
Прогрес 
виконання

Заплановано 
 дій, як 100%

0,0% 83

Бал 
(поточн

ий)

Бал
(очікуван

ий)
Кроки (заходи) на покращення показника

Відповідальна посадова 
особа /

Відповідальний підрозділ

Залучення 
коштів 

бюджету ТГ
(так/ні)

Продукт виконання заходів 
(Плани, програми, рішення, 

протоколи тощо)

Термін 
виконання

(мм.рррр АБО 
квартал)

Зовнішня консультативна 
допомога (асоціації органів 
місцевого самоврядування 

та/чи інші джерела)

Пов'язаність з 
іншими 

показниками
Моніторинг виконання Коментарі

Посилання на 
продукт виконання 
в статусі "виконано"

70 76

Опишіть детально кроки Заплануйте відповідального Термін 
планування - 10 

місяців, до 
наступного 
оцінювання

Опишіть яка допомога зовні 
може бути потрібна для 

реалізації запланованого кроку

Вкажіть статус Зазначте додаткову 
інформацію у разі 

необхідності

КОМПЕТЕНЦІЯ 1. ЛІДЕРСТВО ТА УПРАВЛІННЯ

1.1. Стратегічне планування

5 5
 1) Переглянути Стартегію та внести зміни або 
доповнення 

Відділ 
енергоменеджменту, 
муніципальних ініціатив 

ні
Протокол засідання, 
рішення ради

квітень 2022
ні

 2) До перегляду Стратегії залучити різні групи 
жінок та чоловіків 

Відділ 
енергоменеджменту, 
муніципальних ініціатив 
та інвестицій; відділ з 
пиатнь ЗМІ

ні

Статті в ЗМІ, фото, 
протокол

квітень 2022

ні

 3) Оприлюднити на офіційний веб порталах 
інформацію про заходи щодо перегляду 
Стратегії  

Відділ 
енергоменеджменту, 
муніципальних ініціатив 
та інвестицій; відділ з 
пиатнь ЗМІ

ні

Статті в ЗМІ, фото квітень 2022

ні

 4) Провести моніторинговий звіт (засідання РГ, 
формування протоколів та підготовка звіту) 

Відділ 
енергоменеджменту, 
муніципальних ініціатив 
та інвестицій

ні

Рішення ради про 
затвердження звіту

лютий 2022

ні

 5) Провести звітування перед громадою щодо 
виконання Стратегії 

Відділ з питань ЗМІ
ні

Звіт голови січень-лютий 
2022 ні

 6)Запланувати у бюджеті громади на 2022 рік 
фінансування заходів Стратегічного плану 
розвитку 

Фінансовий відділ
так

Рішення про 
затвердження бюджету 
на 2022р

ні
управління 
фінансами

1.2. Забезпечення виконання повноважень ОМС

5 5
1)Провести співбесіди з керівним складом 
міської ради

Секретар міської ради
ні

Додаток 1.2 січень 2022 ні

1.3. Лідерство в місцевому економічному розвитку

3 3
Затвердити на сесії м/р Програму розвитку 
малого і середнього підприємництва у 
Баштанській ТГ на 2022-2024 роки

Відділ з питань розвитку 
економіки та торгівлі ні

Програма грудень 2021 
року

ні 

Провести моніторинг Програми МЕР Відділ з питань розвитку 
економіки та торгівлі ні

Рішення про 
затвердження звіту

квітень 2022 ні 

Оформити та оприлюднити протоколи засідань 
РГ КДО

Відділ з питань розвитку 
економіки та торгівлі ні

Протокол квітень 2022 ні 

Баштанська територіальна громада
ДОРОЖНЯ КАРТА



Провести перегляд Економічного профілю 
громади

Відділ з питань розвитку 
економіки та торгівлі ні

Рішення про внесення 
змін та/або доповнень, 
протокол

квітень 2022 ні 

Провести захід щодо популяризації економічної 
активності молоді, жінок або інших, зазвичай 
маргіналізованих, соціальних груп

Відділ з питань розвитку 
економіки та торгівлі ні

Статті в ЗМІ, 
реєстраційний лист

квітень 2022 так

Запланувати виділення коштів на заходи Плану 
МЕР

Відділ з питань розвитку 
економіки та торгівлі так

Рішення про 
затвердження бюджету 
на 2022р

січень 2022 ні управління 
фінансами

1.4. Ефективний організаційний менеджмент

3 4
Провести перегляд Статуту територіальної 
громади на предмет його актуалізації та 
внесення необхідних зиін та доповнень із 

