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МЕТА ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ 

  

Стратегія розвитку Роменської міської територіальної громади на період до 2027 року 

(надалі – Стратегія) є головним плановим документом розвитку громади на довгострокову 

перспективу. 

Стратегія розроблялась відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про засади державної регіональної політики», Закону України 

«Про стимулювання розвитку регіонів», 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, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 року №932, 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 року №123), Закону України «Про 

інноваційну діяльність», указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на 

період до 2030 року» від 30.09.2019 року №722/2019, указу Президента України «Про заходи 

щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних 

індустрій та туризму» від 18.08.2020 року №329/2020, постанови Верховної Ради України 

«Про утворення і ліквідацію районів» від 17.07.2020 року №807-ІХ, постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-

2027 роки» від 05.08.2020 року №695, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження перспективного плану формування територій громад Сумської області» від 

22.05.2020 року №598-р» й інших нормативно-правових документів. 

Стратегія розроблялась на основі чинного українського законодавства із 

використанням кращого європейського та українського досвіду, відповідно до основних 

положень Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 року №695, Стратегії регіонального 

розвитку Сумської області на 2021 – 2027 роки та Плану заходів на 2021 – 2023 роки з її 

реалізації, затверджених рішенням другої сесії Сумської обласної ради восьмого скликання 

від 11.12.2020 року, Проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку міста Ромни 

Сумської області на середньостроковий період, затвердженого рішенням Роменської міської 

ради від 30.11.2018 року, Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської 

територіальної громади на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням третьої сесії восьмого 

скликання Роменської міської ради Сумської області від 23.12.2020 року, рішення шостої 

сесії Роменської міської ради восьмого скликання від 27.01.2021 року «Про внесення змін і 

доповнень до Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської 

територіальної громади на 2021 – 2023 роки». 

Необхідність розроблення Стратегії, в першу чергу, пов’язана із створенням Роменської 

міської територіальної громади, у тому числі згідно із постановою Верховної Ради України 

«Про утворення і ліквідацію районів» від 17.07.2020 року №807-ІХ та розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 року №723-р «Про визначення адміністративних 

центрів та затвердження територій територіальних громад Сумської області» щодо нового 

адміністративно-територіального устрою територій.  

Стратегія врегульовує: 

- зміну внутрішніх та зовнішніх умов, у яких відбувається соціально-економічний 

розвиток територій Роменської громади;  

- підходи щодо управління територіальним розвитком, зокрема впровадженням 

смарт-спеціалізації, як інноваційного інструменту територіальної політики, яка 

передбачає виділення пріоритетних напрямів економічної діяльності, що мають 

інноваційний потенціал з урахуванням конкурентних переваг території Роменської 

громади та сприяють позитивній трансформації галузей економіки та їх 

ефективному управлінню; 

- доцільністю впровадження нового стратегічного документу, відповідно до 

європейських стандартів, що відповідатиме Цілям сталого розвитку України до 2030 
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року, положенням Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 

2027 року, Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021 – 2027 роки 

та Плану заходів на 2021 – 2023 роки з її реалізації. 

Мета Стратегії полягає у визначенні стратегічних і оперативних цілей та завдань до 

них, що сприятимуть розвитку конкурентоспроможності та інноваційності пріоритетних 

галузей економіки громади на засадах наявних переваг та можливостей для досягнення 

сталого соціально-економічного розвитку території, нарощування темпів приросту валового 

продукту громади, створення сприятливих та комфортних умов життєдіяльності людини. 

Стратегія розглядається як головний плановий документ для Роменської громади, що є 

основою для розроблення нових галузевих програм та вдосконалення існуючих, у тому числі 

щорічних соціальних та економічних програм розвитку територій. В Стратегії враховано 

сильні сторони, слабкі сторони, виклики та загрози, крім того передбачено ефективне та 

раціональне використання наявних ресурсів громади та зменшення диспропорцій у розвитку 

окремих адміністративно-територіальних одиниць (сільських населених пунктів). 

Підготовка профілю Роменської громади та SWOT-аналізу здійснювалась з 

дотриманням загальноприйнятих принципів розвитку стратегічних документів, зокрема: 

- принципу об`єктивності, який передбачає застосування у дослідженні виключно 

наявних офіційних джерел інформації (за їх наявністю та відповідною повнотою 

відображення у відкритих джерелах), включаючи дані органів державної статистики 

України, у тому числі Головного управління статистики у Сумській області, центральних і 

місцевих органів виконавчої влади, у тому числі паспортів сільських старостатів, та 

офіційних документів розвитку (програм розвитку, стратегій), розроблених Роменською 

міською радою для міста Ромни та частково включаючи інформацію щодо сіл та селищ 

відповідно до нового адміністративно-територіального устрою Роменської територіальної 

громади (за наявністю такої інформації); 

- принципу обґрунтованості та доцільності, що передбачає визначення чітко 

сформульованих цілей розвитку та економічно обґрунтованих завдань і проєктів, що 

сприяють їх досягненню із використанням міжнаціонального та міжнародного досвіду у 

сфері програм економічного і соціального розвитку територій; 

- принципу відкритості та прозорості, завдяки якому до розробки проєктів профілю та 

SWOT-аналізу, визначенню стратегічних та оперативних цілей, завдань до них, підготовки 

проєктних рішень, залучаються безперешкодним доступом до засідань робочої групи, будь-

які верстви громадськості та підприємництва з метою партисипативного  розроблення 

Стратегії; 

- принципу недискримінації та рівного доступу, який передбачає дотримання прав 

будь-якого жителя регіону щодо залучення до проєктів та врахування інтересів різних 

суб'єктів територіальної громади, у тому числі суб’єктів господарювання всіх форм 

власності; 

- принципу ефективності щодо визначення та забезпечення функціонування механізму 

досягнення цілей, виконання завдань, реалізації проєктних ідей у встановлені строки; 

- принципу історичного досвіду, щодо врахування та використання позитивного 

надбання попереднього розвитку громад, у тому числі розвитку окремих населених пунктів 

Роменської громади; 

- принципу сталого розвитку, який націлений на забезпечення розвитку громади для 

задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь. 

Відповідно до основних вимог до організації розробки Стратегії, застосовувалась 

партисипативна модель, що передбачає: 

- залучення до роботи над стратегічним документом широкого представництва 

місцевого середовища (представників різних установ, у тому числі виконавчої влади, 

громадських організацій, працівників у сфері сільського господарства та фермерства, 

релігійних установ та організацій, місцевих лідерів думки, суб’єктів підприємницької 

діяльності, працівників соціальної, освітньої, культурно-виховної направленості в громаді, 

тощо); 
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- підготовку SWOT-аналізу про стан громади, який базується на аналізі поточної 

ситуації (аналіз фінансової інформації, демографічних змін, ситуації на ринку праці, 

економічних показників діяльності, екологічних аспектів, стану інфраструктури тощо); 

- проведення соціального аналізу, який охоплює аналіз поточного соціально-

економічного становища та проведення соціологічного дослідження серед жителів громади 

відповідно до переліку розроблених питань, визначених у анкетах-опитувальниках. 

Отже, Роменська міська територіальна громада переходить від короткострокового 

планування розвитку до середньо- та довгострокового, що цілком відповідає як її інтересам, 

так і засадам державної регіональної політики. 
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МЕТОДИ ТА ЗАХОДИ РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  

 

З метою здійснення ефективного процесу розроблення проєкту Стратегії розвитку 

розпорядженням міського голови від 06.04.20921 року №69-ОД був затверджений склад 

робочої групи, до якої увійшли керівники вищої та середньої ланки виконавчого комітету 

міської ради, у тому числі керівники управлінь, відділів й інших структурних підрозділів, 

старости сільських населених пунктів громади, депутати, представники громадських 

організацій та бізнесу й інші експерти. Склад робочої групи відзначався високим експертним 

потенціалом, що позитивно вплинуло на ефективність її роботи в цілому. 

 

Склад робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Роменської міської 

територіальної громади до 2027 року і Плану заходів щодо її реалізації 
1 Стогній Олег Анатолійович міський голова, голова робочої групи 

2 Оврамець Вячеслав Леонідович заступник міського голови, заступник голови робочої групи 

3 Шкіль Раїса Володимирівна 
начальник відділу розвитку території управління економічного розвитку, 

секретар робочої групи 

4 Баляба Тетяна Іванівна начальник відділу культури 

5 Безштанько Віктор Миколайович староста 

6 Береза Вікторія Олександрівна 
член Роменської міської партійної організації політичної партії «Сила 

Людей» (за згодою) 

7 Білоха Валерій Олександрович член громадської організації «Учасники АТО Роменщини» (за згодою) 

8 Боряк Ніна Миколаївна головний лікар КНП «Стоматологічна поліклініка» РМР 

9 Буша Любов Яківна староста 

10 Василенко Людмила Іванівна 
депутат Роменської міської ради, редактор міськрайонної радіостудії 

«Ромен»,  (за згодою) 

11 Головко Тетяна Іванівна заступник голови громадської організації «ДАР» (за згодою) 

12 Гребенюк Олена Петрівна в.о. начальника управління житлово-комунального господарства 

13 Гриценко Оксана Олексіївна староста 

14 Губарь В’ячеслав Олександрович секретар Роменської міської ради 

15 Гунькова Валентина Василівна головний лікар КНП «Роменська центральна районна лікарня» РМР 

16 Даниленко Леонід Миколайович староста 

17 Джос Ірина Юріївна начальник відділу організаційного та комп’ютерного забезпечення 

18 Зварич Олена Євгеніївна староста 

19 Івницька Ірина Олексіївна начальник відділу освіти 

20 Ковтун Ірина Іванівна начальник відділу юридичного забезпечення 

21 Козаченко Наталія Павлівна 
член громадської організації «Роменська міська профспілка підприємців» 

(за згодою) 

22 Козій Анатолій Вікторович депутат Роменської міської ради (за згодою) 

23 Ключник Павло Едуардович директор ТОВ «Вісті Роменщини» (за згодою) 

24 Кондратенко Наталія Володимирівна фізична особа - підприємець (за згодою) 

25 Корнух Юрій Петрович староста 

26 Кузьменко Руслан Вікторович староста 

27 Кужель Оксана Василівна начальник сектору охорони здоров’я, депутат Сумської обласної ради 

28 Ленський Яніс Юрійович 
голова громадської ради при виконавчому комітеті Роменської міської 

ради, член громадської організації «Промінь Слобожанщини» (за згодою) 

29 Литвиненко Артем Олексійович голова громадської організації «Почутий» (за згодою) 

30 Литвиненко Юрій Анатолійович начальник відділу містобудування та архітектури 

31 Мельник Володимир Леонтійович начальник відділу молоді і спорту 

32 Мицик Валерій Миколайович депутат Роменської міської ради (за згодою) 

33 Мізік Оксана Миколаївна 
залучений експерт з питань регіонального розвитку (від ФОП М.В. 

Сігнатулін) (за згодою) 

34 Москаленко Наталія Віталіївна керуючий справами виконкому 

35 Навродський Костянтин Сергійович позаштатний  радник міського голови (за згодою) 

36 Наливайко Алла Іванівна староста 

37 Оганесян Павліна Миколаївна начальник управління адміністративних послуг 

38 Оксюта Микола Борисович 
позаштатний радник міського голови, голова громадської організації 

«ДАР»  (за згодою) 

39 Павлусенко Альона Олексіївна начальник відділу з питань внутрішньої політики 

40 Палажченко Оксана Олександрівна в.о. начальника відділу земельних ресурсів 

41 Панченко Ярослав Миколайович начальник управління соціального захисту населення 

42 Подрєз Сергій Іванович староста 

43 Поліщук Вадим Володимирович настоятель релігійної громади Різдва Пресвятої Богородиці (за згодою) 

44 Проценко Лариса Віталіївна староста 

45 Пугач Анна Миколаї вна 
член виконавчого комітету Роменської міської ради, член Ради 

підприємців при міському голові (за згодою) 

46 Рекун Микола Миколайович старостат 

47 Рекута Євгеній Юрійович депутат Роменської міської ради (за згодою) 

48 Саєнко Володимир Володимирович староста 
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49 Северин Сергій Федорович депутат Роменської міської ради (за згодою) 

50 Солдатенко Надія Олексіївна депутат Роменської міської ради (за згодою) 

51 Сорока Віктор Михайлович староста 

52 Стебко Юрій Борисович голова правління ПрАТ «Компанія «Кобзаренко» (за згодою) 

53 Суходольський Владислав Васильович заступник міського голови 

54 Хачко Валентина Іллівна староста 

55 Швайка Світлана Сергіївна 
головний лікар КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. 

Ромни» РМР 

56 Шпота Юлія Олександрівна депутат Роменської міської ради (за згодою) 

57 Юракова Олена Вячеславівна заступник міського голови 

58 Юркевич Олена Миколаївна староста 

59 Янчук Юлія Олександрівна начальник управління економічного розвитку 

60 Ярошенко Тетяна Миколаївна начальник управління фінансів 

61 Ященко Олексій Миколайович староста 

 

Залучений експерт – кандидат економічних наук, науковий дослідник, Сігнатулін 

Максим Віталійович 

 

Основні завдання, що стояли перед членами робочої групи під час кабінетних 

індивідуальних і групових досліджень та обговорень на фокус-групових засіданнях із 

залученням експертів, полягали у: 

- проведенні соціологічного опитування жителів громади щодо виявлення основних 

проблем і пріоритетів розвитку, ставлення до життєдіяльності на території громади, 

бачення її майбутнього; 

- зборі і аналізі офіційної статистичної інформації та опису основних тенденцій і 

проблем соціально-економічного розвитку громади на її основі; 

- проведенні SWOT-аналізу та дослідженні конкурентних переваг громади на основі 

виявлених взаємозв’язків сильних і слабких сторін, можливостей і загроз; 

- формулюванні стратегічного бачення громади та визначенні стратегічних і 

оперативних цілей соціально-економічного розвитку й відповідних до них основних 

завдань; 

- розробленні основних проєктів у пріоритетних галузях господарювання та створенні 

фінансового плану їх реалізації; 

- проведенні стратегічної екологічної оцінки Стратегії розвитку; 

- громадському обговоренні, схваленні та затвердженні Стратегії розвитку. 
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І. ОПИС ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

1.1 Географічне розташування, суміжні території  

 

Географічно Роменська міська територіальна громада розташована на південному 

заході Сумської області та межує із Чернігівською областю на західному кордоні; із 

Хмелівською сільською територіальною громадою на північному сході; із Коровинською 

сільською територіальною громадою на сході та Липоводолинською селищною 

територіальною громадою на південному сході; із Андріяшівською сільською 

територіальною громадою на півдні.   

Роменська територіальна громада є адміністративною одиницею Сумської області, яка 

межує на сході державним кордоном із Російською Федерацією. Адміністративним центром 

громади є місто Ромни, яке розташоване у центрі території громади.  

Відповідно до «Переліку автомобільних доріг загального користування державного 

значення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 року №55, 

дорожньо-транспортна інфраструктура представлена дорогами національного, регіонального, 

територіального та місцевого значення. Із заходу на схід у напряму державного кордону 

через територію громади та місто Ромни проходить національна автомобільна дорога Н-07 

Київ – Суми – Юнаківка (на місто Курськ, Російська Федерація). Із півночі на південь через 

місто Ромни проходить регіональна автомобільна дорога Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни 

– Пирятин. Із північного заходу в напряму міста Ромни проходить територіальна 

автомобільна дорога Т-19-16 Ромни – Бубни. Із міста Ромни в напряму південного сходу 

пролягає територіальна дорога Т-19-13 Ромни – Липова Долина – Тростянець – Мезенівка. 

Транспортне сполучення між населеними пунктами громади забезпечується наявністю 

місцевих доріг. 

Залізничне сполучення між населеними пунктами забезпечується рухом приміських 

електропоїздів через залізничні станції, а саме: Біловоди, Ромни, Рогинці. На північному 

сході за межами території громади пересадочною залізничною станцією є станція у місті 

Бахмач (Чернігівська область), на півдні за межами території громади – станція у місті 

Ромодан (Полтавська область). Рух пасажирських та регіональних поїздів через місто Ромни 

та інші населені пункти громади на сьогоднішній день є обмеженим.  

Відстань від адміністративного центру громади – міста Ромни – до адміністративного 

центру області (місто Суми) національною автомобільною дорогою Н-07 становить близько 

100 км; до Сумського пасажирського залізничного вокзалу національною автомобільною 

дорогою Н-07 – близько 110 км; до  Конотопського пасажирського залізничного вокзалу 

регіональною автомобільною дорогою Р-60 – 66 км. 

Відстань від міста Ромни до залізничного пасажирського вокзалу міста Києва становить 

235 км, до аеропорту Бориспіль – 220 км; до державного кордону з Російською Федерацією 

на прикордонний пункт пропуску Юнаківка – 150 км. 

Роменська громада має привабливе розгалужене транспортне сполучення, що 

утворюються перетином значних автомобільних магістралей національного, регіонального і 

територіального значення та наявністю залізничних вузлів, які сприяють розвитку 

пасажирських та вантажних перевезень. В свою чергу, привабливе географічне розташування 

та доступність і мобільність транспортного пересування впливають на активну міграцію 

населення з території громади в більш розвинені та інфраструктурно привабливі регіони. 

 

1.2 Ландшафтні особливості рельєфу, характеристика ґрунтів, гідрологія 

 

Ландшафтні особливості рельєфу 

Населені пункти Роменської міської територіальної громади розташовані в лісостеповій 

зоні на берегах річкової мережі Сули, Ромена та Олави в південно-західній частині Сумської 

області. Територія району за фізико-географічними властивостями переважно рівнинна, 

лежить в межах Північнопридніпровської терасової низовинної області.  

За картою аґрогрунтового районування України територія громади відноситься до 

південно–західної східноєвропейської рівнини і знаходиться в межах лісостепової зони 
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лівобережної високої провінції воднольодовикової рівнини зі схилами середньоросійської 

височини. Це найбільш підвищена, порізана ярами, балками і долинами рік територія. 

Відносна висота горбів складає 50-60 метрів. Найвища точка досягає 190 метрів. 

За геоботанічним районуванням територія відноситься до східноєвропейської 

лісостепової провінції дубових лісів, остепнених луків та лучних степів. Головними 

лісоутворюючими породами є сосна, дуб, липа, клен, осика, береза, вільха. Найбільш 

поширеними є дубові, кленово-липово-дубові, соснові, березові гаї (ліси), найбільші масиви 

яких розташовані поблизу сіл Рогинці, Великі Бубни, Плавинище. Вони мають в залежності 

від місцевості різний вік, бонітет та густоту деревостою. 

Основна територія північної та західної частини громади представлена 

сільськогосподарськими угіддями на місці кленово-липово-дубових і дубових лісів з 

окремими місцевостями вільхових лісів. Південна та східна частина громади представлена 

сільськогосподарськими угіддями на місці лучних степів. 

Територія місцевості відноситься до агрокліматичної зони недостатнього зволоження із 

показником гідротермічного коефіцієнту (КТК) від 1,0 до 1,3. (Гідротермічний коефіцієнт 

показує відношення суми опадів за сталий період з температурою повітря вище 10о до суми 

позитивних температур за цей самий період, зменшеної в 10 разів). 

Інженерно-геологічне освоєння території громади відноситься до середньої складності 

у більшості за рахунок можливості ризиків зсувів, просідання лесових ґрунтів, 

підтопленністю. 

 

Характеристика ґрунтів 

Території характеризуються різноманітністю ґрунтів. Розміщення їх має добре 

виражений зональний характер. В основному представлені світло-сірі і темно-сірі опідзолені 

ґрунти, чорноземи типові малогумусні і середньогумусні, переважно на лесових породах. В 

Ромнах, в основному, поширені типові малогумусні та опідзолені чорноземи. Ґрунти 

сільської місцевості мають добру структурну будову і при застосуванні правильних 

агротехнічних методів обробки та зрошення дають стійкі високі врожаї. Ґрунтово-кліматичні 

умови сприяють розвитку сільського господарства. 

В заплавах річок розвинуті дернові, лучні, лучно-болотні і болотні ґрунти. Болотні 

ґрунти зустрічаються в зниженнях місцевості і на позазаплавних територіях. На перших 

надзаплавних терасах під сосняками (борами) сформувалися дерново-підзолисті ґрунти 

легкого механічного складу (піщані та супіщані). В наслідок розвитку ерозійних процесів ці 

ґрунти на схилах часто бувають певною мірою змиті. У нижніх частинах схилів 

зустрічаються потужні намиті різновиди ґрунтів. Сірі лесові ґрунти утворюються під 

пологом дібров. У дібровах із рясним підліском у ґрунтах активно відбуваються процеси 

гумусонакопичення. Водночас високий вміст кальцію у деревному опалі дібровних лісів, а 

також першопочаткове багатство лесоподібних порід карбонатами, різко гальмує розвиток 

під пологом цих лісів процесів підзолоутворення. Внаслідок цього зазначені ґрунти є 

перехідним типом від дерново-підзолистих ґрунтів до чорноземів.  

Підтипи сірих лесових ґрунтів характерні для різних елементів рельєфу. Так, світло-сірі 

лесові ґрунти частіше зустрічаються на добре дренованих підвищеннях. На підвищеннях 

середнього рівня, а також на схилах переважають сірі лесові ґрунти. Темно-сірі лесові ґрунти 

займають відносно знижені плато та нижні третини пологих схилів. Сірі лесові ґрунти є 

досить родючими і відіграють суттєву роль у сільськогосподарському виробництві. 

За біокліматичними та грунтово-мілеоративними властивостями місцевість передбачає 

впровадження постійних масових заходів щодо боротьби з водною ерозією та розрідженим 

зрощенням на місцевому стоці. 

 

Гідрологія 

У гідрологічному відношенні населенні пункти території громади знаходяться у межах 

Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну. Гідрографічна мережа, що належить до 

басейну річки Дніпро, суббасейну середнього Дніпра, порівняно густа: на 5 км2 площі 

припадає 1 км річок. Основним джерелом водопостачання територій Роменської громади є 
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підземні води Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну та поверхневі води басейну 

Дніпро у межах басейну притоки Сули та її приток і Великого Ромену.  

Адміністративний центр – місто Ромни – розташований у центрі громади та розділений 

річкою Сула на правий та лівий береги. Річка Сула відноситься до середніх річок, є 

найбільшою водною артерією громади, протікає по території із південного сходу на 

північний захід через села частково Біловодського, Коржівського, Бобрицького, 

Плавинищенського та Пустовійтівського старостатів. Долина річки асиметрична з крутим 

правим та пологим лівим берегами. Ширина долини Сули в районі Ромен досягає 5 км. Інші 

річки, що протікають по території Роменської громади визначаються як малі. 

Річка Великий Ромен протікає по території громади із північного заходу на південний 

схід у напряму міста Ромни через села частково Галківського, Ріпчанського, Миколаївського, 

Довгополівського старостатів та впадає до річки Сула. Річка Олава бере початок на 

північному заході громади в селі Великі Бубни, протікає переважно у напряму південного 

сходу до села Москалівка, впадає у річку Сула та виступає її правою притокою. Річка Олава 

протікає через села частково Гаврилівського, Малобубнівського та Біловодського 

старостатів. Річка Бобрик протікає переважно у північному напряму, є лівою притокою Сули 

та впадає в неї біля західної околиці села Бобрик, що південніше міста Ромни. Олава, 

Великий Ромен, Бобрик мають довжину більше 10 км. 

Ставки та інші водойми використовуються для технічного водопостачання 

підприємств, для зрошення та обводнення сільськогосподарських угідь, риборозведення, 

задоволення культурно-побутових потреб, забезпечення протиерозійних цілей та інших 

потреб. 

Найбільшою проблемою ставків громади є маловодність, замулення, заболочення, 

заростання, незадовільний стан гідроспоруд та земляних дамб (гребель). 

У результаті зменшення водності річки Сула відбувається процес «відшнурування» 

водойм Сулинської затоки, зв’язаних із Кременчуцьким водосховищем, що, в свою чергу, 

призводить до загибелі риби. Вирішення проблем річки в межах її витоку дасть можливість 

покращити її водність у басейні в цілому.  

Водоспоживання громади забезпечується місцевими водними ресурсами, для сталого 

функціонування яких необхідне проведення заходів по відновленню та оздоровленню водних 

об’єктів. Непорушена річкова заплава є ідеальним біологічним фільтром на шляху 

забруднених стічних вод. Басейни річок із року в рік позбавляються природних біофільтрів, 

їх водозбори розорюються частково до урізу води, що призводить до посилення берегової 

ерозії, змиву й розмивання ґрунту. Наслідком цього є замулення та обміління річок, 

погіршення якості води. Через зменшення пропускної спроможності русел спостерігається 

підтоплення заплав з подальшою зміною їх рельєфу та поступового заболочування 

місцевості. 

Надмірна зарегульованість річок ставками та водосховищами спричиняє обміління 

річкових русел і перетворення їх на систему мілководних водойм, що приводить до 

перерозподілу рівня ґрунтових вод, підтопленню та заболоченню прилеглої території. 

Несвоєчасне виконання експлуатаційних заходів на меліоративній мережі призводить до 

замулення та заростання водовідвідних каналів, недотримання строків скидання 

надлишкових повеневих та паводкових вод, підняття рівнів ґрунтових вод, і, як наслідок, 

підтоплення сільськогосподарських угідь, присадибних земельних ділянок, сільських 

населених пунктів, повторне заболочення територій. 

Природно-заповідний фонд Роменської територіальної громади, з точки зору 

гідрологічного балансу території, включає 1 гідрологічний заказник загальнодержавного 

значення (Біловодський гідрологічний заказник) та 4 гідрологічні заказники місцевого 

значення (Миколаївський, Пустовійтівський, Сульський та Вовківці), загальна площа яких 

становить 2495,7 га. Території гідрологічних заказників займають болотисту місцевість 

заплав Сули та Великого Ромену. Заказники охороняють обводнені високотрав’янисті болота 

низинного типу, з численними острівними ділянками, різноманітною болотною рослинністю. 

Заповідні території заказників виконують функцію стабілізатора клімату, регулятора 

гідрологічного режиму річок, дислокації цінних та рідкісних видів флори і фауни. 
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Вирішення проблем водних ресурсів потребує науково обґрунтованого підходу, який 

би спирався на розробку планів заходів з відновлення водних об’єктів, запровадження 

комплексного підходу по збереженню та подальшому раціональному використанню 

водоресурсного потенціалу.  

План заходів з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму річки 

Сула в межах басейну складається з наукових досліджень щодо зарегульованності малих 

річок басейну, обстеження гідротехнічних споруд водосховищ, що розташовані в басейні 

річки Сула, розроблення проєктної документації щодо покращення технічного стану 

гідроспоруд водосховищ, винесення в натуру прибережних захисних смуг малих річок та 

водосховищ, проведення лісомеліоративних заходів малих річок та навколо водосховищ 

вздовж 

Необхідність впровадження принципів басейнового управління визначає передумови 

та напрями створення на територіях громад Сумської області сучасного механізму 

використання, охорони і відтворення вод, який відповідатиме найбільш ефективній 

міжнародній практиці і надасть змогу реалізувати стратегію державної політики, 

спрямованої на запобігання виснаження водних ресурсів та досягнення і підтримання доброї 

якості води. 

 

1.3 Природно-ресурсний потенціал, кліматичні умови 

 

Земельні ресурси 

Основним засобом виробництва на території Роменської громади, зокрема на 

територіях сільської місцевості, є земля. Місцевість характеризується різноманітністю 

ґрунтів. Розміщення їх має добре виражений зональний характер. В основному представлені 

світло- і темно-сірі опідзолені ґрунти, чорноземи типові мало- і середньо-гумусні, переважно 

на лесових породах.  

В Ромнах, в основному, поширені типові малогумусні та опідзолені чорноземи. Ґрунти 

сільської місцевості мають добру структурну будову і при застосуванні правильних 

агротехнічних методів обробки та зрошення дають стійкі високі врожаї. Ґрунтово-кліматичні 

умови сприяють розвитку сільського господарства. 

Значну частину міста Ромни займають сільськогосподарські угіддя – 1,123 тис. га 

(майже 0,07 % від площ сільськогосподарських угідь Сумської області), із них: рілля – 

0,742 тис. га. Площа забудованої землі складає 1,168 тис. га.  

 

Структура земельного фонду міста Ромни 

Види земель Площа, тис. га 

сільськогосподарські угіддя,  1,123 

у тому числі рілля 0,742 

ліси та інші лісовкриті площі 0,165 

забудовані землі 1,168 

землі водного фонду 0,358 

інші землі 0,054 

площа, всього 2,868 

 

Площі сільськогосподарських угідь, у тому числі ріллі, та забудовані землі складають 

основну площу земельного фонду міста Ромни: 39,2% та 40,7% відповідно. 
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Структура земельного фонду міста Ромни 

 

Відповідно до даних статистичного бюлетеня Головного управління статистики у 

Сумській області «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2020 року в 

господарствах Сумської області», частка земельного фонду сільськогосподарських угідь та 

ріллі сільських населених пунктів Роменської громади від загальної площі 

сільськогосподарських угідь Сумської області становить 9,0%, з яких рілля складає 92,1%. 

94,9% площ сільськогосподарського призначення надані в орендне користування.  

 

Природно-заповідний фонд  

Природно-заповідний фонд представляє собою ділянки суші та водного простору, 

природні комплекси та об’єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, 

рекреаційну та іншу цінність та виділені з метою збереження природної різноманітності 

ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного 

балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. 

Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» природно-

заповідні території охороняються як національне надбання, щодо яких встановлені особливі 

режими охорони, відтворення і використання, які виступають складовою частиною світової 

системи природних територій. Розвиток системи природоохоронних територій є важливою 

передумовою для забезпечення сталого розвитку країни. 

Безпосередньо природно-заповідний фонд Роменської міської територіальної громади 

представлений унікальними та найкраще збереженими природними територіями та 

об’єктами. Заповідні території включають 1 об’єкт загальнодержавного значення та 24 – 

місцевого значення загальною площею 3237,69 га відповідно до реєстру об’єктів природно-

заповідного фонду Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та 

Довідником природно-заповідного фонду Сумської області, розробленим Департаментом 

екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації і 

Українською картографічною групою (2016, 2019).  
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Структура об’єктів природно-заповідного фонду 

Об'єкт природно-заповідного фонду Частка об'єктів природно-заповідного фонду, % 

Гідрологічний заказник загальнодержавного значення 4 

Гідрологічна пам'ятка природи 20 

Гідрологічний заказник місцевого значення 16 

Ботанічний заказник місцевого значення 12 

Парк пам'ятка садово-паркового мистецтва 12 

Ботанічна пам'ятка природи 12 

Зоологічний заказник місцевого значення 8 

Ландшафтний заказник місцевого значення 8 

Геологічний заказник місцевого значення 4 

Комплексна пам'ятка природи місцевого значення 4 

 

Гідрологічний заказник загальнодержавного значення 

- Біловодський гідрологічний заказник загальнодержавного значення, загальною 

площею 1515,7 га, розташований вздовж річки Сула в околицях села Біловод між селами 

Бобрик та Перекопівка (Андріяшівська територіальна громада). Заказник є об’єктом 

збереження заболоченої ділянки в заплаві річки Сула з болотною, водною, чагарниковою та 

лісовою рослинністю. Деякі представники флори і фауни віднесені до Червоної книги 

України та Європейського Червоного списку. Площа заказника, що припадає на територію 

Роменської громади, зокрема Біловодський старостат (734,5 га) та Коржівський старостат 

(343,8 га), складає  1078,3 га. Землі заказника знаходяться у віданні Роменської 

територіальної громади та ДП «Роменський агролісгосп». 

Гідрологічні пам’ятки природи місцевого значення 

- Джерело біля села Рогинці – джерело розташоване на днищі балки, що пролягає  у 

верхів’я річки Хмелівка, притоки Сули. Загальна площа пам’ятки 0,02 га. Пам’ятка 

представляє собою місце виходу на поверхню самовитічного джерела води доброї питної 

якості, пов’язаного із історією краю. Територія знаходиться у віданні Рогинського 

старостату. 

- Джерела біля села Малі Бубни – джерела розташовані на днищі балки, що пролягає у 

річкову долину річки Олава, притоки річки Сула. Загальна площа пам’ятки 0,02 га. Пам’ятка 

представляє собою місце виходу на поверхню унікальних гідрогеологічних утворень 

самовитічних джерел води доброї питної якості у кількості 2 одиниць, пов’язаних із історією 

краю. Територія знаходиться у віданні Малобубнівського старостату. 

- Джерела біля села Гаврилівка - джерела розташовані на північній околиці села 

Гаврилівка на днищі балки. Загальна площа пам’ятки 0,02 га. Пам’ятка представляє собою 

місце витоку на поверхню джерел води доброї питної якості у кількості 2 одиниць, 

пов’язаних із історією краю. Пам’ятка має наукове, пізнавальне та культурне значення. 

Територія знаходиться у віданні ДП «Роменський агролісгосп». 

- Криниця в Редьчиному яру – джерело, розташоване біля західної околиці міста 

Ромни. Загальна площа пам’ятки 3,35 га. Територія пам’ятки представляє собою лісостепову 

балку із самовитічним джерелом води та навколишньою лучно-степовою рослинністю. 

Схили балки вкриті дерево-чагарниковою рослинністю. У балці є вихід підземних вод з 

облаштованою криницею, невеличкий струмок яких живить малу річку Лозівка. Територія 

знаходиться у віданні Сумського національного аграрного університету. 

- Криниця Свята – джерело, розташоване на захід від села Великі Бубни. Загальна 

площа пам’ятки складає 13,7 га. Територія пам’ятки представляє собою самовитічне джерело 

води та навколишню територію з лучно-степовою рослинністю, де зустрічаються 

представники рідкісної флори і фауни, що занесені до Червоної книги України. Територія 

пам’ятки знаходиться у віданні Великобубнівського старостату. 

Гідрологічні заказники місцевого значення 

- Миколаївський гідрологічний заказник місцевого значення, загальною площею 163,7 

га, розташований у північному напряму від міста Ромни, між селами Миколаївка та Житне, 

Миколаївського старостату. Охоронним об’єктом заказника  є болотний масив у заплаві 
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річки Ромен, що є регулятором водного режиму річки і рівня ґрунтових вод прилеглих 

територій. Представлені рослинні угрупування на території заказника занесені до Зеленої 

книги України, представники тваринного світу – до Червоної книги України та 

Європейського Червоного списку. Землі заказника знаходяться у віданні Миколаївського 

старостату (160,5 га) та ДП «Роменський агролісгосп» (3,2 га). 

- Гідрологічний заказник місцевого значення – Вовківці, загальною площею 462,9 га, 

розташований між селами Вовківці та Правдюки Пустовійтівського старостату. Об’єктом 

охорони виступає територія заплави річки Сула з численними старицями, болотними та 

лучними масивами, які є регуляторами водного режиму річки і рівня ґрунтових вод 

прилеглих територій. Деякі представники флори і фауни занесені до Червоної книги України, 

обласного та Європейського Червоного списку, Зеленої книги. На територію Роменської 

громади приходиться площа 375,4 га, з них 79,0 га знаходяться у віданні ДП «Роменський 

агролісгосп», 296,4 га – Пустовійтівського старостату.  

- Пустовійтівський гідрологічний заказник місцевого значення, загальною площею 

337,2 га, розташований у межах села Пустовійтівка, з метою охорони водно-лучно-болотного 

природного комплексу в заплаві та акваторії річки Сула, з численними старицями, 

болотними та лучними масивами. Заказник є регулятором водного режиму річки і рівня 

ґрунтових вод прилеглих територій. Представлені рідкісні угрупування рослин 

охороняються Бернською конвенцією та занесені до Зеленої книги та обласного Червоного 

списку. Рідкісні представники тварин занесені до Червоної книги України та Європейського 

Червоного списку. Площа заказника, що знаходиться на території Роменської громади 

складає 309,6 га, зокрема: у віданні Пустовійтівського старостату – 251,6 га, 

Плавинищенського старостату – 5,7 га, ДП «Роменський агролісгосп» - 52,3 га.  

- Сульський гідрологічний заказник місцевого значення, загальною площею 316,5 га, 

розташований між селами Пустовійтівка, Плавинище, Герасимівка. Охороні підлягає заплава 

річки Сула з численними старицями, болотними та лучними масивами, які є регуляторами 

водного режиму річки і рівня ґрунтових вод прилеглих територій. Деякі представники флори 

і фауни охороняються Бернською конвенцією та занесені до Червоної книги України, 

обласного та Європейського Червоного списку, Зеленої книги. У віданні Пустовійтівського 

старостату знаходиться площа 267,8 га, Плавинищенського старостату – 37,1 га, ДП 

«Роменський агролісгосп» - 11,6 га.  

Ботанічні заказники місцевого значення 

- Борозенківський ботанічний заказник місцевого значення, загальною площею 295 га, 

розташований на сході від села Борозенка в долині річки Борозенка, притоки річки Сула, 

Плавинищенського старостату. Охоронним об’єктом заказника є його територія, у тому числі 

кленово-липово-дубовий ліс природного походження, види рослин, занесені до Червоного 

списку Сумської області, лікарські рослини, представники тваринного світу, занесені до 

Червоної книги України та Європейського Червоного списку. Землі заказника знаходяться у 

віданні ДП «Роменське лісове господарство». 

- Ботанічний заказник місцевого значення – «Джерельні розсипи», загальною площею 

172,78 га, розташований в заплаві річки Сула на захід від села Герасимівка. На охоронній 

території заказника зростають представники рідкісної флори, що охороняються Бернською 

конвенцією та занесені до обласного Червоного списку та Зеленої книги. Крім того, на 

землях знаходяться оселення представників рідкісної фауни, які занесені до Червоної книги 

України, обласного та Європейського Червоного списку. Землі заказника знаходяться у 

віданні Пустовійтівського старостату. 

- Ботанічний заказник місцевого значення – Засулля, загальною площею 13,5 га, 

розташований на півночі села Бобрик на піщаній терасі лівого берега річки Сула. Охоронна 

територія представлена рідкісними представниками флори і фауни, занесеними до Червоної 

книги України. Землі заказника знаходяться у віданні ДП «Роменський агролісгосп». 

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

- Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Огнівщина», 

площею 43,40 га, що був закладений наприкінці 19 століття. Заповідний об’єкт 

розташований в північній частині міста Ромни, на схилі річкової долини Ромен. Об’єктом 

охорони є територія парку, у тому числі природні джерела, що утворюють штучне озеро, та 
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понад 30 видів тварин і рослин, зокрема чисельні вікові дуби. Територія пам’ятки 

знаходиться у віданні Роменської міської ради. 

- Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Пивний ліс», 

площею 5,0 га, що був закладений у першій половині 19 століття. Заповідний об’єкт 

розташований у південно-західній частині міста Ромни за житловою забудовою по вулиці 

Індустріальній в районі Роменського пивзаводу та заводу «Поліграфмаш». Об’єктом охорони 

є територія парку, у тому числі насадження столітніх гіллястих дубів. Територія пам’ятки 

знаходиться у віданні Роменської міської ради. 

- Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Роменський» - 

Роменський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка, площею 11,30 га, що 

був закладений у другій половині 19 століття. Об’єктом охорони є територія парку, у тому 

числі насадження близько 30 видів близько двох тисяч дерев та представники птахів. 

Територія пам’ятки знаходиться у віданні Роменської міської ради. 

Ботанічні пам’ятки природи місцевого значення 

- Дуби біля села Рогинці – дуби розташовані на північний схід від села Рогинці. 

Загальна площа пам’ятки 0,06 га. Пам’ятка представляє собою окремо розташовані три місця 

зростання в лісових масивах унікальних за віком дубів. Дуб №1 – висота – 30 м, обхват на 

висоті 1,3 м – 3,56 м; дуб №2 – висота – 29 м, обхват на висоті 1,3 м – 3,39 м; дуб №3 – 

висота – 28 м, обхват на висоті 1,3 м – 3,15 м. Територія знаходиться у віданні ДП 

«Роменський агролісгосп». 

- Дуб-Король – дуб, розташований у східному напряму від села Рогинці. Загальна 

площа пам’ятки 0,03 га. Пам’ятка представляє собою зростання унікального за віком та за 

формою дуба (вік – 300 років, висота – 30м, обхват на висоті 1,3 м – 4,7 м). Територія біля 

пам’ятки є популярним місцем відпочинку, що називають «квітучою поляною» через 

величезну кількість пролісків у цій місцевості. Територія знаходиться у віданні ДП 

«Роменський агролісгосп». 

- Дуб біля села Кропивинці – дуб, розташований у північно-західному напряму від села 

Кропивинці, серед пасовищ на лівому березі річки Олава. Загальна площа пам’ятки складає 

0,16 га. Пам’ятка представляє собою зростання одинокого унікального за віком, формою та 

параметрами дерева – дуба звичайного (вік – 400 років, висота – 37 м, обхват на висоті 1,3 м 

– 7,1 м). Територія біля пам’ятки є місцем існування ряду рідкісних тварин, що перебувають 

під охороною держави. Територія пам’ятки знаходиться у віданні Довгополівського 

старостату. 

Зоологічні заказники місцевого значення 

- Байбачий загальнозоологічний заказник місцевого значення, загальною площею 9,6 

га, розташований у межах північної околиці села Піски Коржівського старостату. Охоронним 

об’єктом є територія заказника з його тваринним та рослинним світом (зокрема проживання 

великої популяції байбаків), суттєва частка представників якого входить до Червоного 

списку Сумщини. Землі заказника знаходяться у віданні підприємства ПрАТ «Україна-Райз». 

- Ведмежівський загальнозоологічний заказник місцевого значення, загальною площею 

71,2 га, що розташований на південному сході від села Ведмеже Рогинського старостату. 

Метою охорони території заказника є збереження в природному стані болотного масиву в 

заплаві річки Ромен, мисливських видів тварин та рідкісних тварин, занесених до Червоної 

книги України, Європейського та обласного Червоного списку. Землі заказника знаходяться 

у віданні Рогинського старостату (21,8 га) та ДП «Роменський агролісгосп» (49,4 га). 

Ландшафтні заказники місцевого значення 

- Коржівський ландшафтний заказник місцевого значення, загальною площею 23,3 га, 

розташований на території Коржівського старостату. Охоронною територією виступають 

розчленовані горбисті рельєфи із сірими та темно-сірими опідзоленими ґрунтами, 

давньозсувними останцями. У заказнику зростає липово-березово-осиково-дубовий ліс 

природного походження із представниками рослинного і тваринного світу, що занесені до 

Червоної книги України. Землі заказника знаходяться у віданні ДП «Роменський 

агролісгосп».  

- Ландшафтний заказник місцевого значення – Овлаші, загальною площею 65,0 га, 

розташований між селами Москівщина та Овлаші у балковому лісостеповому комплексі, 
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вздовж якого протікає мала річка – безіменна притока річки Ромен.  Охороні підлягає 

територія заказника з балковим лісостеповим масивом з рельєфом, сформованим хвилястими 

вододільними місцевостями, розгалуженими балками з відносно похилими схилами, що 

забезпечує збереження цінних для регіону компонентів ландшафтного та біологічного 

різноманіття. Рідкісні представники флори і фауни заказника занесені до Червоної книги 

України та обласного Червоного списку. Землі заказника знаходяться у віданні 

Довгополівського старостату (58,2 га) та ДП «Роменський агролісгосп» (6,8 га). 

Геологічний заказник місцевого значення 

- Геологічний заказник місцевого значення – пагорб-гора Золотуха, загальною 

природоохоронною територією 14,952 га, що розташований у східному напряму від міста 

Ромни південніше села Пустовійтівка на південний схід від села Герасимівка. Охоронна 

територія представляє собою пагорб на лівому схилі долини річки Сула. Висота пагорба 

становить 110-120 метрів та має асиметричну будову, представляє собою рідкісне природне 

явище тектонічного походження – вихід на земну поверхню найдавніших палеозойських 

порід (брекчії Роменського соляного штоку девонського віку з гіпсом і діабазами). Територія 

заказника яскраво репрезентує соляну тектоніку і має велику тектонічну, петрографічну, 

геоекологічну та історико-культурну цінність. Землі заказника знаходяться у віданні 

Пустовійтівського старостату (12,35 га) та фізичних осіб – власників паїв (2,602 га). 

Комплексна пам’ятка природи місцевого значення 

- Оксютинські кургани – комплексна пам’ятка природи місцевого значення, що 

розташована над правим корінним берегом річки Сула біля села Загребелля 

Плавинищенського старостату. Загальна площа пам’ятки складає 2,55 га. Охоронним 

об’єктом виступає група скіфських курганів, до яких належать: Царська могила, Старша 

могила, Сторожова могила, Середня могила, Розграбована могила та кілька менших курганів, 

а також оборонні укріплення городища раннього залізного віку, що є осередком зростання 

залишків рідкісної степової рослинності. Пам’ятка входить до складу Державного історико-

культурного заповідника «Посулля». Землі пам’ятки знаходяться у віданні 

Плавинищенського старостату (1,6 га) та Недригайлівської сільської громади (0,95 га).  

