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ПЛАН ЗАХОДІВ 

з реалізації Концепції розвитку сільських територій 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу 
Джерела 

фінансування 

Строк 

вико-

нання, 

роки 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор оцінки результативності 

виконання 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Підвищення якості життя сільського населення 
  

              

1.1. Надання державної 

підтримки для 

індивідуального 

житлового будівництва на 

селі.  

Бюджетні призначення, 

встановлені головним 

виконавцям законом 

України про 

Державний бюджет 

України, місцевий 

бюджет та інші 

джерела, не заборонені 

законодавством 

2016-

2025 

Мінрегіон,                   

Мінагрополітики,                       

обласні та Київська 

міська 

держадміністрації,  

органи місцевого 

самоврядування  

 Підвищення рівня привабливості 

проживання на селі та створення умов для 

отримання власного житла молодими 

спеціалістами, особами, на яких 

поширюється дія пунктів 19 і 20 частини 

першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 

1 статті 10 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та громадянами, які перебувають 

на обліку внутрішньо переміщених осіб. 

Розв’язання житлових проблем сільського 

населення та стимулювання закріплення 

молодих спеціалістів у селі. Будівництво 

(придбання) житла в сільській місцевості 

загальною площею 2 млн 246 тис.кв.м та 

забезпечення житлом 26,6 тис. сільських 

сімей; підключення до існуючих 

комунікацій інженерних мереж 27 тис. 

житлових будинків. 

Доцільно замість прямого 

виділення коштів 

запровадити механізм 

компенсації процентних 

ставок за кредитами для 

житлового будівництва 

на селі. Дозволить 

суттєво збільшити 

фінансування цього 

заходу. 
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№ 

з/п 

Зміст заходу 
Джерела 

фінансування 

Строк 

вико-

нання, 

роки 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор оцінки результативності 

виконання 
Примітки 

1.2.  Розвиток мережі закладів 

охорони здоров'я та 

поліпшення медичного 

обслуговування 

_ " _ постійно МОЗ,                   

Мінагрополітики,                        

обласні та Київська 

міська 

держадміністрації 

Забезпечення функціонування амбулаторій 

у кількості відповідно до нормативів 

забезпеченості мережею амбулаторій - 

підрозділів центрів первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги, 

затверджених наказом МОЗ України від 10 

вересня 2013 року № 793, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 13 вересня 

2013 року                                  за № 

1587/24119, та забезпечення їх оснащення 

згідно з Примірним табелем матеріально-

технічного оснащення Центру первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги та 

його підрозділів, затвердженим наказом 

МОЗ України від 27 грудня 2013 року № 

1150. 

  

1.3. Розроблення та 

затвердження місцевих 

програм розвитку 

фізичної культури і 

спорту 

Місцевий бюджет та 

інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

2016 Органи місцевого 

самоврядування 

Збільшення загальної чисельності 

сільського населення, залученого до занять 

фізичною культурою та спортом 

  

1.4. Впровадження місцевих 

програм розвитку 

фізичної культури і 

спорту та пропагування 

здорового способу життя 

на селі 

Місцевий бюджет та 

інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

2017-

2025 

Органи місцевого 

самоврядування 

Формування традицій та мотивування до 

занять спортом як важливого чинника 

здорового способу життя та подовження  

його тривалості. Оновлення матеріальної 

бази функціонуючої мережі сортивних 

споруд на селі  
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№ 

з/п 

Зміст заходу 
Джерела 

фінансування 

Строк 

вико-

нання, 

роки 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор оцінки результативності 

виконання 
Примітки 

1.5. Проведення перевірки 

стану автомобільних 

доріг, затвердження 

поетапного плану 

ремонтних робіт з 

урахуванням потреб 

екстреної медичної 

допомоги 

Бюджетні призначення, 

встановлені головним 

виконавцям законом 

України про 

Державний бюджет 

України, місцевий 

бюджет та інші 

джерела, не заборонені 

законодавством 

2016-

2025 

Що стосується доріг 

загального 

користування:                                     

обласні та Київська 

міська 

держадміністрації,  

Укравтодор, 

Мінінфраструктури;                                                      

що стосується доріг, 

що перебувають у 

комунальній 

власності: органи 

місцевого 

самоврядування,Мі

нрегіон,       

Мінагрополітики 

Покращення транспортно-експлуатаційного 

стану районних доріг загального 

користування місцевого значення.                                                           

Покращення транспортно-експлуатаційного 

стану вулиць і доріг сільських населених 

пунктів 

  

1.6. Зміцнення матеріально-

технічної бази закладів 

культури та впровадження 

сучасних інформаційних 

технологій в їх діяльність. 