Гомерська І.П.
ні

Рішення про внесення 
змін до Статуту 
територіальної громади 

травень 2022

Розробити нормативно-правовий акт про 
визначення ключових показників 
результативності службової діяльності 

Гладка Ю.С. 
ні

Розпорядження міського 
голови 

лютий 2022

Розмістити на офіційному веб-сайті міської ради 
посадові обов’язки заступників голови громади 
та секретаря виконавчого комітету із пунктами 

Гладка Ю.С. 
ні

Розпорядження міського 
голови 

лютий 2022

Провести звіти заступників голови громади  
перед місцевою радою за попередній рік щодо 
виконання ключових показників 

Євдощенко С.В., 
Васильєв О.С ні

Рішення міської ради травень 2022

Розробка  Положення про апарат Баштанської 
міської ради

Гомерська І.П.
ні

Рішення міської ради квітень 2022

Проведення  щоквартального контролю 
виконання службовцями завдань відповідно до 
посадових обов’язків і відповідності роботи 

Змієвська Л.О., 
Шувалов В.С. ні

Розпорядження міського 
голови 

травень 2022

1.5. Управління персоналом

3 3
Розробити рішення про визначення 
уповноваженої посадової із питань дотримання 
кодексу етики посадової особи місцевого 

Начальник відділу 
організаційно кадрової 
роботи Юлія Гладка

ні
Рішення виконкому лютий 2022

 Розробити та затвердити програму щодо 
роботи з кадровим резервом та залученням 
молоді на службу в ОМС.  

Начальник відділу 
організаційно кадрової 
роботи Юлія Гладка

ні
Розпорядження травень 2022

Ввести в дію програмне забезпечення щодо 
ведення кадрової документації.

Начальник відділу 
організаційно кадрової 
роботи Юлія Гладка

ні
Розпорядження травень 2022

Розробити Положення/Порядок формування 
кадрового резерву.

Начальник відділу 
організаційно кадрової 
роботи Юлія Гладка

ні
Розпорядження травень 2022

Розробити інформаційний посібник для 
новопризначеного на посаду ОМС відповідно до 
затвердженого положення. 

Начальник відділу 
організаційно кадрової 
роботи Юлія Гладка

ні
Розпорядження січень 2022

Переглянути положення про преміювання. Начальник відділу 
організаційно кадрової 
роботи Юлія Гладка

ні
Рішення сесії квітень 2022

Переглянути положення про адаптацію 
працівників переглянути

Начальник відділу 
організаційно кадрової 
роботи Юлія Гладка

ні
Розпорядження січень 2022

КОМПЕТЕНЦІЯ 2. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ

2.1. Розробка та виконання бюджету

5 5
Оприлюднити проєкт бюджету за 10 днів 
відповідно до вимог закону

фінансовий відділ
ні

Проєкт бюджету грудень 2021 ні

 Опубліковати рішення міської ради "Про  
бюджет Баштанської міської територіальної 
громади"разом  із додатками

фінансовий відділ
ні

Рішення січень 2022



Надати щорічний звіт про виконання бюджету 
громади

фінансовий відділ
ні

Звіт січень 2022

Розмістити  на офіційному веб-сайті громади 
рішення про виконання бюджету у 
попередньому році

фінансовий відділ
ні

Рішення січень 2022

Надати звіт щодо опрацювання поданих 
громадянами пропозицій до проекту бюджету 
громади та посилання на протокол засідання 

фінансовий відділ
ні

Пропозиції грудень 2021

Розробити протокол/и громадських (бюджетних) 
слухань щодо ознайомлення громадян з 
проектом бюджету та отримання відгуку від них

фінансовий відділ

ні

Протокол грудень 2021

Підготувати матеріали для бюджетних слухань 
для ознайомлення громадян з проектом 
бюджету у зручній для сприйняття формі 
(слайди,таблиці,ін.)

фінансовий відділ

ні

Протокол слухань, 
реєстаційний лист

грудень 2021

Розмістити посилання на сторінку офіційного 
веб-сайту громади з опублікованим звітом щодо 
опрацювання поданих громадянами пропозицій 
до проекту бюджету громади, в якому 
зазначено які пропозиції були враховані, а які ні.