 

Структура площ територій та об’єктів природно-заповідного фонду  

№ 
Об'єкт природно-заповідного 

фонду 

Рік 

створення 

Загальна 

площа, га 

Площі, 

розташовані 

на 

території 

Роменської 

громади, га 

у тому числі 

площі, що 

знаходяться у 

віданні ДП 

«Роменське 

лісове 

господарство», 

га 

площі, що 

знаходяться 

у віданні ДП 

«Роменський 

агролісгосп», 

га 

площі, що 

знаходяться 

у віданні 

інших 

підприємств, 

закладів, га 

1 

Біловодський гідрологічний 

заказник загальнодержавного 

значення 

1979 1 515,70 1 330,50   252,20   

2 

Джерело біля села Рогинці - 

гідрологічна пам'ятка природи 

місцевого значення 

1973 0,02 0,02       

3 

Джерела біля села Малі Бубни - 

гідрологічна пам'ятка природи 

місцевого значення 

1980 0,02 0,02       

4 

Джерела біля села Гаврилівка - 

гідрологічна пам'ятка природи 

місцевого значення 

1973 0,02 0,02       

5 

Криниця в Редьчиному яру - 

гідрологічна пам'ятка природи 

місцевого значення 

2017 3,35 3,35     3,35 

6 

Криниця Свята - гідрологічна 

пам'ятка природи місцевого 

значення 

2017 13,70 13,70       

7 
Миколаївський гідрологічний 

заказник місцевого значення 
1981 163,70 163,70   3,20   

8 
Гідрологічний заказник 

місцевого значення Вовківці 
2005 462,90 375,40   79,00   
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№ 
Об'єкт природно-заповідного 

фонду 

Рік 

створення 

Загальна 

площа, га 

Площі, 

розташовані 

на 

території 

Роменської 

громади, га 

у тому числі 

площі, що 

знаходяться у 

віданні ДП 

«Роменське 

лісове 

господарство», 

га 

площі, що 

знаходяться 

у віданні ДП 

«Роменський 

агролісгосп», 

га 

площі, що 

знаходяться 

у віданні 

інших 

підприємств, 

закладів, га 

9 

Пустовійтівський 

гідрологічний заказник 

місцевого значення 

2005 337,20 309,60   52,30   

10 
Сульський гідрологічний 

заказник місцевого значення 
2005 316,50 316,50   11,60   

11 
Борозенківський ботанічний 

заказник місцевого значення 
1980 295,00 295,00 295,00     

12 
Ботанічний заказник місцевого 

значення Джерельні розсипи 
2005 172,78 172,78       

13 
Ботанічний заказник місцевого 

значення Засулля 
2004 13,50 13,50   13,50   

14 

Парк пам'ятка садово-

паркового мистецтва 

Огнівщина 

1972 43,40 43,40       

15 

Парк пам'ятка садово-

паркового мистецтва Пивний 

Ліс 

1973 3,00 3,00       

16 

Парк пам'ятка садово-

паркового мистецтва 

Роменський 

2005 11,30 11,30       

17 

Дуби біля села Рогинці - 

ботанічна пам’ятка природи 

місцевого значення 

1973 0,06 0,06   0,06   

18 

Дуб-Король - ботанічна 

пам’ятка природи місцевого 

значення 

2013 0,03 0,03   0,03   

19 

Дуб біля села Кропивинці - 

ботанічна пам’ятка природи 

місцевого значення 

1972 0,16 0,16       

20 
Байбачий загальнозоологічний 

заказник місцевого значення 
2001 9,60 9,60     9,60 

21 

Ведмежівський 

загальнозоологічний заказник 

місцевого значення 

2010 71,20 71,20   49,40   

22 
Коржівський ландшафтний 

заказник місцевого значення 
2003 23,30 23,30   23,30   

23 
Ландшафтний заказник 

місцевого значення Овлаші 
2016 65,00 65,00   6,80   

24 

Геологічний заказник 

місцевого значення Пагорб-

гора Золотуха 

1980 14,95 14,95     2,60 

25 

Комплексна пам’ятка природи 

місцевого значення 

Оксютинські кургани 

2013 2,55 1,60       

  Всього   3 538,94 3 237,69 295,00 491,39 15,55 

 

Відповідно до структури площ природно-заповідного фонду, окремі об’єкти 

розташовані не тільки на території Роменської громади, а й на територіях населених пунктів 

сусідніх громад, а саме:  

- Біловодський  гідрологічний заказник загальнодержавного значення, загальною 

площею 1515,7 га, з якої 185,2 га розташовані на території Андріяшівської 

територіальної громади; 

- Гідрологічний заказник місцевого значення – Вовківці, загальною площею 462,90 

га, з якої 87,5 га розташовані на території Коровинської територіальної громади; 
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- Пустовійтівський гідрологічний заказник місцевого значення, загальною площею 

337,2 га, з якої 27,6 га розташовані на території Хмелівської територіальної 

громади; 

- Комплексна пам’ятка природи місцевого значення – Оксютинські кургани, 

загальною площею 2,55 га, з якої 0,95 га розташовані на території Хмелівської 

територіальної громади. 

За період з 2016 року по 2021 рік збільшення площ природно-заповідного фонду 

Роменської громади відбувалось за рахунок надання статусу Ландшафтному заказнику 

місцевого значення – Овлаші (2016 рік), Гідрологічній пам’ятці природи місцевого значення 

– Криниця в Редьчиному Яру (2017 рік), Гідрологічній пам’ятці природи місцевого значення 

– Криниця Свята (2017 рік). Абсолютний приріст площ природно-заповідного фонду 

Роменської громади за останні п’ять років становив 82,05 га, що відповідає базисному 

приросту у 2,5% від загальної площі природно-заповідного фонду громади на початок 2021 

року. 

«Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки», затверджена 

Постановою КМУ від 05.08.2020 року №695, передбачає розширення частки територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду до 15% від загальної території відповідного регіону до 

2027 року. Цей показник є суттєвим екологічним і соціальним індикатором, підвищення 

якого сприяє підтриманню екологічного балансу екосистем та екологічній стабільності 

територій.  

В свою чергу, Міжнародною Конвенцією «Про охорону біологічного різноманіття» від 

1992 року передбачено створення системи природоохоронних територій на площі 17% 

суходолу. 

Підвищення частки загальної площі територій і об’єктів природно-заповідного фонду є 

одним із національних показників моніторингу досягнення цілей Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021-2027 роки.  

Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 

України на період до 2030 року» для забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного 

потенціалу України передбачено збільшення та розширення територій природно-заповідного 

фонду (зокрема заповідних зон у національних природних парках та регіональних 

ландшафтних парках), створення на суходолі і забезпечення збереження і функціонування 

репрезентативної та ефективно керованої системи територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, у тому числі транскордонних та європейського і міжнародного значення. 

Крім того, однією з передумов вступу країни до Європейського Союзу є адаптація 

національного законодавства до Директиви № 2009/147/ЄС про збереження диких птахів та 

Директиви № 92/43/ЄС про збереження природних оселищ та видів природної фауни і 

флори, якими зокрема передбачено створення та функціонування мережі природоохоронних 

територій NATURA 2000. 

Відповідно до офіційних даних Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської 

обласної державної адміністрації, показник заповідності Сумської області становить 7,494%. 

В загальному вигляді такий показник відображає частку площ природно-заповідного фонду 

від загальної площі відповідного регіону (міста, громади, району, області тощо). У 

відносному значенні цей показник показує частину площі заповідних земель, що приходяться 

на 1 одиницю загальної площі відповідного регіону.  

Абсолютний приріст площ природно-заповідного фонду Сумської області за період з 

2016 року по 2020 рік становив 2096,81 га, що складає 1,17% від загальної площі заповідних 

земель області на 01.01.2020 року. За визначений період значення показника заповідності по 

області збільшилось лише на 0,088%. Темпи зростання присвоєння статусу заповідності 

землям Сумщини є досить повільними. Середнє значення показника заповідності сільської 

місцевості становить 7,69%, міської – 0,472%. Території та об’єкти природно-заповідного 

фонду області найбільше представлені у сільській місцевості, найменше – у містах.   

Ромни є найменшим за площею містом області, але має найвищу ступінь заповідності 

земель серед міст Сумської області з показником 2,035%, тобто на кожен гектар загальної 

площі міста приходиться 0,02 га заповідних площ.  



19 

 

Стан індикаторів природно-заповідного фонду Роменської громади в структурі 

Сумської області  

Показник 
Площа, 

тис. га 

Роменська громада Сумська область 

2016 2019 2020 2016 2019 2020 

Загальна площа території 

Сумської області, тис. га 
2 383,21             

Загальна площа території 

Роменської громади, тис. га 
97,04             

Загальна площа об'єктів 

природно-заповідного фонду, тис. 

га 

  3,156 3,238 3,238 176,500 178,596 178,596 

Загальна площа об'єктів 

природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення, 

тис. га 

  1,331 1,331 1,331 50,500 50,500 50,500 

Частка заповідних земель у 

загальній площі області, % 
  0,132 0,136 0,136 7,406 7,494 7,494 

Частка заповідних земель у 

загальній площі громади, % 
  3,252 3,337 3,337       

 

Частка територій і об’єктів природно-заповідного фонду Роменської громади в 

загальній площі Сумської області складає всього 0,136%. Спостерігалась досить повільна 

тенденція зростання присвоєння землям статусу заповідних за період з 2016 року по 2020 рік; 

темп зростання становив 2,6%. За даний період площа природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення як територій Роменської громади (1,331 тис. га), так і 

територій Сумської області (50,5 тис. га) не змінилась.  

Відповідно до «Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», 

затвердженої Постановою КМУ від 06.08.2014 №385, було визначено, що площа земель 

природно-заповідного фонду Сумської області станом на 01.01.2020 року мала складати 

429,012 тис. га, або 18% від площі області. 

На 01.01.2020 року показник заповідності Сумської області становив 7,494% та був 

вищим середнього значення показника заповідності по Україні, який складав 6,6%. Сумська 

область займає 15-е місце серед областей України за часткою заповідних земель. На 

01.01.2021 року показник заповідності Сумської області не змінився з причини того, що нові 

об’єкти створені не були.  

На 01.01.2021 року показник заповідності Роменської громади складає близько 3,34%, 

що є значно нижчим коефіцієнта заповідності по області.  

Відповідно до Інформаційно-аналітичних матеріалів Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України щодо аналізу площ природно-заповідного фонду України в 

розрізі адміністративно-територіальних одиниць за 2020 рік планом зі створення і 

розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду Сумської області на 2021 рік 

передбачається створення нових територій та об’єктів, у тому числі тих, що розташовані на 

території Роменської громади, а саме: 

- Загальногеологічний заказник місцевого значення – Діабазовий, загальною площею 

10,0 га, розташований поблизу села Герасимівка (Пустовійтівський старостат), 

відповідно до наукового обґрунтування проєкту створення та клопотання керівника 

гуртка біологічного відділу КЗ СМР Сумського міського ЦЕНТУМ В. В. Вертеля від 

04.11.2019 року, схваленого департаментом екології та охорони природних ресурсів 

27.03.2020 року.  

Створення даного об’єкту збільшить площу природно-заповідного фонду Роменської 

громади у 2021 році на 10,0 га до 3,248 га, що підвищить частку заповідних земель у 

загальній площі громади до 3,35%, але суттєво не змінить показник заповідності громади. 

Потенційні об’єкти природно-заповідного фонду 

- Дуби Вашкевича – потенційна ботанічна пам’ятка природи місцевого значення. Дуби 

розташовані по вулиці Щучки у місті Ромни. Потенційна пам’ятка представляє собою 
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зростання 7 унікальних вікових дубів, пов’язаних із історією міста, з товщиною 

стовбура у деяких із них до 1 метра. Дубовий гай виконує декоративну та рекреаційну 

функцію. 

Природно-заповідний фонд є складовою природно-рекреаційних ресурсів Роменської 

громади, які мають значні перспективи щодо створення територіально-рекреаційного 

комплексу, що поєднає місця рекреації та відповідну інфраструктуру пізнавально-

туристичної направленості. Найбільш перспективними можуть бути варіанти пізнавального 

історико-культурного регіонального (внутрішнього) туризму, включаючи активний 

відпочинок (зелений туризм, спортивний туризм тощо), та історико-етнографічний 

міжнародний туризм. 

 

Лісовий фонд 

Лісові ресурси громади представлені землями лісового фонду, що знаходяться у 

віданні: 

- Державного підприємства «Роменське лісове господарство» та його структурних 

підрозділів: Роменського лісництва та Глинського лісництва (в межах територій 

Біловодського та Коржівського старостатів); 

- Дочірнім підприємством «Роменський агролісгосп» Сумського обласного 

комунального агролісогосподасрького підприємства «Сумиоблагроліс» та його 

структурних підрозділів: Роменського та Андріяшівського лісництв (в межах 

територій Малобубнівського, Коржівського, Біловодського, Бобрицького старостатів). 

Господарська діяльність підприємств спрямована на раціональне використання 

лісового фонду, покращення стану лісових насаджень, рекреаційне використання лісів, 

збереження та посилення їх санітарно-гігієнічних, естетичних та захисних функцій. 

Підприємства в рамках впровадження своєї господарської діяльності проводять заготівлю 

деревини в порядку ведення рубок головного користування, а також інших рубок пов’язаних 

із веденням лісового господарства, а також переробленням деревини. 

Головними лісоутворюючими породами є сосна, дуб, липа, клен, осика, береза, вільха. 

Найбільш поширеними є дубові, кленово-липово-дубові, соснові, березові гаї (ліси), 

найбільші масиви яких розташовані поблизу сіл Рогинці, Великі Бубни, Плавинище. Вони 

мають в залежності від місцевості різний вік, бонітет та густоту деревостою.  

Відповідно до даних Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, Звіту 

з оцінки впливу на довкілля спеціального використання лісових ресурсів в порядку 

проведення рубок головного користування Державним підприємством «Роменське лісове 

господарство» Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства 

Державного агентства лісових ресурсів України, площа земель лісового фонду Роменського 

та Глинського лісництв в межах території Роменської громади складає 2 761 га. 

 

Структура лісового фонду Роменського лісового господарства 

Державне підприємство «Роменське лісове 

господарство» 
Площа, га 

Роменське лісництво 2 190,0 

Роменська міська рада 269,0 

Великобубнівський старостат 706,0 

Ріпчанський старостат 696,0 

Плавинищенський старостат 295,0 

Малобубнівський старостат 219,0 

Пустовійтівський старостат 5,0 

Глинське лісництво 571,0 

Біловодський старостат 350,0 

Коржівський старостат 221,0 

Всього 2 761,0 

  



21 

 

Відповідно до даних Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, Звіту 

з оцінки впливу на довкілля спеціального використання лісових ресурсів в порядку рубок 

головного користування та санітарних рубок суцільних Роменським дочірнім 

агролісогосподарським підприємством Сумського обласного комунального 

агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс», площа земель лісового фонду 

Роменського та Андріяшівського лісництв в межах території Роменської громади складає 

7 871,9 га. 

 

Структура лісогосподарських земель Роменського агролісгоспу 

Дочірнє підприємство «Роменський агролісгосп» Площа, га 

Роменське лісництво 5 683,8 

Роменська міська рада 0,2 

Галківський старостат 209,4 

Великобубнівський старостат 627,9 

Рогинський старостат 1 146,8 

Ріпчанський старостат 339,5 

Миколаївський старостат 1 108,1 

Гаврилівський старостат 473,3 

Плавинищенський старостат 860,8 

Довгополівський старостат 483,8 

Пустовійтівський старостат 370,3 

Погожокриницький старостат 63,7 

Андріяшівське лісництво 2 188,1 

Малобубнівський старостат 419,6 

Коржівський старостат 1 231,8 

Біловодський старостат 254,3 

Бобрицький старостат 282,4 

Всього 7 871,9 

 

Планова діяльність лісогосподарських підприємств направлена на спеціальне 

використання лісових ресурсів та носить соціально-економічний ефект на розвиток громади. 

Найбільш важливими факторами впливу є забезпечення сировиною деревообробну 

промисловість, поповнення доходів місцевого бюджету за рахунок податків та зборів, 

створення нових робочих місць при заготівлі лісопродукції та залучення працівників при 

залісненні лісових ділянок (створенні лісових культур), догляду за ними, забезпечення 

паливною деревиною місцеве населення та заклади соціальної сфери. 

Діяльність лісогосподарських підприємств впроваджується в порядку проведення 

рубок головного користування та суцільних рубок санітарних, яке здійснюється в межах 

розрахункової лісосіки, фонду рубок головного користування, фонду інших рубок 

пов’язаних з веденням лісового господарства (в розрізі суцільних рубок санітарних) та на 

підставі спеціального дозволу – лісорубного квитка. 

Основними видами лісової продукції є діловий круглий ліс та паливна деревина, що 

складають 59,1% та 40,9% відповідно до загального обсягу заготівлі лісу. Основний 

породний склад лісових насаджень з метою рубки та заготівлі деревини включає сосну 

(55,4%), дуб (18,1%), інші твердолистяні породи (14,7%) й інші (береза, вільха, осика і т.д.).  

Заготівля недеревної лісової продукції складається з невеликої частки заготівлі сіна та 

новорічних ялинок. 

 

 

 

 

 

 

Порівняння площ лісових земель Сумської області 
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Адміністративно-територіальна одиниця 
Площа земель лісового 

фонду, тис. га 

Загальна площа 

території, тис. га 

Частка земель 

лісового фонду, % 

Роменська громада 10,633 97,04 11,00 

ДП "Роменське лісове господарство" 2,761 
  

ДП "Роменський агролісгосп" 7,872 
  

Сумська область 465,900 2 383,21 19,50 

 

Частка земель лісового фонду Роменської громади (11,0%) є значно нижчою за 

відповідний показник Сумської області (19,5%). Відношення площ, вкритих лісовою 

рослинністю, до загальної площі лісового фонду господарств складає:  

- 93,3% по Роменському агролісгоспу, що становить близько 7,34 тис. га лісовкритих 

ділянок; 

- 89,3% по Роменському лісовому господарству, що становить близько 2,47 тис. га 

лісовкритих земель.  

Раціональне використання та поводження із лісовими ресурсами визначається 

коефіцієнтом лісистості, що показує відношення площ лісових господарств, вкритих лісовою 

рослинністю, до загальної площі території. Коефіцієнт лісистості території Сумської області 

за 2020 рік становить 16,2% (площі, вкриті лісовою рослинністю – 386,9 тис. га). 

Показник лісистості земель Роменської громади за 2020 рік становить близько 10,1%, 

що є суттєво нижчим за відповідний показник по Сумській області. 

Політика в області лісового господарства та лісокористування має бути направлена на 

використання лісових ресурсів виключно до їх цільового призначення, базуватись на 

принципах невиснажливості, раціональності та безперервності, розробку та проведення 

комплексу заходів щодо охорони та захисту лісових ресурсів щодо зменшення фактів 

незаконного вирубування деревини, розроблення системи заходів щодо розширеного 

відтворення лісових ресурсів з орієнтацією на багатоцільове використання.  

 

Водні ресурси 

Основним джерелом водопостачання населених пунктів громади є підземні води 

Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну та поверхневі води басейну Дніпро у межах 

басейну притоки річки Сула. Підземні води видобуваються з артезіанських свердловин з 

метою здійснення централізованого водопостачання населення у міській і частково сільській 

місцевості та водопостачання промислових і сільськогосподарських підприємств. Територія 

Роменської громади забезпечена підземними водними ресурсами в достатній мірі.  

Поверхневі водні ресурси формуються в основному із місцевого стоку у річковій 

мережі переважно на власній території, за рахунок атмосферних опадів, а також транзитного 

стоку, який надходить із суміжних територій.  

З урахуванням гідрографічного та водогосподарського районування територія громади 

відноситься до басейну річки Дніпро, суббасейну середнього Дніпра, до якого відноситься 

середня за розміром річка Сула. Малі річки, що є притоками Сули: Олава, Ромен, Хмелівка, 

Бобрик, слугують джерелом технічного водопостачання господарств, розташованих  на 

території громади, зрошення присадибних ділянок садівничих товариств та земель 

сільськогосподарських підприємств. 

Річка Сула протікає по територіям Черкаської, Полтавської та Сумської областей. Сула 

є лівою притокою Дніпра (впадає у Кременчуцьке водосховище). За даними Регіонального 

офісу водних ресурсів у Сумській області прогнозні ресурси підземних вод області 

становлять 1251,5 млн. м3 на рік із затвердженими експлуатаційними запасами – 210,8 млн. 

м3 на рік.  

Згідно із доповіддю Департаменту захисту довкілля та енергетики про стан 

навколишнього природного середовища у Сумській області у 2019 році підземні води у 

структурі споживання складають 48%, забір підземних вод становив 19,3% від їх 

експлуатаційних запасів. Прогнозні ресурси підземних вод в басейні річки Сула становлять 

293,6 млн. м3 на рік; затверджені експлуатаційні ресурси – 25,0 млн. м3 на рік. 

В басейнах річок спостерігається зниження рівня водності. Причиною малої водності є 

зменшення надходження води з водозбірної площі річок через незначну кількість опадів, 
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надмірну зарегульованість малих та середніх річок, а також вплив високих температур 

повітря. Періоди маловоддя негативно відображаються на умовах забезпечення потреб у 

водних ресурсах та безпеки життєдіяльності населення. Не дивлячись на маловодність, 

населення та суб’єкти господарювання, що проваджують діяльність на території Роменскьої 

громади, не мають проблем щодо споживання води у необхідній кількісній потребі. 

Забезпечення водними ресурсами території Роменської громади є достатнім та відносно 

рівномірним; населення та усі галузі господарської діяльності не мають проблем із 

забезпеченістю як питною, так і технічною водою. Серед галузей господарювання найбільша 

кількість води використовується у рибному господарстві – 46%, промисловості – 26%, 

комунальному господарстві – 25%, у сільському господарстві – 3%. 

Перед водокористувачами, насамперед підприємствами житлово-комунального 

господарства, стоїть проблема реконструкції водогінних та каналізаційних мереж, технічна 

зношеність яких досягла суттєвих масштабів втрати свіжої води при її транспортуванні. 

Втрати води комунальними підприємствами при транспортуванні сягають майже 30%. 

Більшість сільських населених пунктів не мають централізованого водопостачання і 

для питних потреб використовують ґрунтові води, які на значній частині території області 

залягають на невеликій глибині (до 5-10 м), внаслідок чого зазнають забруднення 

мінеральними та органічними сполуками. Ці води часто не відповідають вимогам, які 

пред’являються до питної води.  

Водосховища на території громади відсутні. Наявність ставків дозволяє певною мірою 

здійснювати сезонний перерозподіл стоку, створювати необхідні запаси води, забезпечувати 

потреби населення і галузей економіки у водних ресурсах. Більшість ставків розташовані на 

малих річках та струмках, внаслідок чого їх водний стік зарегульований на 30-60%. 

Відповідно до даних Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області на території 

Роменської громади налічують 60 ставків. 

 

Структура водних об’єктів (ставків) Роменської громади 

Місце розташування водного об'єкту Орендар Площа, га 
Об'єм, 

тис. м3 

с. Марківське, в басейні річки Сула на 

південній околиці села 
ФОП Батичко М.В. 2,0000 14,0 

с. Великий Степ, на північній околиці села Іващенко О.В. 1,8500   

с. Лукашове, в басейні річки Сула біля села Приймак Ю.І. 4,9000 61,0 

с. Бобрик Роменська районна ГО Рибак 7,9000   

с. Бобрик Фадєєв В.М. 0,7400 9,8 

с. Великі Бубни, в басейні річки Олава на 

південному заході від села 
Козленко М.С. 7,8000 180,0 

с. Матлахове, в басейні річки Олава на 

південний схід від околиці села 
ФОП Коломієць В.М. 1,9984 20,0 

с. Великі Бубни, в басейні річки Ромен на 

південно-західній околиці села 
Олексієнко Т.М. 2,8500 31,0 

с. Матлахове, в басейні річки Олава на 

східній околиці села 
Шкетов В.М. 1,1000 12,0 

с. Королівщина, Гаврилівський старостат ФОП Волошин В.М. 2,9000 28,0 

с. Чижикове, в балці басейну річки Олава на 

південь від села 
ФОП Ковальов С.М. 4,5300 58,0 

с. Гаврилівка, в балці в басейні річки Олава Мельник І.М. 1,5000 15,0 

с. Гаврилівка, в басейні річки Олава на північ 

від села 
ФОП Яресько М.В. 2,8000 25,0 

с. Ненадіївка Шевченко М.О. 2,0000   

с. Галка, водосховище в басейні річки Ромен 

на північний схід від села 
ТОВ Агрофірма Біловоди 77,4023 2 480,0 

с. Галка, на північно-східній околиці села Симоненко Г.С. 2,8011   

с. Галка, на північно-східній околиці села Єрмолатій Є.Є. 4,5600   

с. Левченки, в басейні річки Сула в центрі 

села 
Гамалій Д.П. 22,1655 328,0 

с. Овлаші, в басейні річки Лозова на південь 

від села 
ФОП Перезва В.Г. 2,0300 21,0 

с. Довгополівка, в басейні річки Рашівка на 

околиці села 
ФОП Кузнєцов Д.В. 27,4000 233,0 
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Місце розташування водного об'єкту Орендар Площа, га 
Об'єм, 

тис. м3 

с. Москівщина, в басейні річки Сула на захід 

від села 
Горленко Ю.М. 1,8000 11,0 

с. Довгополівка, на східній околиці села Бойко О.А. 0,6000   

с. Заруддя, в басейні річки Липівка на 

північній околиці села 
Іванченко В.В. 8,0000 68,0 

с. Ярмолинці, в басейні річки Рашівка на 

південному заході від села 
ФОП Батіжевський В.В. 0,7900 8,0 

с. Коржі, в сухій балці в басейні річки "без 

назви" на південний схід від села 
ФОП Ганзін А.Г. 0,9600 11,0 

с. Малі Бубни, в басейні річки Олава на 

північ від села 
ФОП Мазун О.Н. 3,2000 39,0 

с. Малі Бубни, в басейні річки Олава на 

західній околиці села 
Ворона С.В. 0,5500 5,0 

с. Калинівка, на струмку в 700 метрах від 

околиці села 
Безпалько В.Г. 3,2000 51,0 

с. Миколаївка, басейн річки Борозенка ФОП Котова Н.М. 19,4870 204,0 

с. Миколаївка, в басейні річки Ромен на схід 

від села 
Шутько В.І. 7,8000 82,0 

с. Горове, в басейні річки Борозенка на 

північний захід від села 
Холод А.П. 2,4000 23,0 

с. Миколаївка Солдатенко Н.О. 0,6012   

с. Плавинище Калуга О.В. 1,5000   

с. Погожа Криниця, в басейні річки Бобрик 

на південь від села 
ФОП Сердюк О.М. 0,9000 8,2 

с. Погожа Криниця, в сухій балці в басейні 

річки Бобрик на південний схід від села 
ФОП Помазан В.В. 1,9000 18,0 

с. Галенкове, в басейні річки Бобрик на 

південному заході від околиці села 
ФОП Слива Л.В. 8,3000 140,0 

с. Погожа Криниця, в басейні річки Бобрик 

від південно-західній околиці села 
Черниш В.В. 2,0000 19,0 

с. Галенкове, в басейні річки Бобрик на 

північно-східній околиці села 
Тронь С.Г. 0,2800 2,2 

с. Погожа Криниця, в сухій балці річки Сула 

на південний захід від села 
Слива Л.В. 2,0000 13,0 

с. Галенкове, в сухій балці річки Сула на 

північній околиці села 
Слива Л.В. 2,0700 16,0 

с. Зінове, в сухій балці в басейні річки Сула 

на південно-східній околиці села 
Здирко П.І. 5,6000 53,0 

с. Пустовійтівка, в басейні річки Сула на 

південний схід від села 
ФОП Кишун В.П. 0,9000 12,3 

с. Пустовійтівка, в басейні річки Сула на 

південний схід від села 
ФОП Кишун В.П. 0,3300 2,8 

с. Пустовійтівка, в басейні річки Сула на 

південний схід від села 
ФОП Козюренко В.О. 2,8000 31,0 

с. Пустовійтівка, в басейні річки Сула на 

південь від села 
Юрченко Ю.М. 0,1495 0,5 

с. Пустовійтівка, в басейні річки Сула на 

південь від села 
Юрченко Ю.М. 2,0410 22,0 

с. Пустовійтівка, в басейні річки Сула на 

південь від села 
Пронь С.П. 2,9800 33,0 

с. Пустовійтівка, в басейні річки Сула на 

південь від села 
Пронь С.П. 2,2000 24,0 

с. Сененкове Якимченко О.О. 1,4500 18,1 

с. Сененкове Ярина О.Я. 2,9000   

с. Шилівське Свередюк Т.А. 0,7600   

с. Скрипалі Водоп'янов Ю.О. 2,9469   

с. Правдюки Скрипак П.В. 1,5000   

с. Ріпки, басейн річки Рашівка на західній 

околиці села 
ФОП Клімкін Ю.Ф. 6,0703 63,0 

с. Ріпки, басейн річки Рашівка на західній 

околиці села 
ФОП Клімкін Ю.Ф. 4,3958 40,0 

с. Ріпки, в басейні річки Рашівки, правої Комлик С.І. 11,5500 240,0 
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Місце розташування водного об'єкту Орендар Площа, га 
Об'єм, 

тис. м3 

притоки річки Сула на південний захід від 

села 

с. Ріпки, на західній околиці Плюта А.Г. 6,0025 78,0 

с. Ведмеже, в заболоченій балці в басейні 

річки Ромен на південно-східній околиці села 
ФОП Поставничий Р.В. 12,5000 256,0 

с. Авраменкове, в сухій балці в басейні річки 

Хмелівка на південній околиці села 
Кравцов В.М. 1,2000 5,4 

с. Рогинці Беримець М.Г. 1,9000   

ВСЬОГО   319,7415   

 

Загальна кількість ставків, що розташовані на території Сумської області, становить 

2 191 одиниця із загальною площею водного дзеркала – 11 384 га. Площа водного дзеркала 

шістдесяти ставків, розташованих на території Роменської громади, складає 319,7415 га, 

частка яких становить 2,74% за кількістю та 2,81% за площею. Загальна площа всіх водних 

об’єктів Сумської області, у тому числі озер та водосховищ, становить 14 098,95 га. Частка 

площі всіх водних об’єктів громади (ставків) до площі водних об’єктів області складає 

2,27%. 

Всі водні об’єкти громади надані в орендне користування. Основними видами водних 

біоресурсів, що видобуваються на території громади суб’єктами господарювання, у тому 

числі фізичними особами-підприємцями, є короп та сазан (56,4%), товстолобик (33,0%), 

карась (6,7%) й інші. 

 

Мінерально-ресурсна база 

Запаси корисних копалин виявляються та підраховуються на місцях залягання 

відповідно до геологічного проєктування покладів родовищ. Відповідно до промислового 

призначення запаси корисних копалин та їх компонентів відповідно до паспортів обліку 

поділяють на балансові (видобувні) та позабалансові (залишкові). Балансові запаси 

визначаються на основі законодавчо встановлених умов підрахунку запасів у надрах, 

видобування і використання яких економічно доцільне. Позабалансові запаси також можуть 

виступати об’єктом промислового освоєння та використання, але добування яких при 

наявному досягнутому технічному рівні економічно недоцільно. Чинниками, що можуть 

впливати на недоцільність видобування таких запасів, можуть бути: мала кількість та низька 

потужність покладів, низький вміст корисних компонентів, що є складовими копалин, 

особливі технологічні складності експлуатації, необхідність застосування складних процесів 

переробки тощо. 

Інформація щодо запасів корисних копалин Роменської територіальної громади, у тому 

числі, покладів родовищ, що видобуваються і не видобуваються, отримана з інформації про 

об’єкти обліку з державного кадастру та балансу відповідно до даних Державної служби 

геології та надр України та Державного інформаційного геологічного фонду України. 

Горючі корисні копалини 

Горючі корисні копалини Роменської міської територіальної громади представлені 

нафтогазоконденсатними родовищами та покладами торфу.  

За етапом процесу видобування зазначених мінеральних ресурсів, родовища можна 

умовно класифікувати на:  

- родовища, які знаходяться у плановій експлуатації видобування;  

- родовища, видобування (експлуатація) на яких призупинено,  

- родовища, видобування (експлуатація) на яких заплановано у майбутньому. 

Відповідно до місця розташування площ ділянок надр, родовища можна умовно 

класифікувати на 

- родовища, територія яких розташована виключно в межах Роменської громади,  

- родовища, територія яких розташована в межах Роменської громади та частково 

населених пунктів сусідніх громад. 

Нафтогазоконденсатні родовища, що експлуатуються та розташовані на території 

Роменської громади, представлені наступними об’єктами: 
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1. Артюхівське нафтогазоконденсатне родовище відкрито у 1971 році, у дослідно-

промислову розробку родовище введено у 1975 році, промислова розробка ведеться з 1979 

року. Родовище розташоване на територіях Коржівського, Довгополівського та 

Малобубнівського старостатів на відстані 10 км на південний захід від міста Ромни. 

Промислова нафтогазоносність родовища пов’язана з візейськими і турнейськими 

відкладами.  

На родовищі ведеться господарська діяльність Нафтогазовидобувним управлінням 

«Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта». Площа спеціального дозволу на користування 

надрами складає 1808,52 га.  

Ведення планової діяльності проводиться в межах спеціального дозволу на 

користування надрами №945 від 27.06.1997 року, строк дії якого становить – 27.06.2037 

року.  

Окрім основних копалин у вигляді нафти, природного газу та конденсату, на родовищі 

видобуваються супутні гази (запаси на 01.01.2020 року), а саме: гелій (загальні запаси – 572 

тис. м3, у тому числі балансові запаси – 572 тис. м3); бутани (загальні запаси – 235 тис. т, у 

тому числі балансові запаси – 213 тис. т); етан (загальні запаси – 447 тис. т, у тому числі 

балансові запаси – 401 тис. т); пропан (загальні запаси – 436 тис .т, у тому числі балансові 

запаси – 396 тис т). Планові показники річного видобування нафтових газів складають 2,4 

млн. м3 на рік. 

2. Коржівське нафтогазоконденсатне родовище відкрито у 1979 році, у дослідно-

промислову розробку родовище введено у 1983 році, промислова розробка ведеться з 1991 

року. Родовище розташоване на відстані 8 км на південний захід від міста Ромни. Поклади 

вуглеводнів встановлено в горизонтах візейського ярусу нижнього карбону.  

На родовищі ведеться господарська діяльність Нафтогазовидобувним управлінням 

«Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта». Площа спеціального дозволу на користування 

надрами складає 1326,73 га. Ведення планової діяльності проводиться в межах спеціального 

дозволу на користування надрами №946 від 27.06.1997 року, строк дії якого становить – 

27.06.2037 року.  

Окрім основних копалин у вигляді нафти, природного газу та конденсату, на родовищі 

видобуваються супутні гази (запаси на 01.01.2020 року), а саме: бутани (загальні запаси – 

165 тис. т, у тому числі балансові запаси – 24 тис. т); етан (загальні запаси – 453 тис. т, у 

тому числі балансові запаси – 66 тис. т); пропан (загальні запаси – 437 тис. т, у тому числі 

балансові запаси – 65 тис. т). Планові показники річного видобування нафтових газів 

складають 1,4 млн. м3 на рік. 

3. Миколаївське нафтогазоконденсатне родовище відкрито у 1978 році, у дослідно-

промислову експлуатацію введено у 1983 році, промислова розробка ведеться з 2001 року. 

Родовище розташоване на територіях Гаврилівського та Малобубнівського старостатів.  

На родовищі ведеться господарська діяльність Нафтогазовидобувним управлінням 

«Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта». Площа спеціального дозволу на користування 

надрами складає 5,05 га. Ведення планової діяльності проводиться в межах спеціального 

дозволу на користування надрами №1268 від 10.03.1998 року, строк дії якого становить – 

10.03.2038 року.  

Окрім основних копалин у вигляді нафти, природного газу та конденсату, на родовищі 

видобуваються супутні гази (запаси на 01.01.2020 року), а саме: бутани (загальні запаси – 5 

тис. т, у тому числі балансові запаси – 4 тис. т); етан (загальні запаси – 28 тис. т, у тому числі 

балансові запаси – 15 тис. т); пропан (загальні запаси – 22 тис. т, у тому числі балансові 

запаси – 10 тис. т). Планові показники річного видобування нафтових газів складають 0,4 

млн. м3 на рік. 

4. Великобубнівське нафтогазоконденсатне родовище відкрито у 1967 році, у 

дослідно-промислову експлуатацію введено у 1971 році, промислова розробка ведеться з 

1976 року. Родовище розташоване на відстані 9 км на північний захід від міста Ромни.  

На родовищі ведеться господарська діяльність Нафтогазовидобувним управлінням 

«Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта». Площа спеціального дозволу на користування 

надрами складає 3440,0 га.  
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Ведення планової діяльності проводиться в межах спеціального дозволу на 

користування надрами №2088 від 24.12.1999 року, строк дії якого становить – 24.12.2039 

року.  

Окрім основних копалин у вигляді нафти, природного газу та конденсату, на родовищі 

видобуваються супутні гази (запаси на 01.01.2020 року), а саме: бутани (загальні запаси – 28 

тис. т, у тому числі балансові запаси – 13 тис. т); етан (загальні запаси – 246 тис. т, у тому 

числі балансові запаси – 115 тис. т); пропан (загальні запаси – 210 тис. т, у тому числі 

балансові запаси – 99 тис. т). Планові показники річного видобування нафтових газів 

складають 3,5 млн. м3 на рік. 

5. Східно-Рогинцівське нафтогазове родовище відкрито у 1976 році, у дослідно-

промислову експлуатацію з промисловою розробкою введено у 1979 році. Родовище 

розташоване на території Миколаївського старостату.  

На родовищі ведеться господарська діяльність Нафтогазовидобувним управлінням 

«Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта». Площа спеціального дозволу на користування 

надрами становить 670,0 га, та складається з Східно-Рогинцівського та Східно-Калинівського 

склепінь. Ведення планової діяльності проводиться в межах спеціального дозволу на 

користування надрами №6444 від 13.11.2020 року, строк дії якого становить – 24.12.2039 

року.  

Окрім основних копалин у вигляді нафти, природного газу, на родовищі видобуваються 

супутні гази (запаси на 01.01.2020 року), а саме: бутани (загальні запаси – 10 тис. т, у тому 

числі балансові запаси – 4 тис. т); етан (загальні запаси – 52 тис. т, у тому числі балансові 

запаси – 14 тис. т); пропан (загальні запаси – 40 тис. т, у тому числі балансові запаси – 11 

тис. т).  

Нафтогазоконденсатні родовища, що експлуатуються та розташовані на території 

Роменської міської територіальної громади, налічують 5 об’єктів, загальною площею 7250,3 

га. Структура економічних показників зазначених родовищ представлена загальними 

запасами основних копалин, їх балансовими запасами, видобутком за 2019 рік та плановим 

річним видобутком, передбаченим паспортом родовища та загальними технічними 

характеристиками й параметрами планової діяльності. 

 

Структура нафтогазоконденсатних родовищ на території Роменської громади  

Родовище Показники 
Нафта, тис. 

т 

Газ природний, 

млн. м3 

Конденсат, 

тис. т 

Артюхівське Загальні запаси 3 571,0 3 502,0 3 730,0 

  Балансові запаси 566,0 3 157,0 451,0 

  Видобуток за 2019 рік 12,0 16,0 10,0 

  Планові показники видобування 16,2 17,5 11,0 

Коржівське Загальні запаси 8 179,0 5 849,0 1 746,0 

  Балансові запаси 938,0 3 547,0 722,0 

  Видобуток за 2019 рік 8,0 2,0   

  Планові показники видобування 5,4 2,4   

Миколаївське Загальні запаси 326,0 297,0 154,0 

  Балансові запаси 16,0 157,0 19,0 

  Видобуток за 2019 рік 4,0 55,0   

  Планові показники видобування 4,8 57,3   

Великобубнівське Загальні запаси 3 123,0 1 857,0 2 025,0 

  Балансові запаси 587,0 835,0 308,0 

  Видобуток за 2019 рік 28,0 22,0 1,0 

  Планові показники видобування 26,0 16,5 0,9 

Східно-Рогинцівське Загальні запаси 3 782,0 707,0   

  Балансові запаси 611,0 182,0   

  Видобуток за 2019 рік 13,0 2,0   

  Планові показники видобування 14,0 2,6   

  Всього загальних запасів 18 981,0 12 212,0 7 655,0 

  Всього балансових запасів 2 718,0 7 878,0 1 500,0 

  Всього видобуток за 2019 рік 65,0 97,0 11,0 

  Всього планові показники видобування 66,4 96,3 11,9 
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Загальні балансові запаси родовищ, що розташовані на території Роменської громади, 

складають: нафти – 2718,0 тис. т, газу природного – 7878,0 млн. м3, конденсату – 1500,0 тис. 

т.    

Відповідно до показників соціально-економічного впливу планової діяльності 

нафтогазоконденсатних родовищ, видобування копалин передбачає створення робочих місць 

для населення, яке проживає на території населених пунктів громади, сплаті податків в 

місцевий бюджет (у тому числі сплати рентних платежів). Розподіл коштів між бюджетами 

різних рівнів передбачає направлення 5% рентної плати за користування надрами, які 

зараховуються: 2% - до обласних бюджетів, 3% - до бюджету територіальної громади. У 

тому числі в ході ведення господарської діяльності проводиться забезпечення 

газопостачанням прилеглих територій населених пунктів. 

Нафтогазоконденсатні родовища, що експлуатуються та розташовані на території 

Роменської громади та частково населених пунктів сусідніх громад, представлені 

наступними об’єктами: 

1. Матлахівське нафтогазоконденсатне родовище відкрито у 1974 році, у дослідно-

промислову експлуатацію введено у 1977 році, промислова розробка ведеться з 1981 року. 

Родовище розташоване на території Великобубнівсього старостату та частково 

Талалаївського старостату (Чернігівська область).  

На родовищі ведеться господарська діяльність Нафтогазовидобувним управлінням 

«Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта». Площа спеціального дозволу на користування 

надрами складає 808 га. Ведення планової діяльності проводиться в межах спеціального 

дозволу на користування надрами №2034 від 11.11.1999 року, строк дії якого становить – 

11.11.2039 року.  

Окрім основних копалин у вигляді нафти, природного газу та конденсату, на родовищі 

видобуваються супутні гази (запаси на 01.01.2020 року), а саме: бутани (загальні запаси – 74 

тис. т, у тому числі балансові запаси – 6 тис. т); етан (загальні запаси – 254 тис. т, у тому 

числі балансові запаси – 20 тис. т); пропан (загальні запаси – 205 тис. т, у тому числі 

балансові запаси – 18 тис. т). Планові показники річного видобування супутніх газів 

складають 0,162 млн. м3. 

2. Ярмолинцівське газоконденсатне родовище відкрито у 1984 році, у дослідно-

промислову експлуатацію введено у 1986 році, промислова розробка ведеться з 2004 року. 

Родовище розташоване на території Коржівського старостату та частково Артюхівського 

старостату на відстані 8 км на південний захід від міста Ромни.  

На родовищі ведеться господарська діяльність Нафтогазовидобувним управлінням 

«Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта». Площа спеціального дозволу на користування 

надрами складає 1680 га.  

Ведення планової діяльності проводиться в межах спеціального дозволу на 

користування надрами №2060 від 21.12.1999 року, строк дії якого становить – 21.12.2039 

року.  

Окрім основних копалин у вигляді природного газу та конденсату, на родовищі 

видобуваються супутні гази (запаси на 01.01.2020 року), а саме: бутани (загальні запаси – 99 

тис. т, у тому числі балансові запаси – 47 тис. т); етан (загальні запаси – 323 тис. т, у тому 

числі балансові запаси – 153 тис. т); пропан (загальні запаси – 225 тис. т, у тому числі 

балансові запаси – 106 тис. т). Планові показники річного видобування газу природного 

складають 2,7 млн. м3 на рік, конденсату – 0,1 тис. т. 

3. Перекопівське нафтогазоконденсатне родовище відкрито у 1975 році, у дослідно-

промислову експлуатацію введено у 1982 році, промислова розробка ведеться з 1987 року. 

Родовище розташоване на територіях Біловодського та Бобрицького старостатів (на території 

сіл Марківське, Біловод, Бобрик) та частково Перекопівського старостату.  

На родовищі ведеться господарська діяльність Нафтогазовидобувним управлінням 

«Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта». Площа спеціального дозволу на користування 

надрами складає 1383 га. Ведення планової діяльності проводиться в межах спеціального 

дозволу на користування надрами №1773 від 16.03.1999 року, строк дії якого становить – 

16.03.2039 року.  
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Окрім основних копалин у вигляді нафти, природного газу та конденсату, на родовищі 

видобуваються супутні гази (запаси на 01.01.2020 року), а саме: гелій (загальні запаси – 1580 

тис. м3, балансові запаси відсутні); бутани (загальні запаси – 146 тис. т, у тому числі 

балансові запаси – 59 тис. т); етан (загальні запаси – 269 тис. т, у тому числі балансові запаси 

– 192 тис. т); пропан (загальні запаси – 387 тис. т, у тому числі балансові запаси – 105 тис. т). 