Проведення культурно-

мистецьких заходів у 

сільській місцевості 

_ " _ 2016-

2025 

обласні та Київська 

міська  

держадміністрації,              

органи місцевого 

самоврядування, 

Мінкультури  

Підвищення рівня культурного 

обслуговування населення, популяризація 

аматорського мистецтва, активізація участі 

мешканців села у народній творчості. 

Відновлення функціонування закладів 

культури 

  

1.7. Збільшення мережі 

пам'яток та об'єктів 

захисту історико-

культурної спадщини, 
розробка регіональних 

програм відновлення та 

збереження  культурної та 

історичної спадщини 

територіальної громади 

_ " _ 2016 обласні та Київська 

міська  

держадміністрації,              

органи місцевого 

самоврядування, 

Мінкультури  

Відновлення культурної та історичної 

спадщини теритторіальних громад села, 

селища Відновлення національних 

традицій та ремесел, збереження 

культурної спадщини та історичної 

пам'яті у системі цінностних орієнтацій 

мешканців сільських територіальних 

громад 

Додати текст, та 

викласти в новій редакції 

індикатор 
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№ 

з/п 
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фінансування 
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нання, 

роки 
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Примітки 

села, селища та 

забезпечення їх 

фінансування   

1.8.  Відновлення та 

удосконалення 

інженерних мереж та 

водоочисних споруд, 

забезпечення  сільського 

населення питною водою 

належної якості. 

Підтримка створення та 

діяльності сільських 

центрів з надання 

комунально-побутових 

послуг та підвищення їх 

рівня  

Бюджетні призначення, 

встановлені головним 

виконавцям законом 

України про 

Державний бюджет 

України, місцевий 

бюджет та інші 

джерела, не заборонені 

законодавством 

2016-

2025 

Мінрегіон,                             

Мінагрополітики,                         

обласні та Київська 

міська 

держадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

Створення 11 комунальних підприємств з 

виробничими базами, введення в дію 1,3 

тис. км мережі водопостачання та 

водовідведення,                  60 водонапірних 

веж, 22 криниці,  1,2 тис. км мереж 

електропостачання 

  

1.9. Розвиток соціальних 

послуг у сільській 

громаді, зокрема шляхом 

введення посади фахівця 

із соціальної роботи 

Місцеві бюджети 2016 Органи місцевого 

самоврядування 

Надання мінімального базового комплексу 

соціальних послуг безпосередньо за місцем 

проживання (у громаді), що сприятиме 

розширенню доступності сільського 

населення до соціальних послуг та 

підвищенню рівня його життя 

  

  
2. Охорона та збереження природних ресурсів у сільській місцевості 
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№ 

з/п 

Зміст заходу 
Джерела 

фінансування 

Строк 

вико-

нання, 

роки 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор оцінки результативності 

виконання 
Примітки 

2.1. Організація роботи з 

видалення залишків 

агрохімікатів на 

занедбаних складах та 

інших, у тому числі 

необлаштованих місцях їх 

зберігання; посилення 

контролю і 

відповідальності за 

викидання побутових 

відходів, організацію 

стихійних сміттєзвалищ, 

скидання забруднених вод 

у поверхневі водойми в 

сільській місцевості 

Бюджетні призначення, 

встановлені головним 

виконавцям законом 

України про 

Державний бюджет 

України, місцевий 

бюджет та інші 

джерела, не заборонені 

законодавством 

2016-

2018 

Мінприроди,        

Мінрегіон,                    

обласні та Київська 

міська  

держадміністрації,                   

місцеві органи             

виконавчої влади 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення контролю за обсягами 

непридатних, невідомих та заборонених до 

використання пестицидів, недопущення їх 

розкрадання; очищення території  

населених пунктів від відходів пестицидів; 

суттєве зменшення ризиків, пов’язаних з 

об’єктами накопичення і зберігання 

високотоксичних відходів; забезпечення 

моніторингу навколишнього середовища в 

місцях викидання побутових відходів; 

формування екологоорієнтованої поведінки 

суб’єктів підприємництва.   

