровадження програм 
ревіталізації об'єктів нерухомості. 

С. ціль 1. О. ціль 4. Розвиток 
інфраструктури 
та цифрова 
трансформація 
регіонів 

Стратегічна ціль А.3. Енергоефективна інфраструктура громади 

А.3.1. Підвищення енергоефективності 
будівель бюджетної  та житлової 
сфери громади 

С. ціль 1. О. ціль 4. Розвиток 
інфраструктури 
та цифрова 
трансформація 
регіонів 

А.3.2. Енергоефективна модернізація 
мереж зовнішнього освітлення 

С. ціль 1. О. ціль 4. Розвиток 
інфраструктури 
та цифрова 
трансформація 
регіонів 

А.3.4. Модернізація системи 
теплопостачання та котельних, у 
тому числі із використанням 
альтернативних джерел енергії 

С. ціль 1. О. ціль 4. Розвиток 
інфраструктури 
та цифрова 
трансформація 
регіонів 

Стратегічна ціль А.4. Розвиток туристичної привабливості громади 

А.4.1.  Створення туристично-
привабливих просторів та умов 
для відпочинку 

С. ціль 1. О. ціль 6. Ефективне 
використання 
економічного 
потенціалу 
культурної 
спадщини для 
сталого 
розвитку 
громад 
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А.4.2.  Розвиток сільського туризму, 
зелених садиб 

С. ціль 1. О. ціль 5. Формування 
єдиного 
освітнього, 
інформаційног
о культурного 
простору в 
межах всієї 
України 

А.4.3. Повернення у комунальну 
власність, реставрація та 
збереження архітектурної 
пам’ятки "Садиба Прянишнікова" 

С. ціль 1. О. ціль 6. Ефективне 
використання 
економічного 
потенціалу 
культурної 
спадщини для 
сталого 
розвитку 
громад 

А.4.4. Організація проведення 
фестивалів народної творчості, 
ярмарків та виставок виробів 
народних промислів 

С. ціль 1. О. ціль 2. Розвиток 
туристичної 
привабливості 
інфраструктури 
на сільських 
територіях 

НАПРЯМ В. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДИ 

Стратегічна ціль В.1. Забезпечення мешканців культурними, освітніми та 
інформаційними послугами 

В.1.1. Підвищення ефективності мережі 
закладів освіти та якості та 
інклюзивності освітніх послуг 

С. ціль 1. О. ціль 2. Розвиток 
сільських 
територій 

С. ціль 2. О. ціль 1. Розвиток 
людського 
капіталу 

С. ціль 1. О. ціль 4. Розвиток 
інфраструктури 
та цифрова 
трансформація 
регіонів 

В.1.2. Розбудова позашкільної освіти, 
яка відповідає потребам 
мешканців громади 

С. ціль 2. О. ціль 1. Розвиток 
людського 
капіталу 

В.1.3. Осучаснення мережі культурних 
закладів 

С. ціль 1. О. ціль 2. Розвиток 
сільських 
територій 

В.1.4. Модернізація та інформатизація 
системи бібліотек 

С. ціль 1. О. ціль 4. Розвиток 
інфраструктури 
та цифрова 
трансформація 
регіонів 

В.1.5. Покращення широкосмугового та 
мобільного зв’язку в населених 
пунктах 

С. ціль 1. О. ціль 4. Розвиток 
інфраструктури 
та цифрова 
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трансформація 
регіонів 

В.1.6. Цифровізація громади та 
підвищення «цифрової» 
грамотності та компетенцій 
мешканців 

С. ціль 1. О. ціль 4. Розвиток 
інфраструктури 
та цифрова 
трансформація 
регіонів 

Стратегічна ціль В.2. Розвиток комунальної інфраструктури 

В.2.1. Розробка ефективних та зручних 
маршрутів громадського 
транспорту з урахуванням 
доступності людей з 
маломобільної категорії громадян, 
створення служби соціального 
таксі. 