Планові показники річного видобування нафтових газів складають 5,9 млн. м3 на рік. 

4. Південно-Панасівське нафтогазоконденсатне родовище відкрито у 1983 році, у 

дослідно-промислову експлуатацію введено у 1985 році, промислова розробка ведеться з 

1994 року. Родовище розташоване на відстані 20 км на південний схід від міста Ромни.  

На родовищі ведеться господарська діяльність Нафтогазовидобувним управлінням 

«Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта». Площа спеціального дозволу на користування 

надрами складає 1410,26 га. Ведення планової діяльності проводиться в межах спеціального 

дозволу на користування надрами №914 від 09.06.1997 року, строк дії якого становить – 

09.06.2037 року. 

Окрім основних копалин у вигляді нафти, природного газу та конденсату, на родовищі 

видобуваються супутні гази (запаси на 01.01.2020 року), а саме: бутани (загальні запаси – 

103 тис. т, у тому числі балансові запаси – 6 тис. т); етан (загальні запаси – 237 тис. т, у тому 

числі балансові запаси – 20 тис. т); пропан (загальні запаси – 198 тис. т, у тому числі 

балансові запаси – 17 тис. т). Планові показники річного видобування нафтових газів 

складають 3,4 млн. м3. 

5. Анастасівське нафтогазоконденсатне родовище відкрито у 1972 році, у дослідно-

промислову експлуатацію введено у 1973 році, промислова розробка ведеться з 1981 року. 

Родовище розташоване на відстані 7 км на південь від міста Ромни.  

На родовищі ведеться господарська діяльність Нафтогазовидобувним управлінням 

«Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта». Площа спеціального дозволу на користування 

надрами складає 6957 га. Ведення планової діяльності проводиться в межах спеціального 

дозволу на користування надрами №944 від 27.06.1997 року, строк дії якого становить – 

27.06.2037 року.  

Окрім основних копалин у вигляді нафти, природного газу та конденсату, на родовищі 

видобуваються супутні гази (запаси на 01.01.2020 року), а саме: бутани (загальні запаси – 

391 тис. т, у тому числі балансові запаси – 174 тис. т); етан (загальні запаси – 1041 тис. т, у 

тому числі балансові запаси – 380 тис. т); пропан (загальні запаси – 936 тис. т, у тому числі 

балансові запаси – 377 тис. т). Планові показники річного видобування нафтових газів 

складають 78,3 млн. м3.  

Структура економічних показників зазначених родовищ представлена загальними 

запасами основних копалин, їх балансовими запасами, видобутком за 2019 рік та плановим 

річним видобутком, передбаченим паспортом родовища та загальними технічними 

характеристиками й параметрами планової діяльності. 

 

Структура нафтогазових родовищ, що розташовані частково на територіях сусідніх 

громад 

Родовище Показники 
Нафта, 

тис. т 

Газ природний, 

млн. м3 

Конденсат, 

тис. т 

Матлахівське Загальні запаси 2 117,0 1 478,0 125,0 

  Балансові запаси 65,0 158,0 22,0 

  Видобуток за 2019 рік 2,0     

  Планові показники 1,9   0,2 

Ярмолинцівське Загальні запаси   1 876,0 1 335,0 

  Балансові запаси   898,0 376,0 

  Видобуток за 2019 рік   2,0   

  Планові показники   2,7 0,1 

Перекопівське Загальні запаси 5 491,0 3 461,0 640,0 

  Балансові запаси 845,0 1 963,0 284,0 

  Видобуток за 2019 рік 18,0 19,0 1,0 

  Планові показники 16,8 12,5 1,4 

Південно-

Панасівське 
Загальні запаси 3 397,0 2 011,0 1 136,0 
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Родовище Показники 
Нафта, 

тис. т 

Газ природний, 

млн. м3 

Конденсат, 

тис. т 

  Балансові запаси 246,0 194,0 19,0 

  Видобуток за 2019 рік 5,0 18,0 1,0 

  Планові показники 6,9 10,0 0,5 

Анастасівське Загальні запаси 25 732,0 7 150,0 2 455,0 

  Балансові запаси 1 437,0 1 374,0 376,0 

  Видобуток за 2019 рік 126,0 70,0   

  Планові показники 148,0     

  Всього загальних запасів 36 737,0 15 976,0 5 691,0 

  Всього балансових запасів 2 593,0 4 587,0 1 077,0 

  Всього видобуток за 2019 рік 151,0 109,0 2,0 

  
Всього планові показники 

видобування 
173,6 25,2 2,2 

 

Загальні балансові запаси родовищ, що розташовані на території Роменської громади та 

частково на територіях сусідніх громад, складають: нафти – 2593,0 тис. т, газу природного – 

4587,0 млн. м3, конденсату – 1077,0 тис. т.  

Відповідно до показників соціально-економічного впливу планової діяльності 

нафтогазоконденсатних родовищ, видобування копалин передбачає створення робочих місць 

для населення, яке проживає на території населених пунктів відповідних громад, сплаті 

податків в місцеві бюджети (у тому числі сплати рентних платежів). Розподіл коштів між 

бюджетами різних рівнів передбачає направлення 5% рентної плати за користування 

надрами, які зараховуються: 2% - до обласних бюджетів, 3% - до бюджету територіальної 

громади. У тому числі в ході ведення господарської діяльності проводиться забезпечення 

газопостачанням прилеглих територій населених пунктів. 

Нафтогазоконденсатні родовища, видобування (експлуатація) яких призупинена, 

представлені наступними об’єктами: 

1. Житнє нафтогазове родовище у дослідно-промислову експлуатацію та промислову 

розробку введено у 1986 році. Родовище розташоване на південному сході від села 

Миколаївка у північному напряму від міста Ромни.  

На родовищі проваджувалась господарська діяльність Нафтогазовидобувним 

управлінням «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта». Загальні запаси нафти на 01.01.2020 року 

складали 199,0 тис. т, з них балансові запаси складали 9,0 тис. т. Загальні запаси газу 

природного на 01.01.2020 року дорівнювали балансовим запасам та складали 1 млн. м3.  

Площа спеціального дозволу на користування надрами складала 280 га. Ведення 

планової діяльності здійснювалось в межах спеціального дозволу на користування надрами 

№2059 від 21.12.1999 року, строк дії якого закінчився 21.12.2009 року.  

На сьогоднішній день заява про продовження дії спеціального дозволу на користування 

надрами в реєстрі відомостей про об’єкти обліку з державного кадастру не зареєстрована. 

2. Ромашівське нафтогазоконденсатне родовище відкрито у 1985 році, у дослідно-

промислову експлуатацію введено у 1986 році. Родовище розташоване на відстані 25 км на 

північний захід від міста Ромни.  

На родовищі проваджувалась господарська діяльність Нафтогазовидобувним 

управлінням «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта».  

Площа спеціального дозволу на користування надрами складала 671 га. Ведення 

планової діяльності здійснювалось в межах спеціального дозволу на користування надрами 

№2309 від 13.11.2000 року, строк дії якого закінчився 13.11.2020 року. На сьогоднішній день 

заява про продовження дії спеціального дозволу на користування надрами в реєстрі 

відомостей про об’єкти обліку з державного кадастру не зареєстрована.  

Окрім основних копалин у вигляді нафти, природного газу, на родовищі видобувались 

супутні гази (запаси на 01.01.2020 року), а саме: гелій (загальні запаси – 290 тис. м3, у тому 

числі балансові запаси – 44 тис. м3); бутани (загальні запаси – 119 тис. т, у тому числі 

балансові запаси – 18 тис. т); етан (загальні запаси – 110 тис. т, у тому числі балансові запаси 

– 17 тис. т); пропан (загальні запаси – 205 тис. т, у тому числі балансові запаси – 31 тис. т).  
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Загальні запаси нафти на 01.01.2020 року складали 1298,0 тис. т, з них балансові запаси 

– 75,0 тис. т. Загальні запаси газу природного на 01.01.2020 року складали 579 млн. м3, з них 

балансові запаси – 89,0 млн. м3. 

Нафтогазове родовище, експлуатація (видобування) якого планується у майбутньому: 

Скрипалівська площа – родовище, що перебуває у стадії геологічного вивчення, у тому 

числі дослідно-промислової розробки родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу. В 

межах площі досліджень, що становить 7590 га, перспективи нафтогазоносності пов’язані з 

серпухівськими та візейськими відкладами нижнього карбону. 

Надрокористувачем виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Веспен» 

державна реєстрація: місто Київ). Родовище розташоване на відстані 8 км у східному 

напряму від міста Ромни.  

Промислова розробка родовища передбачає видобування нафти та природного газу з 

загальними перспективами ресурсів нафти до 350 тис. т.  

 

Торф’яні родовища 

Структура торф’яних родовищ, що не розробляються 

Родовище 

Загальні запаси 

(01.01.2018 рік), 

тис. т 

Розташування 

Ступінь 

промислового 

освоєння 

Роменське 

родовище 
1 742,0 

на північному заході від села Рогинці східніше 

села Заїзд 
резервні 

Родовище - 

Герасимівка 1 
48,0 

у західному напряму від села Герасимівка на 

сході від міста Ромни 

перспективні для 

розвідки ділянки 

для шахт 

Родовище Сула дані відсутні 

на південному заході від села Москалівка 

(Біловодський старостат) в межах територій 

гідрологічного заказника загальнодержавного 

значення "Біловодський"  

прогноз 

Родовище Засулля дані відсутні на південно-східній околиці міста Ромни осушені 

Родовище 

Вовківці 
дані відсутні на сході від села Вовківці осушені 

Родовище 

Вовківці 2 
дані відсутні 

на сході від села Вовківці північніше від села 

Правдюки 
резервні 

 

Неметалічні корисні копалини 

Неметалічні корисні копалини Роменської громади представлені родовищами: 

- нерудних корисних копалин для будівельної галузі: суглинку та гіпсу (цегельно-

черепична сировина), піску (сировина для будівельних розчинів); 

- гірничнохімічних ресурсів: сапропелю (сировина для органо-мінеральних 

добрив), солі кам’яної (сировина для кухонної солі).  

Поклади суглинку представлені 5 родовищами, найбільшим за загальними запасами 

серед яких є Роменське-1, що не розробляється. 

 

Структура родовищ суглинку 

Родовище 
Загальні запаси 

(01.01.2018 рік), тис. м3 
Розташування Стан освоєння 

Процівське 678,83 
на південному сході від села Лучки у відстані 

1 км на північний схід від міста Ромни 

розробляється (ТОВ 

"Варіант С" ЄДРПОУ 

33197706) 

Великобубнівське 497,00 на південному заході від села Великі Бубни не розробляється 

Роменське 1 108,60 
на північному сході від місто Ромни 

південніше села Лучки 
не розробляється 

Роменське-1 3 315,30 на північному заході від села Плавинище  не розробляється 

Миколаївське 1 176,00 на сході від села Миколаївка не розробляється 

Всього 6 775,73     
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Процівське родовище суглинку розробляється з 1959 року. Родовище розташоване в 

межах міста Ромни на відстані 1 км на північний схід від міста.  

На родовищі проваджується господарська діяльність ТОВ «Варіант С». Метою 

користування надрами є видобування суглинків придатних для виробництва цегли 

керамічної рядової повнотілої.  

Площа спеціального дозволу на користування надрами складає 11,4 га. Ведення 

планової діяльності здійснюється в межах спеціального дозволу на користування надрами 

№4146 від 14.12.2006 року, строк дії якого становить – 14.12.2026 року.  

Загальні запаси суглинку на 01.01.2018 року складали 678,83 тис. м3. Видобуток 

суглинку за 2017 рік становив 10,25 тис. м3.  

Інші родовища суглинку не розробляються, але мають геологічні запаси. 

Загальні запаси покладів піску представлені Попівським родовищем, що розташоване на 

південному сході від села Попівка у західному напряму від села Біловод, складають 719 тис. 

м3.  

Загальні запаси покладів гіпсу представлені Роменським родовищем, що розташоване у 

східному напряму від села Герасимівка, складають 576 тис. т. 

Поклади сапропелі представлені родовищами, що мають загальні геологічні запаси 

ресурсів – 76,0 тис. т, але не розробляються: 

- родовище Бацмани, що розташоване вздовж річки Олава на південному сході від села 

Гаврилівка на північному заході від села Бацмани, має загальні запаси ресурсів – 40,0 

тис. т. 

- родовище Овлаші, що розташоване на північній околиці села Москівщина у північно-

західному напряму від міста Ромни, має загальні запаси ресурсів – 36,0 тис. т. 

Роменське родовище, що розташоване у північному напряму від села Шилівське та має 

поклади солі кам’яної із загальними балансовими запасами 435900 тис. т, не розробляється. 

 

Води підземні 

Ділянка Роменського родовища, що розташована  на північно-західній околиці міста 

Ромни (мікрорайон «Процівка»), має 5 свердловин (Свердловини №3, №4, №5, №6, №8) 

видобування вод підземних питних і технічних.  

На родовищі проваджується господарська діяльність Дочірнім підприємством «Аква-

Сервіс» ПП «Еліпс». Метою користування надрами є видобування вод підземних питних і 

технічних.  

Ведення планової діяльності здійснюється в межах спеціального дозволу на 

користування надрами №4217 від 22.02.2007 року, строк дії якого закінчився 22.02.2021 

року. На сьогоднішній день в реєстрі відомостей про об’єкти обліку з державного кадастру 

зареєстрована заява про продовження дії спеціального дозволу на користування надрами 

№13336/02/11-20 від 02.11.2020 року.  

Загальні запаси вод питних і технічних на 01.01.2020 року складають 46,7 тис. м3/добу, 

у тому числі балансові запаси – 13,1 тис. м3/добу. Фактичний видобуток вод за 2019 рік 

становив 2,89 тис. м3/добу. 

 

Кліматичні умови 

Роменська міська територіальна громада за кліматичним районуванням відноситься до 

західного кліматичного району. Клімат району помірно континентальний з теплим і вологим 

літом та м’якою і хмарною зимою. Зима м’яка, нестійка з похмурою погодою та частими 

туманами. Найхолоднішим місяцем є січень (середня місячна температура складає -6,2 

градуси), найтеплішим – липень (середньомісячна температура складає 19,4 градуси). 

Початок осінніх заморозків спостерігається у другій половині вересня, кінець весняних 

заморозків – в кінці квітня або на початку травня.  

Середня тривалість теплого періоду складає 185 днів. Глибина промерзання ґрунту 

досягає 1 м. Переважним напрямом вітру в зимовий період є східні вітри, а в літній – 

північні. Середньорічна швидкість вітру складає 2,3 м/сек., взимку збільшується до 2,7 

м/сек., влітку зменшується до 1,7 м/сек. Вітри зі швидкістю 25 м/сек. можливі 1 раз за 20 

років.  
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Вологість повітря в середньому за рік складає 78%. В теплий період року (квітень-

жовтень) спостерігаються дні з відносною вологістю (73% і нижче). З листопада по березень 

спостерігаються дні з відносною вологістю 85% і більше. В цей період створюються 

дискомфортні умови. Кількість опадів за рік складає 619 мм.  

Лісостепова зона характеризується найбільшою кількістю атмосферних опадів. 

Загальна кількість днів з опадами – 175, з них 60 випадає у вигляді твердих опадів (снігу). В 

окремі роки, в літній сезон, спостерігаються бездощові періоди, які нерідко наносять шкоди 

сільському господарству. Вірогідність наступу таких періодів складає 30-40%. 

 

1.4 Адміністративно-територіальний поділ, формування старостинських округів 

 

Роменська міська територіальна громада була створена відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження адміністративних центрів та затвердження 

територій територіальних громад Сумської області» від 12.06.2020 року №723-р. До складу 

Роменської міської територіальної громади входять 16 адміністративно-територіальних 

одиниць. Роменська міська територіальна громада нараховує 75 населених пунктів. 

Місто Ромни є адміністративним центром Роменської громади; відстань від міста до 

адміністративного центру області – місто Суми – по автомобільній дорозі національного 

значення складає 104 км; до адміністративного центру сусідньої громади – міста Конотоп – 

67 км, до столиці України – міста Києва – 228 км; до міжнародного аеропорту «Бориспіль» - 

218 км; до залізничних станцій прямування пасажирських поїздів – 104 км до Сумського 

залізничного вокзалу, 67 км до Конотопського залізничного вокзалу. 

 

Адміністративно-територіальний устрій Роменської громади 

Адміністративно-територіальна одиниця 
Чисельність населення, осіб 

Площа, км2 

Кількість 

населених 

пунктів 01.01.2002 01.01.2021 

Роменська міська рада 50 929 38 718 28,68 3 

місто Ромни 50 448 38 305 
  

селище Лучки, село Колесникове 481 413 
  

Ріпчанський старостат 1 013 664 47,27 3 

село Ріпки 496 367 18,03 
 

село Мокіївка 390 237 18,74 
 

село В'юнне 127 60 10,50 
 

Малобубнівський старостат 1 007 747 45,70 2 

село Малі Бубни 442 287 19,40 
 

село Бацмани 565 460 26,30 
 

Галківський старостат 1 284 680 61,07 4 

село Галка 516 270 25,85 
 

село Плужникове 23 3 0,28 
 

село Заїзд 143 66 5,64 
 

село Ведмеже 602 341 29,30 
 

Рогинський старостат 1 474 1 062 56,10 2 

село Рогинці 1 325 991 42,90 
 

село Авраменкове 149 71 13,20 
 

Миколаївський старостат 2 051 1 628 66,20 5 

село Миколаївка 598 510 19,00 
 

село Горове 144 410 18,00 
 

село Житне 629 522 14,00 
 

село Калинівка 576 108 8,00 
 

село Погреби 104 78 7,20 
 

Перехрестівський старостат 2 300 1 899 84,50 9 

село Перехрестівка 1 156 1 062 14,50 
 

село Олексіївка 273 204 10,80 
 

село Левондівка 228 170 11,70 
 

село Малярівщина 69 38 8,40 
 

село Савойське 10 5 6,40 
 

село Кашпури 535 406 13,90 
 

село Зюзюки 22 14 8,40 
 

село Кузьменкове 4 0 6,30 
 

село Бойкове 3 0 4,10 
 

Довгополівський старостат 1 774 1 634 42,13 5 

село Довгополівка 293 235 10,13 
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Адміністративно-територіальна одиниця 
Чисельність населення, осіб 

Площа, км2 

Кількість 

населених 

пунктів 01.01.2002 01.01.2021 

село Левченки 187 139 8,00 
 

село Кропивинці 82 29 6,00 
 

село Овлаші 1 140 1 159 15,00 
 

село Москівщина 72 72 3,00 
 

Біловодський старостат 1 370 1 035 54,60 5 

село Біловод 1 015 802 36,20 
 

село Веселий Степ 1 2 1,80 
 

село Марківське 72 45 3,60 
 

село Москалівка 180 120 8,70 
 

село Попівка 102 66 4,30 
 

Коржівський старостат 1 470 969 71,25 5 

село Коржі 825 594 32,50 
 

село Ярмолинці 428 256 28,00 
 

село Піски 149 95 4,75 
 

село Зеленівщина 51 21 4,00 
 

село Садове 17 3 2,00 
 

Бобрицький старостат 1 962 1 867 53,20 4 

село Бобрик 1 873 1 693 45,80 
 

село Біловодське 59 167 3,40 
 

село Новокалинівка 14 5 1,30 
 

село Лукашове 16 2 2,70 
 

Погожокриницький старостат 1 242 911 84,07 7 

село Погожа Криниця 525 431 17,28 
 

село Степурине 51 38 9,33 
 

село Галенкове 73 30 9,11 
 

село Яковенкове 27 13 2,10 
 

село Заруддя 425 318 31,31 
 

село Велике 42 52 9,95 
 

село Мале 99 29 4,99 
 

Пустовійтівський старостат 3 613 2 913 98,23 10 

село Пустовійтівка 1 249 1 072 20,50 
 

село Герасимівка 1 212 1 149 14,62 
 

село Вовківці 493 309 14,14 
 

село Правдюки 304 219 12,04 
 

село Скрипалі 29 9 10,11 
 

село Шилівське 3 1 3,83 
 

село Зінове 31 6 8,69 
 

село Сененкове 136 65 6,80 
 

село Загребелля 129 78 7,30 
 

село Кононенкове 27 5 0,20 
 

Плавинищенський старостат 1 458 1 414 27,84 2 

село Плавинище 1 138 1 077 18,70 
 

село Борозенка 320 337 9,14 
 

Великобубнівський старостат 1 999 1 464 74,22 3 

село Великі Бубни 1 328 1 064 39,89 
 

село Посад 411 271 20,52 
 

село Матлахове 260 129 13,81 
 

Гаврилівський старостат 1 224 748 75,32 6 

село Гаврилівка 647 394 38,72 
 

село Салогубівка 333 235 15,50 
 

село Ненадіївка 26 8 3,00 
 

село Чижикове 61 35 4,20 
 

село Королівщина 104 52 9,40 
 

село Миколаївське 53 24 4,50 
 

Всього 76 170 58 353 970,38 75 

 

Найбільшими за чисельністю серед сільського населення є Пустовійтівський (2913 

жителів), Перехрестівський (1899 жителів), Бобрицький (1867 жителів), Довгополівський 

(1634 жителя) старостати. Найменшими територіями за кількістю чисельності населення є 

Ріпчанський (664 жителів), Галківський (680 жителів) та Малобубнівський (747 жителів) 

старостати. Місто Ромни відноситься до міст обласного значення та є четвертим за 

чисельністю населення міст Сумської області після міста Суми (259 660 жителів), міста 

Конотоп (84 787 жителів), міста Шостка (73 197 жителів) та міста Охтирка (47 216 жителів).  
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Структура розселення жителів Роменської громади 

 

На території громади переважає міське населення, частка якого становить 65,6%; 

частка сільського населення складає 34,4%. Структура розселення жителів Сумської області 

має вигляд: міське населення – 69,6%, сільське населення – 30,4%. Порівняння показників 

розселення говорить про достатньо рівномірний розподіл жителів на міське та сільське 

населення. 

Ступінь населеності кожного окремого населеного пункту, міста Ромни та загальної 

території громади можна представити у вигляді коефіцієнту щільності населення, що 

розраховується відношенням чисельності населення до відповідної площі адміністративно-

територіальної одиниці. 

 

Щільність населення Роменської громади  

Адміністративно-територіальна одиниця 
Чисельність населення, 

осіб 
Площа, км2 

Щільність 

населення, осіб/км2 

Роменська міська рада 38 718 28,68 1 350 

Ріпчанський старостат 664 47,27 14 

Малобубнівський старостат 747 45,70 16 

Галківський старостат 680 61,07 11 

Рогинський старостат 1 062 56,10 19 

Миколаївський старостат 1 628 66,20 25 

Перехрестівський старостат 1 899 84,50 22 

Довгополівський старостат 1 634 42,13 39 

Біловодський старостат 1 035 54,60 19 

Коржівський старостат 969 71,25 14 

Бобрицький старостат 1 867 53,20 35 

Погожокриницький старостат 911 84,07 11 

Пустовійтівський старостат 2 913 98,23 30 

Плавинищенський старостат 1 414 27,84 51 

Великобубнівський старостат 1 464 74,22 20 

Гаврилівський старостат 748 75,32 10 

Всього по громаді 58 353 970,38 60 

 

Найвищий показник щільності має місце у міській місцевості та становить 1350 

жителів на 1 км2, у сільських населених пунктах щільність становить 60 жителів на 1 км2.  

 

Порівняння щільності населення серед міст Сумської області 

Адміністративно-територіальна одиниця Чисельність населення, осіб Площа, км2 
Щільність 

населення, осіб/км2 

Ромни 38 718 28,68 1 350 

Суми 259 660 95,39 2 722 

міське населення, %

сільське населення, %
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Конотоп 84 787 43,78 1 937 

Шостка 73 197 43,69 1 675 

Охтирка 47 216 30,00 1 574 

 

Низька урбанізація та низька щільність населення особливо сільської місцевості 

створює несприятливі умови та розширює проблеми розвитку територій, пов’язаних з 

обмеженістю людського капіталу. 

 

1.5 Містобудівна документація 

 

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на 

місцевому рівні, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування та 

забудови території населеного пункту. Необхідність розробки генерального плану 

обумовлена змінами, які відбуваються в соціально-економічній діяльності громад та з 

урахуванням змін до нормативно-законодавчих документів, у тому числі визначенням 

принципових напрямів розвитку, планування, забудови й іншого використання території 

населених пунктів в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, 

громадських та приватних потреб. 

Планування територій полягає у необхідності удосконалення управління 

територіальним розвитком населених пунктів на основі сучасного містобудівного 

законодавства, врахування нових соціально-економічних та містобудівних передумов, 

пов’язаних з процесами приватизації загальнодержавного та комунального майна, земель 

населених пунктів тощо.  

Генеральний план міста Ромни (оновлення (коригування) генерального плану з 

розробленням плану зонування території міста) розроблено ДП Науково-дослідним і 

проєктним інститутом містобудування ДП НДПІ «Містобудування» у 2014 році. 

У розділах генерального плану, згідно з умовами та вимогами, щодо забезпечення 

реалізації державних завдань розвитку, планування, забудови та іншого використання 

території міста Ромни, визначені: стратегія розвитку населеного пункту, у тому числі 

розрахункові параметри демографічного, економічного та соціального розвитку; напрями 

територіального розвитку; формування транспортної інфраструктури; функціонально-

планувальна структура міста Ромни; розвиток інженерної інфраструктури; характеристика 

природних умов та інженерної підготовки й захисту території міста. В генеральному плані 

визначений прогнозний період до 2031 року та проведені розрахунки (зокрема при 

плануванні житлової та громадської забудови) на позапрогнозний період, з огляду на те, що 

строк дії генерального плану не обмежується у часі.  

Затверджений у чинному порядку генеральний план є обов’язковим документом для 

всіх підприємств, установ, організацій, які здійснюють будівництво на території міста, а 

також при інших напрямах використання землі в проєктних межах міста. 

Містобудівна документація сільських населених пунктів представлена: 

- Генеральним планом села Плавинище, розробленим ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» у 

2016 році на замовлення та відповідно до технічного завдання Плавинищенської 

сільської ради. Генеральний план поєднаний зі схемою проєктних планувальних 

обмежень. 

- Генеральним планом села Москалівка, розробленим ТОВ «Укргруппроект Плюс» у 

2020 році згідно з рішенням Біловодської сільської ради сьомого скликання п’ятдесят 

першої сесії від 20.12.2019 року на замовлення та відповідно до технічного завдання. 

В генеральному плані визначений прогнозний етап до 2040 року, проте строк дії 

генерального плану не обмежується. 

 

Наявність містобудівної документації інших сільських населених пунктів громади 

Адміністративно-територіальна одиниця Рік розроблення генерального плану 

Біловодський старостат 
 

село Біловод 1982 

Бобрицький старостат 
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село Бобрик 1971 

Великобубнівський старостат 
 

село Великі Бубни 1979 

село Посад 1972 

село Матлахове 1970 

Гаврилівський старостат 
 

село Гаврилівка 1979 

село Салогубівка 1971 

село Королівщина 1971 

Галківський старостат 
 

село Плужникове 1970 

Довгополівський старостат 
 

село Довгополівка 1971 

село Левченки 1970 

Коржівський старостат 
 

село Коржі 1971 

село Ярмолинці 1971 

Малобубнівський старостат 
 

село Малі Бубни 1970 

село Бацмани 1990 

Миколаївський старостат 
 

село Миколаївка 1981 

село Калинівка 1971 

село Житне 1975 

Перехрестівський старостат 
 

село Перехрестівська 1969 

село Кашпури 1979 

Погожокриницький старостат 
 

село Погожа Криниця 1989 

село Заруддя 1989 

Пустовійтівський старостат 
 

село Пустовійтівка 1982 

село Сененкове 1971 

село Правдюки 1972 

село Герасимівка 1975 

Ріпчанський старостат 
 

село Ріпки 1971 

село Мокіївка 1971 

Рогинський старостат 
 

село Рогинці 1988 

 

На сьогоднішній день стан забезпечення мiстобудiвною документацією сільських 

населених пунктів Роменської громади є достатньо складним, значно відстає від сучасних 

потреб у документації, гальмує сталий розвиток населених пунктів та територій, стримує 

інвестиційні пропозиції. 

Відсутність сучасної містобудівної документації приводить до хаотичної забудови 

населених пунктів, неефективного використання територій, стримує реалізацію 

інвестиційних проєктів. 

Затверджені у чинному порядку генеральні плани є обов’язковими документами для 

всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території відповідних населених 

пунктів, а також при використанні землі в проєктних межах територій і, в результаті, 

сприяють ефективному управлінню територіальним розвитком населених пунктів. 

 

1.6 Демографічна ситуація, ринок праці 

 

Демографічна ситуація 

Місто Ромни є адміністративним центром Роменської міської територіальної громади 

та найбільшим за чисельністю населеним пунктом громади. Місто Ромни є четвертим за 

чисельністю населення міст Сумської області після міста Суми (259 660 осіб), міста Конотоп 
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(84 787 осіб), міста Шостка (73 197 осіб) та міста Охтирка (47 216 осіб). На території громади 

переважає міське населення, частка якого становить 65,6%; частка сільського населення 

складає 34,4%. Розподіл жителів громади за місцем проживання у міській та сільській 

місцевості є достатньо однорідним відповідно до розподілу жителів міської та сільської 

місцевості Сумської області, який складає 69,6% та 30,4% відповідно. 

 

  

Розподіл жителів за місцем проживання 

 

За останні п’ять років демографічна ситуація в Сумській області свідчить про наявну 

тенденцію депопуляції або зменшення відтворення населення. З метою оцінки демографічної 

ситуації Роменської громади, були проаналізовані офіційні дані чисельності жителів 

сільських населених пунктів громади відповідно до інформації, зазначеної у паспортах 

сільських старостатів у динаміці за період з 2017 по 2020 роки.   

Для аналізу демографічного стану міста Ромни були використані офіційні статистичні 

дані Головного управління статистики у Сумській області у ретроспективній динаміці з 2017 

по 2020 роки.  

 

Динаміка чисельності населення Роменської громади 

Адміністративно-територіальна 

одиниця 

Чисельність населення, осіб 
Базисний 

темп 

скорочення 

(2021/2002), % 01.01.2002 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Роменська міська рада 50 929 40 917 40 506 39 944 39 363 38 718 
 

базисний темп скорочення населення, %     -1,0 -2,4 -3,8 -5,4 -24,0 

міське населення 50 448 40 497 40 088 39 532 38 947 38 305 
 

базисний темп скорочення населення, % 
 

  -1,0 -2,4 -3,8 -5,4 -24,1 

сільське населення 481 420 418 412 416 413 
 

базисний темп скорочення населення, % 
  

-0,5 -1,9 -1,0 -1,7 -14,1 

Сільські населені пункти 25 241 21 124 20 922 20 776 20 419 19 635 
 

базисний темп скорочення населення, %     -1,0 -1,6 -3,3 -7,0 -22,2 

Ріпчанський старостат 1 013 719 712 677 670 664 
 

базисний темп скорочення населення, % 
  

-1,0 -5,8 -6,8 -7,6 -34,5 

Малобубнівський старостат 1 007 797 791 769 760 747 
 

базисний темп скорочення населення, % 
  

-0,8 -3,5 -4,6 -6,3 -25,8 

Галківський старостат* 1 284 701 698 692 689 680 
 

Розподіл населення Роменської громади

міське населення, %

сільське населення, %

Розподіл населення Сумської області

міське населення, %

сільське населення, %



39 

 

Адміністративно-територіальна 

одиниця 

Чисельність населення, осіб 
Базисний 

темп 

скорочення 

(2021/2002), % 01.01.2002 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

базисний темп скорочення населення, % 
  

-0,4 -1,3 -1,7 -3,0 -47,0 

Рогинський старостат 1 474 1 556 1 536 1 514 1 422 1 062 
 

базисний темп скорочення населення, % 
  

-1,3 -2,7 -8,6 -31,7 -28,0 

Миколаївський старостат 2 051 1 642 1 648 1 656 1 648 1 628 
 

базисний темп скорочення населення, % 
  

0,4 0,9 0,4 -0,9 -20,6 

Перехрестівський старостат** 2 300 1 996 1 996 1 996 1 996 1 899 
 

базисний темп скорочення населення, % 
  

0,0 0,0 0,0 -4,9 -17,4 

Довгополівський старостат 1 774 1 636 1 634 1 655 1 636 1 634 
 

базисний темп скорочення населення, % 
  

-0,1 1,2 0,0 -0,1 -7,9 

Біловодський старостат 1 370 1 132 1 110 1 091 1 074 1 035 
 

базисний темп скорочення населення, % 
  

-1,9 -3,6 -5,1 -8,6 -24,5 

Коржівський старостат** 1 470 972 972 972 972 969 
 

базисний темп скорочення населення, % 
  

0,0 0,0 0,0 -0,3 -34,1 

Бобрицький старостат 1 962 1 994 1 970 1 949 1 905 1 867 
 

базисний темп скорочення населення, % 
  

-1,2 -2,3 -4,5 -6,4 -4,8 

Погожокриницький старостат 1 242 939 934 929 929 911 
 

базисний темп скорочення населення, % 
  

-0,5 -1,1 -1,1 -3,0 -26,7 

Пустовійтівський старостат*** 3 613 2 908 2 854 2 840 2 813 2 765 
 

базисний темп скорочення населення, % 
  

-1,9 -2,3 -3,3 -4,9 -23,5 

Плавинищенський старостат*** 1 458 1 655 1 623 1 627 1 571 1 562 
 

базисний темп скорочення населення, % 
  

-1,9 -1,7 -5,1 -5,6 7,1 

Великобубнівський старостат 1 999 1 687 1 654 1 619 1 578 1 464 
 

базисний темп скорочення населення, % 
  

-2,0 -4,0 -6,5 -13,2 -26,8 

Гаврилівський старостат** 1 224 790 790 790 756 748 
 

базисний темп скорочення населення, % 
  

0,0 0,0 -4,3 -5,3 -38,9 

Всього по громаді 76 170 62 041 61 428 60 720 59 782 58 353 
 

базисний темп скорочення населення, %     -1,0 -2,1 -3,6 -5,9 -23,4 

Сумська область 1 299 746 1 104 529 1 094 284 1 081 418 1 068 247 1 053 452 
 

базисний темп скорочення населення, %     -0,9 -2,1 -3,3 -4,6 -18,9 

 

За методикою статистичних спостережень населення та міграції динаміка зміни 

чисельності населення визначається наявним населенням, яке на момент перепису або 

щорічних розрахункових даних перебуває на певній території, враховуючи тимчасово 

проживаючих (за умови їхньої відсутності у постійному місці проживання не більше ніж 12 

місяців). 

Виходячи з вищенаведеного, для визначення кількості жителів на дати, інформація на 

які відсутня, застосовуються показники чисельності на найближчі дати з припущенням про 

те, що фактичні коливання чисельності зазначених населених пунктів суттєво не 

відрізняються та не впливають на загальну тенденцію динаміки зміни чисельності населення 

сільської місцевості. 

Базисний темп приросту показує відносну (відсоткову) величину, що відображає 

збільшення чи зменшення показника, який порівнюється, з показником, який взятий за базу 

порівняння. В динаміці чисельності населення за досліджуваний період за базу порівняння 

прийнятий показник на 01.01.2017 року.  

Загальний базисний темп скорочення чисельності населення по громаді за період з 2017 

по 2021 роки становить 5,9%, що на 1,3% більше, ніж темп скорочення чисельності 

населення по Сумській області, який складає 4,6%.  
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Динаміка чисельності населення Роменської громади 

 

 
Темп скорочення чисельності населення 

 

Скорочення населення Роменської громади відбувається швидше, ніж скорочення 

населення по Сумській області, що є суттєвим негативним фактором соціально-економічного 

розвитку територій. 

 

 

Показники скорочення чисельності населення 

Адміністративно-

територіальна одиниця 

  Чисельність населення, осіб Темп 

скорочення 

(2021/2002), 

% 
01.01.2002 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Роменська міська територіальна громада 
 

Міське населення 50 448 40 497 40 088 39 532 38 947 38 305 
 

базисний темп скорочення населення, 

%   
-1,0 -2,4 -3,8 -5,4 -24,1 

ланцюговий темп скорочення 

населення, % 
    -1,0 -1,4 -1,5 -1,6 

 

Сільське населення 25 722 21 544 21 340 21 188 20 835 20 048 
 

40 917 40 506 39 944 39 363
38 718

21 124 20 922 20 776 20 419 19 725

62 041 61 428 60 720 59 782 58 443

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

Чисельність населення Роменської міської ради, осіб

Чисельність населення сільських старостатів, осіб

Чисельність населення Роменської громади, осіб

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

Темп скорочення населення Роменської громади, %

Темп скорочення населення Сумської області, %
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базисний темп скорочення населення, 

%   
-0,9 -1,7 -3,3 -6,9 -22,1 

ланцюговий темп скорочення 

населення, %   
-0,9 -0,7 -1,7 -3,8 

 

Сумська область 
 

Міське населення 842 897 759 139 754 187 747 851 741 430 733 310 
 

базисний темп скорочення населення, 

%   
-0,7 -1,5 -2,3 -3,4 -13,0 

ланцюговий темп скорочення 

населення, % 
    -0,7 -0,8 -0,9 -1,1 

 

Сільське населення 456 849 345 390 340 097 333 567 326 817 320 142 
 

базисний темп скорочення населення, 

%   
-1,5 -3,4 -5,4 -7,3 -29,9 

ланцюговий темп скорочення 

населення, % 
    -1,5 -1,9 -2,0 -2,0 

 

 

З метою визначення загального базисного темпу скорочення чисельності населення 

громади у довгостроковому ретроспективному періоді були використані дані офіційного 

результату перепису населення на 01.01.2002 року за аналітичними даними Інституту 

демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної Академії Наук України. 

Базисний темп скорочення населення Роменської громади близько за двадцятирічний 

період становив 23,4%, у тому числі скорочення міського населення – 24,1%, скорочення 

сільського населення – 22,2%. Скорочення чисельності Сумської області – 18,9%, у тому 

числі скорочення міського населення – 13,0%, скорочення сільського населення – 29,9%. 

Швидкість зменшення кількості жителів міста Ромни значно вища, ніж відповідний показник 

скорочення чисельності міського населення Сумської області. В сільській місцевості громади 

скорочення відбувається повільніше, ніж по Сумській області. 

Ланцюговий темп приросту показує відносну (відсоткову) величину, що відображає 

збільшення чи зменшення показника за певний період, який порівнюється з показником за 

попередній досліджуваний період.  

 

 
Ланцюгові темпи скорочення чисельності населення Роменської громади 

 

За період з 2017 по 2021 роки спостерігається негативна динаміка стійкого поступового 

зростання показників скорочення як міського, так і сільського населення по населеним 

пунктам Роменської громади та Сумської області. Швидкість скорочення чисельності міста 

Ромни є суттєво вищою, ніж зменшення чисельності міського населення по Сумській 

області. Сплеск скорочення жителів сільських населених пунктів громади спостерігається у 

2020 році та перевищує зазначений показник по Сумській області на 1,8%.   

Міграційний рух населення представляє собою демографічний процес, що змінює 

чисельність і склад населення за рахунок його територіального переміщення та визначається 

показниками міграційного приросту або скорочення населення, як різниця між кількістю 

прибулих на певну територію та кількістю вибулих за її межі. 

 

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

Ланцюговий темп скорочення міського населення, %

Ланцюговий темп скорочення сільського населення, %
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Показники загального приросту / скорочення населення 

Період 

Природний 

приріст (+) / 

скорочення (-), 

осіб 

Темп 

приросту 

природного 

скорочення, 

% 

Міграційний 

приріст (+) / 

скорочення (-), 

осіб 

Темп 

приросту 

міграційного 

скорочення, 

% 

Загальний 

приріст (+) / 

скорочення (-) 

населення, 

осіб 

Сумська область 

2017 -9 514   -731   -10 245 

2018 -10 763 13,1 -2 103 187,7 -12 866 

2019 -10 921 1,5 -2 250 7,0 -13 171 

2020 -14 795 35,5 -1 826 -18,8 -16 621 

Роменський район 

2017 -490   -89   -579 

2018 -444 -9,4 -176 97,8 -620 

2019 -441 -0,7 -216 22,7 -657 

2020 -480 8,8 -150 -30,6 -630 

Роменська міська рада 

2017 -388   -23   -411 

2018 -412 6,2 -150 552,2 -562 

2019 -437 6,1 -144 -4,0 -581 

2020 -545 24,7 -100 -30,6 -645 

 

За відсутності деталізованої інформації природного приросту (скорочення) чисельності 

сільських населених пунктів громади, з метою аналізу загальної зміни чисельності населення 

в регіоні застосовані статистичні дані Головного управління статистики у Сумській області 

за період з 2017 року по 2020 рік. Темп приросту визначається ланцюговим відсотковим 

показником зміни чисельності населення (природної / міграційної), що розраховується 

значенням поточного року, що порівнюється з попереднім. Природне скорочення 

спостерігається за всіма адміністративно-територіальними  одиницями за досліджуваний 

період. 

Структура міграційного скорочення населення має інакшу неоднорідну тенденцію. 

Максимальний абсолютний показник міграційного скорочення населення по Сумській 

області становив 2 250 осіб у 2019 році, який поступово зростав з 2017 року; у 2020 році 

міграція була на 18,8% нижча за попередній рік. Спостерігається незначне зниження 

негативної динаміки міграційного скорочення чисельності населення міста Ромни з 2018 

року по 2020 рік на 33,3%. У сільській місцевості спостерігалось зростання міграційного 

відтоку з 2017 по 2019 рік; за 2020 рік показник скорочення населення знизився на 30,6%.  

Незначні коливання не впливають на тенденцію загального скорочення чисельності 

населення громади, яке визначається сумуванням природного приросту (скорочення) та 

міграційного приросту (скорочення). Спостерігається суттєва негативна динаміка скорочення 

як міського, так і сільського населення.  

 

 

 

Ринок праці 

Протягом останніх років політика розвитку ринку праці та трудових ресурсів була 

направлена на ліквідацію прихованого безробіття (зниження «детінізації» ринку праці) та 

забезпечення повної продуктивної зайнятості, впровадження стимулюючих заходів 

створення нових робочих місць, підтримку підприємництва з метою само зайнятості 

населення, удосконалення цільових місцевих програм, направлених на підвищення 

зайнятості в пріоритетних галузях та сферах діяльності на території громади. 

Глобальна пандемія коронавірусу COVID-19 мала значний негативний вплив на 

розвиток ринку праці як в світі, так і в Україні, у тому числі фактичного скорочення 

зайнятості, зростання кількості безробітних, зменшення доходів самозайнятих осіб, у тому 

числі за рахунок втрат доходів фізичних осіб-підприємців.  
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Рівень безробіття населення, визначений за методологією МОП, показує відношення 

кількості безробітних віком від 15 років і старше до робочої сили (економічно активного 

населення) зазначеного віку або відповідної соціально-демографічної групи. Загальний 

рівень безробіття населення по Сумській області у 2020 році становив 9,4% (найвищий 

показник з 2017 року: 2017 рік – 9,1%, 2018 рік – 8,7%, 2019 рік – 7,7%), у тому числі серед 

жінок – 8,1%, серед чоловіків – 10,7%. Рівень безробіття в сільській місцевості є значно 

вищим за безробіття в міській та у 2020 році становив 11,5% та 8,4% відповідно.  

Статистичну інформацію щодо рівня одержуваних заробітних плат можна умовно 

поділити на доходи зайнятого населення у місті Ромни та сільській місцевості. Враховуючи 

той факт, що формування статистичних спостережень Головним управлінням статистики у 

Сумській області здійснювалось за районуванням до формування об’єднаних територіальних 

громад, у тому числі за 2020 рік, середньомісячна заробітна плата сільської місцевості 

проаналізована за даними Роменського району, яка відображає реальні показники доходів 

зайнятого сільського населення, у тому числі на території новоствореної Роменської 

територіальної громади.  

 

Динаміка показників середньомісячної заробітної плати 

Адміністративно-територіальна 

одиниця 

Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Роменська міська рада 3 643 5 162 6 235 7 245 8 213 

 темп приросту, %   41,7 20,8 16,2 13,4 

Роменський район 3 554 5 198 6 869 8 142 9 149 

темп приросту, % 
 

46,3 32,1 18,5 12,4 

Сумська область 4 131 5 946 7 324 8 579 9 785 

темп приросту, %   43,9 23,2 17,1 14,1 

  Середньомісячна мінімальна заробітна плата, грн. 

Роменська громада 1 439 3 200 3 723 4 173 4 815 

темп приросту, %   122,4 16,3 12,1 15,4 

  Середньомісячний прожитковий мінімум, грн. 