Створення сприятливих 

умов для залучення 

інвестицій для 

будівництва 

сміттєспалювальних 

заводів - Недопустимо у 

програмі поводження з 

побутовими відходами 

планувати 

сміттєспалювальні 

заводи, що є економічно 

недоцільними та 

значними 

забруднювачами 

забруднюють повітря. 

Необхідним є введення 

програм щодо 

роздільного збору сміття 

та повторного 

використання ресурсів.  

2.2. Створення нових та 

розширення існуючих 

територій і об’єктів 

природно-заповідного 

фонду 

_ " _ 2016-

2021 

Мінприроди,       

Мінрегіон,                    

обласні та Київська 

міська  

держадміністрації,                   

місцеві органи             

виконавчої влади 

Збільшення площі природно-заповідного 

фонду до 15% від площі країни 
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№ 

з/п 

Зміст заходу 
Джерела 

фінансування 

Строк 

вико-

нання, 

роки 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор оцінки результативності 

виконання 
Примітки 

2.3. Залучення територіальних 

громад села, селища і 

суб’єктів господарювання 

до управління 

територіями і об’єктами 

природно-заповідного 

фонду 

Бюджетні призначення, 

встановлені головним 

виконавцям законом 

України про 

Державний бюджет 

України, місцевий 

бюджет та інші 

джерела, не заборонені 

законодавством 

2016-

2025 

Мінприроди,        

Мінрегіон,     

Мінагрополітики,             

інші організації, в 

управлінні яких    

перебувають 

території і об’єкти 

природно-

заповідного фонду, 

обласні та Київська 

міська 

держадміністрації, 

місцеві органи 

виконавчої влади            

Участь представників громад села, селища і 

суб’єктів господарювання в здійсненні 

управління сільськими територіями і 

об’єктами природно-заповідного фонду  

  

2.4. Спрощення  умов 

раціонального 

використання 

рекреаційних ресурсів 

територій та об’єктів 

природно-заповідного 

фонду для формування 

економічного середовища 

та розвитку сфери 

зайнятості населення в 

регіонах 

_ " _ 2016-

2025 

Мінприроди,        

Мінрегіон,     

Мінагрополітики,             

інші організації, в 

управлінні яких    

перебувають 

території і об’єкти 

природно-

заповідного фонду, 

обласні та Київська 

міська 

держадміністрації, 

місцеві органи 

виконавчої влади            

Збільшення кількості населення, зайнятого 

наданням туристичних та супутніх послуг в 

сільській місцевості, де розташовані 

території і об’єкти природно-заповідного 

фонду 
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№ 

з/п 

Зміст заходу 
Джерела 

фінансування 

Строк 

вико-

нання, 

роки 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор оцінки результативності 

виконання 
Примітки 

2.5. Створення та 

функціонування музеїв 

природи, музейних 

кімнат, екоосвітніх 

центрів, еколого-освітніх 

класів, еколого-освітніх 

стежок на територіях та 

об’єктах природно-

заповідного фонду 

Розробити та 

запровадити програму 

освіти для 

збалансованого розвитку 

(в т. ч. екологічної 

освіти) для сільських 

територій, яка б 

передбачала створення 

мережі екоосвітніх 

центрів та інших 

профільних закладів на 

територіях громад або 

на територіях та 

об’єктах природно-

заповідного фонду. 

_ " _ 2016-

2025 

Мінприроди,        

Мінрегіон,     

Мінагрополітики,            

інші організації, в 

управлінні яких    

перебувають 

території і об’єкти 

природно-

заповідного фонду, 

обласні та Київська 

міська 

держадміністрації, 

місцеві органи 

виконавчої влади            

Підвищення рівня обізнаності щодо 

цінностей територій та об’єктів природно-

заповідного фонду 

Викласти в новій редакції 



8 
 

№ 

з/п 

Зміст заходу 
Джерела 

фінансування 

Строк 

вико-

нання, 

роки 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор оцінки результативності 