фінансовий відділ

ні

Розпорядження грудень 2021

2.2. Генерування доходу в бюджет громади (джерела надходжень)

5 5

Оприлюднити бюджет поточного року, у якому 
чітко виокремлюються статті, сформовані 
податковими надходженнями

фінансовий відділ

ні

Рішення січень 2022

Затвердити план заходів щодо поліпшення 
надходжень до бюджету громади 

фінансовий відділ
ні

План заходів січень 2022

 Провести засідання робочої групи щодо 
несплати податків

фінансовий відділ
ні

Протокол лютий 2022

2.3. Виконання публічних закупівель

5 5
Створити та опублікувати Річний план 
проведених закупівель за  кв. та  півріччя 2022 
року.

Комощук Олена Іванівна 
начальник відділу з 
питань розвитку 

ні
Річний план квітень 2022

ні

Ліквідувати ТК до 31.12.2021 року та призначити 
УО для всіх процедур відповідно до ЗУ " Про 
публічні закупівлі ". Внести зміни до Положення 

Комощук Олена Іванівна 
начальник відділу з 
питань розвитку 

ні
Розпорядження квітень 2022

ні

Оприлюднити звіти про провдені закупівлі за 1 
кв. та 1 півріччя 2022 року.

Комощук Олена Іванівна 
начальник відділу з 
питань розвитку 

ні
Звіт УО квітень 2022

ні

Прорахувати питому вагу відкритих торгів Комощук Олена Іванівна 
начальник відділу з 
питань розвитку 

ні
Проведено аналіз квітень 2022

ні

2.4. Управління  власністю громади

5 5
1)Оновлення реєстру комунального майна Відділ з питань житлово-

комунального 
господарства, 

ні Оновлений реєстр січень 2021 
року

Ні

Розміщення на сайті оновленого реєстру 
комунального майна (враховуючи передані 
об'єкти та проведення оновлення обєктів 

Відділ з питань житлово-
комунального 
господарства, 

ні
Посилання на офіційний 

веб-сайт громади де 
розміщено оновлений 

січень 2021 
року

Ні

2.5. Фінансова звітність та аудит 



2 3

Розробити план перевірок щодо запровадження 
контролю за проведенням фінансово-
господарських операцій принаймні у одному 
підрозділі, бюджетній установі

Головний спеціаліст 
Дорошенко О.С.

ні

Розпорядження березень 2022

ні

КОМПЕТЕНЦІЯ 3. НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Планування послуг 

2 2
1) Провести громадські обговорення / 
консультації із громадськістю щодо покращення 
першої послуги - послуги водопостачання

Відділ з питань житлово-
комунального 
господарства, 

ні Проткол громадських 
обговорень

грудень 2021 
року

Ні

2) Провести громадські обговорення / 
консультації із громадськістю щодо покращення 
другої послуги - послуги з утримання та ремонту 

Відділ з питань житлово-
комунального 
господарства, 

ні Проткол громадських 
обговорень

грудень 2021 
року

Ні

3) Опитування громадян щодо якості другої 
послуги - послуги з утримання та ремонту доріг

Відділ з питань житлово-
комунального 
господарства, 

ні
Рішення виконкому про 

затвердження 
результатів опитування 

грудень 2021 
року

Ні

4) Проаналізувати результати виконання 
показників Плану моніторингу першої послуги, 
за результатами аналізу скласти Звіт про 

Відділ з питань житлово-
комунального 
господарства, 

ні
1) Звіт про виконання 
Плану удосконалення 

першої послуги - послуги 

січень 2021 
року

Ні

5) Проаналізувати результати виконання 
показників Плану моніторингу другої послуги, за 
результатами аналізу скласти Звіт  із 

Відділ з питань житлово-
комунального 
господарства, 

ні
1) Звіт про виконання 
Плану удосконалення 

другої послуги послуги - 

січень 2021 
року

Ні

6) Забезпечити перегляд Плану удосконалення 
першої послуни - послуги з водопостачання та 
Плану удосконалення другої послуги - 

Відділ з питань житлово-
комунального 
господарства, 

ні
1) Рішення ради про 

внесення змін до Плану 
удосконалення першої 

лютий 2021 
року

Ні

7) Розмістити на офіційному веб-сайті міської 
ради рішення про перегляд Планів

Відділ з питань житлово-
комунального 
господарства, 

Посилання на рішення 
ради про внесення змін 

до Планів удосконалення 

лютий 2021 
року

Ні

3.2. Організація доступу населення та охопленість послугами

4 4
1)Провести співбесіди з посадовими особами, 
які надають послуги

Робоча група з ПМСІ
ні

Додаток 3.2 січень 2022 ні

3.3. Застосування механізмів отримання зворотних відгуків стосовно якості послуг

2 2
Звіт про звернення громадян, що надійшли до 
керівництва Баштанської міської ради у 2021 
році, І та ІІ кварталі 2022 року.