Роменська громада 1 439 1 663 1 808 1 972 2 156 

темп приросту, %   15,6 8,7 9,1 9,3 

 

Номінальна заробітна плата представляє собою нарахування працівникам у грошовій та 

натуральній формі за відпрацьований час або виконану роботу: тарифні ставки (посадові 

оклади), премії, доплати, надбавки, а також інші види оплати за невідпрацьований час. Вона 

включає обов’язкові відрахування із заробітної плати працівників: податок на доходи 

фізичних осіб, військовий збір. 
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Динаміка середньомісячної заробітної плати в Роменській громаді 

 

Потягом досліджуваного періоду з 2016 по 2020 роки спостерігається динаміка 

збільшення середньомісячної заробітної плати, як міського, так і сільського зайнятого 

населення. Заробітна плата сільського населення суттєво перевищує заробітну плату 

міського населення. Найбільші темпи приросту середньомісячної заробітної плати 

спостерігались у 2017 році, що може бути пояснено суттєвим зростанням середньомісячної 

мінімальної заробітної плати, встановленої відповідно до норм Податкового кодексу 

України. За період з 2018 по 2020 роки темпи приросту заробітної плати зменшуються 

відповідно зменшенню темпів приросту мінімальної заробітної плати та спаду економіки 

через негативні впливи пандемії COVID-19. 

Темпи зростання заробітної плати по місту Ромни є нижчими за відповідні показники 

по Сумській області; зростання заробітної плати сільської місцевості значно вище за 

показники по Сумській області, окрім 2020 року, в якому спостерігається невеликий спад.   

Відповідно до статистичних спостережень заробітні плати жителів громади є несуттєво 

нижчими за загальні заробітні плати по Сумській області.  

 

Середньооблікова кількість штатних працівників 

Адміністративно-територіальна 

одиниця 

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 

2016 2017 2018 2019 2020 

Роменська міська рада 11 044 9 959 9 582 9 561 8 319 

базисний темп скорочення, %   -9,8 -13,2 -13,4 -24,7 

Роменський район 4 699 4 513 4 066 3 823 3 384 

базисний темп скорочення, %   -4,0 -13,5 -18,6 -28,0 

Сумська область 213 967 206 054 201 999 192 751 188 315 

базисний темп скорочення, %   -3,7 -5,6 -9,9 -12,0 

 

Темпи скорочення середньооблікової кількості штатних працівників мають негативну 

тенденцію зростання як на підприємствах громади, так і на підприємствах Сумській області. 

Скорочення штату працівників по Роменській громаді відбувається суттєво швидше за 

загальну тенденцію скорочення по Сумській області.  

 

Заборгованість із виплати заробітної плати 

Адміністративно-територіальна одиниця 
Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн. 

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Роменська міська рада 60,3 1760,2 5296,5 

 

По підприємствах установах та організаціях міста Ромни відслідковується негативна 

тенденція збільшення заборгованості з виплати заробітної плати. Базисний темп приросту 

заборгованості за період з 2019 по 2021 роки становить 8683,6%. 

 

Середньомісячна заробітна плата за окремими видами господарської діяльності 

Окремі види господарської діяльності 
Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн.. 

2017 2018 2019 2020 

Сільське, лісне та рибне господарство 6 525 8 050 9 511 10 594 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 8 739 11 521 15 506 16 413 

Переробна промисловість (середня по 

напряму) 
6 331 7 830 9 339 10 119 

Постачання електроенергії, газу, пари 7 148 8 590 10 629 13 488 

Водопостачання, каналізація, поводження з 

відходами 
4 700 5 466 6 559 7 735 

Державне управління й оборона, обов'язкове 

соціальне страхування 
8 958 11 726 13 085 13 425 

Мінімальна середньомісячна заробітна плата, грн.. 

Операції з нерухомим майном 3 808       
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Окремі види господарської діяльності 
Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн.. 

2017 2018 2019 2020 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 
  4 912 5 308 5 499 

 

Найвища заробітна плата виплачувалась на підприємствах добувної промисловості та 

розроблення кар’єрів; постачання електроенергії, газу, пари; установах і закладах 

державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування. 

Найнижчі заробітні плати виплачувались у галузі тимчасового розміщування й 

організації харчування з 2018 по 2020 роки; у сфері операцій з нерухомим майном у 2017 

році. 

На 01.11.2020 року відділом контролю за додержанням законодавства про працю та 

зайнятість населення Роменської міської ради було зафіксовано створення 279 робочих місць 

з 400 фактично запланованих на 2020 рік.  

Заходи відділу контролю за 2020 рік: 

- легалізовано 64 робочих місця; 

- проведено 3 інспекційні відвідування з питань додержання трудового законодавства в 

частині належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками; 

- проведено 2 позапланові заходи державного контролю з питання додержання 

законодавства про працю в частині виплати розрахункових коштів при звільненні; 

- винесено 2 приписи щодо усунення виявлених порушень трудового законодавства за 

результатами інспекційних відвідувань; 

- складено 2 протоколи на посадових осіб про адміністративне правопорушення; 

- відвідано 76 работодавців, розповсюджено методичні матеріали серед 191 

роботодавця та 196 найманих працівників; 

- розміщено 12 статей на сайті, взято участь у 2 семінарах.  

 

1.7 Інфраструктура громади, особливості розвитку міста та сільських територій 

 

Транспортна інфраструктура 

Дорожньо-транспортна інфраструктура представлена дорогами національного, 

регіонального, територіального та місцевого значення. Із заходу на схід у напряму 

державного кордону через територію громади та місто Ромни проходить національна 

автомобільна дорога Н-07 Київ – Суми – Юнаківка (на місто Курськ, Російська Федерація). Із 

півночі на південь через місто Ромни проходить регіональна автомобільна дорога Р-60 

Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин. Із північного заходу в напряму міста Ромни 

проходить територіальна автомобільна дорога Т-19-16 Ромни – Бубни. Із міста Ромни в 

напряму південного сходу пролягає територіальна дорога Т-19-13 Ромни – Липова Долина – 

Тростянець – Мезенівка. Транспортне сполучення між населеними пунктами громади 

забезпечується наявністю місцевих доріг. Автомобільні дороги з’єднують всі населені 

пункти громади.  

Пасажирські перевезення в місті Ромни здійснюються на 11 міських автобусних 

маршрутах загального користування, що обслуговують 7 суб’єктів господарювання (5 – 

фізичних осіб - підприємців та 2 – юридичні особи) за результатами проведених конкурсів та 

на підставі відповідних укладених договорів. 

 

Структура пасажирських перевезень 

Адміністративно-територіальна 

одиниця 

Перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом, тис. осіб 

2016 2017 2018 2019 

місто Ромни 3 114,8 3 135,5 3 423,4 2 693,9 

базисний темп приросту, % 
 

0,7 9,9 -13,5 

Роменський район 681,2 747,3 867,2 993,3 

базисний темп приросту, % 
 

9,7 27,3 45,8 
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Сумська область 61 376,0 62 951,6 68 798,4 69 416,6 

базисний темп приросту, % 
 

2,6 12,1 13,1 

 

За 2019 рік по місту Ромни спостерігалось значне скорочення пасажиропотоку на 

13,5%. Перевезення пасажирів приміським транспортним сполученням сільських жителів 

значно зросло за період з 2016 року по 2019 рік на 45,8%.  

Приміські пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального 

користування, що не виходять за межі території Роменської громади, здійснюються за 

наступними напрямами: Ромни – Калинівка (протяжність 20,4 км), Ромни – Гаврилівка 

(протяжність 30 км), Ромни – Мале (із заїздом у село Заруддя, протяжність 31 км), Ромни – 

Рогинці (протяжність 21 км), Ромни – Галка (протяжність 31 км), Ромни – Левченки 

(протяжність 14 км), Ромни – Біловоди – Москалівка (протяжність 22 км), Ромни – 

Перехрестівка (протяжність 14,1 км), Ромни – Плавинище (протяжність 7,4 км), Ромни – 

Пустовійтівка – Вовківці (протяжність 16 км), Ромни – Малі Бубни – Бацмани (протяжність 

19,8 км).  

З метою покращення якості перевезень в Роменській міській раді працює робоча група 

з питань дотримання перевізниками умов договорів; за 2020 рік проведено 19 перевірок, на 

порушників з початку року складено 7 актів. Виконавчий комітет Роменської міської ради за 

результатами перевірок вживає заходи щодо покращення перевезень. 

Залізничне сполучення між населеними пунктами забезпечується рухом приміських 

електропоїздів коліями Південної залізниці через залізничні станції: Біловоди, Ромни, 

Рогинці. Залізнична колія з’єднує населені пункти громади з містами Ромодан та Бахмач. На 

північному сході за межами території громади пересадочною залізничною станцією є станція 

у місті Бахмач (Чернігівська область), на півдні за межами території громади – станція у 

місті Ромодан (Полтавська область). Рух пасажирських та регіональних поїздів через місто 

Ромни та інші населені пункти громади обмежений.  

 

Структура вантажних перевезень 

Адміністративно-територіальна одиниця 
Перевезення вантажів автомобільним транспортом, тис. т 

2016 2017 2018 2019 

місто Ромни 233,7 258,4 249,1 249,7 

базисний темп приросту, % 
 

10,6 6,6 6,8 

Роменський район 647,1 820,5 1 021,9 941,6 

базисний темп приросту, % 
 

26,8 57,9 45,5 

Сумська область 11 611,5 12 644,7 12 676,1 12 423,1 

базисний темп приросту, % 
 

8,9 9,2 7,0 

 

Зручне географічне розташування території Роменської громади на перетині основних 

автомобільних магістралей та з’єднання населених пунктів громади із діловими 

адміністративним центрами України та близькість до державного кордону сприяє розвитку 

вантажних перевезень, у тому числі як потенційно привабливої галузі господарювання. 

Динаміка перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 2016 по 2019 роки 

неоднорідна та не має негативної тенденції скорочення. За досліджуваний період 

спостерігається зростання вантажопотоку по всім адміністративно-територіальним 

одиницям. Найбільший приріст має місце в сільській місцевості, що становить з 2016 року по 

2019 рік – 45,5%. 

 

Екологічна інфраструктура 

Для захисту поверхневих вод від забруднення в області функціонує мережа біологічних 

каналізаційних очисних споруд, зокрема: каналізаційні очисні споруди підприємств 

комунальної сфери, закладів охорони здоров’я та освітніх установ, очисні споруди 

промислових підприємств. Забезпечення нормативної очистки зворотних вод на даних 

об’єктах екологічної інфраструктури має для довкілля громади стратегічно важливе 
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значення, у зв’язку з тим, що близько 80 % забруднених зворотних вод області скидаються в 

поверхневі водні об’єкти саме підприємствами комунальної сфери. 

Водовідведення відбувається централізованою системою каналізації по повній 

роздільній схемі з відводом стічних вод на каналізаційні очисні споруди повного 

біологічного очищення для міської забудови; у водонепроникні вигріби, з вивозом стоків на 

зливну станцію каналізаційних очисних споруд територій, зайнятих садибною забудовою 

(сільська місцевість).  

За період з 2016 по 2020 роки на територіях Роменської громади було покращено 

інфраструктуру екологічного захисту водних об’єктів, зокрема: ремонт гідроспоруд ставка в 

селі Малі Буни, капітальний ремонт шлюзу регулятора на річці Ромен біля села Рогинці, 

капітальний ремонт гідроспоруди на водоймі загального користування в межах населеного 

пункту села Великі Бубни; проведені берегоукріплювальні роботи вздовж водойми 

загального користування в межах населеного пункту села Великі Бубни; здійснений 

поточний ремонт греблі ставка в селі Заруддя; здійснено розчищення та поглиблення русла 

річки Ромен (протяжністю 1,0 км) для підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річки біля села Житне; розпочато будівництво очисних споруд в селі 

Біловод. 

Діяльність із забезпечення безперебійного функціонування водопровідно-

каналізаційних мереж здійснюється комунальним підприємством «Міськводоканал». 

Місто Ромни споживає воду для господарських, побутових і пожежних потреб з 

підземних водоносних горизонтів (артезіанських свердловин), яких налічується 5 одиниць. 

Головним ресурсом для міської системи водопостачання є Процівський водозабір. 

Основні об’єкти водопостачання: артсведловини, насосна станція ІІ підйому, станція 

знезалізнення, мережі водопостачання. Мережі водопостачання становлять 88,6 км. Мережі в 

кількості 30 км (33%) було споруджено між 1950 та 1970 рр. і ресурс цих труб вже 

вичерпано. Кількість споживачів послуг централізованого водопостачання станом на 2020 

рік складає 27000 осіб. Середнє добове водоспоживання за 2020 рік склало 2978 м3, 

максимальне добове – 3500 м3. Крім населення міста, водою з міського водопроводу 

користуються підприємства та організації міста. добове споживання води промисловими 

підприємствами міста становить 190,0 м3.  

Мережі централізованого водопостачання зношені, та вичерпали свій ресурс 

використання.  

Систему водовідведення було споруджено в період з 1973 по 1990 роки. Існуюча система 

водовідведення складається з трубопроводів загальною протяжністю 24,3 км та двох 

каналізаційних насосних станцій (КНС), які збудовані у 1973 році та обслуговують 

здебільшого забудову у центрі міста. Конструкція будівель КНС-1 та КНС-2 знаходяться у 

незадовільному стані та потребують капітального ремонту. 

Очисні споруди було збудовано у 1974 році з проектною потужністю 3600 м3/добу. У 

1976 році Роменським молокозаводом введено в експлуатацію другу чергу очисних споруд і 

їх потужність була доведена до 5100 м3/добу. На даний час очисні споруди перебувають у 

незадовільному стані і потребують реконструкції згідно із сучасними стандартами, для 

дотримання вимог до очищення стічних вод.  

На мережах водопровідно-каналізаційного господарства спостерігається велика 

кількість поривів щороку, що в свою чергу приводить до перебоїв в водопостачанні, 

збільшення втрат питної води, виникнення заторів на каналізаційній мережі та збільшення 

аварійних викликів. Тому виникає гостра необхідність в оновленні зношених мереж 

водопостачання та водовідведення, придбання нової комунальної спецтехніки та 

осучаснення основних засобів для надання безперебійних послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення, а також забезпечення комфорту жителів громади. 

Ефективне вирішення комплексу питань, пов'язаних з поводженням з побутовими 

відходами має базуватись на визначенні основних пріоритетів і напрямів з урахуванням 

специфічних особливостей населених пунктів, поєднанні інтересів та зусиль органів 

державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, утворювачів відходів, 

перевізників і контролюючих органів.  
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Загальний обсяг твердих відходів по місту Ромни становить: 28,3 тис. тонн на рік з 

сільської місцевості та 0,943 тис. тонн на рік з територій промислових підприємств.   

Полігон під розміщення твердих побутових відходів для потреб міста Ромни та 

Роменського району розташований в 4 км на схід від околиці міста Ромни, поблизу пагорба-

гори Золотуха, на території Пустовійтівського старостату. Площа ділянки складає 4,88 га. 

Ділянка оточена орними землями з півночі, пасовищем з півдня та сходу і геологічним 

заказником місцевого значення – пагорбом-горою Золотуха на заході. Складування ТПВ 

ведеться без дотримання норм і правил поводження з відходами ТПВ. Перепад висот 

складування складає понад 9,0 м (136-127). Зовнішній укіс за складованих ТПВ складає 

1:0,75, а місцями крутіше. Відсутня добова проміжна ізоляція ТПВ мінеральним ґрунтом.  

На території громади фактично відсутня дієва система та підприємства з утилізації 

побічних неїстівних продуктів тваринництва (трупів тварин, відходів боєнь тощо). Часто 

виявляються стихійні захоронення трупів тварин та їх залишків.  

Важливими природними елементами природоохоронної інфраструктури, які 

забезпечують екологічну стабільність територій громади є об’єкти і території екологічної 

мережі, у тому числі природно-заповідного фонду. Загальна площа екологічної мережі 

Сумської області складає 1524,05 тис. га, що становить 63,95% від території області.  

Центром екологічного управління розроблено проєкт Регіональної схеми екологічної 

мережі Сумської області (2020 рік) відповідно до Закону України «Про екологічну мережу 

України» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку включення 

територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екологічної мережі» від 16.12.2015 

року №1196.  

Екологічна мережа представляє собою єдину територіальну систему, яка утворюється з 

метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-

ресурсного потенціалу території, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць 

оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, 

шляхів міграції тварин через поєднання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а 

також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього 

природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов’язань України 

підлягають особливій охороні.  

Природно-заповідний фонд Роменської міської територіальної громади представлений 

унікальними та найкраще збереженими природними територіями та об’єктами. Природно-

заповідний фонд включає 1 об’єкт загальнодержавного значення та 24 – місцевого значення 

загальною площею 3237,69 га відповідно до реєстру об’єктів природно-заповідного фонду 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Департаментом екології, 

природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної державної 

адміністрації. 

Території та об’єкти природно-заповідного фонду Роменської громади включені до 

екологічної мережі Сумської області. Відповідно до Регіональної схеми екологічної мережі 

окремі території, що мають особливу цінність для охорони довкілля, відносяться до 

Смарагдової мережі.  

Мета збереження територій Смарагдової мережі полягає у забезпеченні охорони 

оселищ та видів, наведених у Резолюціях Бернської конвенції, що і є передумовою для 

створення території Смарагдової мережі та збереження яких реалізується через 

біогеографічний підхід, що передбачає визначення територій довгострокового збереження 

видів і оселищ в межах біогеографічних регіонів. Територія Роменської громади знаходиться 

в межах континентального біогеографічного регіону, через яку вздовж заплав річки Сула із 

північного сходу через села Вовківці, Сененкове, Кононенкове, Борозенка на південний захід 

через місто Ромни до околиць села Москалівка, проходять території Смарагдової мережі – 

території Верхньосульського гідрологічного заказника місцевого значення.   

Території заказника прийняті до Смарагдової мережі у листопаді 2016 року за 

ідентифікаційним номером UA0000051 загальною площею в Сумській області 16898 га. На 

території заказника виявлено 25 рідкісних видів птахів, 21 інший рідкісний вид та 18 

природних оселищ. 
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Енергетична інфраструктура 

Джерелом електропостачання населених пунктів Роменської міської територіальної громади 

є основні електромережі, а саме: 

- повітряних ліній ПЛ-110 кВт Талалаївка – Ромни пропускною спроможністю 70,06 

МВт; ПЛ-110 кВт Конотоп – Ромни пропускною спроможністю 80,19 МВт;  

- повітряних ліній ПЛ-35 кВт Гаврилівка – Великі Бубни, Ромни – Рогинці, Рогинці – 

Великі Бубни, Сміле – Плавинище, Пустовійтівка – Коровинці, Плавинище – 

Пустовійтівка рівнем напруги 35 кВт з  пропускною спроможністю 16,37 МВт; 

- повітряних лінії ПЛ-35 кВт Ромни – Біловоди, Бобрик – Перехрестівка рівнем напруги 

35 кВт з  пропускною спроможністю 13,16 МВт; 

- іншими електромережами, розгалуженими в усі населені пункти громади через 

розподільні та трансформаторні підстанції з основних електромереж. 

Відповідно до Генерального плану міста Ромни (оновлення (коригування) генерального 

плану з розробленням плану зонування територій міста, 2014 рік)  максимальні 

навантаження та споживання електроенергії на розрахунковому етапі прийняті на рівні 1360 

кВт-годин осіб/рік енергоспоживання для багатоквартирної забудови та 760 кВт-годин 

осіб/рік для садибної, при розрахунковій річній кількості годин максимального використання 

електричного навантаження 4160 та 3280 годин відповідно.  

Електричне навантаження промисловості та підприємств обслуговування, розраховане 

за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік одним робітником з 

диференціюванням по галузям господарства, дорівнює 13,2 тис. кВт.  

У складі джерел теплової енергії в більшій кількості використання залишаються 

існуючі опалювальні котельні.  

 

Структура використання окремих видів палива 

Адміністративно-

територіальна одиниця 

вугілля 

кам'яне, т 

газ 

природний, 

тис. м3 

бензин 

моторний, т 

паливо 

дизельне, т 

дрова для 

опалення, м3 

місто Ромни 
     

2017 259,4 10 906,1 886,4 1 643,6 3 398,6 

2018 275,8 11 474,4 310,2 1 601,9 5 302,1 

2019 х 10 124,1 239,5 1 367,3 931,4 

2020 х 8 338,1 199,1 1 026,6 1 102,2 

Роменський район 
     

2017 508,8 7 542,5 586,1 5 026,1 11 922,3 

2018 503,5 4 181,8 490,2 4 572,6 14 003,0 

2019 х 3 711,0 375,9 4 569,2 18 880,3 

2020 х 3 804,7 301,7 4 498,3 18 498,1 

Інформація щодо використання вугілля кам’яного за 2019-2020 роки не 

оприлюднюється з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну 

статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. 

Спостерігається тенденція суттєвого зниження споживання природного газу як в 

міській, так і в сільській місцевості. Базисні темпи скорочення споживання природного газу 

по місту Ромни та Роменському району за період з 2017 по 2020 роки становили 23,5% та 

49,6% відповідно. Наявна більша швидкість зниження використання паливної сировини в 

сільській місцевості, ніж у місті. 

Ідентична картина має місце у споживанні моторного бензину та дизельного палива. 

Базисні темпи скорочення бензину у міській та сільській місцевості становили 77,5% та 

48,5% відповідно; темпи скорочення дизельного палива – 37,5% та 10,5% відповідно. 

В свою чергу, споживання дров для опалення значно виросло за період з 2016 року в 

сільській місцевості та становило 55,2%. По місту Ромни спостерігалось зниження 

використання в опаленні дров, частка якого склала 67,6%. 

Одним з головних напрямів в рамках політики енергозбереження та раціонального 

використання паливно-енергетичної сировини є запровадження використання місцевих 

поновлювальних видів палива. З метою ефективного теплопостачання нових об'єктів 
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житлово-комунального сектору, у першу чергу, існує необхідність застосування модульних 

котелень, дахових котелень або систем поквартирного опалення, що дозволить максимально 

уникати втрат теплової енергії та підвищити швидкість вводу в експлуатацію об'єктів 

будівництва.  

Теплопостачання садибної житлової забудови здійснюється з використанням 

індивідуальних тепло установок. Найголовнішим завданням ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів є переведення енерго- та теплогенеруючих установок на 

альтернативні джерела енергії.  

 

Промислова інфраструктура 

Промисловий потенціал Роменської громади представлений різними галузями 

господарської діяльності, в результаті чого сформовано відносно стабільну структуру 

господарювання, основу якої становлять видобувна та переробна промисловість, 

машинобудування та виробництво обладнання і устаткування, легка промисловість 

(текстильна, харчова), хімічна промисловість та сільське господарство. 

 

Регіональні індекси промислової продукції за основними галузями господарства 

Галузі господарювання 
Індекси промислової продукції, % 

2017 2018 2019 2020 

Добувна промисловість 103,1 111,9 97,3 95,3 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 91,7 97,9 107,2 97,9 

Виробництво харчових продуктів  99,6 108,5 105,7 105,4 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 99,9 201,5 96,8 93,1 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції 
105,2 74,9 103,1 116,6 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і устаткування 
109,1 117 91,9 84,1 

Машинобудування, крім ремонту 

та монтажу машин і устаткування 
108,1 102,1 81,8 87,3 

 

Відносно стабільна ситуація спостерігається у виробництві харчових продуктів та має 

місце зростання у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції. По інших галузях промислового господарювання спостерігається 

негативна тенденція зниження регіонального індексу промислової продукції. 

Промисловий потенціал Роменської громади зосереджений у місті Ромни добувною 

промисловістю, машинобудуванням, легкою промисловістю (виробництво будівельної 

продукції, меблів, текстильне виробництво, пошив взуття), харчовою промисловістю.  

 

Обсяги реалізації товарів (послуг) основних промислових підприємств міста Ромни 

Суб'єкт господарювання 

Обсяг реалізації товарів (послуг), млн. 

грн. Галузь 

2017 2018 2019 2020 

ПрАТ Роменський завод 

Тракторозапчастина 
355 425 416,2 390,9 машинобудівна промисловість 

ТОВ Таланпром 355 635 1 021,1 869,5 
легка промисловість 

(виробництво взуття) 

ТДВ Роменська гардинно-тюлева 

фабрика 
22,5 19,1 22,3 18,7 

легка промисловість (текстильні 

вироби) 

ТОВ Ласий кошик 
немає 

даних 
76,5 93,4 98,8 

харчова промисловість 

(виробництво харчових 

продуктів) 

ПП Виробнича фірма Будрезерв 7,4 9,9 11,1 12,3 
виробництво будівельна 

продукція 

ПП Спецкомплект 35,5 34,5 35,7 32 виробництво робочого одягу 

ТОВ Кондор 6 4,7 7,3 4,8 
легка промисловість 

(виробництво меблів) 

ТОВ АЛА-Інтернешнл 5,9 17,5 14,5 17,3 виробництво взуття 
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Суб'єкт господарювання 

Обсяг реалізації товарів (послуг), млн. 

грн. Галузь 

2017 2018 2019 2020 

ДП Аква-Сервіс ПП Еліпс 8,6 11,5 12,5 12,9 
добувна промисловість (забір, 

очищення та постачання води) 

ТОВ Підприємство Київська Русь 1,6 2,9 2,2 
немає 

даних 
виробництво виробів з деревини 

ТОВ Роменський завод продтоварів 
немає 

даних 
38,5 68 58,6 виробництво харчових продуктів 

ТОВ Завод Кобзаренка 705 910,5 897,8 968,9 

виробництво транспортних 

засобів і обладнання, машин і 

устаткування 

 

Найбільші за обсягами валового доходу від реалізації товарів, робіт, послуг в місті 

Ромни підприємства машинобудування та виробництва взуття, а саме: ПрАТ «Роменський 

завод Тракторозапчастина», ТОВ «Таланпром», ТОВ «Завод Кобзаренка». Основні 

підприємства, що формують промисловий потенціал громади, зареєстровані та 

впроваджують свою діяльність в місті Ромни, окрім ТОВ «Роменський завод продтоварів» та 

ТОВ «Завод Кобзаренка», що зареєстровані у місті Дніпро та селищі міського типу Липова 

Долина відповідно. Зазначені підприємства сплачують окремі податки, збори та інші 

обов’язкові платежі відповідно до діючого податкового законодавства до бюджетів за місцем 

реєстрації. 

 
Регіональні індекси промислової продукції 

 

За період з 2017 по 2019 роки по всім основним галузям промислового підприємництва 

міста Ромни спостерігалось зростання валового доходу, окрім Роменського заводу 

Тракторозапчастина, взуттєвого виробництва АЛА-Інтернешнл, Підприємства Київська Русь 

та Заводу Кобзаренка. У 2020 році мав місце незначний спад виробництва на Роменському 

заводі Тракторозапчастина, Таланпром, Роменській гардинно-тюлевій фабриці, 

підприємствах Спецкомплект та Кондор, на Роменському заводі продтоварів. 

Динаміка зміни реалізації виробленої продукції на підприємствах міста Ромни  має 

більш позитивну тенденцію зростання обсягів виробництва. Темпи зростання суттєво 

перевищують регіональні індекси промислової продукції за відповідними галузями. 

На сільських територіях переважно має місце діяльність підприємств сільського 

господарства (вирощування сільськогосподарських культур, в основному сировинної бази), 

добувної промисловості (видобуток паливно-енергетичних ресурсів (нафта, газ, конденсати 

тощо), сировини для будівельної галузі), харчової промисловості та хімічної. 

 

Основні підприємства сільських населених пунктів Роменської громади 

Суб'єкт господарювання Місце реєстрації Галузь 

103,1

111,9

97,3

95,3

99,6

108,5
105,7

105,4

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Добувна промисловість Виробництво харчових продуктів
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ТОВ «Агрокомплекс Неміров» Вінницька область вирощування сільськогосподарських культур 

ПрАТ «Нове життя» Село Бацмани вирощування сільськогосподарських культур 

ТОВ «Райз Схід» Полтавська область вирощування сільськогосподарських культур 

ТОВ «Калина» Чернігівська область вирощування сільськогосподарських культур 

ТОВ «Агрохімтрейд» Село Овлаші хімічна промисловість (виробництво добрив) 

ПАТ «Україна Райз» Село Коржі вирощування сільськогосподарських культур 

ТОВ «Олава» Київська область вирощування сільськогосподарських культур 

ТОВ «Еліт Ойл» Сумська область харчова промисловість (виробництво олії та тваринних жирів) 

ТОВ «Варіант С» Село Ріпки добувна промисловість (добування будівельної сировини) 

ТОВ «Агрофірма Лан» Село Великі Бубни вирощування сільськогосподарських культур 

ТОВ «Слобожанська будівельна 

кераміка» 
Село Плавинище 

добувна промисловість (добування будівельної сировини); 

торгівельна діяльність (оптова торгівля деревиною, будівельними 

матеріалами) 

Нафтогазовидобувне управління 

«Охтирканафтогаз» 
Сумська область 

добувна промисловість (видобування паливно-енергетичної 

сировини: нафта, газ, конденсати тощо) 

Нафтогазовидобувне управління 

«Чернігівнафтогаз» 
Чернігівська область 

добувна промисловість (видобування паливно-енергетичної 

сировини: нафта, газ, конденсати тощо) 

ТОВ «Веспен» Місто Київ 
добувна промисловість (видобування паливно-енергетичної 

сировини: нафта, газ, конденсати тощо) 

 

Серед основних підприємств, що здійснюють діяльність на території сільських 

населених пунктів громади, є підприємства, що мають державну реєстрацію за межами 

території громади в інших населених пунктах, що відповідно до діючого податкового 

законодавства України призводить до сплати окремих податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів до бюджетів інших громад. Серед таких підприємств: «Агрокомплекс 

Неміров», «Райз Схід», «Калина», «Олава» (сільське господарство), «Еліт Ойл» (харчова 

промисловість), «Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Веспен» (видобувна 

промисловість). 

 
Індекси сільськогосподарської продукції Роменського району 

 

Темпи приросту виробництва продукції тваринництва суттєво нижчі за обсяги 

виробництва продукції рослинництва. За досліджуваний період спостерігається значний 

сплеск обсягів виробництва сільськогосподарської продукції у 2018 році. За період з 2017 по 

2020 роки обсяги виробництва сільськогосподарських культур перевищують загальні індекси 

сільськогосподарської продукції.  

 

Структура посівних площ Роменського району 

Культури 
Посівні площі сільськогосподарських культур, тис. га 

2017 2018 2019 2020 

Культури зернові та зернобобові 52,9 61,3 61,9 66,7 

Культури технічні 35,0 28,2 29,8 26,1 

Картопля, культури овочеві та баштанні продовольчі 0,1 0,0 0,0 0,1 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Індекс продукції рослинництва Індекс продукції тваринництва Індекс сільськогосподарської проодукції



53 

 
Культури кормові 2,8 2,8 2,3 2,0 

 

Основними культурами, що вирощуються на землях Роменської громади, є зернові та 

зернобобові, площі під посів яких за період з 2017 по 2020 роки помітно збільшуються. 

Технічні культури мають значну долю у посіві сільськогосподарських площ, частка яких 

поступово зменшується. Посівні площі зайняті іншими культурами незначні. 

 

Структура урожайності сільськогосподарських земель Роменського району 

Культури 
Урожайність, ц / га зібраної площі 

2017 2018 2019 2020 

пшениця 57,3 57,7 53,4 58,2 

ячмінь 28,9 29,3 26,8 31,1 

овес 31,3 22,7 24,9 30,4 

кукурудза на зерно 77,4 102,8 81,6 88,8 

просо 0,0 0,0 0,0 15,7 

соняшник 25,9 30,7 35,2 36,0 

овочеві культури 60,0 128,9 91,9 91,6 

культури плодові та ягідні 6,4 2,3 1,4 1,0 

Найвищі показники урожайності сільськогосподарських земель мають місце на 

підприємствах, що вирощують пшеницю, кукурудзу на зерно, соняшник та овочеві культури.  

 

Зв’язок 

Сфера поштових послуг та зв’язку представлена діяльністю акціонерного товариства 

«Укрпошта», що має розгалужено мережу по населеним пунктам території Роменської 

громади. За останні декілька років на відділеннях було проведено реалізацію масштабного 

проєкту комп’ютеризації відділень поштового зв’язку, автоматизації послуг, що дозволяє 

надавати ширший спектр та обслуговувати більшу кількість клієнтам, які проживають у 

населених пунктах громади.  

В місті Ромни розташовані 5 стаціонарних відділень поштового зв’язку, що надають 

повний перелік послуг Укрпошти. В сільській місцевості функціонують 33 відділення (що 

становить 44,6% від загальної кількості відділень), з яких 17 відділень є стаціонарними 

(23,0%), 16 – пересувними (21,6%), зокрема:  

- стаціонарні відділення поштового зв’язку в сільських населених пунктах: Ведмеже, 

Великі Бубни, Рогинці, Калинівка, Житне, Вовківці, Заруддя, Кашпури, 

Перехрестівка, Бобрик, Біловод, Коржі, Овлаші, Ненадіївка, Плавинище, Чижикове, 

Пустовійтівка; 

- пересувні відділення поштового зв’язку в сільських населених пунктах:  Галка, Посад, 

Мокіївка, В’юнне, Миколаївка, Ярмолинці, Кропивинці, Левченки, Малі Бубни, 

Салогубівка, Бацмани, Гаврилівка, Ріпки, Королівщина, Матлахове, Довгополівка. 

Графік роботи пересувних відділень поштового зв’язку розміщений на офіційному 

сайті громади. 

41 населений пункт сільської місцевості не має відділень пошти (55,4%), а саме: Заїзд, 

Погреби, Борозенка, Лучки, Кононенкове, Сененкове, Загребелля, Правдюки, Зінове, Мале, 

Велике, Кузьменкове, Зюзюки, Левондівка, Савойське, Біловодське, Садове, Попівка, Піски, 

Москалівка, Зеленівщина, Москівщина, Скрипалі, Шилівське, Погожа Криниця, Степурине, 

Яковенкове, Галенкове, Колісникове, Герасимівка, Миколаївське, Лукашове, Новокалинівка, 

Марківське, Веселий Степ, Бойкове, Олексіївка, Горове, Молярівщина, Авраменкове, 

Плужникове. 

Завдяки будівництву нових базових станцій та модернізації існуючого обладнання за 

останні роки розширено мережу покриття 4G зв’язком та покращено якість зв’язку на вже 

існуючих територіях, що дає змогу користуватись перевагами Інтернету, сучасних мобільних 

технологій для підприємництва, здобуття освіти, Інтернет спілкування тощо. 

Мережа 4G мобільних операторів Київстар, Водафон, Лайфсел покриває практично всю 

територію населених пунктів громади, окрім територій сіл Ярмолинці, частково Коржі; 

невелику територію сіл Ріпки та Салогубівка; частково села Посад; частково сіл Кононенкове 

та Сененкове. 
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Соціальне забезпечення 

Об’єкти соціальної інфраструктури Роменської громади здійснюють свою діяльність із 

впровадженням комплексу заходів, пов’язаних із вирішенням гострих проблем соціального 

захисту найменш захищених категорій жителів та необхідністю збереженню пріоритетних 

напрямів соціального захисту, які дозволяють підтримувати життєдіяльність зазначених 

категорій осіб, надавати їм дієву допомогу. У 2020 році було надано різних видів соціальних 

послуг 1173 громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, членам сімей учасників АТО, 

іншим особам та сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах, у тому числі 

одиноким особам на самоізоляції у зв’язку із карантином. 

Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Роменської міської ради 

Територіальний центр соціального обслуговування здійснює соціальне обслуговування 

та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах 

і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, в умовах тимчасового або денного 

перебування. Установа має три структурні підрозділи, зокрема:  

- відділення соціальної допомоги вдома (послуги надаються як на безоплатній, так і на 

платній основі (якщо є діти не пенсійного віку) одиноким громадянам похилого віку, 

громадянам які не здатні до самообслуговування з частковою втратою рухової 

активності (мають III, IV і V групу рухової активності) і потребують сторонньої 

допомоги, інвалідам, які досягли вісімнадцятирічного віку, окрім громадян, які 

потребують цілодобового стороннього догляду);  

- відділення денного перебування (послуги надаються громадянам незалежно від їх 

сімейного стану, які мають часткове порушення рухової активності та не мають 

протипоказань для перебування в колективі, та потребують соціально-побутової і 

психологічної адаптації, зокрема соціально-побутові, соціально-педагогічні, 

психологічні та інформаційні); 

- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги відповідно 

до наявних прав окремих категорій громадян на безоплатне обслуговування. 

На базі установи впроваджено нову соціальну послугу «Університет третього віку», на 

якому діє 6 факультетів, зокрема літературно-мистецький, вивчення комп’ютера і робота з 

ним, краєзнавчий, здорового способу життя, юридичний, самодільної художньої творчості. У 

2020 році 240 жителів пройшли навчання. При відділенні діють гуртки: «Дім, сад, город», 

«Співучі голоси», «Шашки, шахи, доміно», «Декоративно-прикладне мистецтво», 

«Драматичний», «Кулінар» та клуби «Берегиня» і «Надвечір’я». 

Послугами пункту прокату засобів реабілітації скористались 22 особи. Територіальним 

центром у 2020 році було надано платних послуг на загальну суму 16,9 тис. грн.. 

 Комунальна установа Роменський центр комплексної реабілітації для дітей (осіб) 

з інвалідністю імені Наталії Осауленко 

Реабілітаційна установа здійснює комплекс реабілітаційних заходів, спрямованих на 

створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, та/або 

дітей з інвалідністю, та/або дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи 

ризику щодо отримання інвалідності, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і 

збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, 

професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу. 

Центр забезпечений необхідним спортивним, дидактичним та реабілітаційним 

обладнанням для повноцінного фізичного, психічного та розумового розвитку дітей (осіб) з 

інвалідністю. Є дитяча ігрова зона із спеціальним обладнанням для особливих дітей. За 

потребою проводиться перевезення дітей до Центру та місця їхнього проживання. Установа 

забезпечена 2 автобусами, один з яких облаштований для перевезення дітей з особливими 

потребами. 

Житловою субсидією на 01.01.2021 року скористались 6726 сімей (41% від загальної 

кількості домогосподарств міста (16600 сімей). Субсидії були призначені на загальну суму 

64,5 млн. грн.; пільги на житлово-комунальні послуги були надані на загальну суму 7,8 

млн.грн.; щорічна допомога до 5 травня була виплачена 1383 особам – на суму 1,9 млн. грн.. 
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Соціальний захист малозабезпечених родин, у тому числі сімей з дітьми, 

забезпечується через надання їм державної соціальної допомоги. Надаються наступні види 

державної соціальної допомоги, зокрема допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, послуга муніципальній няні, державна 

соціальна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове 

забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам, допомога на дітей, які 

виховуються у багатодітних сім’ях тощо. 

 

Показники надання державної соціальної допомоги 

Адміністративно-територіальна одиниця 
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 

2017 2018 2019 2020 

Роменська міська рада 
    

кількість сімей, 
    

які звернулись за допомогою 680 560 450 480 

яким призначено допомогу 518 437 359 376 

сума допомоги, тис. грн.. 908,0 875,8 700,5 851,7 

середній розмір допомоги, грн.. 1 752,9 2 004,1 1 951,3 2 265,2 

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на 

пільги, зареєстровано 10494 осіб пільгових категорій. У 2020 році були нараховані та 

виплачені з міського бюджету пільги на відшкодування вартості встановлення телефону та 

знижки за користування на суму 182,3 тис. грн., компенсаційні виплати за користування 

пільговими послугами на проїзд у приміському залізничному транспорті на суму 235,2 тис. 

грн., компенсаційні виплати за пільговий проїзд у міському автомобільному транспорті 

1702,5 тис. грн.. 

За 2020 рік за рахунок коштів міського бюджету було надано адресної матеріальної 

допомоги мало захищеним верствам населення на суму 652,3 тис. грн.. 

Для внутрішнього користування створено базу даних учасників антитерористичної 

операції, що містить 713 жителів, які мають відповідний статус. У 2020 році здійснювалась 

виплата матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей: 

- надання матеріальної допомоги 141 учаснику АТО та 19 особам, які виявили бажання 

проходити військову службу за контрактом на суму 509,6 тис. грн.; 

- надання пільг на житлово-комунальні послуги на суму 20,0 тис. грн..; 

- допомога 6 неповнолітнім дітям загиблих (померлих) учасників АТРО/ООС на суму 

70,0 тис. грн..  

У 2020 році виплати щомісячної адресної допомоги особам з районів проведення АТО 

та окупованої території України здійснювались 84 сім’ям. 

За 2020 рік було надано матеріальної допомоги на посилення соціального захисту та 

соціальної підтримки жителів міста Ромни, постраждалих внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС, на загальну суму 162,2 тис. грн. 

На первинному обліку на 01.01.2021 служби у справах дітей виконавчого комітету 

Роменської міської ради перебуває 167 дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського 

піклування; під опікою перебуває 67 дітей. Службою вживаються заходи щодо раннього 

виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та ведеться їх 

облік. 

Роменським міським центром соціальних служб за 2020 рік було відвідано 410 

сімей/осіб, в яких виховується 627 дітей, під час яких було проведено обстеження житлово-

побутових умов проживання даних сімей/осіб, вивчено потреби, запропоновано відповідну 

допомогу та перевірено цільове використання коштів по народженню. Також центром 

надається соціальна підтримка учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам. 

Соціальними послугами охоплено 410 сімей/осіб, яким надано допомогу та підтримку, 

а саме: психологічну допомогу – 185; юридичну допомогу – 9; оформлено/відновлено 

документи – 51; організовано оздоровлення – 1; надано допомогу одягом/взуттям – 82; 

здійснено працевлаштування – 3; організовано лікування – 15; влаштовано в заклади освіти – 

9; вирішено житлово-побутові проблеми – 7; налагоджено зв’язки – 10; зареєстровано за 

місцем проживання - 7. 
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У Банку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебуває 35 сімей/ 

осіб, у яких виховується 40 дітей. Соціальним супроводом було охоплено 51 сім’ю, у яких 

виховується 95 дітей.  

За повідомленням установ виконання покарань Роменського міськрайонного відділу з 

питань пробації протягом 2020 року соціальними послугами охоплено 35 осіб, засуджених до 

покарання, не пов’язаних з обмеженням волі, які виховують 25 дітей. 

Станом на 01.01.2021 року в Роменській громаді налічується 7 прийомних сімей, в яких 

виховується 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 3 дитячих 

будинки сімейного типу, в яких виховується 21 дитина.  

 

Освітній потенціал 

На території Роменської міської територіальної громади функціонують 23 заклади 

загальної середньої освіти (ЗЗСО), в яких за денною формою навчається 6 112 дітей.  

 

Структура закладів загальної середньої освіти міста Ромни 

Заклад освіти 

Проєктна 

потужність закладу 

освіти, учнів 

Фактична 

кількість, учнів 

Завантаженість 

закладу освіти, 

% 

Роменський ліцей №1 імені П.Калнишевського 

Роменської міської ради Сумської області 
957 1043 109,0 

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 

імені академіка А.Йоффе Роменської міської ради 

Сумської області 
600 479 79,8 

Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 

Роменської міської ради Сумської області 
550 691 125,6 

Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 

Роменської міської ради Сумської області 
750 450 60,0 

Роменська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №6 

Роменської міської ради Сумської області 
170 144 84,7 

Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 

Роменської міської ради Сумської області 
840 729 86,8 

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №8 

Роменської міської ради Сумської області 
250 220 88,0 

Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 

Роменської міської ради Сумської області 
520 334 64,2 

Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 

Роменської міської ради Сумської області 
750 571 76,1 

 

Роменський ліцей імені Калнишевського та Роменська школа №4 мають 

перевантаженість учнями відповідно до їх проєктної потужності. Інші заклади загальної 

середньої освіти міста мають недозавантаженість.  

 

Структура закладів загальної середньої освіти сільських населених пунктів 

Заклад освіти 

Проєктна 

потужність 

закладу освіти, 

учнів 

Фактична 

кількість, учнів 

Завантаженість 

закладу освіти, 

% 

Бацманівський навчально-виховний комплекс: заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної 

освіти Роменської міської ради Сумської області 

83 59 71,1 

Біловодський заклад загальної ередньої освіти І-ІІІ ступенів 

Роменської міської ради Сумської області 
254 100 39,4 

Бобрицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Роменської міської ради Сумської області 
360 31 8,6 

Великобубнівський заклад  загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Роменської міської ради Сумської області 
390 198 50,8 

Герасимівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

Роменської міської ради Сумської області 
120 109 90,8 

Гаврилівський навчально-виховний комплекс: заклад загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти 

Роменської міської ради Сумської області 

192 51 26,6 

Коржівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Роменської міської ради Сумської області 
210 59 28,1 

Миколаївський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 320 108 33,8 
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Роменської міської ради Сумської області 

Овлашівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

Роменської міської ради Сумської області 
100 101 101,0 

Перехрестівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Роменської міської ради Сумської області 
250 138 55,2 

Плавинищенський ліцей з початковою школою та гімназією 

Роменської міської ради Сумської області 
190 95 50,0 

Погожокриницький ліцей Роменської міської ради Сумської 

області 
130 174 133,8 

Пустовійтівський заклад загальної освіти І-ІІІ ступенів імені 

Петра Калнишевського Роменської міської ради Сумської 

області 

250 148 59,2 

Рогинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Роменської міської ради Сумської області 
400 80 20,0 

 

Переважна більшість закладів загальної середньої освіти сільських населених пунктів 

громади має істотну недозавантаженість учнями, окрім закладів в Овлашах та Погожій 

Криниці, де має місце повна комплектність та несуттєве перевантаження. 