виконання 
Примітки 

2.6. Розроблення та 

впровадження програм із 

збереження окремих видів 

флори і фауни, середовищ 

їх існування на територіях 

і об’єктах природно-

заповідного фонду 

Бюджетні призначення, 

встановлені головним 

виконавцям законом 

України про 

Державний бюджет 

України, місцевий 

бюджет та інші 

джерела, не заборонені 

законодавством 

2016-

2025 

Мінприроди,        

Мінрегіон,     

Мінагрополітики,             

інші організації, в 

управлінні яких    

перебувають 

території і об’єкти 

природно-

заповідного фонду, 

обласні та Київська 

міська 

держадміністрації, 

місцеві органи 

виконавчої влади            

Відновлення окремих видів флори і фауни, 

середовищ їх існування  
  

2.7. Знешкодження 

накопичених та 

скорочення поточних 

обсягів утворення 

небезпечних відходів, у 

тому числі непридатних 

до використання та 

заборонених до 

застосування хімічних 

засобів захисту рослин 

_ " _ 2016-

2018 

обласні та Київська 

міська  

держадміністрації,                           

органи місцевого 

самоврядування         

Обсяг непридатних до використання та 

заборонених до застосування хімічних 

засобів захисту рослин та інших 

небезпечних відходів,                                 

тис. тонн 

  

2.8. Розроблення регіональних 

планів та заходів у сфері 

поводження з побутовими 

відходами 

_ " _ 2016-

2018 

обласні та Київська 

міська  

держадміністрації,                           

органи місцевого 

самоврядування         

Кількість планів та заходів у сфері 

поводження з побутовими відходами, од., 

спрямованих на роздільний збір та 

повторне використання ресурсів. 

Додати текст  
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№ 

з/п 

Зміст заходу 
Джерела 

фінансування 

Строк 

вико-

нання, 

роки 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор оцінки результативності 

виконання 
Примітки 

2.9. Виявлення та запобігання 

утворенню безхазяйних 

відходів 

_ " _ 2016-

2018 

обласні та Київська 

міська  

держадміністрації,                           

органи місцевого 

самоврядування         

Обсяг виявлених безхазяйних відходів, тис. 

тонн та їх знешкодження  
Додати текст  

2.10. Проектування, 

будівництво, 

реконструкція і 

капітальний ремонт 

каналізаційних очисних 

споруд, у тому числі 

локальних, та інших 

об’єктів системи 

водовідведення в 

сільській місцевості 

_ " _ 2016-

2018 

Мінрегіон,                             

Мінагрополітики,                         

обласні та Київська 

міська 

держадміністрації  

Запобігання та зменшення обсягів скиду 

забруднених речовин у поверхневі та 

підземні води 

  

2.11 Розробка програм 

запобігання та 

моніторингу нітратного 

забруднення від 

сільськогосподарських 

джерел 

_ " _ 2017 Мінекології Наразі сільське господарство є основною 

причиною нітратного забруднення 

грунтів та води у сільській місцевості.  

Додати розділ 

3. Диверсифікація та розвиток сільської економіки 
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№ 

з/п 

Зміст заходу 
Джерела 

фінансування 

Строк 

вико-

нання, 

роки 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор оцінки результативності 

виконання 
Примітки 

3.1. Подання на розгляд Уряду 

проекту Закону України 

"Про стимулювання 

розвитку 

агропромисловогокомпле

ксу України".                                                                               

Створення 

організаційних, 

соціальних, економічних 

умов для розвитку 

різноманітних видів 

економічної діяльності та 

форм господарювання на 

селі 

Бюджетні призначення, 

встановлені головним 

виконавцям законом 

України про 

Державний бюджет 

України, місцевий 

бюджет та інші 

джерела, не заборонені 

законодавством 

2016 Мінагрополітики,           

Мінрегіон,        

Мінсоцполітики,           

Мінекономрозвитку

,               обласні та 

Київська міська  

держадміністрації,                   

місцеві органи                  

виконавчої влади 

Сприяння  створенню фінансово-

економічних умов для підвищення 

економічної стійкості та 

конкурентоспроможності аграрного 

виробництва. Забезпечення нарощування 

виробництва продукції рослинництва та 

тваринництва, збільшення обсягів експорту 

сільськогосподарської продукції. 