С. ціль 2. О. ціль 1. Забезпечення у 
необхідною 
дорожньою 
інфраструктуро
юмісцевості, де 
розташовані 
заклади 
загальної 
середньої 
освіти; 
сприяння 
зменшенню 
нерівностінада
ння освітніх 
послуг 
здобувачам 
освіти в 
сільській та 
міській 
місцевостях 

В.2.2. Безпечний транспорт та 
транспортна інфраструктура 
(облаштування тротуарів, зупинок 
громадського транспорту, чисте 
узбіччя) 

   

В.2.3. Будівництво велопарковок, вело 
доріжок, окремих смуг та розмітки 
в населених пунктах та зонах 
відпочинку громади 

С. ціль 1. О. ціль 2. Збереження 
навколишнього 
природного 
середовища 

В.2.4. Придбання обладнання та 
спеціальної техніки для 
комунального господарства 

   

В.2.5. Покращення водозабезпечення та 
водовідведення в населених 
пунктах громади 

С. ціль 1. О. ціль 2. Розвиток 
сільських 
територій 

Стратегічна ціль В.3. Чисте довкілля населених пунктів громади 

В.3.1. Покращення благоустрою та 
озеленення населених пунктів 

   

В.3.2. Створення сучасних просторів для 
розвитку та відпочинку мешканців 
громади (парки, сквери, дитячі 
майданчики) з врахуванням 
потреб різних верств населення 
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В.3.3. Збереження екосистеми водойм 
та ставків в громаді 
(водонаповнення, очищення 
берегів від сміття, від порості) 

С. ціль 1. О. ціль 2. Збереження 
навколишнього 
природного 
середовища 

В.3.4. Створення місць для рибальства та 
відпочинку 

С. ціль 1. О. ціль 2. Збереження 
навколишнього 
природного 
середовища 

В.3.5. Запровадження системи 
роздільного збирання твердих 
побутових відходів (облаштування 
контейнерних майданчиків) 

С. ціль 1. О. ціль 4. Розвиток 
інфраструктури 
та цифрова 
трансформація 
регіонів 

В.3.6. Покращення санітарної очистки 
населених пунктів, ліквідація 
стихійних сміттєзвалищ  

С. ціль 1. О. ціль 4. Розвиток 
інфраструктури 
та цифрова 
трансформація 
регіонів 

В.3.7. Побудова сміттєвого полігону з 
сортуванням сміття 

С. ціль 1. О. ціль 4. Розвиток 
інфраструктури 
та цифрова 
трансформація 
регіонів 

В.3.8. Розроблення проєктів 
улаштування нових кладовищ, 
розширення і реконструкція 
діючих в межах громади 

   

Стратегічна ціль В.4. Побудова здорової та спортивної громади 

В.4.1. Якісна первинна медична 
допомога, профілактика хронічних 
захворювань 

С. ціль 1. О. ціль 2. Розвиток 
сільських 
територій 

В.4.2. Програма підготовки, залучення та 
утримання медичних кадрів.  

С. ціль 1. О. ціль 2. Розвиток 
сільських 
територій 

В.4.3. Будівництво нових та 
реконструкція існуючих 
спортивних об’єктів громади 

   

В.4.4. Розвиток масової фізичної 
культури (створення фітнес залів, 
площадок WorkOut) 

С. ціль 2. О. ціль 1. Розвиток 
людського 
капіталу 

В.4.5. Покращення матеріальної бази 
спортивних комплексів у  
навчальних закладах громади 

С. ціль 2. О. ціль 1. Формування 
здорової нації 
та створення 
належних умов 
для розвитку 
системи 
закладів 
фізичної 
культури і 
спорту 
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В.4.6. Запровадження принципів 
здорового способу життя 

С. ціль 2. О. ціль 1. Формування 
здорової нації… 

Стратегічна ціль В.5. Результативне, сучасне та безпечне управління 

В.5.1. Актуалізація сайту Миколаївської 
сільської ради, впровадження 
електронного кабінету для 
звернень громадян 

С. ціль 3. О. ціль 1. Розбудова 
ефективного 
багаторівневог
о врядування" 

В.5.2. Створення мобільного ЦНАПу та 
віддалених робочих місць 

   

В.5.3. Створення молодіжних Інтернет-
просторів для самореалізації 
молоді 

С. ціль 2. О. ціль 1. Розвиток 
людського 
капіталу 

В.5.4. Впровадження проекту 
громадського  бюджету  

   

В.5.5. Створення поліцейської станції та 
умов для належної роботи в 
рамках проєкту «Поліцейський 
офіцер громади» 

С. ціль 1. О. ціль 4. Розвиток 
інфраструктури 
та цифрова 
трансформація 
регіонів 

В.5.6. Облаштування засобами 
відеоспостереження населених 
пунктів громади 

С. ціль 1. О. ціль 4. Розвиток 
інфраструктури 
безпеки  

 
Висновок: Стратегічні Напрями, визначені Стратегією  розвитку Миколаївської 

сільської ради сформовано відповідно до стратегічних цілей Державної Стратегії   
регіонального розвитку.  