Мережа дошкільних навчальних закладів представлена 9 закладами у місті Ромни та 9 

закладами у сільських населених пунктах, зокрема у селах Рогинці, Миколаївка, 

Перехрестівка, Біловод, Коржі, Бобрик, Пустовійтівка, Плавинище, Великі Бубни. За 

результатами 2020-2021 навчального року кількість дошкільнят, що відвідують заклади 

дошкільної освіти, становила 1939 осіб. 

Від’ємна демографічна ситуація істотно впливає на укомплектованість класів (груп) 

закладів шкільної і дошкільної освіти, що безпосередньо впливає на видаткову частину 

обслуговування шкіл та дитячих садків, включаючи найбільші статті витрат – комунальні 

послуги та заробітна плата. 

З метою розвитку здібностей старшокласників у місті Ромни на базі  ЗОШ № 1, №2 та 

№5 відкриті 11 профільних класів, навчанням у яких охоплено 201 здобувач освіти 

(філологія українська та іноземна, математика, історія). При Роменському міжшкільному 

навчально-виробничому комбінаті організовано профільне навчання за технологічним 

профілем робітничих професій для 277 (12 груп) учнів ЗОШ №4, 7, 10, 11, зокрема: оператор 

комп’ютерного набору, секретар керівника (підприємства, організації, установи), водій 

автотранспортних засобів категорій «В», «С»; а також за спеціалізаціями  основи 

долікарської допомоги та виховання дітей дошкільного віку (гувернер).   

За результатами обстежень фахівцями Інклюзивно-ресурсного центру дітей з 

особливими освітніми потребами, що розташований у місті Ромни, для дітей, які мають 

порушення у розвитку, у 2020-2021 навчальному році організовано роботу 21 інклюзивного  

класу (для 22 школярів закладів загальної середньої освіти) та 9 інклюзивних груп (для 12 

вихованців закладів дошкільної освіти).   

Для здобуття позашкільної освіти школярів в громаді функціонує три заклади 

позашкільної освіти, а саме:  

- Дитячо-юнацька спортивна школа імені В. Гречаного, де проходять навчання 416 

учнів у 34 групах; 

- Роменський центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю ім. І. 

Кавалерідзе, де навчаються 2135 учнів за 9 напрямами; 

- Роменська міська мала академія наук учнівської молоді, де проходять навчання 390 

слухачів у 22 секціях. 

Частка охоплення дітей позашкільною освітою складає 69% від загальної кількості 

учнів у місті Ромни. На жаль, доступ до навчання в закладах позашкільної освіти учнів з 

сільської місцевості громади є обмеженим. 

З метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів освіти в 

жовтні 2020 року зареєстровано Комунальну установу «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників». 

Заклад професійно-технічної освіти представлений Державним професійно-технічним 

навчальним закладом «Роменське вище професійне училище», що здійснює підготовку: 

- на основі базової та повної загальної середньої освіти: слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів, електрогазозварник; муляр, монтажник санітарно-технічних 
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систем і устаткування; кухар, кондитер; продавець продовольчих товарів, 

непродовольчих товарів; 

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр»: харчові 

технології, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, будівництво та цивільна 

інженерія. 

У закладі навчаються 469 здобувачів професійно-технічної освіти та 121 здобувач 

вищої освіти. 

На території громади функціонують два заклади фахової передвищої освіти: 

- Відокремлений структурний підрозділ «Роменський фаховий коледж Державного 

вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», в якому здійснюється підготовка за освітньо-

кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра: 

комп’ютерна інженерія, право, нафтогазова інженерія і технології, соціальна робота, 

фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент; 

- Відокремлений структурний підрозділ «Роменський фаховий коледж Сумського 

національного аграрного університету», в якому здійснюється підготовка за освітньо-

кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра: 

агроінженерія, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, фінанси, 

банківська справа та страхування. 

 

 

 

Стан охорони здоров’я 

За останні п’ять років демографічна ситуація у Роменській громаді свідчить про наявну 

тенденцію депопуляції або зменшення відтворення населення.  

Основними показниками, що дозволяють оцінити поточний стан відтворення населення 

в громаді є зміни показників народжуваності і смертності. Динаміку природного руху 

населення можна проаналізувати з використанням коефіцієнтів народжуваності та 

смертності. Загальний коефіцієнт народжуваності Роменської громади характеризує рівень 

народжуваності, притаманний даному регіону та показує відношення кількості народжених 

на 1000 осіб до середньорічної чисельності населення.  

Загальний коефіцієнт смертності Роменської громади показує кількість померлих на 

1000 осіб до середньорічної чисельності населення за досліджуваний період. У зв’язку із 

відсутністю офіційної статистичної інформації щодо середньорічної чисельності населення у 

розрізі громад та населених пунктів, коефіцієнти народжуваності та смертності розраховані, 

враховуючи чисельність наявного населення на перше число календарного року, у тому 

числі по Сумській області. 

 

Динаміка коефіцієнтів народжуваності та смертності 

Адміністративно-територіальна одиниця 2018 2019 2020 

Роменська громада       

померло, осіб 971 966 1 054 

народилось, осіб 367 326 305 

чисельність населення, осіб 60 720 59 782 58 353 

коефіцієнт народжуваності 6,0 5,5 5,2 

коефіцієнт смертності 16,0 16,2 18,1 

Роменська міська рада       

померло, осіб 700 689 785 

народилось, осіб 288 252 240 

чисельність населення, осіб 39 944 39 363 38 718 

коефіцієнт народжуваності 7,2 6,4 6,2 

коефіцієнт смертності 17,5 17,5 20,3 

Сумська область       

померло, осіб 17 877 17 404 18 971 

народилось, осіб 7 114 6 483 6 002 
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чисельність населення, осіб 1 081 418 1 068 247 1 053 452 

коефіцієнт народжуваності 6,6 6,1 5,7 

коефіцієнт смертності 16,5 16,3 18,0 

 

За період з 2018 по 2020 роки має місце стійка тенденція зниження коефіцієнтів 

народжуваності у місті Ромни та сільських населених пунктів Роменської громади, зокрема: 

- народжуваність у населених пунктах Роменської громади знизилась з 6 осіб на 1000 

жителів наявного населення у 2018 році до 5,2 – у 2020 році; базисний темп 

скорочення становив 13,3%; 

- народжуваність в міській місцевості (місто Ромни) знизилась з 7,2 осіб на 1000 

жителів наявного населення у 2018 році до 6,2 осіб – у 2020 році; базисний темп 

скорочення становив 13,9%. 

За період з 2018 по 2020 роки спостерігається стійка тенденція збільшення коефіцієнтів 

смертності за всіма адміністративно-територіальними одиницями, зокрема: 

- смертність у місті Ромни збільшилась з 17,5 осіб на 1000 жителів наявного 

населення у 2018 році до 20,3 – у 2020 році; базисний темп приросту смертності 

становив 16,0%; 

- смертність у населених пунктах громади збільшилась з 16 осіб на 1000 жителів 

наявного населення у 2018 році до 18,1 – у 2020 році; базисний темп приросту 

смертності становив 13,1%. 

У структурі поширеності хвороб у 2020 році, як і у попередніх періодах, головну частку 

займають хвороби системи кровообігу (65,1% у місті Ромни, 70,9% у сільській місцевості), 

новоутворення (онкологічні захворювання) (16,1% у місті Ромни, 12,0% у сільській 

місцевості), хвороби органів травлення (4,4% у місті Ромни, 2,9% у сільській місцевості), 

хвороби органів дихання (2,1% у місті Ромни, 3,2% у сільській місцевості). 

Комунальне некомерційне підприємство «Роменська центральна районна лікарня» 

Роменської міської ради (Роменська ЦРЛ) 

Роменська ЦРЛ є міжрайонним центром по наданню спеціалізованої медичної 

допомоги жителям громади та сусідніх громад Роменського району. До складу Роменської 

ЦРЛ входять цілодобовий стаціонар на 295 ліжок на 01.01.2021 року за основними видами 

надання медичної допомоги; поліклініка для дорослих і дітей з клініко-діагностичним 

центром з дитячим підрозділом, денним стаціонаром та відділенням гемодіалізу; жіноча 

консультація; пара клінічне відділення. 

В медичній реформі заклад визначений як опорна лікарня надання екстреної медичної 

допомоги. Тому продовжується робота по розширенню спектра надання медичних послуг, 

підсилення кадрового забезпечення та технічного потенціалу. Проводяться ремонтні роботи 

в корпусах, планується відкриття нових відділень. 

На забезпечення діяльності Роменської ЦРЛ у 2020 році було профінансовано 34989,5 

тис. грн., у тому числі за рахунок медичної субвенції – 15992,7 тис. грн..  

У 2020 році була проведена оптимізація та перепрофілювання ліжкового фонду 

відділень денного стаціонару з метою забезпечення госпіталізації хворих з підозрою на 

COVID-19, зокрема 45 ліжок.  

На виконання заходу «Забезпечення хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів, які 

потребують інсулінової терапії» програми по напрямку «Цукровий діабет» у 2020 році 

профінансовано – 2810,4 тис. грн. (у 2019 році – 2810,4 тис. грн.); препаратами інсуліну 

забезпечено 352 хворих, додатково з міського бюджету виділено і профінансовано – 440,3 

тис. грн. на забезпечення інсулінами хворих міста Ромни на цукровий діабет, з районного 

бюджету виділено профінансовано – 694,5 тис. грн., з бюджету Андріяшівської ОТГ 

профінансовано – 136,7 тис. грн. 

На виконання заходу «Придбання витратних та комплектуючих матеріалів, 

еритропоетину, лікарських засобів для забезпечення процедури діалізу та надання 

невідкладної медичної допомоги у відділенні гемодіалізу» з міського бюджету у 2020 році 

виділено коштів у сумі 200,0 тис. грн. 

На підприємстві продовжується розвиток стаціонарнозамінюючих технологій; 

забезпеченість ліжками денних стаціонарів у 2020 році становила 20,0 одиниць на 10 тисяч 
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населення; рівень профілактичних відвідувань до лікарів за 2020 рік склав 29,8%; 

забезпеченість лікарями становила 46,1 осіб на 10 тисяч населення. 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги міста Ромни» Роменської міської ради» (Центр ПМСД).  

Структура Центру ПМСД включає 4 амбулаторії, що розташовані у місті Ромни, та 7 

амбулаторій, що розташовані у сільських наслених пунктах громади, зокрема у селах Бобрик, 

Біловод, Бацмани, Великі Бубни, Перехрестівка, Пустовійтівка, Рогинці. 

Станом на 01.01.2021 року послугами первинної медичної допомоги користуються 

29756 осіб, з них 24173 осіб – дорослого населення, 5583 осіб – дитячого населення. 

Виробнича потужність підприємства становить 108 відвідувань у зміну. Основним джерелом 

доходу підприємства є плата за медичні послуги, що здійснюється Національною службою 

здоров’я України згідно з договором «Про медичне обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій» відповідно до кількості укладених декларацій з пацієнтами за 

законодавчо встановленою капітаційною ставкою, визначеною залежно від вікових груп 

пацієнтів. За 2020 рік надходження від Національної служби здоров’я України склали більше 

20,8 млн. грн.. Фінансування підприємства з міського бюджету близько 3,9 млн. грн., у т.ч. за 

рахунок субвенції з державного бюджету – близько 1,4 млн. грн..  

З метою покращення медичного обслуговування населення у віддалених мікрорайонах 

міста Ромни за кошти субвенції з державного бюджету придбано модульну амбулаторію 

сімейного лікаря на загальну суму 1438,2 тис. грн. 

У 2020 році продовжувала впроваджуватись медична інформаційна система (МІС), яка 

передбачала здійснення попереднього запису пацієнта на прийом до сімейного лікаря, 

ведення електронної карти пацієнта, виписування електронних рецептів за програмою 

«Доступні ліки», тощо. Забезпеченість сімейними лікарями на 10 тисяч населення становила 

3,9. У 2020 році були проведені капітальні і поточні ремонти, придбано медичне обладнання, 

закуплено комп’ютерну техніку та програмне забезпечення для МІС.  

Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Роменської 

міської ради (Стоматологічна поліклініка) 

Стоматологічна поліклініка надає невідкладну стоматологічну допомогу та послуги 

сучасного протезування зубів, бере участь у моніторингу здоров'я населення, сприяє 

поширенню медичних знань серед населення. За 2020 рік за стоматологічною допомогою 

звернулось 60164 особи, з яких 20134 осіб було сановано. 175 осіб отримали послуги 

безоплатного зубопротезування, у т.ч. інваліди війни – 12; учасники бойових дій - 31; 

учасники бойових дій АТО - 31; учасники війни – 7; ветерани праці – 94 особи. 

Для забезпечення функціонування Стоматологічної поліклініки у 2020 році було 

профінансовано близько 4,5 млн. грн. 

 

Культура та розвиток туризму 

У 2020 році збережено мережу закладів культури громади, яка включає 

Роменський міський будинок культури, централізовану бібліотечну систему, 

Роменську дитячу музичну школу та заклади культури в сільських населених 

пунктах. 

Закладами культури у 2020 році було проведено 14 конкурсів і фестивалів, 149 

культурних акцій і заходів, 24 мистецьких та краєзнавчих заходів, презентовано 13 

виставок у художній галереї міського будинку культури та 27 книжкових виставок у 

бібліотеках. Колективи художньої творчості громади та окремі виконавці брали участь у 

різноманітних фестивалях, конкурсах та святах обласного, Всеукраїнського і Міжнародного 

значень. Роменський міський будинок культури  

 

Мережа закладів культури сільських населених пунктів 

Заклад культури Загальна кількість місць 

Мокіївський сільський будинок культури 300 

Ріпчанський сільський клуб 200 

Малобубнівський сільський клуб 100 

Бацманівський об'єкт дозвіллєвої роботи 100 



61 

 

Заклад культури Загальна кількість місць 

Галківський сільський будинок культури 350 

Ведмежівський сільський будинок культури 400 

Рогинський сільський клуб 120 

Авраменківський об'єкт дозвіллєвої роботи 70 

Миколаївський будинок культури 300 

Калинівський сільський клуб 200 

Житнянський сільський клуб 200 

Погребський дозвіллєвий об'єкт 120 

Перехрестівський сільський клуб 250 

Кашпурівський сільський клуб 40 

Левондівський сільський клуб 70 

Довгополівський сільський клуб 60 

Левченківський дозвіллєвий об'єкт 30 

Овлашівський дозвіллєвий об'єкт 100 

Біловодський будинок культури 400 

Москалівський об'єкт дозвіллєвої роботи 60 

Коржівський будинок культури 270 

Ярмолинський сільський клуб 145 

Пісківський дозвіллєвий об'єкт 114 

Заруднянський сільський клуб 150 

Бобрицький будинок культури 190 

Погожокриницький сільський клуб 80 

Пустовійтівський будинок культури 400 

Вовківський сільський клуб 100 

Правдюківський сільський клуб 120 

Плавинищенський будинок культури 250 

Борозенківський сільський клуб 70 

Великобубнівський будинок культури 350 

Посадський дозвіллєвий об'єкт 80 

Матлахівський дозвіллєвий об'єкт 95 

Гаврилівський будинок культури 250 

Салогубівський сільський клуб 150 

Королівщанський дозвіллєвий об'єкт 100 

   

В умовах карантинних обмежень бібліотечні установи змушені реагувати швидко, 

розвиваючи свої онлайн послуги, щоб не втратити читачів. Працівники бібліотечних установ 

розробляли та впроваджували віртуальні книжкові виставки, інтерактивні ігри та вікторини, 

опановували нові цифрові інструменти, проводили навчання користувачів, підтримували 

роботу клубів та гуртків за інтересами. Внаслідок запроваджених заходів зросла 

популярність сайтів бібліотек та сторінок у соціальних мережах.  

Міська централізована бібліотечна система включає Центральну міську бібліотеку для 

дорослих імені Бориса Антоненка-Давидовича (наявність WiFi, 7 комп’ютерних місць з 

доступом до Інтернет, 52 місць для користувачів), Роменську бібліотека імені Йосипа Дудки 

(наявність WiFi, 7 комп’ютерних місць з доступом до Інтернет, 40 місць для користувачів), 

Центральну міську бібліотеку для дітей (наявність WiFi, 3 комп’ютерних місця з доступом 

до Інтернет, 30 місць для користувачів), Бібліотекою-філією сімейного читання (наявність 

WiFi, 1 комп’ютерне місце з доступом до Інтернет, 10 місць для користувачів), Бібліотекою-

філією №1 для дорослих (наявність WiFi, 2 комп’ютерних місця з доступом до Інтернет, 12 

місць для користувачів), Бібліотекою-філією №1 для дітей (наявність WiFi, 3 комп’ютерних 

місця з доступом до Інтернет, 20 місць для користувачів). 

Центральну міську бібліотеку для дорослих імені Бориса Антоненка-Давидовича була 

відібрана за критеріями спроможності бібліотеки вести активну роботу з читачами й 

https://www.chytomo.com/u-fokusi-zakupivel-budut-biblioteky-iaki-matymut-plan-vykorystannia-novykh-knyzhok-podoliak/
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забезпечити належний книгообіг, фонди яких поповняться книжковою продукцією від 

Українського інституту книги серед 603 бібліотек з усіх регіонів України. 

 

Мережа бібліотек сільських населених пунктів 

Сільська бібліотека 
Бібліотечний 

фонд, книг 

Кількість місць в 

читальному залі 

Кількість 

відвідувачів 

Ріпчанська сільська біліотека 4 962 14 266 

Мокіївська сільська біліотека 5 569 10 250 

Малобубнівська сільська бібліотека 9 278 20 250 

Бацманівська сільська бібліотека 6 193 15 250 

Галківська сідбсбка бібліотека 5 900 15 250 

Ведмежівська сільська бібліотека 5 034 15 128 

Рогинська сільська бібліотека 11 450 30 465 

Миколаївська сільська бібліотека 6 552 10 412 

Калинівська сільська бібліотека 5 623 20 308 

Житнянська сільська бібліотека 4 563 15 412 

Перехрестівська сільська бібліотека 10 235 25 386 

Довгополівська сільська бібліотека 2 272 25 100 

Біловодська сільська бібліотека 15 672 30 386 

Коржівська сільська бібліотека 6 502 20 376 

Ярмолинська сільська бібліотека 4 319 10 250 

Заруднянська сільська бібліотека 3 800 10 380 

Бобрицька сільська бібліотека 11 916 20 697 

Погожокриницька сільська бібліотека 8 000 25 500 

Пустовійтівська сільська бібліотека 7 853 15 503 

Герасимівська сільська бібліотека 3 092 15 500 

Вовківська сільська бібліотека 4 573 9 299 

Плавинищенська сільська бібліотека 7 166 10 536 

Великобубнівська сільська бібліотека 7 685 25 809 

Гаврилівська сільська бібліотека 8 000 10 285 

Салогубівська сільська бібліотека 3 000 10 155 

Всього 169 209 423 9 153 

 

За результатами розгляду заявки, яку подавала Роменська міська  територіальна 

громада щодо підключення закладів соціальної інфраструктури в сільській місцевості до 

широкосмугового інтернету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 

Інтернету в сільській місцевості на отримання фінансування у рамках реалізації програми 

«Інтернет – субвенція» – 19 сіл громади пройшли погодження. 

З них, 11 сіл (Салогубівка, Посад, Погреби, Матлахове, Малі Бубни, Левченки, 

Королівщина, Кашпури, Галка, Великі Бубни, Бацмани) отримали повне погодження, сума 

фінансування складає 1707100 грн.; часткове погодження отримали  8 сіл ( Сененкове, Піски, 

Москалівка, Левондівка, Заруддя, Гаврилівка, Ведмеже, Авраменкове), сума фінансування 

становить 1649754 грн. Загальна погоджена сума фінансування склала 3 356 854 грн., 

протяжність оптичних мереж становить 177 км. 

У Роменській дитячій музичній школі навчається 367 учнів та працюють 11 дитячих 

творчих колективів, які беруть активну участь у культурно-мистецькому житті громади 

області та займають на конкурсах різних рівнів призові місця. За період 2019 - 2020 років 

учні музичної школи взяли участь у 189 міжнародних конкурсах та фестивалях;  26 

всеукраїнських конкурсах та фестивалях; 18 обласних конкурсах та фестивалях. 

Місто Ромни віднесено до Списку історичних населених міст України (дата заснування 

1096 рік) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 року №878. На 

територіях Роменської громади розташована значна кількість об’єктів культурної спадщини 

України як національного, так і місцевого рівня. 
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 року №928 «Про 

занесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України» на території міста Ромни знаходяться: 

- Пам’ятник поету Т.Г.Шевченку, віднесений до пам’яток монументального 

мистецтва, що був встановлений у 1918 році скульптором Кавалерідзе, розташований в 

середмісті міста Ромни в сквері імені Шевченка. Пам’ятник зроблено з бронзи (скульптура 

Шевченка) та бетону (п’єдестал). Охоронний номер нерухомої пам’ятки – 180022-Н. 

- Багатошарове городище – пам’ятка археології національного значення, що 

історично віднесена до бронзового віку, раннього залізного віку, розвинутого середньовіччя, 

розташована в урочищі Монастирище міста Ромни та входить до складу Державного 

історико-культурного заповідника «Посулля». Охоронний номер нерухомої пам’ятки – 

180023-Н. 

 

Перелік пам’яток культурної спадщини місцевого значення міста Ромни 

№ Назва об'єкта Датування Місцезнаходження Вид об'єкта 

Номер та дата 

наказу  

МКТ/МКУ/ 

МКМС/МКІП про 

занесення до 

Державного Реєстру 

Охоронний 

номер 

   
місто Ромни 

   

1 Курганний могильник VI-III ст. до н.е. 

вул. Щорса, на північно-

західній околиці міста 

Ромни, на території 

метеостанції 

Пам’ятка 

археології 

Наказ МКУ від 

14.04.2014 № 212 
2610-См 

2 
Городище «Замок» урочища 

Підгородок і Замок 

Розвинуте 

середньовіччя 

4-й пров. Шкурата 

(провулок 

Комсомольський) 

Пам’ятка 

археології 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
3000-См 

3 Курган 
ІІІ тис. дон.е. – І 

тис. н.е. 

південно-західна 

околиця міста, на краю 

плато правого берега 

річки Сула 

Пам’ятка 

археології 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
3001-См 

4 Дача Бедюха 1905 рік 
вул. Терновецька, 93 

(вул. Щорса, 93) 

Пам’ятка 

архітектури 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2967-См 

5 

Група могил (3): братська 

могила радянських воїнів, 

індивідуальні могили 

Варчука М.З. і Прокопенка 

Г.М. – Героїв Радянського 

Союзу 

1961 рік, 1967 рік, 

1970 рік, 2005 рік, 

1939-1945 роки, 

1941 рік, 1943-

1944 роки 

вул. Горького, сквер Пам’ятка історії 
Наказ МКУ від 

19.04.2019 № 338 
365-См 

6 
Група братських (3) могил 

радянських воїнів 

1960 рік, 1971 рік, 

2003 рік, 1939-

1945 роки 

вул. Дудіна, кладовище Пам'ятка історії 
Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2969-См 

7 

Група братських (10) та 

індивідуальних (22) могил 

радянських воїнів та жертв 

нацизму 

1960 рік, 1939–

1945 роки 
вул. Дудіна, кладовище Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2970-См 

8 
Братська могила 

радянських воїнів 

1953 рік, 1939-

1945 роки 
вул. Полтавська, 32 Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2971-См 

9 

Група братських (4) могил 

радянських  воїнів та 

пам’ятник  воїнам-землякам 

1956 рік, 1970 рік, 

1939-1945 роки 

вул. Петропавлівська, 9 

(вул. Червонопрапорна) 
Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2972-См 

10 
Братська могила 

радянських воїнів 

1946 рік, 1939–

1945 роки 
урочище Бедюхова дача Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2973-См 

11 
Братська могила жертв 
нацизму 

1975 рік, 1939–
1945 роки 

вул. Дудіна, кладовище Пам'ятка історії 
Наказ МКМС від 
10.02.2020 № 630 

2974-См 

12 
Братська могила жертв 

нацизму 

1967 рік, 1939-

1945 роки 

вул. Прокопенка, 

територія кар'єру 
цегельного заводу 

Пам'ятка історії 
Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2975-См 

13 
Братська могила жертв 
нацизму 

1967 рік, 2009 рік, 
1939–1945 роки 

на схилі Зеленого яру, 

біля очисних споруд, 
поруч з залізницею 

«Бахмач –Кременчук» 

Пам'ятка історії 
Наказ МКМС від 
10.02.2020 № 630 

2976-См 

14 
Місце колодязя, в який 
скидали тіла жертв нацизму 

1971 рік, 1991 рік, 
1939-1945 роки 

вул. Коржівська, 44 (вул. 
Карла Маркса) 

Пам'ятка історії 
Наказ МКМС від 
10.02.2020 № 630 

2977-См 

15 
Могила Божка О.А., який 

загинув в Афганістані 

1985 рік, 1979-

1989 роки 

мікрорайон Процівка 

(вул. Франка), 

кладовище 

Пам'ятка історії 
Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2978-См 

16 
Могила Давиденка О.В., 

який загинув в Афганістані 

1987 рік, 1979–

1989 роки 
вул. Дудіна, кладовище Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2979-См 

17 
Могила Зінченка С.М., який 

загинув в Афганістані 

1984 рік, 1979–

1989 роки 

мікрорайон Лозове (пл. 

Танкова), кладовище 
Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2980-См 

18 
Могила Кондакова О.О., 

який загинув в Афганістані 

1984 рік, 1979–

1989 роки 
вул. Дудіна, кладовище Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2981-См 
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№ Назва об'єкта Датування Місцезнаходження Вид об'єкта 

Номер та дата 

наказу  

МКТ/МКУ/ 

МКМС/МКІП про 

занесення до 

Державного Реєстру 

Охоронний 

номер 

19 
Могила Уманця А.О., який 

загинув в Афганістані 

1984 рік, 1979–

1989 роки 

мікрорайон Процівка 
(вул. Франка), 

кладовище 

Пам'ятка історії 
Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2982-См 

20 
Могила Шепеля С.А., який 

загинув в Афганістані 

1981 рік, 1979-

1989 роки 
вул. Дудіна, кладовище Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2983-См 

21 

Будинок, в якому мешкав і 
працював Кавалерідзе І.П. – 

кінорежисер, драматург, 

скульптор, народний артист 

України 

початок ХХ ст., 

1987 рік, 1887–

1978 роки 

вул. Пушкіна, 34 Пам'ятка історії 
Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2984-См 

22 

Будинок, в якому мешкав і 

працював Бажанов М.Д. – 

український письменник 

1987 рік, 1899–

1985 роки 

вул. Соборна, 9 (вул. 

Леніна, 9) 
Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2985-См 

23 

Будинок, в якому мешкав і 

працював Ключина П.Ю. – 

український письменник 

1964 рік, 1972 рік, 

1914-1972 роки 
вул. Коржівська, 13 Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2986-См 

24 

Будинок, в якому мешкала 

Деревська О.А. – Мати-

Героїня 

1974 рік, 1902-

1959 роки 
вул. Леоніда Полтави,14 Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2987-См 

25 

Будинок, в якому 

відбулися: 9 березня 1923 р. 

- перша окружна 

конференція КП(б)У, 5 
вересня 1923 р. - перша 

окружна конференція 

Спілки радянських 

працівників, 7 жовтня 1923 

р. - перша окружна 

конференція профспілок 

1967 рік, 1917–

1923 роки 
бульв. Шевченка, 7 Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2988-См 

26 

Будинок, в якому з 5 січня 

по 21 березня 1918 року 

розміщувався повітовий 

ревком 

1967 рік, 1918–

1922 роки 
вул. Коржівська, 80 Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2989-См 

27 
Могила Стратійчука І.І. – 

Героя Радянського Союзу 

1995 рік, 1939–

1945 роки 
вул. Дудіна,  кладовище Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2990-См 

28 
Могила Деревської О.А. – 
Матері-Героїні 

1985 рік, 1902–
1959 роки 

вул. Дудіна, кладовище Пам'ятка історії 
Наказ МКМС від 
10.02.2020 № 630 

2991-См 

29 
Могила Курилова І.О. – 
краєзнавця 

1916 рік, 1840–
1916 роки 

пл. Базарна, 15 (на 

території 
Святодухівського 

собору) 

Пам'ятка історії 
Наказ МКМС від 
10.02.2020 № 630 

2992-См 

30 
Могила Бажанова М.Д. – 

українського письменника 

1986 рік, 1899–

1985 роки 
вул. Дудіна, кладовище Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2993-См 

31 
Могила Ключини П. Ю. – 

українського письменника 

1973 рік, 1914–

1972 роки 
вул. Дудіна, кладовище Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2994-См 

32 

Могила Свірського І.Л. – 

учасника першої оборони 

Севастополя 

1913 рік, 1854–

1855 роки 
вул. Дудіна, кладовище Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2997-См 

33 
Братська могила жертв 

класової боротьби 
1978 рік, 1919 рік вул. Дудіна, кладовище Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2998-См 

34 
Місце проведення 

Іллінського ярмарку 
початок ХVІІІ ст. площа Базарна Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2999-См 

35 
Пам'ятник Матері-героїні 

Деревській О.А. 

1982 рік, 1902-

1959 роки 

вул. Монастирська, 57 

(вул. Щучки) 

Пам'ятка 

монументального 

мистецтва 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2968-См 

36 

Монумент «Закутий 

Прометей і розкутий 

робітник» 

1921 рік площа Кавалерідзе 

Пам’ятка 

монументального 

мистецтва 

Наказ МКУ від 

19.04.2019 № 338 
366-См 

37 

Могила Затиркевич-

Карпинської Г.П.– корифея 

українського театру 

1956 рік, 1856–

1921 роки 
вул. Дудіна, кладовище 

Пам'ятка історії, 

монументального 

мистецтва 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2995-См 

38 
Могила Шкурата С.Й. – 

народного артиста України 

1974 рік, 1885–

1973 роки 
вул. Дудіна, кладовище 

Пам'ятка історії, 

монументального 
мистецтва 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2996-См 

39 Паровий млин Рубінчика 1902 роки вул. Горького, 106 

Пам'ятка 

архітектури, 
історії 

Наказ МКМС від 
10.02.2020 № 630 

2959-См 

40 

Народне училище, в якому 

навчався Йоффе А.Ф. – 

академік АН СРСР, Герой 

Соціалістичної Праці 

1805 рік 
вул. Соборна, 33 (вул. 

Леніна, 33) 

Пам'ятка 

архітектури та 

містобудування, 

історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2953-См 

41 
Всіхсвятська церква 

(архітектор Червінський) 
1866-1873 роки вул. Дудіна, 4 

Пам’ятка 
архітектури та 

містобудування 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2951-См 

42 Костел 1906 рік вул. Горького, 246 

Пам'ятка 

архітектури та 
містобудування 

Наказ МКМС від 
10.02.2020 № 630 

2969-См 
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№ Назва об'єкта Датування Місцезнаходження Вид об'єкта 

Номер та дата 

наказу  

МКТ/МКУ/ 

МКМС/МКІП про 

занесення до 

Державного Реєстру 

Охоронний 

номер 

43 Жіноча гімназія 1848 рік 
бульвар Шевченка, 5 

(вул. Пушкіна) 

Пам'ятка 

архітектури та 
містобудування 

Наказ МКМС від 
10.02.2020 № 630 

2952-См 

44 
Міське училище (архітектор 
Каура) 

1895 рік 
вул. Соборна, 39 (вул. 

Леніна) 

Пам'ятка 

архітектури та 
містобудування 

Наказ МКМС від 
10.02.2020 № 630 

2954-См 

45 Духовне училище 1882 рік 
вул. Монастирська, 4 

(вул. Щучки) 

Пам'ятка 

архітектури та 

містобудування 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2955-См 

46 Школа № 3 1935 рік бульвар Шевченка, 16 

Пам'ятка 

архітектури та 

містобудування 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2956-См 

47 Земська лікарня (Лікарня) 1905-1907 роки 
бульвар Московський, 

24 

Пам'ятка 

архітектури та 

містобудування 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2957-См 

48 Головний корпус 1824-1826 роки 
бульвар Московський, 

29 

Пам'ятка 

архітектури та 

містобудування 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2958/1-См 

49 Флігелі 1824-1826 роки 
бульвар Московський, 

29 

Пам'ятка 

архітектури та 

містобудування 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2958/2-См 

50 Огорожа з кордегардіями 1824–1826 роки 
бульвар Московський, 

29 

Пам'ятка 

архітектури та 

містобудування 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2958/3-См 

51 

Житловий будинок 

Паневіна (Житловий 

Будинок) 

кінець ХVІІІ – 

початок ХІХ ст. 

вул. Щербакова, 2 (вул. 

Димитрова, 2) 

Пам’ятка 

архітектури та 

містобудування 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2960-См 

52 Житловий будинок 1926–1927 роки 
вул. Калнишевського, 50 

(вул. Луначарського) 

Пам’ятка 

архітектури та 

містобудування 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2961-См 

53 

Житловий будинок 

залізничників (Житловий 

будинок) 

1938 рік 
вул. Коржівська, 6 (вул. 

Карла Маркса) 

Пам'ятка 

архітектури та 

містобудування 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2962-См 

54 
Купецький торгівельний 

будинок (Тоговий дім) 
1910-ті роки 

бульвар Свободи, 28 

(бульвар Жовтневої 

Революції) 

Пам'ятка 

архітектури та 

містобудування 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2963-См 

55 Банк (Торговий дім) кінець ХІХ ст. 
вул. Соборна, 1 (вул. 

Леніна) 

Пам'ятка 
архітектури та 

містобудування 

Наказ МКМС від 
10.02.2020 № 630 

2964-См 

56 Поштова контора 1820 рік 
вул. Соборна, 35 (вул. 

Леніна) 

Пам’ятка 

архітектури та 

містобудування 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2965-См 

57 
Повітова скарбниця 

(Казначейство) 
1820 рік 

вул. Соборна, 41-Б (вул. 

Леніна, 41) 

Пам'ятка 

архітектури та 

містобудування 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
2966-См 

   
селище Лучки 

   

1 
Могильник курганний 

«Лучки» 
ІІ - ІІІ тис. до н.е. 

0,655 км на захід від 

південної околиці 

селища Лучки та 0,82 км 

на північний схід від 

північно-західної 

околиці міста Ромни 

Пам’ятка 

археології 

Наказ МКУ від 

16.12.2016 № 1198 
2620-См 

 

На території міста Ромни розташовані 58 об’єктів культурної спадщини місцевого 

значення відповідно до державного реєстру нерухомих пам’яток України, серед яких: 30 

об’єктів – пам’яток історії, 17 об’єктів – пам’яток архітектури та містобудування, 4 об’єкти – 

пам’ятки археології, 4 об’єкти – пам’ятки монументального мистецтва, 1 об’єкт – пам’ятка 

архітектури, 1 об’єкт – пам’ятка архітектури та історії, 1 об’єкт – пам’ятка архітектури, 

містобудування та історії. 

Крім об’єктів, що занесені до державного реєстру нерухомих пам’яток культурної 

спадщини, на території міста Ромни знаходиться пам’ятка – Богоугодний заклад, повітовий 

шпиталь, зведений архітекторами Амросімовим та Карташевським, розташований за 

адресою: бульвар Московський 29 (охоронний номер пам’ятки – 2958-См).   

 

Перелік пам’яток культурної спадщини місцевого значення сільських населених пунктів  
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№ Назва об'єкта Датування Місцезнаходження Вид об'єкта 

Номер та дата 

наказу  

МКТ/МКУ/ 

МКМС/МКІП про 

занесення до 

Державного 

Реєстру 

Охоронний 

номер 

село Біловод 

1 

Братська могила радянських 

воїнів і жертв нацизму та 

пам’ятник воїнам-землякам 

1955 рік, 

1939-1945 роки 
центр села Біловод Пам'ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4278-См 

село Марківське 

1 
Братська могила радянських 
воїнів та пам’ятник воїнам-

землякам 

1959 рік, 1939–

1945 роки 
центр села Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4279-См 

2 Курган 
ІІІ тис. до н.е. – І 

тис. н.е. 

0,6 км на південний 

схід від південно-

східної околиці села 

Марківське 

Пам’ятка археології 
Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4280-См 

село Москалівка 

1 

Братська могила жертв 

нацизму та пам’ятник 

воїнам-землякам 

1969 рік, 1939–

1945 роки 
центр села Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4281-См 

село Бобрик 

1 
Братська могила радянських 

воїнів 

1956 рік, 1939–

1945 роки 
кладовище Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4282-См 

2 Могила радянського воїна 
1992 рік, 1939–

1945 роки 
кладовище Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 
10.02.2020 № 630 

4283-0См 

3 
Могила Любарського Н.Г. – 
радянського воїна 

1985 рік, 1939–
1945 роки 

у лісі, урочище 
«Долина» 

Пам’ятка історії 
Наказ МКМС від 
10.02.2020 № 630 

4284-См 

4 
Братська могила радянських 

воїнів 

1965 рік, 1939–

1945 роки 

центр села Бобрик, 

вул. Київська 
Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4285-См 

5 
Місце загибелі екіпажу 

радянського танка Т-34 

1970 р., 1939–

1945 рр. 

при в’їзді, 

вул. Шевченка 
Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4286-См 

6 Поселення 
ранній залізний 

вік 
територія села Пам’ятка археології 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4287-См 

село Великі Бубни 

1 
Група могил (3): братська 
могила і індивідуальні (2) 

могили радянських воїнів 

1967 рік, 1973 рік, 

1939–1945 роки 

центр села Великі 

Бубни, вул. Центральна 
Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4288-См 

2 
Братська могила радянських 

воїнів 

1970 рік, 1939–

1945 роки 
кладовище Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4289-См 

село Матлахове 

1 

Могила Хандоги П.П. – 

повного кавалера ордена 
Слави 

1956 рік, 1939–

1945 рр. 
кладовище Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4290-См 

село Посад 

1 Городище, поселення 

VІІ – ІІІ ст. до н.е. 

ІХ – ХІІІ ст., ХVІІ 

ст. 

північно-східна 

околиця села Посад 
Пам’ятка археології 

Наказ МКУ від 

15.02.2012 № 108 
923 - См 

2 

Братська могила радянських 

військовополонених і жертв 

нацизму 

1967 рік, 1939–

1945 роки 

у лісі, урочище 

«Посад» 
Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4291-См 

3 
Могила Горлова Є.Я. - 

радянського воїна 

1987 рік, 1939–

1945 роки 
центр села Посад Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4292-См 

село Галка 

1 
Братська могила радянських 

воїнів 

1962 рік, 1939–

1945 роки 
центр села Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4294-См 

2 
Могила Люльки А.С. – 
активіста колгоспного руху 

1947 рік, 1928–
1933 роки 

центр села Пам’ятка історії 
Наказ МКМС від 
10.02.2020 № 630 

4295-См 

село Гаврилівка  

1 

Пам’ятний знак на честь 

Потебні О.П. – українського 

вченого-філолога 

1978 рік, 1835–

1891 роки 
центр села Гаврилівка Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4307-См 

2 
Могила Сім’ї Г.В. – активіста 

колгоспного руху 

1967 рік, 1928–

1933 роки 
центр села Гаврилівка Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4308-См 

село Королівщина 

1 Поселення 

ранній залізний 

вік (черняхівська 

культура ІІІ–
ІV ст.) 

0,5 км на південний 

схід від села 

Королівщина 

Пам’ятка археології 
Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4309-См 

село Салогубівка 

1 

Пам’ятник Герою 

Радянського Союзу 

Гнідашу К.С. 

1975 рік, 1939–

1945 роки 
біля школи 

Пам’ятка 

монументального 

мистецтва 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4310-См 

село Левченки 

1 

Могила Мусіна С. – 

радянського воїна та 

пам’ятник воїнам-землякам 

1975 рік, 1939–

1945 роки 
центр села Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4313-См 

2 Комора початок XX ст. 
тераса між церквою і 

річкою 

Пам’ятка 

архітектури, історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4314-См 
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№ Назва об'єкта Датування Місцезнаходження Вид об'єкта 

Номер та дата 

наказу  

МКТ/МКУ/ 

МКМС/МКІП про 

занесення до 

Державного 

Реєстру 

Охоронний 

номер 

3 Троїцька церква 1768 рік село Левченки Пам’ятка архітектури 
Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4315-См 

село Овлаші 

1 

Могила Карікова В.Д. – 

радянського воїна та 

пам’ятник воїнам-землякам 

1977 рік, 1939–

1945 роки 
центр села Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4316-См 

село Заруддя 

1 
Братська могила радянських 
воїнів 

1957 рік, 1939–
1945 роки 

центр села Пам’ятка історії 
Наказ МКМС від 
10.02.2020 № 630 

4317-См 

село Мале 

1 

Братська могила радянських 

воїнів та пам’ятний знак на 

честь Данченка А.М. 

1953 рік, 1971 рік, 

1939–1945 роки 
біля будівлі школи Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4318-См 

село Зеленівщина 

1 
Могила Попова М.І. – 

радянського воїна 

1987 рік, 1939–

1945 роки 
кладовище Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4319-См 

село Коржі 

1 Курганний могильник - 1 ІІ – І тис. до н.е. 

1,6 км на схід від 

східної околиці села 

Коржі 

Пам’ятка археології 
Наказ МКУ від 

21.12.2012 № 1566 
2576-Cм 

2 Курганний могильник - 2 ІІ – І тис. до н.е. 

0,93 км на південний 

схід від південно-

східної околиці села 
Коржі 

Пам’ятка археології 
Наказ МКУ від 

21.12.2012 № 1566 
2577-Cм 

3 Курганний могильник - 3 ІІ – І тис. до н.е. 

1,5 км на південний 
схід від східної околиці 

села Коржі та 0, 55 км 

на північ від північної 

околиці села Садове 

Пам’ятка археології 
Наказ МКУ від 

21.12.2012 № 1566 
2578-Cм 

4 
Братська могила радянських 

воїнів 

1943 рік, 1939–

1945 роки 
центр села Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4320-См 

5 
Братська могила учасників 

громадянської війни 

1956 рік, 1917–

1921 роки 
кладовище Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4321-См 

село Піски 

1 
Братська могила радянських 

воїнів 

1961 рік, 1939–

1945 роки 
кладовище Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4322-См 

2 Поселення 

бронзовий вік, 

ранній залізний 

вік 

південно-східна 

околиця села Піски 
Пам’ятка археології 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4323-См 

3 Поселення 

бронзовий вік, 

розвинуте 

середньовіччя 

1,2 км на південний 

схід від села Піски 
Пам’ятка археології 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4324-См 

село Садове 

1 Курган ІІ – І тис. до н.е. 

0,28 км на північ від 

східної околиці села 

Садове 

Пам’ятка археології 
Наказ МКУ від 

21.12.2012 № 1566 
2579-Cм 

село Ярмолинці 

1 Курганний могильник ІІ – І тис. до н.е. 

0,8 км на північний 

схід від східної околиці 
села Ярмолинці 

Пам’ятка археології 
Наказ МКУ від 

15.02.2012 № 108 
935-См 

2 Курганний могильник №2 ІІ – І тис. до н.е. 

0,8 км на північний 

схід від східної околиці 

села Ярмолинці 

Пам’ятка археології 
Наказ МКУ від 

18.04.2017 № 323 
2633-См 

3 
Братська могила радянських 

воїнів 

1959 рік, 1939–

1945 роки 
центр села Ярмолинці Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4325-См 

село Бацмани 

1 
Братська могила радянських 

воїнів 

1989 рік, 1939–

1945 роки 
кладовище Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4326-См 

село Житне 

1 Могила радянського воїна 
1960 рік, 1939–

1945 роки 
кладовище Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4327-См 

2 
Братська могила радянських 

воїнів 

1956 рік, 1939–

1945 роки 
центр села Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4328-См 

3 Вітряк 1924 рік околиця села 
Пам’ятка 

архітектури, історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4329-См 

село Горове 

1 
Могильник курганний 

«Хмелів»  

II тис. до н.е. – І 

тис. н.е., XVII ст. 
село Горове Пам’ятка археології 

Наказ МКІП від 

14.01.2021 № 2462 
5013-См 

село Калинівка 

1 
Братська могила радянських 

воїнів 

1957 рік, 1939–

1945 роки 
центр села Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4330-См 

село Миколаївка 

1 Братська могила радянських 1975 рік, 1939– кладовище Пам’ятка історії Наказ МКМС від 4331-См 
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№ Назва об'єкта Датування Місцезнаходження Вид об'єкта 

Номер та дата 

наказу  

МКТ/МКУ/ 

МКМС/МКІП про 

занесення до 

Державного 

Реєстру 

Охоронний 

номер 

воїнів 1945 роки 10.02.2020 № 630 

2 
Курганний могильник 

«Шведські могили» 

ІІІ тис. до н.е. – І 

тис. н.е., XVII ст. 