Стимулювання інноваційного розвитку 

аграрного виробництва, підвищення якості 

продукції і пришвидшення впровадження 

стандартів згідно з вимогами  СОТ і ЄС 

  

3.2. Розвиток туристичної та 

рекреаційної діяльності у 

сільській місцевості 

шляхом внесення змін до 

Закону України "Про 

туризм" 

_ " _ 2016-

2025 

Мінекономрозвитку

, Мінагрополітики,     

Мінрегіон,        

Мінсоцполітики,                          

обласні та Київська 

міська  

держадміністрації,                   

місцеві органи                     

виконавчої влади 

Залучення сільських домогосподарств до 

надання послуг у сфері сільського туризму; 

збільшення кількості зайнятих у сфері 

надання туристичних послуг, розширення 

частки доходів домогосподарств; 

збільшення надходжень до місцевих 

бюджетів                      
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№ 

з/п 

Зміст заходу 
Джерела 

фінансування 

Строк 

вико-

нання, 

роки 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор оцінки результативності 

виконання 
Примітки 

3.3. Удосконалення 

механізмів стимулювання 

виробництва  та 

споживання 

альтернативних видів 

палива та джерел енергії  

_ " _ 2016-

2017 

Держенергоефектив

ність,   Мінфін,        

Міненерговугілля,                                 

Мінагрополітики, 

Мінприроди,                            

обласні та Київська 

міська  

держадміністрації,                  

місцеві органи              

виконавчої влади 

Створення сприятливих умов для переходу 

державних установ та організацій на 

альтернативні джерела енергетики, 

зменшення залежності населення від 

споживання традиційних енергоресурсів, 

впровадження систем енергозаощадження  

  

3.4. Розробка регіональних 

програм щодо поетапного 

заміщення традиційних 

енергоносіїв 

альтернативними 

джерелами енергії, 

використання твердого 

біопалива, зокрема, для 

задоволення потреб 

підприємств 

комунального 

господарства та 

сільського населення 

_ " _ 2017-

2018 

Держенерго-

ефективність,                         

обласні та Київська 

міська  

держадміністрації,                   

місцеві органи                                

виконавчої влади 

Запровадження альтернативних джерел 

енергії у побуті та виробничій сфері у 

сільській  місцевості 

  

3.5. Спрощення умов доступу 

сільського населення до 

фінансових ресурсів, у 

тому числі через розвиток 

кредитної кооперації та 

розроблення 

альтернативного 

механізму кредитування із 

залученням соціально 

Бюджетні призначення, 

встановлені головним 

виконавцям законом 

України про 

Державний бюджет 

України, місцевий 

бюджет та інші 

джерела, не заборонені 

законодавством 

2017-

2019 

Мінагрополітики,              

Мінекономрозвитку

,        Мінфін      

Збільшення користувачів кредитними 

ресурсами на 10 відсотків  
Додати текст  
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№ 

з/п 

Зміст заходу 
Джерела 

фінансування 

Строк 

вико-

нання, 

роки 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор оцінки результативності 

виконання 
Примітки 

відповідального бізнесу, 

банків та небанківських 

фінансових установ 

3.6. Розроблення пілотних 

проектів із розвитку 

сільських територій, що 

стимулюватимуть 

неаграрні види діяльності 

в сільській місцевості, та 

подання їх зацікавленим 

центральним органам 

виконавчої влади  на 

розгляд в установленому 

порядку щодо 

фінансування в рамках 

відповідних бюджетних 

програм розвитку 

_ " _ 2016-

2018 

обласні та Київська 

міська 

держадміністрації, 

за участю органів 

місцевого 

самоврядування 

Посилення ролі територіальних громад 

села, селища в плануванні та впровадженні 

заходів із розвитку сільських територій. 