 

4.3.   Джерела фінансування заходів. 

 
Проекти, реалізовані в рамках впровадження Стратегії , будуть фінансуватися з 

таких джерел: 
- бюджет громади (власні кошти), 
- державний бюджет (ДФРР, інші фонди), 
- бюджети інших громад, (проекти, реалізовані у партнерстві –співфінансування), 
- бюджет Сумського району і Сумської області, 
- державні фонди і цільові програми, 
- кошти приватних інвесторів, 
- фонди ЄС та країн Європи 
- різні донорські фонди 
- інші.   

Основним джерелом фінансування стратегічних планів будуть кошти бюджету 
громади, а також залучені зовнішні фонди, які дозволять реалізувати більшу кількість 
завдань відповідно до визначених владою громади пріоритетів. Тому залучення 
зовнішніх коштів на виконання проектів розвитку громади трактуються як пріоритетні.  

Тому необхідно забезпечувати власні кошти на фінансування власного внеску для 
співфінансованих проектів, а зокрема на підготовку документації для проектів 
відповідних до цілей Стратегії . як покращення ефективності отримання доходів, так і 
жорсткіший контроль та обмеження поточних витрат.  
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Залучення фінансування з зовнішніх джерел необхідне, однак обтяжене значним 
ризиком. Окремим і дуже важливим питанням виступає підготовка громади до співпраці 
на принципах партнерства з іншими органами місцевого самоврядування (в першу чергу,  
з сусідніми громадами) та співпраці з обласною адміністрацією, зокрема, у заходах, 
пов’язаних із модернізацією доріг.  

Керівництво громади повинно визначити сфери цього партнерства і розпочати 
планування і впровадження проектів. Іншою можливістю виступає налагодження 
партнерської співпраці з низкою органів самоврядування і приватного партнера в галузі 
управління відходами чи в заходах, пов’язаних з покращенням енергоефективності.  

А після отримання відповідних навичок та підготування необхідної документації 
стає можливою реалізація проектів при співфінансуванні з фондів ЄС. 

Основними джерелами фінансування діяльності в усіх сферах розвитку виступають 
власні доходи громади і зовнішні джерела (в тому числі цільові субвенції, гранти, 
кредити). Джерелом здобуття цільових субвенції можуть бути Урядові Програми, які 
реалізуються через державний бюджет (Міністерство розвитку територій та громад)  і 
бюджет Сумської області (державні установи) та підтримують окремі сфери.  

Громада також готуватиме інвестиційні програми та проекти регіонального 
розвитку, що можуть фінансуватися за кошти ДФРР, за визначеними Державною 
Стратегією  регіонального розвитку на період до 2027 р. напрямками.  

 

4.4.  Рекомендації  

Успішна реалізація та сталість результатів кожного проекту базується на розумному 
врахуванні інтересів громади і приватних інтересів. Тому на додаток до підтримки з 
держбюджету та програм МТД, там де це можливо, слід поєднувати фінансування з 
бюджету громади з залученням приватних коштів (інвестиції або співфінансування).  

Участь у програмах міжнародної технічної допомоги (зокрема, країн ЄС, США 
банківських або нефінансових інституцій), має важливе значення для отримання 
фінансових ресурсів, технічної допомоги та консультативної підтримки. 

Досвід інших громад, регіонів і країн може прискорити реалізацію проектів і 
сприяти отриманню максимальної віддачі.  

Відповідно до передбачених Стратегією  цілей, окремі завдання та ідеї проектів 
можуть бути додані, або змінені в наступні роки під час процедур моніторингу та 
актуалізації Стратегії .  
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ДОДАТОК 1. Розпорядження сільського голови про створення Робочої групи (у 
окремому документі). 

ДОДАТОК 2. Протокол засідання Робочої групи про рейтингування проблем (у 
окремому документі). 

ДОДАТОК 3. Звіт про опитування представників бізнесу та фахівців ОМС 
Миколаївської ТГ (у окремому документі). 

ДОДАТОК 4. Звіт про опитування мешканців Миколаївської ТГ (у окремому 
документі). 

ДОДАТОК 5. Соціально-економічний аналіз Миколаївської СР (у окремому 
документі). 

ДОДАТОК 6. Рішення Миколаївської сільської ради про затвердження Стратегії  
розвитку на 2021-2027 рр. (у окремому документі). 

ДОДАТОК 7. Розпорядження сільського голови про створення Комітету по 
впровадженню Стратегії  розвитку Миколаївської сільської ради (у окремому 
документі). 

 
 

 

  