2,0 км на північний 

схід від північно-

східної околиці села 
Миколаївка 

Пам’ятка археології 
Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4332-См 

село Олексіївка 

1 
Група братських (2) могил 

радянських воїнів 

1955 рік, 1939–

1945 роки 
центр села, вул. Садова Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4339-См 

село Борозенка 

1 Курганний могильник   

1,5 км на захід від 

західної околиці села 

Борозенка 

Пам’ятка археології 
Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4340-См 

2 Курганний могильник   

1,0 км на захід від 

західної околиці села 

Борозенка 

Пам’ятка археології 
Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4341-См 

3 Курганний могильник   

1,6 км на захід від 

західної околиці села 

Борозенка 

Пам’ятка археології 
Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4342-См 

село Плавинище 

1 Іоанно-Богословська церква 1776 рік центр села Пам’ятка архітектури 
Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4343-См 

село Сененкове 

1 
Могила Глущенка М.Ф., 

який загинув в Афганістані 

1982 рік, 1979–

1989 роки 
кладовище Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4344-См 

село Погожа Криниця 

1 

Братська могила радянських 

воїнів та пам’ятник воїнам-

землякам 

1956 рік, 1972 рік, 

1939–1945 роки  

центр села Погожа 

Криниця 
Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4345-См 

село Вовківці 

1 
Братська могила радянських 

воїнів 

1958 рік, 1939–

1945 роки 

центр села Вовківці, 

вул. Шкільна 
Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4346-См 

2 
Братська могила радянських 
воїнів 

1939–1945 роки кладовище Пам’ятка історії 
Наказ МКМС від 
10.02.2020 № 630 

4347-См 

село Герасимівка 

1 
Братська могила радянських 

воїнів 

1956 рік, 1939–

1945 роки 
центр села Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4348-См 

2 
Братська могила жертв 

нацизму 

1985 рік, 1939–

1945 роки 
околиця села Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4349-См 

село Правдюки 

1 Могила радянського воїна 
1965 рік, 1939–

1945 роки 
кладовище Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4350-См 

село Пустовійтівка 

1 
Пам’ятник П.І. 

Калнишевському 

1991 рік, 1691 – 

1803 роки 

центр села 

Пустовійтівка, західна 

околиця 

Пам’ятка історії 

Наказ МКТ від 

07.11.2008 № 

1285/0/16-08 

2245-См 

2 Вітряк ХІХ ст., 2008 рік 
неподалік від Троїцької 

церкви 
Пам’ятка архітектури 

Наказ МКУ від 

18.04.2017 № 323 
  

3 
Група братських (4) могил 

радянських воїнів  

1943 рік, 1958 рік, 

2006 рік, 1939-

1945 роки 

погост Троїцької 

церкви 
Пам’ятка історії 

Наказ МКУ від 

18.04.2017 № 323 
974-См 

4 
Могила Дудки Г.Д. – 

радянського воїна 

1968 рік, 1939–

1945 роки 
кладовище Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4351-См 

5 
Братська могила радянських 

воїнів 

1960 рік, 1939-

1945 роки 
кладовище Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4352-См 

6 Курганний могильник 
ІІІ тис. до н.е. – І 

тис. н.е. 

територія колишнього 

села Оксютинці 
Пам’ятка археології 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4353-См 

село Ріпки 

1 
Братська могила радянських 

воїнів 

1962 рік, 1939–

1945 роки 
центр села Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4354-См 

2 Церква Різдва Христового 1764 рік вул. Миру, 2 Пам’ятка архітектури 
Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4355-См 

село Ведмеже 

1 
Братська могила радянських 

воїнів 

1953 рік, 1939–

1945 роки 
кладовище Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4356-См 

село Рогинці 

1 

Братська могила радянських 

воїнів та пам’ятник воїнам-

землякам 

1962 рік, 1975 рік, 

1939–1945 роки  
центр села Рогинці Пам’ятка історії 

Наказ МКМС від 

10.02.2020 № 630 
4357-См 

 

На території сільських населених пунктів громади розташовані 71 об’єкт культурної 

спадщини місцевого значення відповідно до державного реєстру нерухомих пам’яток 

України, серед яких: 46 об’єктів – пам’яток історії, 18 об’єктів – пам’яток археології, 4 
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об’єкти – пам’ятки архітектури, 2 об’єкти – пам’ятки архітектури та історії, 1 об’єкт – 

пам’ятка монументального мистецтва. 

Реєстрація пам’яток культурної спадщини місцевого значення розпочато у 2008 році; 

до 2020 року отримання охоронних документів на пам’ятки відбувалось досить повільно. На 

початок 2020 року до державного реєстру пам’яток було занесене 14 об’єктів. За 2020 рік 

охоронні документи були отримані ще на 114 об’єктів. На сьогоднішній день кількість 

пам’яток культурної спадщини місцевого значення Роменської міської громади налічує 129 

об’єктів. 

Державний історико-культурний заповідник «Посулля» 

Комунальний заклад Сумської обласної ради «Державний історико-культурний 

заповідник «Посулля» заснований майном спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Сумської області, управління яким здійснює Сумська обласна рада через 

уповноважений орган - Управління майном Сумської обласної ради та знаходиться у 

функціональному підпорядкуванні - Управління культури Сумської обласної державної 

адміністрації. 

Заповідник створено рішенням Сумської обласної ради від 27.07.2007 року «Про 

створення комунального закладу Сумської обласної ради «Державний історико-культурний 

заповідник «Посулля» на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 

року №1021 «Про державний історико-культурний заповідник «Посулля». 

Методичне керівництво діяльністю заповідника здійснюють в межах своїх 

повноважень Міністерство культури України, Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, Інститут археології 

Національної Академії Наук України. 

Заповідник в своєму складі має об’єкти культурної спадщини, пам'ятки археології, 

історії, монументального мистецтва, архітектури і містобудування на території Роменської та 

Недригайлівської громад, а також музейних закладів і їх колекцій та інших об'єктів 

культурної спадщини, рекреаційно-туристичної інфраструктури, господарського 

призначення, перспективних для подальшого включення до заповідника. 

Розбудова заповідника здійснюється відповідно до розробленого і затвердженого у 

встановленому порядку «Плану організації території Державного історико-культурного 

заповідника «Посулля» у селі Пустовійтівка Роменського району Сумської області», 

затвердженого Наказом Міністерства культури України від 07.07.2011 року №515/0/16-11. 

Структура об’єктів заповідника, що розташовані на території Роменської громади, 

включає: 

- Роменський краєзнавчий музей, що був заснований у 1919 році, є значним 

зібранням матеріалів з природи, історії та культури Посулля; 

- Пам’ятник Тарасу Шевченку в місті Ромни, віднесеному до пам’яток 

монументального мистецтва національного значення; 

- Багатошарове археологічне городище «Монастирище» в передмісті Ромен, 

віднесене до археологічної пам’ятки національного значення; 

- Меморіальний комплекс останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра 

Калнишевського в селі Пустовійтівка, до якого належать 1) дерев’яна Свято-Троїцька 

церква, збудована у 1773 році коштами уродженця села Петра Калнишевського та 

відновлена у 2006 році; 2) пам’ятник Петру Калнишевському, встановлений у 1991 році 

з нагоди 300-річчя від дня народження отамана; 3) музей імені Петра Калнишевського, 

заснований у 2005 році; 

- Посульські кургани – Оксютинські кургани, віднесені до комплексної пам’ятки 

природи місцевого значення, що представляють собою групу скіфських курганних 

некрополів. 

 До об’єктів історико-культурного заповідника, які розташовані на території 

Недригайлівської територіальної громади віднесені: Недригайлівський краєзнавчий музей, 

літописне місто Попаш, садиба поета Олекси Ющенка та меморіал жертвам голодомору у 

селі Хоружівка, пам’ятник мамонту в селі Кулішівці. 

Туристична галузь на території громади на сьогоднішній день не достатньо є 

розвинутою, її внесок у загальний валовий продукт громади є незначним та суттєво не 
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впливає на підвищення конкурентоспроможності та соціально-економічний та культурний 

розвиток територій.  

 

Фізична культура і спорт 

У місті Ромни функціонують 2 стадіони, 35 спортивних майданчиків, 3 футбольних 

поля, 1 тенісний корт, 14 спортивних залів, 10  майданчиків з тренажерним обладнанням, 19 

клубів фізкультурно-спортивної спрямованості (армспорт, настільний теніс, грепплінг, 

кіокушин та кіокушинкай-карате, вільна боротьба, бокс та інші види спорту) різних 

організаційно-правових форм власності, які надають  доступні та високоякісні фізкультурно-

оздоровчі послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян.  

При коледжі Сумського національного аграрного університету функціонує спортивний 

клуб «Юність», при коледжі Київського національного економічного університету – 

спортивний клуб «Вікторія», при Вищому професійному училищі – спортивний клуб 

«Ромен-1100», при всіх загальноосвітніх закладах освіти І-ІІІ ступенів функціонують 

спортивні клуби. 

В дитячо-юнацькій спортивній школі імені В. Гречаного проходять навчання 416 учнів 

у 34 групах за наступними напрямами: легка атлетика, футбол, гімнастика спортивна,  

боротьба дзюдо. 

У 2020 році було проведено 15 навчально-тренувальних зборів, 42 міських спортивних 

заходи; спортсмени міста взяли участь у 16 обласних та 13 всеукраїнських змаганнях.  

 

1.8 Стан сфери досліджень та інновацій 

 

За період з 2016 по 2020 роки основні підприємства Роменської громади здійснювали 

впровадження інноваційних технологій у власні виробництва з метою підвищення рівня 

конкурентоспроможності власної продукції та відповідності сучасним інноваційним 

тенденціям розвитку галузей господарювання. 

 

Структура фінансування впровадження інноваційних розробок та технологій 

Адміністративно-територіальна одиниця 

Капітальні інвестиції за інноваційними напрямами, 

тис. грн. 

2016 2017 2018 

місто Ромни 4 256 7 785 1 688 

базисний темп приросту, % 
 

82,9 -60,3 

Роменський район 6 476 8 952 6 200 

базисний темп приросту, % 
 

38,2 -4,3 

Сумська область 705 936 735 836 929 908 

базисний темп приросту, % 
 

4,2 31,7 

 

За період з 2016 по 2018 роки спостерігалась неоднорідна динаміка зміни фінансування 

впровадження інноваційних технологій (модернізацій, реконструкцій, закупівлі 

інноваційного устаткування та впровадження інноваційних розробок тощо) у галузях 

господарської діяльності. У 2017 році по підприємствах (установах, закладах) міста Ромни 

мав місце значний сплеск зростання інвестицій в інновації; по підприємствам Роменського 

району – менший, але суттєвий; по Сумській області – незначний. У 2018 році відбувалось 

суттєве скорочення інвестицій в інновації по підприємствам міста Ромни та Роменського 

району. В свою чергу, спостерігалось значне зростання інноваційного фінансування по 

Сумській області. 

На території громади відсутні вищі навчальні заклади, науково-дослідні та проєктні 

інститути, інші наукові установи, що стримує впровадження нових технологій, результатів 

наукових досліджень та інноваційних розробок у виробництві товарів, виконанні робіт, 

наданні послуг.  

Основним джерелом фінансування інноваційних витрат суб’єктів господарювання 

Роменської громади залишаються власні кошти підприємств, залучені інвестиції та кредитні 

кошти. Підприємства, що застосовують новітні розробки самостійно здійснюють співпрацю 

із науково-дослідними установами, проєктно-конструкторськими бюро; закордонними 
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виробниками інноваційного обладнання; відвідують ярмарки, виставки, конференції щодо 

розвитку сфери досліджень та інновацій у відповідних галузях господарювання.  

Основними підприємствами, що запроваджували інноваційні технології у виробництві 

є ТДВ «Роменська гардинно-тюлева фабрика» (текстильна промисловість), ТОВ 

«Таланпром» (виробництво спецвзуття та спецодягу для потреб нафтогазовидобувної, 

хімічної промисловості, чорної та кольорової металургії, підприємств машинобудування та 

металообробки, транспорту та енергетики, будівництва та сільського господарства, 

оборонного комплексу), ТОВ «Завод Кобзаренка» (машинобудування для сільського 

господарства та будівельної галузі), ТОВ «Роменський завод тракторозапчастина» 

(виробництво виробів для колісних тракторів, вантажних та легкових автомобілів, товарів 

народного споживання), Нафтогазоуправління «Охтирканафтогаз» та «Чернігівнафтогаз» 

ПАТ «Укрнафта» (видобувна галузь – добування паливно-енергетичної сировини, зокрема 

нафти, газу, конденсату та супутніх газів), ТОВ «Ласий кошик» (харчова промисловість – 

виробництва хліба та хлібобулочних виробів, свіжих борошняних кондитерських виробів, 

тортів і тістечок). 

 

1.9 Розвиток підприємницького середовища 

 

Суб’єкти малого підприємництва, у тому числі фізичні особи-підприємці становлять 

один з найпотужніших сегментів соціально-економічного розвитку будь-якого регіону. 

Розвиток підприємництва є інструментом участі значної частини економічно активного 

населення у підприємницькій діяльності, має суттєвий вплив на підвищення бази 

оподаткування для бюджетів всіх рівнів, впливає на зниження рівня безробіття, насичення 

ринку різноманітними товарами та послугами. 

За період з 2017 по 2020 роки динаміка кількості зареєстрованих суб’єктів малого 

підприємництва за даними центру надання адміністративних послуг міста Ромни суттєво не 

змінювалась. 

 

Структура зареєстрованих малих суб’єктів підприємництва 

Форма підприємництва 
Кількість суб'єктів підприємництва, од. 

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Суб'єкт малого підприємництва 255 254 258 264 

Фізична особа-підприємець 1876 1887 1859 1827 

 

За досліджуваний період спостерігається негативна динаміка фактично зареєстрованих 

підприємців на перше число кожного фіскального року, що говорить про суттєве збільшення 

підприємців, які припиняють свою підприємницьку діяльність, над тими, хто розпочинає 

господарську діяльність. Більш оптимістична, але повільна тенденція має місце в динаміці 

зареєстрованих суб’єктів малого підприємництва (юридичних осіб), кількість яких несуттєво, 

але збільшилась з 2017 по 2020 роки. 

 

Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання  

Форма підприємництва 
Державна реєстрація суб'єктів господарювання, од. 

2017 2018 2019 2020 

Суб'єкт малого підприємництва (ЮО) 14 4 2 4 

Фізична особа-підприємець (ФОП) 205 357 182 223 

 

Найбільша кількість зареєстрованих суб’єктів малого підприємництва мала місце у 2017 

році; за період з 2018 по 2020 роки їх кількість суттєво зменшилась. Базовий темп 

скорочення кількості зареєстрованих суб’єктів малого підприємництва за досліджуваний 

період становив 71,4%. Найбільша кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців мала 

місце у 2018 році; в наступних роках (2019 – 2020) їх кількість значно зменшилась.  
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Кількість зареєстрованих юридичних осіб 

Адміністративно-

територіальна одиниця 

Кількість юридичних осіб, од. 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

місто Ромни 677 668 671 680 697 

Роменський район 422 428 419 415 423 

Сумська область 21 790 22 397 23 633 24 451 25 128 

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за період з 2016 по 2020 роки збільшилась по 

місту Ромни та Сумській області; базисні темпи приросту становлять 3,0% та 15,3% 

відповідно. Динаміка реєстрації нових підприємств в місті Ромни відбувається відносно 

повільно. В сільській місцевості має місце неоднорідна тенденція; коливання кількості 

зареєстрованих юридичних осіб по Роменському району спостерігається від 415 до 428 осіб 

за досліджуваний період. 

З метою покращення бізнес клімату на території громади, активізації залучення 

інвестицій у нові підприємництва,  підвищенню кількості зареєстрованих суб’єктів 

господарювання, налагодженню ефективної співпраці влади та бізнес середовища, за 

сприяння виконавчої влади Роменської громади були здійснені наступні заходи: 

- проведено ярмарки вакансій (9 – у 2017 році, 9 – у 2018 році, 7 – у 2020 році) за 

участю представників роботодавців, зареєстрованих безробітних центром зайнятості 

Роменської міської ради та зацікавлених жителів громади; 

- здійснено фінансову допомогу на відкриття власної справи центром зайнятості 

Роменської міської ради, зокрема: 1 безробітному у 2018 році, 6 безробітним у 2019 

році; 

- проведено інформаційних семінарів, навчальних програм за напрямом «Основи 

малого підприємництва»; висвітлено матеріали Роменською об’єднаною державною 

адміністрацією щодо податкового законодавства; проведено круглі столи з 

представниками малого та середнього бізнесу. 

З метою розгляду та обговорення питань, пов’язаних із зміною законодавства про 

працю, податкових норм, змін цін на енергоносії та опалення для підприємств, установ та 

організацій, результатами перевірок інспекторами відділу з контролю за додержанням 

законодавства про працю та зайнятість населення при міському голові регулярно 

відбуваються наради з членами Ради підприємців.  

 

1.10 Перелік видів економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал 

 

Відповідно до наявного природно-ресурсного та історико-культурного потенціалу, 

пріоритетних напрямів господарської діяльності, наявних підприємств Роменської громади, 

що здійснюють господарську діяльність, основними галузями господарювання, що мають 

потужний інноваційний потенціал є: 

- машинобудівна промисловість; 

- добувна промисловість;  

- харчова промисловість; 

- сільське господарство; 

- легка промисловість (виробництво взуття, текстильне виробництво, виробництво 

будівельної продукції та меблів); 

- туризм та рекреація. 

Згідно із результатами статистичної та аналітичної інформації щодо стану досліджень 

та інновацій в розрізі видів економічної діяльності, наявного ресурсного потенціалу громади, 

розвиненості необхідної інфраструктури, потенціалу суміжних з пріоритетними галузей 

господарювання, інвестиційної привабливості регіону, можна визначити перелік видів 

діяльності, які можуть сформувати основу для смарт-спеціалізацій.  

Перспективними, з цієї точки зору, видами економічної діяльності можуть бути 

виробництво спецвзуття та спецодягу, текстилю; харчова переробна промисловість, зокрема 

виробництво хліба та хлібобулочних виробів, свіжих борошняних кондитерських виробів; 

видобування паливно-енергетичної (нафта, газ, конденсати, інші супутні гази), та 

будівельної (суглинок, пісок тощо) сировини; сільське господарство; виробництво машин та 
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устаткування для потреб сільського господарства та будівельної галузі; туристична та 

рекреаційна діяльність. 

Досить високий інноваційний потенціал з освоєння новітніх розробок та виробництва 

інноваційної продукції має місце в нафтогазовидобувній галузі та машинобудуванні. 

 ТОВ «Завод Кобзаренка» є одним з основних промислових підприємств громади, що 

здійснює діяльність у галузі машинобудування переважно для потреб сільського 

господарства та будівельної галузі. Підприємство має потужну розгалужено дилерську 

мережу, експортує техніку у 30 країн світу, забезпечує сертифіковану поставку техніки, 

огляд, введення в експлуатацію, подальший сервіс. Інноваційний потенціал підприємства 

зосереджений у власному конструкторському відділі заводу, де працюють 18 осіб, які 

відвідують профільні Європейські виставки, аналізують техніку конкурентів та, виходячи з 

потреб ринку, впроваджують у виробництво новітні розробки. За 2020 рік було впроваджено 

у виробництво 20 одиниць сучасної інноваційної техніки. 

ПрАТ «Роменський завод тракторозапчастина» займає площу близько 2,5 га та 

виробляє більше 100 найменувань виробів для колісних тракторів, вантажних та легкових 

автомобілів, товарів народного споживання тощо. На підприємстві освоєно та впроваджено 

більш 20 найменувань інноваційних виробів для автотракторної техніки, комбайнів для 

потреб агропромислового комплексу. Продукція сертифікована; на підприємстві 

запроваджена система менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів. 

Нафтогазоуправління «Охтирканафтогаз» та «Чернігівнафтогаз» ПАТ 

«Укрнафта» є провідними підприємствами видобувної галузі, що здійснюють діяльність із 

добування паливно-енергетичної сировини, зокрема нафти, газу, конденсату та супутніх 

газів, на територіях сільських населених пунктів Роменської громади. ПАТ «Укрнафта» 

впроваджує на своїх підприємствах проєкт дистанційного моніторингу роботи свердловин, 

обладнаних електровідцентровими насосами, орієнтовна вартість яких складає 300,00 тис. 

грн. на одну свердловину (інтелектуальна станція, керування, модем).  

Інші інноваційні розробки ПАТ «Укрнафта»: 

- облаштування глибинонасосних свердловин пакерними компоновками (орієнтовна 

вартість – 170,00 тис. грн. на одну свердловину); 

- застосування електровідцентрових установок зменшеного типорозміру (орієнтовна 

вартість – 1 500,00 тис. грн. на одну свердловину); 

- облаштування газових та нагнітальних свердловин пакерними установками 

(орієнтовна вартість – 150,00 тис. грн. на одну свердловину); 

- облаштування глибинонасосних свердловин трубообертачами (орієнтовна вартість – 

250,00 тис. грн. на одну свердловину); 

- перфорація продуктивних горизонтів зарядами імпортного виробництва (орієнтовна 

вартість – 230,00 тис. грн. на одну свердловин). 

Харчова переробна промисловість є вагомим сектором промислового потенціалу 

громади, що є значним стабільним покупцем продукції сільського господарства та, як 

результат, безпосереднім інвестором аграрного бізнесу. 

ТОВ «Ласий кошик» - підприємство переробної харчової промисловості, що 

забезпечує жителів громади хлібом та хлібобулочними виробами, свіжими борошняними 

кондитерськими виробами, тортами і тістечками. Підприємство забезпечено новітніми 

технологічними лініями, що забезпечують повний цикл виробничого процесу переробки 

отриманої від постачальників сировини до пакування та розповсюдження в роздрібні мережі 

готової продукції.  

Для розвитку підприємства особливо важливими факторами, що впливають на попит, є 

уподобання споживачів та можливість появи нових конкурентів на ринку. У зв’язку із 

глобальною тенденцією популяризації та просування здорового способу життя, рухової 

активності населення, впровадження заходів запобігання захворювань та загального 

зміцнення здоров’я населення, у сфері виробництва інноваційних харчових продуктів зростає 

попит на органічні, функціональні та оздоровчі продукти. Органічні продукти 

характеризуються поліпшеною якістю та безпечністю, відсутністю ризику забруднення, 

збереженням корисних властивостей сировини на етапі виробництва продукції. Фізіологічно 

функціональні продукти характеризуються позитивними змінами показників якості в 
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результаті модифікації складу нутрієнтів концепції здорового харчування. Оздоровчі 

продукти передбачають їх вплив на збереження і поліпшення стану здоров’я споживачів при 

постійному вживанні таких інноваційних продуктів, зниження ризику найпростіших хвороб, 

поповнення або запобігання дефіциту основних харчових біологічно активних речовин.  

Легка промисловість, зокрема виробництво спецодягу та спецвзуття, текстильних 

виробів, представлена потужними підприємствами галузі, які активно впроваджують 

інноваційні технології, завдяки чому мають попит на ринку, у тому числі з постачання 

власної продукції на підприємства (заклади, установи) державної та комунальної форми 

власності. 

ТДВ «Роменська гардинно-тюлева фабрика» з метою задоволення попиту споживачів 

запроваджує інноваційні технології у вишивці, зокрема особливі технології вишивання та 

нанесення малюнків, які оновлюються щорічно на 40%; використання в малюнках сучасних 

кольорових ниток; оновлення виробничих технологічних ліній, що задовольняють необхідні 

обсяги виробництва для сучасних потреб ринку. 

ТОВ «Таланпром» - підприємство легкої промисловості, що виробляє до 2,5 млн. пар 

взуття, у тому числі спецвзуття, та спецодяг для потреб нафтогазовидобувної, хімічної 

промисловості, чорної та кольорової металургії, підприємств машинобудування та 

металообробки, транспорту та енергетики, будівництва та сільського господарства, 

оборонного комплексу. На підприємстві встановлене сучасне новітнє інноваційне 

обладнання передових компаній Італії та Німеччини з метою впровадження інноваційної 

технології виробництва взуття литтєвим методом кріплення та інноваційною технологією 

сушки взуття, що дає можливість освоювати виробництво більш якісних та вартісних видів 

взуття. Підприємство експортує продукцію до Латвії, Російської Федерації, Казахстану, 

Бангладешу й інших країн. 

Сільськогосподарська галузь представлена переважно у сільській місцевості, 

найбільшими суб’єктами господарювання якої є ПрАТ «Нове життя», ТОВ «Райз Схід», ТОВ 

«Калина», ПАТ «Україна Райз», ТОВ «Олава», ТОВ «Агрофірма Лан». 

Найперспективніші новітні технології, які вже частково запроваджуються на 

підприємствах сільського господарства пов’язані із використанням: 

- безпілотних літальних апаратів з метою моніторингу полів та аналізу стану рослин та 

ґрунтів, ідентифікації проблемних ділянок, складання 3D-мап та фотопланів, 

контролю якості посівів та роботи агротехніки, внесення та розпилювання добрив і 

насіння, зрошування полів тощо;  

- технології точного землеробства, пов’язаної з впровадженням інноваційного методу 

рільництва щодо спостереження, вимірювання та реагування на польову мінливість 

сільськогосподарських культур і ґрунтів, що сприяє оптимізації витрат, враховуючи 

зональні особливості, підвищенню врожайності, покращенню загального стану землі, 

зменшенню негативного впливу на довкілля; 

- сільськогосподарського Інтернету речей, як з’єднання всіх різнорідних пристроїв, що 

використовуються на полях для моніторингу та вимірювання роботи, зокрема рівень 

палива, вологість ґрунту, вимірювання води, опадів, метеорологічні прогнози тощо; 

- технології вертикального землеробства, що передбачає вирощування культур, які 

добре реагують у компактних виробничих зонах із штучним освітленням, та мають 

суттєві переваги у виробничому процесі, зокрема: незалежність від погодних та 

кліматичних умов; ефективність використання виробничого простору; цілорічність 

врожаю; мінімальне споживання води, екологічність, мінімізація використання 

хімікатів та пестицидів тощо. 

Туристична галузь на території громади на сьогоднішній день не є розвинутою, її 

внесок у загальний валовий продукт громади є незначним та суттєво не впливає на 

підвищення конкурентоспроможності та соціально-економічний та культурний розвиток 

територій. Розробка реальної стратегії туристичної галузі та впровадження заходів з 

використання економічного потенціалу наявних природно-заповідних та історико-

культурних ресурсів у майбутньому сприятиме збереженню і розвитку культурного та 

природного потенціалу, диверсифікації видів економічної діяльності громади, зростанню 

рівня зайнятості, збереженню довкілля та підвищенню інноваційного потенціалу громади. 
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На території Роменської громади розташовані 2 об’єкти культурної спадщини 

національного значення, що занесені до державного реєстру нерухомих пам’яток України 

згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 року №928, а саме 

Пам’ятник поету Т.Г.Шевченку (місто Ромни), багатошарове городище – пам’ятка археології 

(місто Ромни). 

На території міста Ромни розташовані 58 об’єктів культурної спадщини місцевого 

значення відповідно до державного реєстру нерухомих пам’яток України, серед яких: 30 

об’єктів – пам’яток історії, 17 об’єктів – пам’яток архітектури та містобудування, 4 об’єкти – 

пам’ятки археології, 4 об’єкти – пам’ятки монументального мистецтва, 1 об’єкт – пам’ятка 

архітектури, 1 об’єкт – пам’ятка архітектури та історії, 1 об’єкт – пам’ятка архітектури, 

містобудування та історії. 

На території сільських населених пунктів громади розташовані 71 об’єкт культурної 

спадщини місцевого значення відповідно до державного реєстру нерухомих пам’яток 

України, серед яких: 46 об’єктів – пам’яток історії, 18 об’єктів – пам’яток археології, 4 

об’єкти – пам’ятки архітектури, 2 об’єкти – пам’ятки архітектури та історії, 1 об’єкт – 

пам’ятка монументального мистецтва. 

На базі комплексу пам’яток функціонує комунальний заклад Сумської обласної ради 

«Державний історико-культурний заповідник «Посулля», структура об’єктів, розташованих 

на території Роменської громади, якого включає: Роменський краєзнавчий музей, Пам’ятник 

Тарасу Шевченку в місті Ромни, багатошарове археологічне городище «Монастирище» в 

передмісті Ромен, Меморіальний комплекс останнього кошового отамана Запорізької Січі 

Петра Калнишевського в селі Пустовійтівка, Посульські кургани – Оксютинські кургани. 

Природно заповідний фонд громади налічує 1 об’єкт загальнодержавного значення 

(гідрологічний заказник) та 24 – місцевого значення (5 гідрологічних пам’яток природи, 4 

гідрологічні заказники, 3 ботанічні заказники, 3 парки пам’ятки садово-паркового мистецтва, 

3 ботанічні пам'ятки природи, 2 зоологічних заказника, 2 ландшафтних заказника, 1 

геологічний заказник, 1 комплексна пам’ятка природи) загальною площею 3237,69 га 

відповідно до реєстру об’єктів природно-заповідного фонду Міністерства захисту довкілля 

та природних ресурсів України та Департаменту екології та охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної адміністрації. 

Незважаючи на ресурсну забезпеченість та безмежні потенційні туристичні 

можливості, громада на сьогоднішній день не може ефективно конкурувати з розвинутими 

туристичними дестинаціями. Для раціонального використання історико-культурних, 

природних та рекреаційних ресурсів громади необхідно сформувати єдиний туристично-

рекреаційний простір шляхом створення та забезпечення функціонування території розвитку 

туризму і розробити, впровадити та запропонувати споживачеві конкурентоспроможний 

туристичний продукт, об’єднавши зусилля місцевої влади, представників бізнес середовища, 

у тому числі туристичної галузі і суміжних сфер діяльності та жителів громади. 

 

1.11 Стан екологічної ситуації 
 

На сьогоднішній день рівень забруднення атмосферного повітря є достатньо високим, 

незважаючи на спад виробництва та зниження викидів забруднюючих речовин і парникових 

газів від стаціонарних джерел викидів. До основних антропогенних джерел забруднення 

атмосфери належать теплове та енергетичне устаткування, промислові підприємства, 

добувна та переробна галузь, всі види транспорту. 

 

Динаміка викидів забруднюючих речовин 

Адміністративно-територіальна 

одиниця 

Викиди забруднюючих речовин, т 

2017 2018 2019 2020 

місто Ромни 148,3 122,3 103,9 126,2 

Роменський район 2 034,4 1 947,1 1 988,2 2 896,4 

Сумська область 20 335,9 20 772,4 21 681,7 20 935,9 
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Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря 

збільшувались у сільській місцевості Роменської громади; базисний темп приросту викидів 

становив 42,4%. У Ромнах за період з 2017 по 2020 роки мало місце скорочення викидів; 

темп скорочення становив 14,9%. 

 

Структура утворення відходів за категоріями матеріалів 

Категорія матеріалів 
Утворення відходів, % 

2017 2018 2019 2020 

відходи кислот, лугів чи солей 31,8 39,7 41,5 49,6 

побутові та подібні відходи 15,2 6,2 18,6 19,4 

осад промислових стоків 12,4 9,4 0,4 10,3 

шлами та рідкі відходи очисних споруд 1,8 1,3 9,2 1,3 

відходи чорних металів 9,1 6 5,7 6,8 

відходи тваринного походження та змішані харчові 

відходи 
7,7 5,3 0,3 0,1 

відходи рослинного походження 5,6 20,7 13,2 2,3 

деревні відходи 5,6 3,3 2,9 3,7 

відходи згоряння 3,8 3,6 3 3,3 

тваринні екскременти, сеча та гній 2,5 2,2 2,1 1,1 

 

Основними категоріями матеріалів протягом досліджуваного періоду, з яких 

утворюються відходи, були переважно відходи кислот та солей, побутові та подібні відходи, 

осад промислових стоків. Значне скорочення відходів рослинного походження та тваринного 

походження і змішаних харчових відходів мало місце у 2020 році. 

 

Структура викидів забруднюючих речовин за галузями 

Галузь 
Викиди забруднюючих речовин, % 

2017 2018 2019 2020 

сільське, лісове та рибне господарство 6,1 6,6 6,0 7,0 

добувна промисловість та розроблення кар'єрів 26,0 16,7 24,1 28,2 

переробна промисловість 26,0 34,3 26,9 28,0 

постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
15,8 26,4 24,7 17,3 

транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 
18,1 3,1 4,5 3,5 

водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
2,9 8,7 9,5 11,4 

професійна, наукова та технічна діяльність; освіта 1,3 1,2 1,0 2,2 

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги; 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; 

надання інших видів послуг 

1,2 0,6 0,4 0,4 

інші галузі 2,6 2,4 2,9 2,0 

 

Найбільші викиди спостерігаються у добувній промисловості та розробленні кар’єрів, 

переробній промисловості, постачанні електроенергії та газу, водопостачанні, каналізації та 

поводженні з відходами. Найменші у загальному обсязі забруднюючих викидів – у охороні 

здоров’я та наданні соціальної допомоги, мистецтві, спорту, відпочинку та наданні інших 

видів послуг. 

Основним підприємством, яке забруднює атмосферне повітря та потужності якого 

розташовані на території Роменської громади є НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» 

(2750,1 т викидів в атмосферне повітря). 

Існують певні проблеми щодо якості питної води у сільських населених пунктах, які 

не мають централізованого водопостачання і для питних потреб використовують ґрунтові 

води, які в основному залягають на невеликій глибині (до 5-10 метрів), внаслідок чого 

зазнають забруднення мінеральними і органічними сполуками та не відповідають санітарним 

вимогам якості питної води.  
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Основними причинами скиду забруднених вод є: неефективна робота існуючих 

каналізаційних очисних споруд, недостатня кількість очисних споруд каналізації. Також не 

сприяють поліпшенню екологічного стану водних об’єктів існуючі технологічні схеми 

водоочисних споруд, застаріла технологія очистки стічних вод, значна зношеність існуючих 

водопровідних і каналізаційних мереж. 

Результати вимірювань природного радіаційного фону, що створюється 

випромінюванням природних радіонуклідів та космічного випромінювання, має стабільну 

динаміку відповідно до офіційних даних ДП «Сумський обласний лабораторний центр». 

Показник радіаційного фону на територіях Роменської громади є середнім в області та 

становить у 12 мкР/год. 

За даними обстежень проб води за 1-й квартал 2021 року із джерел 

децентралізованого водозабезпечення, у місті Ромни із 180 об’єктів – індивідуальних 

колодязів досліджено 35, з яких 27 не відповідають санітарно-хімічним показникам (77,1%), 

у тому числі за вмістом нітратів. У порівнянні із 3-м кварталом 2019 року щодо проб води із 

джерел децентралізованого водозабезпечення у місті Ромни з 192 об’єктів – індивідуальних 

колодязів обстежено 15, з яких 8 не відповідали санітарно-хімічним показниками (53,3%), у 

тому числі за вмістом нітратів.  

Відповідно до проєкту «Чиста вода», розробленого на основі даних Державного 

агентства водних ресурсів України та Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській 

області, стан забруднення річки Сула, що здійснюється за аналізом забору води (259 км, 

місто Ромни), є відносно задовільним. 

Основними підприємствами, які забруднюють водні об’єкти та розташовані на 

території Роменської громади є ДП «Сток-Сервіс» ПП «Еліпс», м. Ромни (0,874 млн. м3 

скинутої забрудненої води), Роменська виправна колонія №56, с. Перехрестівка (0,021 млн. 

м3 скинутої забрудненої води), Філія ПРАТ «Слобожанська будівельна кераміка», с. 

Плавинище (0,02 млн. м3 скинутої забрудненої води). 

   

1.12 Фінансово-бюджетний аналіз 

 

Починаючи з 2015 року в країні відбувається процес бюджетної децентралізації, 

ключовим напрямком якого є формування фінансово спроможних об’єднаних громад з 

розширеними повноваженнями та сферами відповідальності і, відповідно, з розширенням 

податкової бази. 

До бюджету міста Ромни у 2018 році надійшло 537 964,2 тис. грн., що становило 

101,1% від планових показників, у тому числі надходження загального фонду – 509 447,3 

тис. грн. та спеціального фонду – 28 516,9 тис. грн.. Трансферти з державного, обласного та 

районного бюджетів у загальному бюджеті міста склали 61,4%, що становило 330 181,2 тис. 

грн.. 

Надходження до бюджету міста у 2019 році становили 454 543,2 тис. грн., частка яких 

від планових показників надходжень склала 99,7%, у тому числі надходження загального 

фонду – 427 045,8 тис. грн. та спеціального фонду – 27 497,4 тис. грн. Трансферти з 

державного, обласного та районного бюджетів у загальному бюджеті міста склали 48,0%, що 

становило 218 004,6 тис. грн.. 

Власні надходження від сплати податків, зборів й інших обов’язкових платежів до 

бюджету міста за період з 2018 (207 783,0 тис. грн.) по 2019 (236 538,6 тис. грн.) роки 

збільшились на 28 755,6 тис. грн.. 

Структура основних платежів до бюджету громади включає податок на доходи з 

фізичних осіб, акцизний податок, плата за землю, єдиний податок юридичних та фізичних 

осіб, податок на нерухоме майно, плата за оренду майна комунальної власності й інші. 

 

Структура основних надходжень до бюджету міста Ромни 

Основні податки, збори, обов'язкові 

платежі 

Надходження, тис. грн. 

2017 2018 2019 

Податок на доходи з фізичних осіб 88 025,2 106 392,0 129 540,6 

Акцизний податок 26 513,1 28 701,6 27 141,1 

Плата за землю 11 924,5 14 288,2 17 714,5 
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Єдиний податок юридичних та фізичних осіб 18 919,7 21 748,5 27 268,2 

Податок на нерухоме майно 1 699,1 2 157,0 2 537,6 

Плата за оренду майна комунальної власності 643,4 651,6 762,1 

Всього 147 725,0 173 938,9 204 964,1 

 

Основою бюджету міста є податок на доходи з фізичних осіб, що становив 51,2% 

власних надходжень у 2018 році та 54,8% у 2019 році. Зростання надходжень податку на 

доходи обумовлене щорічним зростанням середньомісячної заробітної плати, у тому числі 

мінімальної заробітної плати, що встановлюється Податковим кодексом України на перше 

число кожного календарного року.  

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів займає суттєву питому вагу у загальних надходженнях до бюджету. 

Частка акцизного податку у власних надходженнях у 2018 році становила 13,8%, у 2019 році 

– 11,5%. Зменшення надходжень акцизного податку пояснюється зниженням обсягів 

товарообороту та ввезення імпортних підакцизних товарів на територію громади. 

За досліджуваний період надходження від плати за землю мають тенденцію зростання, 

що пояснюється укладанням нових договорів на оренду земельних ділянок, збільшенням 

ставки податку з 1% до 3%. Базисний темп приросту становив 48,6%. 

Збільшення надходжень єдиного податку переважно відбувалось за рахунок 

надходжень фізичних осіб підприємців на спрощеній системі оподаткування, у тому числі 

тих, що обрали 1 та 2 групи оподаткування. Зростання податків здійснювалось відповідно до 

підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати, 

встановленої Податковим кодексом України на перше число кожного календарного року. 

Збільшення надходжень податку на нерухомість та плати за оренду майна комунальної 

власності відбувалось за рахунок збільшення ставок. 

 
Динаміка надходжень основних податків, зборів та обов’язкових платежів до 

бюджету міста Ромни 

 

За період з 2017 по 2019 роки спостерігається стабільне зростання надходжень до 

бюджету міста Ромни від сплати основних податків, зборів та обов’язкових платежів. Темп 

приросту за період з 2017 по 2018 роки становив 17,7%, за період з 2018 по 2019 роки – 

17,8%.  

Окрім основних податків й інших обов’язкових платежів, до бюджету громади у тому 

числі надходили: 

- податок на прибуток підприємств комунальної власності та частина чистого прибутку 

(за 2019 рік до бюджету було зараховано 75,3 тис. грн. та 63,4 тис. грн. відповідно); 

- транспортний податок (у 2019 році було зараховано 56,7 тис. грн., у 2018 році – 25,0 

тис. грн..); 

- туристичний збір (у 2019 році було зараховано 101,8 тис. грн., у 2018 році – 8,9 тис. 

грн.) 

- екологічний податок (у 2019 році було зараховано 74,8 тис. грн., у 2018 році – 63,0 

тис. грн..). 

У структурі видаткової частини бюджету міста за економічними напрямами найбільшу 

питому вагу займають видатки на виплату заробітної плати та нарахувань на неї працівникам 

2017 2018 2019
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бюджетних установ. За 2019 рік фактичні видатки на виплату заробітної плати з 

нарахуванням становили 224 498,6 тис. грн. 

Виконання видатків загального фонду за 2019 рік має наступну структуру: державне 

управління (8,7%), освіта (37,0%), охорона здоров’я (21,4%), соціальний захист та соціальне 

забезпечення (26,8%), культура і мистецтво (1,4%), фізична культура і спорт (1,0%), 

житлово-комунальне господарство (3,3%), економічна й інша діяльність (0,2%), 

міжбюджетні трансферти (0,1%). 

 

Структура надходжень до бюджетів колишніх сільських рад 

Рік 

Загальний фонд, тис. грн. Всього 

загальний 

фонд, тис. грн. 

Спеціальний 

фонд, тис. грн. 

Всього 

бюджет, тис. 

грн. 
податкові 

надходження 

неподаткові 

надходження 

цільові фонди 

й інші дотації 

Біловодська рада 

2018 5 968,6 3,5 161,8 6 133,9 884,3 7 018,2 

2019 8 958,2 11,9 0,0 8 970,1 263,1 9 233,2 

2020 6 208,7 19,1 15,0 6 242,8 240,7 6 483,5 

Бобрицька рада 

2018 5 746,3 27,4 942,1 6 715,8 165,2 6 881,0 

2019 6 085,2 21,1 51,0 6 157,3 201,6 6 358,9 

2020 6 977,0 1,9 26,0 7 004,9 140,7 7 145,6 

Великобубнівська рада 

2018 2 922,9 19,0 1 491,4 4 433,3 320,1 4 753,4 

2019 2 981,9 45,1 2 128,1 5 155,1 437,4 5 592,5 

2020 2 846,3 36,5 1 345,0 4 227,8 128,9 4 356,7 

Гаврилівська рада 

2018 4 247,2 7,7 32,0 4 286,9 32,1 4 319,0 

2019 3 894,9 10,6 21,5 3 927,0 15,8 3 942,8 

2020 4 302,8 14,7 20,0 4 337,5 40,7 4 378,2 

Галківська рада 

2018 1 567,7 1,8 20,0 1 589,5 0,1 1 589,6 

2019 1 583,6 30,7 209,0 1 823,3 0,1 1 823,4 

2020 1 675,0 10,9 13,0 1 698,9 0,2 1 699,1 

Довгополівська рада 

2018 4 518,3 5,8 23,0 4 547,1 329,7 4 876,8 

2019 4 554,5 2,0 386,5 4 943,0 188,8 5 131,8 

2020 5 064,5 25,1 32,5 5 122,1 124,9 5 247,0 

Заруднянська рада 

2018 1 405,0 0,8 124,7 1 530,5 8,8 1 539,3 

2019 1 315,5 0,4 41,0 1 356,9 14,1 1 371,0 

2020 1 813,5 0,2 50,0 1 863,7 1,1 1 864,8 

Коржівська рада 

2018 3 880,6 24,7 0,0 3 905,3 16,4 3 921,7 

2019 3 936,1 36,0 24,5 3 996,6 19,5 4 016,1 

2020 3 520,5 94,4 38,0 3 652,9 17,0 3 669,9 

Малобубнівська рада 

2018 3 491,4 0,8 202,6 3 694,8 210,7 3 905,5 

2019 2 752,2 2,7 329,0 3 083,9 13,0 3 096,9 

2020 2 663,5 0,6 154,0 2 818,1 8,5 2 826,6 

Миколаївська рада 

2018 2 096,0 27,7 914,1 3 037,8 29,3 3 067,1 

2019 2 311,3 36,0 268,2 2 615,5 98,6 2 714,1 

2020 2 517,7 33,6 44,0 2 595,3 31,0 2 626,3 

Перехрестівська рада 

2018 1 840,1 13,9 777,3 2 631,3 250,0 2 881,3 

2019 4 767,5 20,4 383,6 5 171,5 502,6 5 674,1 

2020 3 038,6 8,7 29,0 3 076,3 673,3 3 749,6 

Плавинищенська рада 

2018 2 034,7 97,0 1 167,7 3 299,4 346,2 3 645,6 

2019 2 398,9 20,2 1 076,1 3 495,2 328,4 3 823,6 

2020 2 314,2 3,8 1 308,0 3 626,0 320,4 3 946,4 

Погожокриницька рада 

2018 1 152,4 1,4 60,0 1 213,8 45,6 1 259,4 

2019 1 361,9 0,6 23,0 1 385,5 40,4 1 425,9 

2020 1 310,2 1,5 25,0 1 336,7 10,4 1 347,1 



80 

 

Рік 

Загальний фонд, тис. грн. Всього 

загальний 

фонд, тис. грн. 