Ефективно функціонуючі проекти, набуття 

та поширення досвіду успішних пілотних 

проектів 

Додати текст  

3.7. Розроблення пілотних 

проектів щодо сприяння  

виходу малих та середніх 

сільськогосподарських 

товаровироників в 

організований товарний 

ринок, допомога у 

маркуванні товарної 

продукції місцевих 

виробників. Створення 

локальних товарних 

марок "брендів" 

_ " _ 2016-

2025 

Мінагрополітики, 

Мінекономрозвитку

,             обласні та 

Київська міська 

держадміністрації 

Збільшення зайнятості сільських 

підприємців на 15% 
Додати текст  
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№ 

з/п 

Зміст заходу 
Джерела 

фінансування 

Строк 

вико-

нання, 

роки 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор оцінки результативності 

виконання 
Примітки 

3.8. Створення реєстру 

інвестиційних програм і 

проектів з розвитку 

сільських територій для 

врахування їх при 

розподілі коштів 

Державного фонду 

регіонального розвитку 

_ " _ 2016-

2017 

обласні та Київська 

міська 

держадміністрації, 

Мінагрополітики,      

Мінрегіон 

Активізація сільських громад щодо 

реалізації проектів розвитку територій, 

розроблених із врахуванням наявних 

унікальних природних, людських, 

культурних, історичних та матеріальних 

ресурсів 

  

  
4. Удосконалення системи управління сільськими територіями 

  

4.1. Внесення змін до 

законодавства щодо 

розширення функцій 

Українського державного 

фонду підтримки 

фермерських господарств 

в частині надання 

підтримки малим 

сільгоспвиробникам та 

створених ними 

кооперативам 

Бюджетні призначення, 

встановлені головним 

виконавцям законом 

України про 

Державний бюджет 

України, місцевий 

бюджет та інші 

джерела, не заборонені 

законодавством 

2016-

2017 

 Мінагрополітики,                        

обласні та Київська 

міська 

держадміністрації 

Створення управлінської структури, що 

забезпечуватиме координацію та підтримку 

розвитку підприємництва  на селі 

  

4.2. Запровадження системи 

геоінформаційних 

технологій з метою 

формування ефективних 

рішень  

_ " _ 2016-

2020 

Мінрегіон,              

Мінагрополітики,      

центральні  та 

місцеві органи 

виконавчої влади 

Вироблення ефективних підходів  до 

комплексного управління розвитком 

сільських територій 

  

4.3. Формування сировинної 

бази для виробництва і 

використання біопалива 

для теплопостачання 

комунальної сфери та 

сільського населення 

Бюджетні призначення, 

встановлені головним 

виконавцям законом 

України про 

Державний бюджет 

України, місцевий 

бюджет та інші 

2016-

2018 

НААН,                 

Мінагрополітики 

Відпрацювання технологій вирощування 

біоенергетичних культур, адаптованих до 

кліматичних умов України 
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№ 

з/п 

Зміст заходу 
Джерела 

фінансування 

Строк 

вико-

нання, 

роки 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор оцінки результативності 

виконання 
Примітки 

джерела, не заборонені 

законодавством 

4.4. Визначення площ 

малопродуктивних 

сільськогосподарських 

земель державної форми 

власності, які можливо 

використовувати для 

вирощування 

біоенергетичних культур 

_ " _ 2017-

2018 

НААН,                  

Мінагрополітики,                

Мінрегіон 

Створення інформаційної системи площ, 

придатних для вирощування 

біоенергетичних культур. Розробка 

рекомендацій щодо оптимізації 

сільськогосподарських площ для 

забезпечення вирощування 

біоенергетичних культур 

Пункт варто прибрати, 

оскільки вирощування 

біоенергетичних культур 

призведе до виснаження 

грунтів, і навіть 

малопродуктивні грунти 

будуть деградовані до 

стану коли альтенативна 

сільськогосподарська  

діяльність буде 

неможливою.  

5. Освіта і інформаційно-консультаційне забезпечення 
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№ 

з/п 

Зміст заходу 
Джерела 

фінансування 

Строк 

вико-

нання, 

роки 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор оцінки результативності 

виконання 
Примітки 

5.1. Формування, розміщення 

на власному веб-сайті та  

постійне оновлення 

переліку навчальних 

закладів, які мають 

ліцензію на провадження 

діяльності з надання 

освітніх послуг, 

відповідно до 

затвердженого 

Міністерством соціальної 

політики України 

переліку професій, 

спеціальностей, для 

навчання за якими може 

бути виданий ваучер для 

підтримання 

конкурентоспроможності 

деяких категорій осіб на 

ринку праці, у тому числі 

осіб віком старше      45 

років (відповідно до 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 

20.03.2013 № 207) 