Загальний відділ 
ні

Звіт за 2021 рік, звіт за І 
квартал 2022 рік

січень 2022, 
квітень 2022 ні

Розробити розпорядження про особистий 
прийом керіництвом міської ради на 2022 рік

Загальний відділ 

ні

Розпорядження про 
особистий прийом 
керівнцтвом міської ради

грудень 2021

ні

Оформити щоквартальний звіт щодо 
відгуків/скарг якості надання послуг 

Керуючий справами 
виконавчого комітету 
міської ради,Загальний 

ні
Звіт  за І квартал 2022 
року

квітень 2022
ні

3.4. Моніторинг рівня задоволеності послугами серед населення

3 4
1)Провести репрезентативне опитування 
громадян щодо рівня задоволеності послугами

Відділ ЗМІ
ні

Дані про результати 
опитування

січень 2022
так

3.5. Інформаційно-роз’яснювальна робота з надання послуг 

3 4

Розробити розпорядження міського голови Про 
затвердження Комунікаційного плану 
удосконалення послуги з водопостачання в 
Баштанській ТГ на 2022 рік

Відділ ЗМІ

ні

Розпорядждення 
міського голови про 
затвердження 
Комунікаційного плану  
удосконалення послуги з 
водопостачання в  

грудень 2021 ні З 
компетенціями 
Надання послуг



Розробити розпорядждення міського голови про 
затвердження Комунікаційного плану щодо 
удосконалення послуги з утримання та ремонту 

Відділ ЗМІ
ні

Розпорядждення 
міського голови про 
затвердження 

грудень 2021 ні З 
компетенціями 
Надання послуг

Розробити розпорядждення міського голови про 
затвердження комунікаційного плану 
удосконалення послуги щодо реалізації в 
громаді прав дітей, у тому числі дітей сиріт та 
дітей, позбавлених сімейного виховання, на 
сімейне виховання.

Відділ ЗМІ

ні

Розпорядждення 
міського голови про 
затвердження 
Комунікаційного плану 
удосконалення послуги 
щодо реалізації в 
громаді прав дітей, у 
тому числі дітей сиріт та 
дітей, позбавлених 
сімейного виховання, на 
сімейне виховання на 
2022 рік.

грудень 2021 ні З 
компетенціями 
Надання послуг

Оновлення інформації про перелік 
адміністративних послуг які надаються ЦНАП, 
нових реквізитів та сум оплати за послуги

Черненко Олександр, 
відділ ЦНАП

ні

Статті на офіційних 
вебсторінках ОМС

січень 2022 ні ні

Виготовлення друкованих інформаційних 
матеріалів, їх розпосвсюдження.

Черненко Олександр, 
відділ ЦНАП ні

Буклети, інформаційні 
постери

квітень 2022 ні ні

КОМПЕТЕНЦІЯ 4. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ

4.1. Публічність управлінської діяльності ОМС 

4 5
Розробити розпоряддження міського голови про 
затвердження Комунікаційного календарного 
плану на 2022 рік

Відділ ЗМІ

ні

Розпоряддження 
міського голови про 
затвердження 

грудень 2021 ні Зі всіма  
показниками

Розробити розпорядження міського голови про 
Орієнтовний план консультацій з громадськістю 
на 2022 рік

Відділ ЗМІ
ні

Розпорядження міського 
голови про Орієнтовний 
план консультацій з 

грудень 2021 ні Зі всіма  
показниками

Розробити розпорядження міського голови Про 
затвердження Плану популяризації механізмів 
залучення громадян

Відділ ЗМІ
ні

Розпорядження міського 
голови Про 
затвердження Плану 

грудень 2021 ні Зі всіма  
показниками

Розробити та затвердити Звіт про хід виконання 
Комунікаційної стратегії  за 2021 рік

Відділ ЗМІ
ні

Звіт про хід виконання 
Комунікаційної стратегії 
за 2021 рі

січень-лютий 2022ні Зі всіма  
показниками

Підготувати розпорядження міського голови Про 
затвердження Положення про використання 
соціальних мереж для оприлюднення 