Спеціальний 

фонд, тис. грн. 

Всього 

бюджет, тис. 

грн. 
податкові 

надходження 

неподаткові 

надходження 

цільові фонди 

й інші дотації 

Пустовійтівська рада 

2018 6 779,6 9,4 41,0 6 830,0 374,0 7 204,0 

2019 7 158,3 14,2 30,0 7 202,5 224,6 7 427,1 

2020 8 808,3 2,1 136,5 8 946,9 285,3 9 232,2 

Ріпчанська рада 

2018 2 590,3 81,9 269,3 2 941,5 466,1 3 407,6 

2019 2 992,0 2,2 55,4 3 049,6 4,1 3 053,7 

2020 2 810,1 0,3 55,0 2 865,4 1,4 2 866,8 

Рогинська рада 

2018 3 716,6 192,5 510,4 4 419,5 2,5 4 422,0 

2019 3 816,3 2,7 453,4 4 272,4 1,5 4 273,9 

2020 5 139,1 1,0 42,0 5 182,1 20,5 5 202,6 

Всього 

2018 53 957,7 515,3 6 737,4 61 210,4 3 481,1 64 691,5 

2019 60 868,3 256,8 5 480,3 66 605,4 2 353,6 68 959,0 

2020 61 010,0 254,4 3 333,0 64 597,4 2 045,0 66 642,4 

 

Найбільші власні податкові надходження мали колишні Біловодська, Бобрицька, 

Пустовійтівська ради, в яких обсяги сплати податків, зборів й інших обов’язкових платежів 

коливались від близька 5 750 тис. грн. у Бобрицькій за 2018 рік до близько 9 000 тис. грн. у 

Біловодській за 2019 рік. Частка цільових фондів, включаючи дотації з місцевих бюджетів 

іншим місцевим бюджетам й інші дотації з місцевого бюджету, субвенції з місцевих 

бюджетів іншим місцевим бюджетам й інші субвенції з місцевого бюджету, в загальних 

бюджетах зазначених старостатів є несуттєвою.  

Найменші власні податкові надходження мали місце у Галківській, Заруднянській та 

Погожокриницькій радах, в яких обсяги сплати податків, зборів й інших обов’язкових 

платежів коливались від близька 1 300 тис. грн.. у Заруднянській за 2019 рік та 

Погожокриницькій за 2020 рік. Частка цільових фондів, включаючи дотації з місцевих 

бюджетів іншим місцевим бюджетам й інші дотації з місцевого бюджету, субвенції з 

місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам й інші субвенції з місцевого бюджету, в 

загальних бюджетах зазначених старостатів є несуттєвою. 

Помітно зросли з 2018 по 2020 роки власні податкові надходження у бюджетах 

колишніх Бобрицької (базисний темп приросту становив 21,4%), Галківської (базисний темп 

приросту становив 6,8%), Довгополівської (базисний темп приросту становив 12,1%), 

Заруднянської (базисний темп приросту становив 29,1%), Погожокриницької (базисний темп 

приросту становив 13,7%), Пустовійтівської (базисний темп приросту становив 29,9%), 

Рогинської (38,3%) рад. 

У бюджетах колишніх Великобубнівської (базисний темп скорочення становив 2,6%), 

Малобубнівської (базисний темп скорочення становив 23,7%) рад спостерігалось регулярне 

помітне скорочення власних податкових надходжень. 

В інших населених пунктах бюджети формувались неоднорідно, мали фрагментарні 

збільшення та зменшення; стійкої тенденції не помічалось. 

Загальний виконаний бюджет сільських населених пунктів громади за 2020 рік 

становив 66 642,4 тис. грн., що є меншим загального бюджету у 2019 році на 3,4% та 

більшим за бюджет у 2018 році на 3,0%. 

 

Структура основних податкових надходжень до бюджетів колишніх сільських рад 

Рік 
Рентна плата за 

користування 

надрами 

Внутрішні 

податки на 

товари та 

послуги 

Податок на 

майно 

Єдиний 

податок з 

юридичних 

осіб 

Єдиний 

податок з 

фізичних осіб 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників 

Екологічний 

податок 

Біловодська рада 

2018 2 142,0 11,3 3 045,3 32,0 111,3 575,5 44,9 

2019 2 934,0 16,5 5 044,7 28,2 102,2 808,9 39,2 

2020 1 393,9 18,6 3 725,1 67,4 148,3 838,0 32,8 

Бобрицька рада 

2018 2 628,5 120,7 1 994,7 0,0 322,3 662,6 73,9 
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Рік 
Рентна плата за 

користування 

надрами 

Внутрішні 

податки на 

товари та 

послуги 

Податок на 

майно 

Єдиний 

податок з 

юридичних 

осіб 

Єдиний 

податок з 

фізичних осіб 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників 

Екологічний 

податок 

2019 2 029,4 76,3 2 607,1 0,0 557,6 810,5 70,7 

2020 810,1 85,6 4 735,8 0,0 490,5 852,5 63,8 

Великобубнівська рада 

2018 138,5 59,1 1 552,5 0,0 227,3 942,6 13,8 

2019 91,9 58,9 1 959,1 0,0 228,0 635,3 7,8 

2020 69,0 51,1 1 517,5 0,0 361,5 818,4 6,5 

Гаврилівська рада 

2018 235,9 9,5 2 731,1 0,0 64,2 1 205,6 0,3 

2019 148,0 8,0 2 555,2 15,0 89,1 1 079,1 0,0 

2020 94,1 7,7 2 834,6 23,4 166,8 1 168,1 0,1 

Галківська рада 

2018 0,0 14,6 851,9 1,5 12,0 683,8 0,1 

2019 0,0 15,0 1 111,6 -1,5 5,9 442,5 0,1 

2020 0,0 12,0 1 095,3 0,0 0,0 563,7 0,2 

Довгополівська рада 

2018 0,0 1 319,0 2 441,5 0,0 331,6 428,9 0,8 

2019 0,3 1 127,5 2 534,2 0,0 554,3 332,6 0,5 

2020 0,3 1 174,3 2 903,7 0,0 589,6 394,8 1,1 

Заруднянська рада 

2018 0,0 18,2 666,4 15,5 202,0 502,9 3,3 

2019 0,1 18,4 680,8 0,0 111,8 504,5 1,3 

2020 0,6 18,6 1 102,8 0,0 98,8 592,7 1,1 

Коржівська рада 

2018 907,6 10,7 1 987,0 0,0 260,7 700,6 5,0 

2019 853,8 8,1 1 966,2 0,0 284,0 796,9 6,7 

2020 440,1 10,0 2 151,8 0,0 185,3 686,4 7,2 

Малобубнівська рада 

2018 1 203,2 17,8 1 785,5 0,0 48,3 436,6 21,3 

2019 1 066,5 17,4 1 070,1 0,0 51,2 545,4 12,6 

2020 610,4 13,1 1 374,4 0,0 88,1 576,5 8,5 

Миколаївська рада 

2018 376,6 18,7 1 022,5 4,8 103,7 562,4 0,7 

2019 376,2 16,3 1 030,5 0,0 147,6 726,8 1,0 

2020 380,5 18,1 1 102,9 0,0 166,9 796,1 0,8 

Перехрестівська рада 

2018 0,0 72,2 1 385,2 0,0 307,2 68,3 3,7 

2019 49,4 85,0 3 784,6 0,0 409,3 436,7 3,0 

2020 72,5 94,7 1 536,8 23,1 319,0 992,5 5,0 

Плавинищенська рада 

2018 20,1 10,2 1 121,7 0,0 705,5 175,3 10,4 

2019 33,1 10,5 1 411,3 0,0 748,3 178,9 6,2 

2020 23,1 21,5 1 196,1 0,0 839,8 215,2 8,0 

Погожокриницька рада 

2018 0,0 27,4 565,2 0,0 18,3 541,5 0,6 

2019 0,1 26,2 524,8 0,0 67,6 743,1 0,4 

2020 0,0 32,3 458,9 0,0 94,0 725,0 0,4 

Пустовійтівська рада 

2018 0,0 1 875,6 3 010,4 0,0 801,1 1 077,8 2,1 

2019 0,5 1 893,4 3 409,3 0,0 887,1 934,6 2,4 

2020 0,5 2 663,6 4 087,7 0,0 881,7 1 158,2 2,6 

Ріпчанська рада 

2018 1 006,7 11,6 1 116,1 0,0 118,8 310,3 0,0 

2019 1 247,1 10,8 1 087,3 0,0 250,2 374,0 0,0 

2020 1 023,7 14,1 1 230,4 0,0 91,8 436,9 0,0 

Рогинська рада 

2018 444,9 40,8 2 118,5 8,0 263,0 841,3 2,5 

2019 352,3 47,7 1 796,8 5,0 603,7 996,8 1,5 

2020 1 009,8 41,0 2 608,3 36,7 358,8 1 056,1 13,1 

Всього 

2018 9 104,0 3 637,4 27 395,5 61,8 3 897,3 9 716,0 183,4 

2019 9 182,7 3 436,0 32 573,6 46,7 5 097,9 10 346,6 153,4 

2020 5 928,6 4 276,3 33 662,1 150,6 4 880,9 11 871,1 151,2 

 

Основним бюджетоутворюючим податком є податок на майно, що включає податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними 
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особами які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, земельний податок з 

юридичних та фізичних осіб, орендна плата з юридичних та фізичних осіб. Частка податку на 

майно у загальному бюджеті сільських населених пунктів громади за 2020 рік становила 

50,5%.  

Для територій, на яких здійснюється видобування мінерально-сировинних ресурсів, 

вагомий внесок у бюджети старостатів має рентна плата за користування надрами, у тому 

числі для видобування нафти, природного газу, конденсату й інших корисних копалин. 

Найбільші надходження рентної плати за користування надрами спостерігались у бюджетах 

колишніх Біловодськогої, Бобрицької, Коржівської, Малобубнівської, Ріпчанської та 

Рогинської сільських рад. Частка рентної плати у загальному бюджеті сільських населених 

пунктів громади за 2020 рік становила 8,9%. 

Суб’єкти малого підприємництва, у тому числі фізичні особи-підприємці та юридичні 

особи, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування та звітності, становлять один з 

найпотужніших сегментів соціально-економічного розвитку будь-якого регіону. Обсяги 

податкових надходжень у вигляді сплати єдиних податків з юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців мають відображати рівень розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях.  

Найбільші надходження єдиного податку з фізичних осіб-підприємців мали місце у 

бюджетах колишніх Бобрицької, Довгополівської, Перехрестівської, Плавинищенської, 

Пустовійтівської та Рогинської сільських рад. Частка єдиного податку з фізичних осіб-

підприємців у загальному бюджеті сільських населених пунктів громади за 2020 рік 

становила 7,3%.  

На жаль, діяльність суб’єктів господарювання юридичних осіб, що знаходяться на 

спрощеній системі оподаткування та сплачують єдиний податок, в сільській місцевості не є 

розвинутою. Певні представники здійснюють діяльність на територіях Біловодського, 

Гаврилівського, Рогинського старостатів. Частка єдиного податку з юридичних осіб у 

загальному бюджеті сільських населених пунктів громади за весь досліджуваний період є 

несуттєвою, зокрема за 2020 рік становила 0,2%.  

Рівень сплати єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75%, відображає раціональність використання земель 

сільськогосподарського призначення та розвиненість сільського господарства на сільських 

територіях. Бюджети всіх населених пунктів громади мають надходження у вигляді єдиного 

податку з сільського господарських виробників. Спостерігається позитивна динаміка 

збільшення надходжень до загального бюджету сільських населених пунктів за період з 2018 

по 2020 роки, базисний темп проросту якого становив 22,2%. Частка єдиного податку з 

сільськогосподарських товаровиробників у загальному бюджеті сільських населених пунктів 

громади за 2020 рік становила 17,8%. 

Відповідно до Податкового Кодексу України екологічний податок представляє собою 

загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у 

атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, 

фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, 

фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів. 

Рівень сплати екологічного податку показує перевищення лімітів обсягів викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, скидів 

забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти, розміщення відходів, зберігання 

радіоактивних відходів їх виробниками. 

Екологічний податок має несуттєвий вплив на загальний бюджет сільських населених 

пунктів; на певних територіях сплати податку не відбувається, що говорить про відсутність 

підстав щодо нормативно недозволених обсягів забруднення довкілля. Частка екологічного 

податку у загальному бюджеті сільських населених пунктів громади за 2020 рік становила 

0,2%. 
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Структура основних видатків сільських населених пунктів 

Рік 
Державне 

управління 
Освіта 

Культура 

і 

мистецтво 

Житлово-

комунальне 

господарство 

Будівництво 

об'єктів 

ЖКГ 

Транспорт, 

транспортна 

інфраструктура, 

дорожнє 

господарство 

Захист 

населення і 

територій від 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного 

та природного 

характеру  

Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища 

2018 18 445,4 13 929,7 8 507,5 5 781,3 1 371,9 3 392,5 2 415,7 191,8 

2019 21 926,3 15 601,0 9 664,1 5 874,8 1 398,8 2 172,4 2 954,2 448,2 

 

У структурі видаткової частини бюджетів сільських населених пунктів за 

економічними напрямами найбільшу питому вагу займають видатки на виплату заробітної 

плати та нарахувань на неї працівникам бюджетних установ. Найбільша питома вага в 

структурі видатків має місце у витратах, пов’язаних із утриманням апарату державного 

управління на сільському рівні, зокрема організаційне, інформаційно-аналітичне, 

матеріально-технічне забезпечення сільських старостатів, у тому числі виплата заробітної 

плати та нарахувань на неї. Частка зазначених видатків у загальному бюджеті сільських 

населених пунктів громади за 2020 рік становила 33,0%. 

На утримання закладів освіти, зокрема надання послуг дошкільної освіти, та закладів 

культури і мистецтв, зокрема забезпечення діяльності бібліотек, палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, за 2020 рік було витрачено 38,0% від 

загальної дохідної частини бюджету. 

Серед інших основних напрямів витрачання коштів бюджету сільських населених 

пунктів Роменської громади за 2020 рік визначені видатки на:  

- житлово-комунальне господарство, близько 8,8% (утримання та ефективна 

експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства, експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду, забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства, організація благоустрою населених пунктів тощо); 

- транспорт, транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство, близько 3,3% 

(утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури); 

- захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру, близько 4,4%; 

- заходи, пов’язані із охороною навколишнього природного середовища, близько 0,7% 

(запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища, 

утилізація відходів тощо). 

 

1.13 Гендерний аналіз громади 

 

Мета гендерного аналізу полягає у визначенні рівня забезпечення потреб та 

задоволення інтересів окремо жінок та окремо чоловіків або їх груп у процесі розроблення  

стратегії соціально-економічного розвитку громади та реалізації плану заходів, а також 

виявлення у відповідних сферах або галузях гендерних розривів, гендерної дискримінації та 

причин їх виникнення. 

З метою гендерного аналізу використовуються дані, що містяться в офіційній 

державній статистичній, фінансовій, адміністративній та іншій інформації та інших 

відкритих джерелах, що містять інформацію про гендерну рівність.  
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Гендерний розподіл жителів Роменської громади 

Адміністративно-територіальна одиниця Населення, осіб чоловіки жінки 

Роменська міська рада 38 718 17 617 21 101 

Ріпчанський старостат 664 331 333 

Малобубнівський старостат 747 355 392 

Галківський старостат 680 346 334 

Рогинський старостат 1 062 517 545 

Миколаївський старостат 1 628 813 815 

Перехрестівський старостат 1 899 915 984 

Довгополівський старостат 1 634 788 846 

Біловодський старостат 1 035 461 574 

Коржівський старостат 969 447 522 

Бобрицький старостат 1 867 923 944 

Погожокриницький старостат 911 418 493 

Пустовійтівський старостат 2 913 1 382 1 531 

Плавинищенський старостат 1 414 662 752 

Великобубнівський старостат 1 464 676 788 

Гаврилівський старостат 748 371 377 

Всього по громаді 58 353 27 022 31 331 

 

Відповідно до даних паспортів сільських старостатів щодо гендерного розподілу 

жителів сільських населених пунктів та офіційних даних Головного управління статистики у 

Сумській області коефіцієнт гендерності по Роменській громаді становить 862 чоловіка на 

1000 жінок, у тому числі 835 чоловіків на 1000 жінок міського населення та 922 чоловіка на 

1000 жінок сільського населення. 

 
Гендерний розподіл населення Роменської громади 

 

Структура гендерного розподілу  

Адміністративно-територіальна одиниця 
кількість 

чоловіків 

частка 

чоловіків, % 

кількість 

жінок 

частка 

жінок, % 

Роменська громада 27 022 46,3 31 331 53,7 

Роменська міська рада 17 617 45,5 21 101 54,5 

Сільські старостати 9 405 47,9 10 230 52,1 

 

Частка чоловіків серед жителів сільської місцевості є більшою за частку чоловіків 

серед жителів міста. Відповідно до статистичної інформації по Сумській області за період з 

2000 року спостерігалась стійка тенденція перевищення народжуваності хлопчиків над 

частка чоловіків, %

частка жінок, %
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дівчинками, зокрема кількості народжених хлопчиків на 1000 народжених дівчат становили: 

у 2000 році – 1097 хлопчиків, у 2005 році – 1100 хлопчиків, у 2010 році – 1082 хлопчика, у 

2015 році – 1102 хлопчиків, у 2016 році – 1100 хлопчиків, у 2017 році – 1060 хлопчиків, у 

2018 році – 1068 хлопчиків, у 2019 році – 1052 хлопчика, у 2020 році – 1078 хлопчиків. 

Негативна зміна тенденції частки чоловіків наявного населення до жінок, що складає 46,3%, 

пояснюється збільшеним коефіцієнтом смертності та суттєво зменшеним строком тривалості 

життя у чоловіків.    

 

Рівень середньомісячної заробітної плати  

Сфера діяльності 

Частка 

середньооблікової 

кількості штатних 

працівників, % 

Заробітна плата, грн.. 
У відсотках 

до заробітної 

плати 

чоловіків, % 
чоловіки жінки чоловіки жінки 

Сільське, лісове та рибне господарство  72,8 27,2 11 185 9 009 124,2 

Промисловість  61,7 38,3 12 189 8 759 139,2 

Будівництво  80,7 19,3 7 435 6 922 107,4 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів  
48,0 52,0 11 265 6 848 164,5 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність  
61,2 38,8 11 540 7 766 148,6 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування  
27,2 72,8 5 926 5 340 111,0 

Інформація та телекомунікації  60,8 39,2 9 657 8 046 120,0 

Фінансова та страхова діяльність  25,9 74,1 13 821 11 865 116,5 

Операції з нерухомим майном  48,9 51,1 7 230 7 041 102,7 

Професійна, наукова та технічна діяльність  52,4 47,6 10 399 8 363 124,3 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування  
60,3 39,7 7 058 6 818 103,5 

Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування  
31,5 68,5 12 944 13 647 94,8 

Освіта  22,3 77,7 8 646 8 356 103,5 

Охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги  
17,4 82,6 8 902 7 902 112,7 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок  33,0 67,0 7 299 7 364 99,1 

Надання інших видів послуг  52,3 47,7 6 680 6 857 97,4 

Всього 45,2 54,8 11023 8763 125,8 

 

Частка жінок, зайнятих у певних сферах господарювання, значно нижча за відповідну 

частку чоловіків. В окремих сферах діяльності кількість жінок перевищує кількість зайнятих 

чоловіків, а саме: оптова та роздрібна торгівля (на 8,3%), тимчасове розміщення та організація 

харчування (167,6%), фінансова та страхова діяльність (186,1%), операції з нерухомими 

майном (4,5%), державному управління, обороні та обов’язковому соціальному страхуванні 

(117,5%), освіта (248,4%), охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (374,7%), 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (103,0%). Загальна частка зайнятих жінок по всім 

сферам діяльності перевищує зайнятих чоловіків та становить 54,8%. 

Середньомісячна заробітна плата чоловіків майже по всім сферам господарювання 

перевищує заробітну плату жінок. Найбільша різниця між заробітками чоловіків та жінок має 

місце у промисловості (139,2%), оптовій та роздрібній торгівлі (164,5%), транспорті, 

складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (148,6%). В певних галузях 

середньомісячна заробітна плата жінок несуттєво перевищує заробітну плату чоловіків, 

зокрема у державному управлінні, обороні та обов’язковому соціальному страхуванні 

(105,4%), у мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку (100,9%), у наданні інших видів послуг 

(102,6%). 
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ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ 

 

З метою оцінки соціально-економічного становища Роменської міської територіальної 

громади було проведено соціологічне опитування представників місцевої виконавчої влади, 

бізнесу, ЗМІ та громадських організацій, працівників сфер освіти, культури, медицини й 

інших жителів громади. Опитування проводилось на основі розроблених анкет анонімно, з 

переліком питань, які можна умовно поділити на наступні групи: 

- основна інформація про респондента - вік, стать, сфера діяльності, посадовий 

(робочий) статус, середньомісячний дохід на одну особу, освіта та місцепроживання; 

- власне ставлення респондента щодо проживання та роботи в громаді – вподобання 

проживання на території громади, плани щодо можливого переїзду з території громади та 

відповідні причини такого бажання, найгостріші проблеми, на рішення яких необхідно 

зосередити зусилля в першу чергу, пріоритетні напрями розвитку громади; 

- бачення респондентом майбутнього образу громади та його місця в ньому – образ 

майбутнього Роменської громади, бажання займатись підприємництвом, оцінка соціально-

економічної ситуації в громаді. 

Опитування проводилось у двох формах: 

- заповненням електронної форми, посилання до якої було опубліковано на сторінках 

соціальних мереж та сайту Роменської міської територіальної громади з метою 

безперешкодного доступу до опитування всіх бажаючих долучитись до дослідження 

(опитування в електронному вигляді пройшли 864 жителя); 

- заповненням роздрукованої форми анкети, що була розповсюджена серед усіх 

зацікавлених осіб, що проживають на території громади (роздруковану форму заповнили 769 

осіб, у тому числі 93 анкети виявились зіпсованими та не були залучені до дослідження). 

В опитуванні взяли участь 1633 жителя громади – представники різних верств 

населення, у тому числі працівники апарату виконавчого комітету Роменської громади та 

його структурних підрозділів, жителі сільської місцевості, працівники соціальної, культурно-

виховної, освітньої, медичної й інших сфер діяльності, а також представники бізнесу, 

громадських організацій, пенсіонери та студенти. Опитування проводилось з  дотриманням 

принципу пропорційності заповнення анкет міським та сільським населенням з метою 

наближення до максимальної репрезентативності вибірки та об`єктивного збору та аналізу 

даних. 

Форма анкети та перелік питань були затверджені 21.04.2021 року на засіданні робочої 

групи з розроблення Стратегії розвитку Роменської міської територіальної громади на період 

до 2027 року і Плану заходів на 2021 – 2023 роки з її реалізації. 

Результати соціологічного дослідження визначені з усього комплексу проблем, 

порушених під час здійснення опитування жителів громади. Відповідно, всі питання, 

представлені в анкеті – це результат поєднання пропозицій та бачення ідей жителів громади, 

включаючи членів робочої групи  

Основна частка жителів громади, що взяла участь в опитуванні, знаходиться у віковому 

діапазоні від 30 до 49 років та складає 55,7% від загальної кількості опитуваних. Частка 

жителів у віці від 18 до 29 років, що можуть виступати основою розвитку людського 

капіталу громади, складає 16,8%, яка є значно меншою за опитуваних інших вікових груп, 

окрім найстарших – 60 років і більше. Активність працездатного населення в опитуванні 

доволі висока і відносно пропорційна. 
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Частка опитуваних жителів за віковими групами 

 

 

Гендерний розподіл опитуваних жителів 

 

Структура гендерного розподілу жителів, що взяли участь в опитуванні має очевидну 

перевагу серед жінок. Жінки проявляли більшу активність; їх частка становила 70,9%. 

Частка опитуваних чоловіків складає 29,1%. Має місце гендерний розрив, що становить 

близько 20,9%. 

Враховуючи припущення про наявність суміщення професій та поєднання жителями 

різних сфер діяльності, в опитуванні дозволялось обрати не один напрям господарської 

діяльності. Серед лідерів участі в опитуванні виявились працівники закладів освіти та науки 

(279 жителів), сфери муніципальної та державної влади (163 жителя), підприємств охорони 

здоров’я (149 жителів), закладів культури та мистецтв (148 жителів). Такий сплеск 

активності можна пояснити використанням серед керівників закладів та підприємств певного 

адміністративного тиску для активної участі в опитуванні та виявленні власної думки про 

розвиток громади.  

 

18 - 29 років

30 - 39 років

40 - 49 років

50 - 59 років

60 та більше років

жінка

70,9%

чоловік

29,1%
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Кількість опитуваних жителів за сферою діяльності 

 

Відповідно до дослідження має місце непропорційність доходів жителів громади. 

Основна частка опитуваних, що складає близько половини всіх осіб (49,1%), має доходи, які 

не перевищують рівень мінімальної заробітної плати, встановлений в Україні з 01.01.2021 

року. Не набагато більше половини опитуваних (35,8%) мають доходи в межах від 6 000 до 

10 000 грн. Дохід не більше десятої частини всіх респондентів (9,2%) складає від 10 000 до 

15 000 грн. Доходи від 15 000 грн. і більше отримують 5,9% жителів, що становить 98 осіб. 

Частка респондентів із низьким рівнем доходу може бути обумовлена наявністю пенсіонерів, 

студентів, працівників бюджетної сфери (особливо сільської місцевості). Ситуація з 

доходами населення є доволі критичною та потребує впровадженню заходів щодо 

можливого підвищення рівня доходів домогосподарств громади. 

В опитуванні взяли участь жителі, більше половини з яких (58,4%) мають вищу освіту, 

близько третини (30,3%) – середню спеціальну освіту, 11,2% - середню чи неповну середню. 

Жителі із спеціальною та середньою (неповною середньою) освітою переважно представлені 

у сільській місцевості. Порівнюючи частку жителів з рівнем доходів до 10 000 грн., що 

складає 84,9%, із часткою працівників з вищою освітою, яка складає 58,4%, очевидна 

тенденція до знецінення роботи висококваліфікованих працівників. Така тенденція 

приводить до ймовірної зміни місця проживання та, як наслідок, збільшення міграційного 

відтоку населення.  

Частка жителів громади, що взяли участь в опитуванні становила близько 3,3% від 

загальної чисельності населення без врахування дітей сільських населених пунктів у віці до 

17 років та дітей міста Ромни у віці до 14 років. В опитуванні взяли участь представники всіх 

сільських населених пунктів громади.  

На питання щодо вподобань проживання на території громади, 78,8% жителів відповіли 

позитивно чи умовно позитивно, тобто із більшою вірогідністю – «так». 16,7% - коливались 

щодо відповіді – «ні», тобто із певною вірогідністю – «ні», але не надавали конкретного 

стверджувального – «ні». 0,2% так і не визначились щодо своїх вподобань, але не надали 

стверджувальної відповіді – «ні». Тільки 4,3% жителів визначили – «ні». Загалом, ситуація 

не є критичною, жителі з умовними відповідями можуть переосмислити свої рішення 

ймовірно під впливом впровадження певних заходів щодо покращення життєдіяльності на 

території громади.  

Близько 80% жителів не планують переїжджати з території громади. Такий результат є 

вкрай позитивним та тісно корелює з часткою жителів, які проявили свої вподобання щодо 
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життєдіяльності на території громади (78,8%). 20% жителів планують змінити місце 

проживання на інші міста України, переїхати за кордон, чи у сільську місцевість. 

Серед жителів, що планують переїзд, близько 41% становить молодь у віці 18-29 років 

та 35% - у віці 30-39 років. Ці вікові групи населення формують основу людського капіталу 

будь-якої громади та масштабний потенціал для соціально-економічного розвитку територій. 

Така міграційна проблема є критичною для громади та потребує вживанню заходів щодо 

покращення умов життєдіяльності на території громади. 

 

Структура причин переїзду з території громади 

 

Основними причинами щодо переїзду з території громади стали: 

- відсутня можливість знайти роботу з гідною оплатою праці (27,3%); 

- відкриття більших можливостей та перспектив в іншому місці (16,9%) 

- незадовільна інфраструктура, низький рівень благоустрою населеного пункту 

(16,2%); 

- незадовільний рівень закладів освіти та медицини (12,9%). 

Головна причина переїзду пов’язана із недостатністю робочих місць та низьким рівнем 

оплати праці, що підтверджується даними середньомісячного рівня доходів 

домогосподарств, в яких 84,9% жителів мають доходи до 10 000 грн., у тому числі 49,1% - до 

6 000 грн.. Низький рівень оплати праці мотивує населення змінити місце проживання з 

метою покращення власного добробуту.  

 

Структура найгостріших проблем громади 

Найгостріші проблеми громади, % 
 

низький рівень доходів та якість життя населення 15,0 

відсутність робочих місць, безробіття 12,0 

низька якість і недоступність медичних послуг 8,0 

незадовільний стан транспортної інфраструктури (дороги, мости, розв'язки) 7,9 

низька якість житлово-комунальних послуг 5,4 

незадовільний стан благоустрою територій 4,8 

відсутність заходів із поводження з сміттям 4,6 

корупція і адміністративні бар'єри 4,4 

пияцтво, алкоголізм, наркоманія 3,9 

незадовільна робота громадського (міського, приміського) транспорту 3,5 

високий рівень трудової міграції населення 3,4 

недоступність (дорожнеча) житла 3,3 

несприятливий клімат

0,7%

погана екологічна 

ситуація

3,3%

відсутня можливість 

знайти роботу з гідною 

оплатою праці

27,3%

незадовільнені умови 

проживання

8,0%

незадовільнений рівень 

закладів освіти та 

медицини

12,9%

низький рівень розвитку 

сфери культури, спорту 

та мистецтва

10,7%

незадовільна 

інфраструктура, 

низький рівень 
благоустрою 

населенного пункту

16,2%

відкриття більших 

можливостей та 

перспеткив в іншому 
місці

16,9%

інше

3,8%

не визначився

0,1%
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Найгостріші проблеми громади, % 
 

низький рівень громадської безпеки, злочинність 3,2 

недостатня якість спортмайданчиків, стадіонів, басейнів 3,1 

незадовільна робота поліції 2,4 

нестача масових і місцевих культурних заходів 2,1 

нерозвинена туристична індустрія (пам'ятки, екскурсійні маршрути, рекреаційні зони, тощо) 2,0 

проблеми соціального забезпечення, соціальний захист 1,9 

несприятливий екологічний стан 1,7 

відсутність / недостатня кількість сучасних майданчиків для проведення масштабних 

культурно-масових заходів 
1,4 

низька якість і недоступність освітніх послуг 1,2 

нестача озеленення територій 1,2 

недостатній рівень розвитку бізнесу 1,2 

безладна вулична торгівля 1,0 

нерозвинена мережа підприємств громадського харчування (ресторани, бари, кафе) 0,7 

інші проблеми 0,7 

не визначився 0,1 

 

Головними проблемами жителі громади визначили низький рівень доходів та якість 

життя населення (15,0%); відсутність робочих місць, безробіття (12,0%); низька якість та 

недоступність медичних послуг (8,0%); незадовільний стан дорожньо-транспортної 

інфраструктури (7,9%). Низький рівень байдужості в процесі опитування підтверджується 

несуттєвими частками жителів, які не визначились із проблемами чи визначають інші, що не 

перелічені у наданому переліку. 

 

Структура пріоритетних напрямів розвитку громади 

Пріоритетні напрями розвитку громади, % 
 

розвиток промисловості (у т.ч. переробної) і створення нових робочих місць 21,9 

забезпечення доступного і якісного медичного обслуговування 14,5 

створення умов для залучення інвестицій 10,8 

створення комфортного (міського, сільського) середовища і благоустрою територій 10,1 

розвиток сільського господарства, фермерства 7,5 

забезпечення населення доступним житлом і формування комфортної середи проживання 7,1 

підтримка малого і середнього підприємництва 6,7 

створення соціальних об'єктів та об'єктів інфраструктури (водопостачання, енергетика тощо) 5,4 

розвиток культури і духовності 4,3 

розвиток фізичної культури і спорту 3,1 

розвиток туризму та рекреації 2,7 

розвиток людського капіталу 2,2 

інший напрям 1,8 

розвиток сфери інформаційних технологій 1,3 

не визначився 0,7 

 

Головними пріоритетами розвитку громади жителі визначили розвиток промисловості і 

створення нових робочих місць (21,9%); забезпечення доступного і якісного медичного 

обслуговування (14,5%); створення умов для залучення інвестицій (10,8%); створення 

комфортного середовища і благоустрою територій (10,1%); розвиток сільського 

господарства, фермерства (7,5%). Досить несуттєва кількість жителів визначила розвиток 

інформаційних технологій як пріоритетну галузь громади (1,3%).  Визначення основних 

пріоритетів та проблем не приводить до обмежень щодо розвитку інших напрямів та галузей 

господарювання.  
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Основні проблеми, що стримують займатись підприємництвом 

 

Частка жителів громади, що вже зареєстровані як підприємці, складає лише 7,2%. В 

свою чергу, частка жителів, що не мають бажання займатись підприємницькою діяльністю, 

складає 26,0%. Тобто 74,0% жителів, у тому числі й тих, що вже займаються 

підприємництвом, готові розпочати діяльність після подолання проблем, які, на їх думку, 

заважають їм це зробити. Серед основних проблем виділяють – відсутність початкового 

капіталу (23,1%), наявність корупції (9,5%), відсутність досвіду підприємництва (9,1%), 

постійні зміни в законодавстві (5,5%), боязнь невдачі (3,6%) тощо. Впровадження 

відповідних заходів щодо підтримки населення у навчанні, роз’ясненні, популяризації 

започаткування власної справи приведе до розвитку малого підприємництва в громаді. 

 

 

Оцінка соціально-економічної ситуації в громаді 

 

Більше третини опитуваних визначили оцінку соціально-економічної ситуації в громаді 

кризовою (36,3%), тобто такою, яка поєднує в собі виключно негативні чинники, що 

створюють значні перешкоди для ефективного та результативного функціонування та 

розвитку соціально-економічних процесів в громаді. 24,4% респондентів оцінили становище 

як задовільне. Сприятливою та стабільною ситуацією в регіоні визначили тільки 7,9% 

опитуваних. Вагома частка населення (31,4%) не змогла надати оцінку соціально-економічні 

в мене немає бажання, це не моє

відсутність початкового капіталу

інші

корупція

відсутність досвіду підприємництва

я вже підприємець

постійні зміни в законодавстві

боязнь невдачі

відсутність надійної партнерської 

підтримки

не визначився

труднощі в отриманні кредиту

недостатньо інформації про 

кон'юнктуру ринку

сприятлива

3,6%

стабільна

4,3%

задовільна

24,4%

кризова

36,3%

важко 

відповісти

31,1%

не визначився

0,3%
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ситуації, що може говорити про коливання у прийнятті однозначного рішення або 

відсутності прозорої уяви про стан справ у громаді. Загалом тенденція не є позитивною та 

потребує вживанню заходів щодо покращення життєдіяльності населення громади.  

 
Стратегічне бачення Роменської міської територіальної громади 

 

Близько половини жителів визначили стратегічне бачення майбутнього Роменської 

громади як екологічної чистої території з розвиненою інфраструктурою комфортною для 

проживання, роботи відпочинку. Запропоноване бачення втілює в собі основні загальні 

принципи комфортної життєдіяльності будь-якої людини в суспільному просторі без 

врахування будь-яких особливостей або специфіки основних напрямів господарювання. Інші 

бачення втілюють в собі певні напрями господарської діяльності, що можуть бути 

пріоритетними у соціально-економічному розвитку громади. Розвиненою промисловою 

конкурентоздатною громадою визначили 19,0% жителів; перспективною територією 

інноваційних можливостей для розвитку та реалізації людського потенціалу – 17,2% жителів; 

громадою фермерства та сільського господарства – 9,0%; територією розвитку 

підприємницької діяльності та пріоритетних напрямів бізнесу – 8,1%. 

Підсумовуючи вищенаведене, стратегічне бачення Роменської міської територіальної 

громади представляє собою більш комплексне визначення, що має поєднувати в собі всі 

складові ефективного економічного розвитку та комфортної та безпечної життєдіяльності. 
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III. SWOT-АНАЛІЗ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРІВНЯЛЬНИХ ПЕРЕВАГ, 

ВИКЛИКІВ І РИЗИКІВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ  

 

SWOT аналіз представляє собою дослідження взаємозв’язків між внутрішніми – 

ендогенними (сильні сторони, слабкі сторони) і зовнішніми – екзогенними (можливості, 

загрози) факторами, що мають стратегічне значення для соціально-економічного розвитку 

громади. До сильних сторін і слабких сторін відносяться внутрішні чинники та ресурси, що 

перебувають у власності громади або які громада може контролювати. До можливостей і 

загроз відносяться фактори та тенденції, що можуть впливати на розвиток громади, але не 

перебувають під її прямим контролем, та можуть відображати потенційні майбутні зміни, 

викликані такими факторами. 

Результати SWOT аналізу Роменської міської територіальної громади сформовані на 

основі дослідження ключових рис, факторів, пріоритетів, тенденцій, проблем, що були 

виявлені під час дослідження на рівні населених пунктів громади у різних секторах, зокрема: 

економіка та зайнятість, навколишнє середовище, житло та благоустрій, демографія, 

соціальна інфраструктура, інженерна інфраструктура, транспорт, культура та туризм, 

культурна спадщина, природні ресурси, тощо.  

SWOT аналіз був проведений у чотири етапи: 

- На першому етапі було проведене соціологічне опитування «Стратегія розвитку 

Роменської міської територіальної громади на період до 2027 року» жителів міста Ромни та 

сільських населених пунктів, до якого були залучені представники місцевих органів 

виконавчої влади, працівники закладів соціальної сфери обслуговування, представники 

бізнесу та підприємництва, представники місцевих ЗМІ та громадських організацій, інші 

представники, у тому числі залучені експерти та консультанти тощо.  

- На другому етапі за підсумками пропозицій членів робочої групи з розроблення 

«Стратегії розвитку Роменської міської територіальної громади на період до 2027 року та 

Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації» на засіданні були обговорені, проаналізовані 

та сформульовані внутрішні та зовнішні фактори, що мають стратегічне значення для 

соціально-економічного розвитку громади.  

- На третьому етапі з метою опису основних тенденцій та проблем соціально-

економічного розвитку громади були проаналізовані офіційні дані Головного управління 

статистики у Сумській області, інформаційні матеріали профільних відділів, управлінь, 

офісів місцевих органів виконавчої влади на рівні Роменської міської територіальної 

громади, Роменського району та Сумської області, зокрема: 

- дані з паспортів сільських старостатів та міста Ромни щодо основних соціально-

економічних показників діяльності; 

- офіційні дані Головного управління статистики у Сумській області щодо 

демографічної, соціальної, економічної, багатогалузевої статистики тощо; 

- інші офіційні документи – програми розвитку, стратегії – відповідно до Переліку 

цільових програм по галузях, що будуть діяти у 2021 – 2023 роках, затвердженого Рішенням 

Роменської міської ради від 23.12.2020 року у рамках Програми економічного і соціального 

розвитку Роменської міської територіальної громади; 

- інші дані з офіційних джерел. 

- На четвертому етапі на основі аналізу зібраних даних та їх дослідженні був 

розроблений SWOT-аналіз, що включає в себе таблицю SWOT факторів сильних і слабких 

сторін, можливостей і загроз громади, ступінь впливу кожного з факторів на соціально-

економічний розвиток громади та аналіз за рівнем їх впливу, перехресний аналіз 

взаємозв’язків між факторами у вигляді SWOT матриці в секторах порівняльних переваг, 

викликів, ризиків, що дозволить сформулювати сценарії розвитку громади та систему 

стратегічних і оперативних цілей.   

SWOT матриця є основним елементом визначення конкурентних переваг громади, 

оскільки дозволяє виявити взаємозв’язки із «внутрішніми» (сильні і слабкі сторони) та 

«зовнішніми» (загрози і можливості) факторами. Такі взаємозв’язки дозволяють виявити 

порівняльні переваги, виклики та ризики, що є основою формулювання стратегічних та 
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оперативних цілей розвитку Роменської міської територіальної громади на довгострокову 

перспективу. 

Взаємозв’язок можливостей та сильних сторін відображає потенційну стратегію 

розвитку. Такий зв’язок має певний рівень впливу одних факторів на інші, який можна 

умовно класифікувати на сильний, слабкіший та відсутній. Більша кількість можливостей, 

що здатні суттєво підсилювати певні сильні сторони, визначає конкурентні переваги 

громади. 

Взаємозв’язок можливостей і слабких сторін дозволяє нейтралізувати останні з 

одночасним використанням існуючих наявних можливостей. Зв’язок факторів за ступенем 

впливу також можна розділити на сильний, слабкий та відсутній. Більша кількість 

можливостей, що здатна знизити вплив слабких сторін, визначає подолання недоліків та 

визначення потенційних викликів.  

Взаємозв’язок загроз та слабких сторін дозволяє проаналізувати вірогідне обмеження 

стратегічного планування з причини неоднозначності розвитку певних подій у майбутньому 

та неможливості передбачення певних показників розвитку. Підсилювання слабких сторін 

зовнішніми факторами створює ризиковану подію. Слабкі сторони, вплив від загроз на які 

найбільший, є найбільш ризикованими та потребують запровадження заходів мінімізації 

ризиків.     
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СИЛЬНІ СТОРОНИ 

 
СЛАБКІ СТОРОНИ 

1 

Значна площа громади: площа громади складає 970,78 км2, у 

тому числі: площа сільських населених пунктів -  942,10 км2, 

площа міста Ромни (включаючи с. Колісникове та с-ще Лучки) 
- 28,68 км2. (відповідно до даних паспортів сільських 

старостатів та офіційних статистичних даних Головного 

управління статистики у Сумській області по місту Ромни). 

1 

Стійка тенденція від'ємного природного приросту населення 
та трудової міграції протягом останніх 5 років відповідно до 

даних паспортів сільських старостатів та офіційних 

статистичних даних головного управління статистики у 
Сумській області по місту Ромни. Активна міграція 

працездатного населення громади (особливо молоді, в інші 

міста та за кордон); старіння працездатного населення 
(особливо в сільській місцевості)    

2 

Відносно достатня чисельність населення відповідно до площі 
громади: населення громади складає 58 295 осіб (на 01.01.2021 

року), у тому числі: населення сільських старостатів - 19 577 

осіб, населення міста Ромни - 38 718 осіб; відповідно високий 
показник щільності міського населення, який складає: 1350 

осіб/км2 та сільського населення – 21 особа/км2. 

2 

Відсутність суттєвої диверсифікації галузей господарської 
діяльності на території громади. Основними видами 

діяльності, зокрема в сільській місцевості, є сільське 

господарство (вирощування сільськогосподарських культур) 
та добування нафти і газу. Інші сфери господарства 

представлені фрагментарно. 

3 

Зручне розташування автомобільних доріг між населеними 

пунктами громади з сусідніми громадами, адміністративним 
центром області, сусідніми областями, столицею, державним 

кордоном тощо. Через місто Ромни проходить автомобільна 

дорога національного значення Н07 Київ - Суми - Юнаківка, 
що прямує безпосередньо до центру області - міста Сум (100 

км), до столиці - міста Києва (230 км) та державного кордону з 

Російською Федерацією. Через населені пункти громади 
проходять головні автомобільні дороги регіону: регіональна 

автомобільна дорога Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни – 

Пирятин; територіальна автомобільна дорога Т-19-16 Ромни – 
Бубни; територіальна автомобільна дорога Т-19-13 Ромни – 

Липова Долина – Тростянець – Мезенівка. 

3 

Наявність сіл Роменської громади, що існують виключно 

номінально з причини низької чисельності населення, 
зокрема: с. Плужникове - 3 особи, с. Савойське - 5 осіб, с. 

Зюзюки - 14 осіб, села Кузьменкове, Бойкове: відсутні 

жителі, с. Веселий Степ - 2 особи, с. Садове - 3 особи, с. 