Бюджетні призначення, 

встановлені головним 

виконавцям законом 

України про 

Державний бюджет 

України та інші 

джерела, не заборонені 

законодавством 

2016-

2025 

МОН,                          

Мінсоцполітики,            

Державна служба 

зайнятості,                                                                             

інші центральні 

органи виконавчої 

влади  

Здобуття особами старше 45 років 

конкурентоспроможних спеціальностей за 

пріоритетними видами економічної 

діяльності 

  

5.2. Розширення переліку 

робітничих професій, за 

якими здійснюється 

підтвердження 

результатів 

неформального 

професійного навчання з 

урахуванням потреби 

_ " _ 2017 Мінсоцполітики, 

Мінагрополітики  

Введення сучасних технологій в освітній 

процес 
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№ 

з/п 

Зміст заходу 
Джерела 

фінансування 

Строк 

вико-

нання, 

роки 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор оцінки результативності 

виконання 
Примітки 

осіб, які проживають у 

сільській місцевості 

5.3. Забезпечення 

функціонування 

дошкільних навчальних 

закладів   

Місцевий бюджет та 

інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

2016-

2025 

Обласні та Київська 

міська 

держадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

Утримання в належному стані діючих  

дошкільних навчальних закладів 
  

5.4.  Створення умов для 

здобуття якісної загальної 

середньої освіти та 

поліпшення надання  

населенню освітянських 

послуг  

Місцевий бюджет та 

інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 
2016 

Обласні та Київська 

міська 

держадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

Реконструкція, ремонт, оновлення 

матеріально-технічної бази, засобів 

навчання, бібліотечного фонду  

  

5.5. Проведення 

інформаційно-

роз’яснювальної і 

консультаційної роботи, 

навчання для сільських 

громад з метою їх участі в 

написанні проектів 

залучення міжнародної 

технічної допомоги та 

організації безробітними, 

що проживають у 

сільській місцевості, 

підприємницької 

діяльності з 

використанням коштів 

Фонду 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування України на 

випадок безробіття 

Бюджетні призначення, 

встановлені головним 

виконавцям законом 

України про 

Державний бюджет 

України та інші 

джерела, не заборонені 

законодавством 

постійно Мінагрополітики, 

Державна служба 

зайнятості,                                          

інші   центральні 

органи виконавчої 

влади,    обласні та 

Київська міська 

держадміністрації,               

органи місцевого 

самоврядування 

Залучення проектів міжнародної технічної 

допомоги 
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№ 

з/п 

Зміст заходу 
Джерела 

фінансування 

Строк 

вико-

нання, 

роки 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор оцінки результативності 

виконання 
Примітки 

5.6. Сприяння інноваціям 

шляхом просування 

системи дорадництва до 

сільськогосподарських 

виробників. Надання 

дорадчих послуг 

суб’єктам 

господарювання, які 

скористалися коштами 

державних програм 

Місцевий бюджет та 

інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

2016-

2025 

Обласні та Київська 

міська                             

держадміністрації 

за участю органів 

місцевого 

самоврядування  

Буде охоплено соціально спрямованими 

дорадчими послугами не менше 90 

відсотків сільськогосподарських 

товаровиробників і сільського населення 

  

5.7. Підготовка фахівців для 

формування локальних 

проектів розвитку 

сільських територій, 

запровадження 

навчальних програм, 

проведення тренінгів і 

семінарів для сільських 

голів та фермерських 

господарств з питань 

розвитку 

несільськогосподарських 

видів бізнесу, написання 

проектів залучення 

міжнародної технічної 

допомоги 

Місцевий бюджет та 

інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

2016-

2021 

Обласні та Київська 

міська 

держадміністрації 

за участю органів 

місцевого 

самоврядування 

Буде підготовлено 500 дорадників та                           

450 експертів-дорадників для формування 

локальних проектів розвитку сільських 

територій. Залучення проектів міжнародної 

технічної допомоги  

  

5.8. Забезпечення  підвезення 

учнів у сільській 

місцевості до місця 

навчання і додому 

Місцевий бюджет та 

інші джерела, не 

заборонені 

законодавством  

2016-

2025 

Обласні та Київська 

міська 

держадміністрації 

за участю органів 

місцевого 

самоврядування  

Створення умов для здобуття якісної 

загальної середньої освіти на селі 
  

 