Відділ ЗМІ
ні

Розпорядження міського 
голови Про 
затвердження 

січень-лютий 2022ні Зі всіма  
показниками

Розробити та затвердити Звіт про хід виконання 
Комунікаційного календарного плану за 2021 рік

Відділ ЗМІ
ні

 Звіт про хід виконання 
Комунікаційного 
календарного плану за 

січень-лютий 2022ні Зі всіма  
показниками

Розробити розпорядження міського голови Про 
затвердження Плану навчань з використання 
механізмів залучення громадян до прийняття 

Відділ ЗМІ
ні

Розпорядження міського 
голови Про 
затвердження Плану 

грудень 2021 ні Зі всіма  
показниками

4.2. Прозорість діяльності місцевих рад

3 3
Внесення змін до Регламенту Баштанської 
міської ради щодо визначення та встановлення 
процесу громадської експертизи рішень ради 

Гладка Ю.С. 
ні

Решення міської ради квітень 2022

Розробка та оприлюднення на сайті міської 
ради графіку  проведення засідань комісій 
виконавчого комітету

Змієвська Л.О.
ні

Графік проведення 
засідань 

січень 2022

Розробка та оприлюднення на сайті міської 
ради графіку  проведення засідань постійних 
депутатських комісій місцевої ради 

Гладка Ю.С. 
ні

Графік проведення 
засідань 

січень 2022

Розробка та затвердження міської 
антикорупційної програми

Дорошенко О.В. 
ні

Рішення міської ради травень 2022

Організація звітів депутатів міської ради за 2021 
рік та І квартал 2022 року, розміщення звітів 
депутатів міської ради на офіційному сайті 

Гомерська І.П.,                    
    Гладка Ю.С. ні

Звіти депутатів Січень 2022, 
травень 2022 



4.3. Застосування інформаційних технологій для підтримки демократичного врядування

3 3
1)Розміщення відповідей на коментарі  або 
запитання громадян ключових посадових осіб 
ОМС на офіційному сайті громади.

Загальний відділ, сектор 
цифрового розвитку, 
відділу ЗМІ

ні
Посилання на сторінку 
веб-сайту ОМС, де 
розміщуються відповіді 

квітень 2022

2)Провести опитування для відслідковування 
громадської думки, для вирішення проблем у 
сфері надання послуг.

Відділ ЗМІ, ЦНАП, 
сектор цифрового 
розвитку

ні
Посилання на сторінку 
веб-сайту ОМС де 
розміщено результати 

квітень 2022

3)Внести зміни до рішення ІТ-Програми
Баштанської об’єднаної
територіальної громади на 2020-

сектор цифрового 
розвитку ні

Рішення про оновлену 
Програму

квітень 2022

4) Проветси консультації з громадськістю щодо 
покрашення використання інформаційних 
технологій для інформування громадян про 

Відділ ЗМІ, сектор 
цифрового розвитку ні

звіт про консультації з 
громадськістю щодо 
покрашення 

квітень 2022

4.4. Дотримання гендерного балансу в діяльності ОМС

3 3
Переглянути Стратегічний план розвитку з 
урахуванням гендерного компоненту

Смола Л.Л, Дорошенко 
О.С., Кунпан Т.В. ні

Рішення про внесення 
змін

квітень 2022 ні

4.5. Залучення місцевої молоді до управління громадою

2 3
Проведення тренінгу для молоді громади та 
членів МР " Написання проектів для розвитку 
громади".

Смола Людмила 
Олександрівна, 
головний спеціаліст 

так
протокол, січень 2022 тренер з написання проектів

Проведення аналізу виконання Програми 
розвитку молодіжної політики на території 
Баштанської ОТГ на 2020-2023 роки.

Смола Людмила 
Олександрівна, 
головний спеціаліст 

Рішення сісії січень 2022

 Висвітлення інформації в ЗМІ провиконання 
Програми за участі членів Молодіжної ради

Смола Людмила 
Олександрівна, 
головний спеціаліст 

Публікації на 
вебсторінках 

постійно

Презентація проекту молодіжної ініціативної 
групи Баштанської ТГ  " Екологічне 
перезавантаження " перед депутатами

Смола Людмила 
Олександрівна, 
головний спеціаліст 

Рішення сісії грудень 2021

Переглянути склад консультативно - дорадчих 
органів на предмет членства МР.

Смола Людмила 
Олександрівна, 
головний спеціаліст 

Розпорядження голови березень 2022