Новокалинівка - 5 осіб, с. Лукашеве - 2 особи, с. Яковенкове - 

13 осіб, с. Скрипалі - 9 осіб, с. Шилівське - 1 особа, с. Зінове - 

6 осіб, с. Кононенкове - 5 осіб, с. Ненадіївка - 8 осіб. В 21 
населеному пункті кількість жителів коливається у межах до 

100 осіб.    

4 

Наявність значних природних ресурсів, зокрема: водних 

ресурсів (річок Ромен та Олава, що створюють басейн річки 
Сула); мінерально-сировинних (у тому числі основних в 

регіоні покладів корисних копалин: нафти, газу, торфу, гіпсу, 

ангідриту), лісового фонду (наявності площ 
лісогосподарського призначення), земельних ресурсів 

(переважно земель сільськогосподарського призначення), 

рекреаційних ресурсів. 

4 

Низький рівень середньомісячного доходу на одну особу 

домогосподарства відповідно до соціологічного опитування - 
близько 49% населення громади має доходи до 6 000 грн., 

близько 38% - від 6 000 до 10 000 грн. Відповідно до 

офіціальних статистичних даних Головного управління 
статистики у Сумській області середня заробітна плата у місті 

Ромни за 4-й квартал 2020 року становила 8 825 грн., у 

сільській місцевості - 10 202 грн. 

5 

Наявний розроблений Генеральний план міста Ромни 

(оновлений скоригований генеральний план з розробленням 

плану зонування територій міста), затверджений ДП «НДПІ 
«Містобудування». 

5 
Накопичення відходів у місцях організованого складування. 
Низький рівень охоплення населення поводження із збором 

твердих побутових відходів, у тому числі роздільним. 

6 

Функціонуючий мобільний Центр надання адміністративних 
послуг з метою забезпечення жителів найвіддаленіших 

населених пунктів та громадян соціальних категорій 

мобільністю надання послуг. 

6 

Не всі сільські населені пункти мають містобудівну 

документацію (генеральні плани, зонування територій села 
тощо) 

7 

Розгалужена мережа закладів різнорівневої освіти, що включає 

заклади загальної середньої освіти, навчально-виховні 
комплекси, дошкільні навчальні заклади, заклади позашкільної 

освіти, інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими 

освітніми потребами, вище професійне училище, фахові 
коледжі Київського національного економічного університету, 

Сумського національного аграрного університету. 

7 

Незадовільний технічний стан доріг приміського сполучення, 

що потребує термінового капітального ремонту практично у 

всіх сільських населених пунктах громади 

8 

Розроблена Науково-проектна документація «Історико-
архітектурний опорний план з визначенням меж історичних 

ареалів м. Ромни Сумської області, затверджений ДП «НДПІ 

«Містобудування», з метою визначення, переліку, 
забезпечення та охорони нерухомих об'єктів культурної 

спадщини (у тому числі пам'яток). 

8 

Недоступні якісні послуги медичного обслуговування в 

сільській місцевості, активний перетік кваліфікованих 
медичних фахівців з сільської місцевості до міст, низька 

укомплектованість лікарями, більшість яких передпенсійного 

віку та пенсійного віку. 

9 

Наявність значних площ природно-заповідного фонду 

загальнодержавного та місцевого значення, який включає 
парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, гідрологічні, 

ботанічні, ландшафтні, геологічні заказники, а також 

комплексну пам'ятку природи місцевого значення – 
Оксютинські кургани. 

9 

Одним із основних надходжень до бюджету громади є 
податок на доходи з фізичних осіб у більшості працівників 

бюджетної сфери, що приводить до циркуляції коштів між 

бюджетними рахунками. 

10 
Основна галузь господарства – вирощування 
сільськогосподарських культур, у тому числі сировинної бази 

для подальшої переробки сільськогосподарської продукції. 

10 

Незадовільний технічний стан об’єктів комунальної 

інфраструктури, зокрема стану житлового фонду, інженерних 

комунікацій та комунікацій соціального благоустрою, що 
потребують капітального ремонту. 
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СИЛЬНІ СТОРОНИ 

 
СЛАБКІ СТОРОНИ 

11 

Наявність місць та територій історико-культурного значення, 

включаючи функціонування 3 музеїв у місті Ромни, с. 
Пустовійтівка, с. Салогубівка та значної кількості пам’яток 

культурної спадщини, у тому числі архітектурних, історичних, 

мистецьких тощо. 

11 

Наявність господарських підприємств, що фактично ведуть 

діяльність на території громади, але мають державну 
реєстрацію в містах чи селах інших громад, що призводить до 

втрати частки надходжень податків та інших обов’язкових 

платежів до територіального бюджету. 

12 

Функціонування Роменського центру комплексної реабілітації 

для дітей (осіб) з інвалідністю імені Наталії Осауленко з 
метою створення відповідних умов для всебічного розвитку з 

медичною, психологічною, педагогічною, творчою, соціально-

побутовою реабілітацією.  

12 

Наявність підприємств, що віднесені до переліків найбільших 

забруднювачів навколишнього середовища в Сумській 
області, зокрема щодо забруднення водних об’єктів скидами 

забруднюючих речовин із зворотними водами; забруднення 

атмосферного повітря; накопичення промислових відходів. 

13 

Функціонування Роменської центральної районної лікарні як 
опорного міжрайонного центру надання спеціалізованої 

медичної допомоги жителям Роменської громади, а також 

населенню сусідніх територіальних громад, зокрема 
Липоводолинської та Недригайлівської. 

13 

Відсутність заходів, спрямованих на ефективне використання 

природно-заповідного фонду громади в якості потенційних 

рекреаційних територій та розвитку туристичної галузі, 
зокрема напрямів зеленого, спортивного, сільського туризму 

тощо. Недостатній інноваційний розвиток туристичних 

продуктів. 

  
14 

Найвищий у Сумській області радіаційний фон на території 
Ромен, що становить 0,13 мкЗв/год відповідно до 

забруднення території техногенними та техногенно-

підсиленими джерелами природного походження. 

  15 
Відсутність функціонування налагодженого приміського 

автобусного сполучення між населеними пунктами громади. 
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МОЖЛИВОСТІ 

 
ЗАГРОЗИ 

1 

Надання в орендне користування вільних від 

експлуатації земель (сільськогосподарського, 

промислового призначення тощо) 

1 

Великі міста України (Суми, Київ тощо) та країни 

ближнього зарубіжжя (Польща, Чехія тощо) залучають 

найбільш працездатних спеціалістів та приймають їх 

на роботу  

2 

Використання можливостей залучення коштів 

Державного фонду регіонального розвитку шляхом 

участі в конкурсному розподілі фінансування 

інвестиційних проєктів громади 

2 

Застосування найсучасніших агротехнологій в 

крупному сільськогосподарському підприємництві 

приводить до суттєвого скорочення потреб у робочих 

місцях у сільському господарстві 

3 

Інвестиційна привабливість розширення мережі 

відпочинкових закладів в рамках розвитку 

рекреаційних територій в зонах потенційних 

туристичних маршрутів природно-заповідного фонду 

3 

Активне використання сільськогосподарськими та 

промисловими підприємствами джерел забруднення, 

що спричиняють викиди та накопичення 

забруднюючих речовин у ґрунті, атмосфері, водних 

об’єктах тощо 

4 

Істотний інтерес та стале зростання попиту та цін на 

сільськогосподарську продукцію, у тому числі 

крафтову, зокрема натурального та органічного 

виробництва, особливо серед міських жителів 

4 

Існуюче серед потенційних інвесторів відчуття 

небезпеки через близькість території громади до 

кордону з Російською Федерацією, у тому числі через 

ведення бойових дій на сході країни  

5 

Впровадження енергозберігаючих технологій з метою 

скорочення енергоспоживання із застосуванням 

альтернативних джерел, зокрема: біомаси, вторинної 

сировини, відходів тощо 

5 

Демографічна та соціальна криза, що призводить до 

істотного сталого природного скорочення населення та 

трудової міграції 

6 

Підвищення ефективності підготовки кадрів необхідних 

для задоволення потреб пріоритетних сфер діяльності 

громади на базі фахових коледжів вищих навчальних 

закладів та вищого професійного училища 

6 
Підвищення вартості енергоносіїв та послуг житлово-

комунального господарства 

7 

Підвищення інтересу та посилений попит на ринку до 

виробів із дерева, що впливатиме на сталий розвиток 

виробництва товарів з дерева 

7 

Позитивна динаміка зростання захворюваності на 

туберкульоз та смертності від онкологічних 

захворювань 

8 
Функціонування зони вільної торгівлі між Україною та 

країнами Європейського Союзу 
8 

Низька забезпеченість медикаментами, у тому числі за 

пільговими рецептами (показники забезпеченості за 

основними потребами становлять від 8% до 32%) 

9 

Продовження проведення адміністративно-

територіальної, податкової, судової, медичної реформ; 

децентралізації влади  

9 
Продовження або замороження військового конфлікту 

на сході країни 

10 

 

Активна участь виконавчої влади громади у 

інвестиційних та інноваційних проєктах різних сфер 

діяльності з метою залучення цільових фондів, грантів, 

включаючи програми та проєкти Європейського Союзу 

та інших міжнародних донорів 

10 

Позбавлення басейнів річок природних біофільтрів з 

тенденцією розораності водозборів, що впливає на 

посилення берегової ерозії, змиву і розмивання ґрунту, 

та як наслідок сприяє замуленості та обмілінню річок, 

погіршенню якості води 

11 

Наявність значних земельних ресурсів не 

сільськогосподарського призначення, які можуть бути 

використані потенційними інвесторами для 

провадження певних видів діяльності 

11 

Бюрократичні, довгострокові та дорогі процедури 

оформлення правовстановлюючих та інших 

супровідних документів на землю та нерухоме майно 

уповільнюють процес надання в орендне користування 

чи продажу таких об’єктів 

 

SWOT-МАТРИЦІ 

 

За результатами SWOT-аналізу побудовані SWOT-матриці, на підставі яких виявлені 

взаємозв’язки між сильними, слабкими сторонами, можливостями та загрозами та визначені 

порівняльні переваги, виклики і ризики. 
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Сильні сторони  Можливості 

1 

Значна площа громади: площа громади складає 970,78 км2, у 

тому числі: площа сільських населених пунктів -  942,10 км2, 

площа міста Ромни (включаючи с. Колісникове та с-ще 

Лучки) - 28,68 км2. (відповідно до даних паспортів сільських 

старостатів та офіційних статистичних даних Головного 

управління статистики у Сумській області по місту Ромни). 

 1 

Надання в орендне користування вільних від 

експлуатації земель (сільськогосподарського, 

промислового призначення тощо) 

2 

Відносно достатня чисельність населення відповідно до 

площі громади: населення громади складає 58 295 осіб (на 

01.01.2021 року), у тому числі: населення сільських 

старостатів - 19 577 осіб, населення міста Ромни - 38 718 осіб; 

відповідно високий показник щільності міського населення, 

який складає: 1350 осіб/км2 та сільського населення – 21 

особа/км2. 

 

2 

Використання можливостей залучення коштів 

Державного фонду регіонального розвитку шляхом 

участі в конкурсному розподілі фінансування 

інвестиційних проєктів громади 

3 

Зручне розташування автомобільних доріг між населеними 

пунктами громади з сусідніми громадами, адміністративним 

центром області, сусідніми областями, столицею, державним 

кордоном тощо. Через місто Ромни проходить автомобільна 

дорога національного значення Н07 Київ - Суми - Юнаківка, 

що прямує безпосередньо до центру області - міста Сум (100 

км), до столиці - міста Києва (230 км) та державного кордону 

з Російською Федерацією. Через населені пункти громади 

проходять головні автомобільні дороги регіону: регіональна 

автомобільна дорога Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни – 

Пирятин; територіальна автомобільна дорога Т-19-16 Ромни 

– Бубни; територіальна автомобільна дорога Т-19-13 Ромни – 

Липова Долина – Тростянець – Мезенівка. 

 3 

Інвестиційна привабливість розширення мережі 

відпочинкових закладів в рамках розвитку 

рекреаційних територій в зонах потенційних 

туристичних маршрутів природно-заповідного 

фонду 

4 

Наявність значних природних ресурсів, зокрема: водних 

ресурсів (річок Ромен та Олава, що створюють басейн річки 

Сула); мінерально-сировинних (у тому числі основних в 

регіоні покладів корисних копалин: нафти, газу, торфу, гіпсу, 

ангідриту), лісового фонду (наявності площ 

лісогосподарського призначення), земельних ресурсів 

(переважно земель сільськогосподарського призначення), 

рекреаційних ресурсів. 

 4 

Істотний інтерес та стале зростання попиту та цін 

на сільськогосподарську продукцію, у тому числі 

крафтову, зокрема натурального та органічного 

виробництва, особливо серед міських жителів 

5 

 

Наявний розроблений Генеральний план міста Ромни 

(оновлений скоригований генеральний план з розробленням 

плану зонування територій міста), затверджений ДП «НДПІ 

«Містобудування». 

 

5 

Впровадження енергозберігаючих технологій з 

метою скорочення енергоспоживання із 

застосуванням альтернативних джерел, зокрема: 

біомаси, вторинної сировини, відходів тощо 

6 

 

Функціонуючий мобільний Центр надання адміністративних 

послуг з метою забезпечення жителів найвіддаленіших 

населених пунктів та громадян соціальних категорій 

мобільністю надання послуг. 

 

6 

Підвищення ефективності підготовки кадрів 

необхідних для задоволення потреб пріоритетних 

сфер діяльності громади на базі фахових коледжів 

вищих навчальних закладів та вищого 

професійного училища 

7 

Розгалужена мережа закладів різнорівневої освіти, що 

включає 24 заклади загальної середньої освіти, 2 навчально-

виховні комплекси, 19 дошкільних навчальних закладів, 3 

заклади позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсний центр 

для дітей з особливими освітніми потребами, вище 

професійне училище, фахові коледжі Київського 

національного економічного університету, Сумського 

національного аграрного університету. 

 

7 

Підвищення інтересу та посилений попит на ринку 

до виробів із дерева, що впливатиме на сталий 

розвиток виробництва товарів з дерева 

8 

Розроблена Науково-проектна документація "Історико-

архітектурний опорний план з визначенням меж історичних 

ареалів м. Ромни Сумської області, затверджений ДП «НДПІ 

«Містобудування», з метою визначення, переліку, 

забезпечення та охорони нерухомих об'єктів культурної 

спадщини (у тому числі пам'яток). 

 8 
Функціонування зони вільної торгівлі між 

Україною та країнами Європейського Союзу 

9 

Наявність значних площ природно-заповідного фонду 

загальнодержавного та місцевого значення, який включає 

парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, гідрологічні, 

ботанічні, ландшафтні, геологічні заказники, а також 

комплексна пам'ятка природи місцевого значення – 

Оксютинські кургани. 

 9 

Продовження проведення адміністративно-

територіальної, податкової, судової, медичної 

реформ; децентралізації влади 

10 

 

 

 

Основна галузь господарства – вирощування 

сільськогосподарських культур, у тому числі сировинної бази 

для подальшої переробки сільськогосподарської продукції. 

 10 

Активна участь виконавчої влади громади у 

інвестиційних та інноваційних проєктах різних 

сфер діяльності з метою залучення цільових 

фондів, грантів, включаючи програми та проєкти 

Європейського Союзу та інших міжнародних 

донорів 

11 

Наявність місць та територій історико-культурного значення, 

включаючи функціонування 3 музеїв у місті Ромни, с. 

Пустовійтівка, с. Салогубівка та значної кількості пам’яток 

культурної спадщини, у тому числі архітектурних, 

історичних, мистецьких тощо. 

 11 

Наявність значних земельних ресурсів не 

сільськогосподарського призначення, які можуть 

бути використані потенційними інвесторами для 

провадження певних видів діяльності 

12 

Функціонування Роменського центру комплексної 

реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю імені Наталії 

Осауленко з метою створення відповідних умов для 

всебічного розвитку з медичною, психологічною, 

педагогічною, творчою, соціально-побутовою реабілітацією. 

   

13 

Функціонування Роменської центральної районної лікарні як 

опорного міжрайонного центру надання спеціалізованої 

медичної допомоги жителям Роменської громади, а також 

населенню сусідніх територіальних громад, зокрема 

Липоводолинської та Недригайлівської. 
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Надання в орендне користування вільних земельних ділянок сприятиме підвищенню 

рівня інвестицій у пріоритетні галузі громади та динамічному їх розвитку, зокрема: 

- сільськогосподарських земель підсилить розвиток вирощування 

сільськогосподарських культур, у тому числі сировинної бази для подальшої переробки 

сільськогосподарської продукції; 

- територій природно-заповідного фонду, що відносяться до регульованої, стаціонарної 

та господарської зон (окрім заповідної), сприятиме розвитку сфери туризму та рекреації в 

рамках режиму збалансованого природокористування та самовідтворення природних 

екосистем; 

- об’єктів водних ресурсів сприятиме розвитку рибного господарства та побутово-

культурної і рекреаційно-оздоровчої сфер діяльності (заплави річок, ставки);  

- лісових територій підсилить лісорозведення, лісовідновлення, охорону лісів та 

розвиток мисливського господарства тощо. 

Розвиток господарської діяльності впливатиме на необхідність відповідної підготовки 

фаховими освітніми закладами спеціалістів зазначених галузей, а також на створення нових 

робочих місць на новоутворених чи розширених підприємництвах. Наявність містобудівної 

документації міста Ромни створюватиме необхідні умови для визначення меж земель, що 

можуть бути надані у користування. «Можливість» фактору 1 має сильний вплив та зв’язок із 

факторами «Сильних сторін» 4, 9, 10. 

Використання можливостей залучення коштів Державного фонду регіонального 

розвитку з метою впровадження інвестиційних проєктів (придбання устаткування, 

будівництва, реконструкції, модернізації, капітального ремонту тощо) в напрямах:  

- інженерно-інфраструктурних комунікацій та благоустрою (водовідведення, енерго 

(газ, тепло, електро) забезпечення, дорожньо-транспортна інфраструктура тощо);  

- об’єктів соціальної сфери (заклади загальної середньої освіти, дошкільної освіти, 

підприємства охорони здоров’я, об’єкти спортивної інфраструктури тощо);  

- енергоефективності соціальних об’єктів та поводження з твердими побутовими 

відходами;  

- туризму та рекреації (збереження пам’яток культурної спадщини, охорона природно-

заповідного фонду тощо) й інших.  

«Можливість» фактору 2 суттєво підсилює фактори «Сильних сторін» 7, 8, 9, 11, 12, 13.  

Інвестиційна привабливість розширення відпочинкових закладів має значні 

перспективи щодо створення територіально-рекреаційного комплексу, що поєднає місця 

рекреації, відповідну інфраструктуру гостинності та пізнавально-туристичний напрям. 

Зручне географічне розташування та комфортна транспортна доступність до об’єктів 

природно-заповідного фонду і об’єктів культурної спадщини громади має суттєвий вплив.  

Найбільш перспективними можуть бути напрями пізнавального, історико-культурного 

регіонального (внутрішнього) туризму, включаючи активний відпочинок (зелений туризм, 

спортивний туризм тощо), та історико-етнографічного міжнародного туризму. Розвиток 

галузі впливатиме на відповідну підготовку фаховими освітніми закладами необхідних 

спеціалістів даної галузі, а також на створення нових робочих місць на новоутворених чи 

розширених підприємництвах.   

«Можливість» фактору 3 у значній мірі підсилює фактори «Сильних сторін»  3, 8, 9, 11. 

Істотний інтерес та стале зростання попиту на крафтову та органічну 

сільськогосподарську продукцію має вагомий та суттєвий вплив на розвиток фермерської 

діяльності в громаді з використанням новітніх інноваційних технологій збереження і захисту 

природних ресурсів (землі, води, лісу тощо) та отриманням екологічного чистого врожаю. 

Розвиток галузі передбачає вирощування екологічно чистих сільськогосподарських культур, 

у тому числі сировинної бази для подальшої переробки сільськогосподарської продукції. 

Зручне розташування території громади та транспортна розв’язка сприяє ефективному 

логістичному перенаправленню продукції до відповідної ланки споживачів (оптова та 

роздрібна торгівля).  

Для розвитку напряму необхідна фахова підготовка відповідних спеціалістів в галузі 

сільського господарства, у тому числі органічного. Створення нових фермерських 
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господарств сприятиме утворенню нових робочих місць серед жителів. «Можливість» 4 

суттєво підсилює фактори «Сильних сторін» - 1, 3, 4, 10. 

Впровадження енергозберігаючих технологій з метою скорочення енергоспоживання 

має суттєве значення особливо для комфортного функціонування об’єктів сфери соціальної 

інфраструктури (закладів загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти, 

підприємств охорони здоров’я, об’єктів спортивної інфраструктури та тощо). Результати 

заходів сприятимуть економії використання паливно-енергетичних ресурсів, заощадженню 

бюджетних видатків та підвищенню безпеки життєдіяльності відвідувачів закладів 

(учасників (працівників, учнів, вихованців тощо) освітнього, виховного, реабілітаційного 

процесу). «Можливість» 5 підсилює «Сильні сторони» факторів 4, 7, 12, 13.  

Діяльність фахових коледжів Сумського національного аграрного університету, 

Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана,  Роменського 

вищого професійного училища пов’язана з підготовкою фахівців за спеціальностями 

пріоритетних напрямів господарської діяльності на території громади.  

Забезпеченість основних галузей господарювання спеціалістами (нафтогазова галузь, 

сільське господарство, інформаційні технології) стимулюватиме утворенню нових та 

розширенню діючих підприємництв, сприятиме залученню інвестицій у відповідні галузі. 

«Можливість» 6 має сильний зв’язок із факторами «Сильних сторін» - 2, 7, 10. 

Сучасний ринок виробів з деревини має високий еластичний попит особливо серед 

міського населення. Підвищений інтерес до таких товарів сформований на основі загальних 

трендів до екологічності, унікальності виробів, особливості кольорів та структур, крафтового 

виробництва тощо. Наявність природних ресурсів (лісового фонду) сприяє розвитку 

деревообробного та виробничого напрямів діяльності, що впливатиме на підвищення 

додаткової вартості товарів з дерева.  

Зручне розташування території громади сприятиме комфортному транспортуванню 

продукції на збут. Забезпеченість фаховими спеціалістами стимулюватиме утворенню нових 

та розширенню діючих підприємництв, сприятиме залученню інвестицій у галузь. 

«Можливість» 7 має сильний зв’язок із «Сильною стороною» - 4. 

Суттєвим фактором впливу на соціально-економічний стан громади має 

функціонування зони вільної торгівлі України із країнами Європейського Союзу. Перш за 

все, це стосується встановлення тарифних квот, що передбачають безмитний експорт в 

межах встановлених обсягів сільськогосподарської та харчової продукції. Найбільша питома 

вага в структурі експортних товарів громади представлена товарами рослинного походження 

(сільськогосподарські культури) та деревини і виробів з деревини. «Можливість» 8 має 

сильний зв’язок із факторами «Сильних сторін» - 4, 9, 10. 

Загальнодержавна політика у сфері реформ, у тому числі децентралізації сприяє 

підвищенню повноважень та формування власного бюджету громади. Органи місцевого 

самоврядування громади самостійно відповідають за шкільну і дошкільну освіту, охорону 

здоров’я, заклади культури, інженерні комунікації та інфраструктурний благоустрій,   

ефективне використання та розподіл природних ресурсів громади, у тому числі природно-

заповідного фонду, експлуатації земель сільськогосподарського призначення тощо. 

«Можливість» 9 підсилює фактори «Сильних сторін».  

Участь громади у міжнародних проєктах з метою залучення грантів, що направлені на 

підтримку органів місцевого самоврядування, недержавних організацій, ініціативних груп, а 

також розвиток територій, сприятиме пришвидшенню руху громади до Європейських 

стандартів якості життя, формуванню міцного громадянського суспільства, отриманню 

технічної допомоги на покращення інфраструктури населених пунктів тощо. Основні 

напрями фінансової та технічної підтримки міжнародних організацій-донорів пов’язані із 

розвитком ринкової економіки, системою соціального захисту, охорони навколишнього 

середовища, освіти, охорони здоров’я, тощо. Головними міжнародними донорами громади 

можуть виступати: Офіс ради Європи в Україні, Шведське агентство з питань міжнародного 

співробітництва і розвитку (SIDA), Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), 

Міжнародний фонд «Відродження», Фонд досліджень та допомоги приватному сектору 

(FASEP), багатосторонні програми Європейського Союзу, й багато інших. «Можливість» 10 

має сильний зв’язок із факторами «Сильних сторін» - 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 
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Наявність земельних ресурсів несільськогосподарського призначення, що можуть бути 

надані в орендне користування з метою ведення господарської діяльності за пріоритетними 

галузями громади, підвищують інвестиційну привабливість регіону щодо залучення коштів 

на створення нових чи розширення діючих підприємництв. Актуальними напрямами можуть 

бути: переробна промисловість (переробка сільськогосподарської продукції, переробка 

деревини), харчова промисловість, поводження з побутовими відходами, видобувна 

промисловість (родовища корисних копалин), сфера гостинності з метою розвитку 

туристичного і рекреаційного напрямів. «Можливість» 11 має сильні зв’язки із факторами 

«Сильних сторін» - 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11. 

Фактори – 2 (достатня чисельність населення, потенційно здатного забезпечувати 

потреби громади) та 7 (розгалужена мережа закладів різнорівневої освіти), формують 

потужний людський ресурс громади. 

Фактори – 4 (наявність значних природних ресурсів) та 9 (основна галузь громади – 

сільське господарство) створюють суттєвий природно-ресурсний та промисловий потенціал.  

Конкурентні переваги громади представлені класичною структурою факторів 

виробництва, що складаються з потужного людського капіталу, наявністю суттєвих 

природних ресурсів, підприємницької ініціативи та капіталу. 

Зазначений взаємозв’язок найвагоміших сильних сторін та відповідних підсилюючих їх 

можливостей, формує конкурентні переваги громади та відображає потенційну стратегію, 

яка напряму пов’язана із розвитком людського капіталу та ефективним використанням 

наявних природних ресурсів.  
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МОЖЛИВОСТІ ЗМЕНШУЮТЬ ВПЛИВ СЛАБКИХ СТОРІН 

Слабкі сторони  Можливості 

1 

Стійка тенденція від'ємного природного приросту населення 

та трудової міграції протягом останніх 5 років відповідно до 

даних паспортів сільських старостатів та офіційних 

статистичних даних головного управління статистики у 

Сумській області по місту Ромни. Активна міграція 

працездатного населення громади (особливо молоді, в інші 

міста та за кордон); старіння працездатного населення 

(особливо в сільській місцевості) 

 

1 

Надання в орендне користування вільних від 

експлуатації земель (сільськогосподарського, 

промислового призначення тощо) 

2 

Відсутність суттєвої диверсифікації галузей господарської 

діяльності на території громади. Основними видами 

діяльності, зокрема в сільській місцевості, є сільське 

господарство (вирощування сільськогосподарських культур) 

та добування нафти та газу. Інші сфери господарства 

представлені фрагментарно. 

 

2 

Використання можливостей залучення коштів 

Державного фонду регіонального розвитку шляхом 

участі в конкурсному розподілі фінансування 

інвестиційних проєктів громади 

3 

Наявність сіл Роменської громади, що існують виключно 

номінально з причини низької чисельності населення, 

зокрема: с. Плужникове - 3 особи, с. Савойське - 5 осіб, с. 

Зюзюки - 14 осіб, села Кузьменкове, Бойкове: відсутні 

жителі, с. Веселий Степ - 2 особи, с. Садове - 3 особи, с. 

Новокалинівка - 5 осіб, с. Лукашеве - 2 особи, с. Яковенкове - 

13 осіб, с. Скрипалі - 9 осіб, с. Шилівське - 1 особа, с. Зінове - 

6 осіб, с. Кононенкове - 5 осіб, с. Ненадіївка - 8 осіб. В 21 

населеному пункті кількість жителів коливається у межах до 

100 осіб.    

 3 

Інвестиційна привабливість розширення мережі 

відпочинкових закладів в рамках розвитку 

рекреаційних територій в зонах потенційних 

туристичних маршрутів природно-заповідного 

фонду 

4 

Низький рівень середньомісячного доходу на одну особу 

домогосподарства відповідно до соціологічного опитування - 

близько 49% населення громади має доходи до 6 000 грн., 

близько 38% - від 6 000 до 10 000 грн.. Відповідно до 

офіціальних статистичних даних Головного управління 

статистики у Сумській області середня заробітна плата у 

місті Ромни за 4-й квартал 2020 року становила 8 825 грн., у 

сільській місцевості - 10 202 грн. 

 4 

Істотний інтерес та стале зростання попиту та цін 

на сільськогосподарську продукцію, у тому числі 

крафтову, зокрема натурального та органічного 

виробництва особливо серед міських жителів 

5 

Накопичення відходів у місцях організованого складування. 

Низький рівень охоплення населення поводження із збором 

твердих побутових відходів, у тому числі роздільним. 
 5 

Впровадження енергозберігаючих технологій з 

метою скорочення енергоспоживання із 

застосуванням альтернативних джерел, зокрема: 

біомаси, вторинної сировини, відходів тощо 

6 

Не всі сільські населені пункти мають містобудівну 

документацію (генеральні плани, зонування територій села 

тощо)  6 

Підвищення ефективності підготовки кадрів 

необхідних для задоволення потреб пріоритетних 

сфер діяльності громади на базі фахових коледжів 

вищих навчальних закладів та вищого 

професійного училища 

7 

Незадовільний технічний стан доріг приміського сполучення, 

що потребує термінового капітального ремонту практично у 

всіх сільських населених пунктах громади 

 

7 

Підвищення інтересу та посилений попит на ринку 

до виробів із дерева, що впливатиме на сталий 

розвиток виробництва товарів з дерева 

8 

Недоступні якісні послуги медичного обслуговування в 

сільській місцевості, активний перетік кваліфікованих 

медичних фахівців з сільської місцевості до міст, низька 

укомплектованість лікарями, більшість яких передпенсійного 

віку та пенсійного віку. 

 8 
Функціонування зони вільної торгівлі між 

Україною та країнами Європейського Союзу 

9 

Одним із основних надходжень до бюджету громади є 

податок на доходи з фізичних осіб в більшості працівників 

бюджетної сфери, що приводить до циркуляції коштів між 

бюджетними рахунками. 

 9 

Продовження проведення адміністративно-

територіальної, податкової, судової, медичної 

реформ; децентралізації влади 

10 

 

Незадовільний технічний стан об’єктів комунальної 

інфраструктури, зокрема стану житлового фонду, інженерних 

комунікацій та комунікацій соціального благоустрою, що 

потребують капітального ремонту. 
 10 

Активна участь виконавчої влади громади у 

інвестиційних та інноваційних проєктах різних 

сфер діяльності з метою залучення цільових 

фондів, грантів, включаючи програми та проєкти 

Європейського Союзу та інших міжнародних 

донорів 

11 

Наявність господарських підприємств, що фактично ведуть 

діяльність на території громади, але мають державну 

реєстрацію в містах чи селах інших громад, що призводить 

до втрати частки надходжень податків та інших обов’язкових 

платежів до територіального бюджету. 

 11 

Наявність значних земельних ресурсів не 

сільськогосподарського призначення, які можуть 

бути використані потенційними інвесторами для 

провадження певних видів діяльності 

12 

Наявність підприємств, що віднесені до переліків найбільших 

забруднювачів навколишнього середовища в Сумській 

області, зокрема щодо забруднення водних об’єктів скидами 

забруднюючих речовин із зворотними водами; забруднення 

атмосферного повітря; накопичення промислових відходів. 

   

13 

Відсутність заходів, спрямованих на ефективне використання 

природно-заповідного фонду громади в якості потенційних 

рекреаційних територій та розвитку туристичної галузі, 

зокрема напрямів зеленого, спортивного, сільського туризму 

тощо. Недостатній інноваційний розвиток туристичних 

продуктів. 

   

14 

Найвищий у Сумській області радіаційний фон на території 

Ромен, що становить 0,13 мкЗв/год відповідно до 

забруднення території техногенними та техногенно-

підсиленими джерелами природного походження. 

   

15 
Відсутність функціонування налагодженого приміського 

автобусного сполучення між населеними пунктами громади. 
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МОЖЛИВОСТІ ЗМЕНШУЮТЬ ВПЛИВ СЛАБКИХ СТОРІН 
Існуючі можливості факторів 1, 3, 4, 7, 8, 11 тісно пов’язані із використанням усього 

наявного природно-ресурсного потенціалу громади з метою ефективного провадження 

господарської діяльності, у тому числі інвестування у нові підприємства, збільшення обсягів 

промислового виробництва, обсягів продажів товарів (послуг) у пріоритетних галузях 

економіки громади, а саме:  

- вирощування сільськогосподарських культур, у тому числі сировинної бази для 

подальшої переробки сільськогосподарської продукції;  

- використання окремих територій природно-заповідного фонду для розвитку сфер 

туризму та рекреації в рамках режиму збалансованого природокористування та 

самовідтворення природних екосистем; 

- експлуатація водних об’єктів для розвитку рибного господарства та побутово-

культурної і рекреаційно-оздоровчої сфер діяльності;  

- використання ресурсів лісового фонду для підсилення лісорозведення, 

лісовідновлення, охорони лісів, розвитку мисливського господарства, а також 

деревообробного та виробничого напрямів діяльності;  

- видобування існуючих покладів корисних копалин та геологічне розвідування з 

подальшою експлуатацією нових родовищ (нафта, газ, конденсат, супутні гази, торф, 

суглинок, пісок, гіпс, сапропель, сіль кам’яна, води питні і технічні). 

Розвиток підприємництва сприятиме зменшенню негативного впливу на наступні 

слабкі сторони, притаманні громаді, а саме: 

- знизить рівень трудової міграції з території населених пунктів громади в інші міста 

України та за кордон;  

- розгалузить та диверсифікує галузі економіки притаманні громаді;  

- сприятиме можливому перетоку жителів з населених пунктів з маленькою 

чисельністю населення (менше 20 осіб та менше 100 осіб) у населені пункти з більшою 

кількістю жителів та більш розвиненою інфраструктурою та наявністю робочих місць;  

- сприятиме підвищенню рівня доходів працездатного населення; 

- прискорить процес оформлення містобудівної документації населених пунктів 

громади, в яких вона відсутня;  

- збільшить надходження до бюджету у вигляді податків, зборів й інших обов’язкових 

платежів (зокрема податку на доходи з фізичних осіб, єдиного податку (для новоутворених 

та функціонуючих фізичних осіб-підприємців), орендної плати за землю, рентних платежів з 

родовищ видобування корисних копалин, тощо), що знизить питому вагу надходжень до 

бюджету податку на доходи з фізичних осіб бюджетних підприємств; 

- впливатиме на державну реєстрацію підприємництв безпосередньо у населених 

пунктах провадження господарської діяльності, що призведе до сплати усіх податків, зборів 

та обов’язкових платежів у бюджет громади; 

- сприятиме надходженню обов’язкових платежів за забруднення навколишнього 

середовища, у тому числі підприємств – найбільших забруднювачів, у бюджет громади; 

- сприятиме розробці заходів, спрямованих на ефективне використання природно-

заповідного фонду з метою розвитку рекреаційної та туристичної галузей господарства. 

«Можливості» - 1, 3, 4, 7, 8, 11 суттєво зменшують негативний вплив факторів 

«Слабких сторін» - 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 1. 

Використання можливостей залучення коштів Державного фонду регіонального 

розвитку та участь громади у міжнародних проєктах (з метою залучення грантів) щодо 

розвитку територій та громад, сприятиме реалізації інвестиційних проєктів, направлених на 

покращення технічного стану інженерно-інфраструктурних комунікацій та благоустрою, 

об’єктів соціальної сфери (заклади загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної 

освіти, підприємства охорони здоров’я, об’єкти фізкультурно-оздоровчої інфраструктури 

тощо); запровадження заходів щодо енергоефективності соціальних об’єктів та поводження з 

твердими побутовими відходами, розвиток туризму та рекреації (збереження пам’яток 

культурної спадщини, охорона природно-заповідного фонду тощо) й інших.   

Наявні можливості сприятимуть розробці ефективного плану заходів поводження із 

твердими побутовими відходами, що впливатиме на зниження загального радіаційного фону 
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регіону від забруднення техногенно-підсиленими джерелами; інвестування у покращення 

технічного стану доріг приміського сполучення, об’єктів комунальної інфраструктури, у 

тому числі стану житлового фонду, інженерних комунікацій та комунікацій соціального 

благоустрою. «Можливості» - 2, 5, 10 – суттєво знижують негативний вплив факторів 

«Слабких сторін» - 5, 7, 10, 14.  

Підвищення ефективності підготовки спеціалістів у фахових коледжах Сумського 

національного аграрного університету, Київського національного економічного університету 

імені В.Гетьмана та Роменського вищого професійного училища за пріоритетними 

напрямами галузей господарювання сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості 

розвитку підприємництва у даних галузях та створенню нових робочих місць. «Можливість» 

- 6 суттєво знижує негативний вплив фактору – 4.  

Загальнодержавна політика у сфері реформ, у тому числі децентралізації, сприяє 

підвищенню повноважень та формування власного бюджету громади.  Органи місцевого 

самоврядування громади самостійно відповідають за заклади соціальної інфраструктури, у 

тому числі підприємства охорони здоров’я. Ефективна політика в області охорони здоров’я 

сприятиме підвищенню надання якісних медичних послуг у сільській місцевості та 

зниженню відтоку кваліфікованих медичних фахівців. Продовження реформи 

децентралізації потребує формування містобудівної документації населених пунктів 

громади, в яких вони відсутні. «Можливість» - 9 суттєво знижує негативний вплив факторів 

«Слабких сторін» - 6, 8. 

Відповідно до матриці «Можливості – Слабкі сторони» спостерігається тенденція 

підсилення усіх слабких сторін наявними існуючими можливостями громади. Це надає змогу 

використати усі виграшні фактори та тенденції, що можуть сприяти досягненню 

стратегічних цілей, за для зниження негативного впливу усіх внутрішніх факторів та 

обмежень, які ставлять під загрозу досягнення таких цілей. 

 Матриця показує, що всі наявні можливості у той чи інший мірі здатні знизити вплив 

слабких сторін, подолати недоліки та визначити потенційні виклики. 
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ЗАГРОЗИ ПОСИЛЮЮТЬ ВПЛИВ СЛАБКИХ СТОРІН 

Слабкі сторони  Загрози 

1 

Стійка тенденція від'ємного природного приросту населення 

та трудової міграції протягом останніх 5 років відповідно до 

даних паспортів сільських старостатів та офіційних 

статистичних даних головного управління статистики у 

Сумській області по місту Ромни. Активна міграція 

працездатного населення громади (особливо молоді, в інші 

міста та за кордон); старіння працездатного населення 

(особливо в сільській місцевості) 

 

1 

Великі міста України (Суми, Київ тощо) та країни 

ближнього зарубіжжя (Польща, Чехія тощо) 

залучають найбільш працездатних спеціалістів та 

приймають їх на роботу 

2 

Відсутність суттєвої диверсифікації галузей господарської 

діяльності на території громади. Основними видами 

діяльності, зокрема в сільській місцевості, є сільське 

господарство (вирощування сільськогосподарських культур) 

та добування нафти і газу. Інші сфери господарства 

представлені фрагментарно. 

 2 

Застосування найсучасніших агротехнологій в 

крупному сільськогосподарському підприємництві 

приводить до суттєвого скорочення потреб у 

робочих місцях в сільському господарстві 

3 

Наявність сіл Роменської громади, що існують виключно 

номінально з причини низької чисельності населення, 

зокрема: с. Плужникове - 3 особи, с. Савойське - 5 осіб, с. 

Зюзюки - 14 осіб, села Кузьменкове, Бойкове: відсутні 

жителі, с. Веселий Степ - 2 особи, с. Садове - 3 особи, с. 

Новокалинівка - 5 осіб, с. Лукашеве - 2 особи, с. Яковенкове - 

13 осіб, с. Скрипалі - 9 осіб, с. Шилівське - 1 особа, с. Зінове - 

6 осіб, с. Кононенкове - 5 осіб, с. Ненадіївка - 8 осіб. В 21 

населеному пункті кількість жителів коливається у межах до 

100 осіб.    

 3 

Активне використання сільськогосподарськими та 

промисловими підприємствами джерел 

забруднення, що спричиняють викиди та 

накопичення забруднюючих речовин у ґрунті, 

атмосфері, водних об’єктах тощо 

4 

Низький рівень середньомісячного доходу на одну особу 

домогосподарства відповідно до соціологічного опитування - 

близько 49% населення громади має доходи до 6 000 грн., 

близько 38% - від 6 000 до 10 000 грн. Відповідно до 

офіціальних статистичних даних Головного управління 

статистики у Сумській області середня заробітна плата у 

місті Ромни за 4-й квартал 2020 року становила 8 825 грн., по 

Роменському району - 10 202 грн. 

 4 

Існуюче серед потенційних інвесторів відчуття 

небезпеки через близькість території громади до 

кордону з Російською Федерацією, у тому числі 

через ведення бойових дій на сході країни 

5 

Накопичення відходів у місцях організованого складування. 

Низький рівень охоплення населення поводження із збором 

твердих побутових відходів, у тому числі роздільним.  5 

Демографічна та соціальна криза, що призводить 

до істотного сталого природного скорочення 

населення 

6 

Не всі сільські населені пункти мають містобудівну 

документацію (генеральні плани, зонування територій села 

тощо) 
 6 

Підвищення вартості енергоносіїв та послуг 

житлово-комунального господарства 

7 

Незадовільний технічний стан доріг приміського сполучення, 

що потребує термінового капітального ремонту практично у 

всіх сільських населених пунктах громади 

 7 

Позитивна динаміка зростання захворюваності на 

туберкульоз та смертності від онкологічних 

захворювань 

8 

Недоступні якісні послуги медичного обслуговування в 

сільській місцевості, активний перетік кваліфікованих 

медичних фахівців з сільської місцевості до міст, низька 

укомплектованість лікарями, більшість яких передпенсійного 

віку та пенсійного віку. 

 8 

Низька забезпеченість медикаментами, у тому 

числі за пільговими рецептами (показники 

забезпеченості за основними потребами становлять 

від 8% до 32%) 

9 

Одним із основних надходжень до бюджету громади є 

податок на доходи з фізичних осіб в більшості працівників 

бюджетної сфери, що приводить до циркуляції коштів між 

бюджетними рахунками. 

 9 
Продовження або замороження військового 

конфлікту на сході країни 

10 

 

Незадовільний технічний стан об’єктів комунальної 

інфраструктури, зокрема стану житлового фонду, інженерних 

комунікацій та комунікацій соціального благоустрою, що 

потребують капітального ремонту. 
 10 

Позбавлення басейнів річок природних біофільтрів 

з тенденцією розораності водозборів, що впливає 

на посилення берегової ерозії, змиву і розмивання 

ґрунту, та як наслідок сприяє замуленості та 

обмілінню річок, погіршенню якості води 

11 

Наявність господарських підприємств, що фактично ведуть 

діяльність на території громади, але мають державну 

реєстрацію в містах чи селах інших громад, що призводить до 

втрати частки надходжень податків та інших обов’язкових 

платежів до територіального бюджету. 

 11 

Бюрократичні, довгострокові та дорогі процедури 

оформлення правовстановлюючих та інших 

супровідних документів на землю та нерухоме 

майно уповільнюють процес надання в орендне 

користування чи продажу таких об’єктів 

12 

Наявність підприємств, що віднесені до переліків найбільших 

забруднювачів навколишнього середовища в Сумській 

області, зокрема щодо забруднення водних об’єктів скидами 

забруднюючих речовин із зворотними водами; забруднення 

атмосферного повітря; накопичення промислових відходів. 

   

13 

Відсутність заходів, спрямованих на ефективне використання 

природно-заповідного фонду громади в якості потенційних 

рекреаційних територій та розвитку туристичної галузі, 

зокрема напрямів зеленого, спортивного, сільського туризму 

тощо. Недостатній інноваційний розвиток туристичних 

продуктів. 

   

14 

Найвищий у Сумській області радіаційний фон на території 

Ромен, що становить 0,13 мкЗв/год відповідно до 

забруднення території техногенними та техногенно-

підсиленими джерелами природного походження. 

   

15 
Відсутність функціонування налагодженого приміського 

автобусного сполучення між населеними пунктами громади. 
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ЗАГРОЗИ ПОСИЛЮЮТЬ ВПЛИВ СЛАБКИХ СТОРІН 

Великі міста України з більш розвиненою інфраструктурою та наявністю робочих місць 

з вищою заробітною платою приваблюють працездатне населення громади. Спостерігається 

стійкий відтік жителів у інші міста України та за кордон. Окремі сільські населені пункти 

мають чисельність населення менше 20 осіб. 21 населений пункт громади має чисельність 

населення до 100 жителів. Відсутність постійних робочих місць, випадкові стихійні 

заробітки утримують низький рівень середньомісячного доходу на одного жителя. 

Факторами прийняття рішення жителями щодо міграції з території громади є 

незадовільний стан доріг приміського сполучення, що ускладнює комфортне пересування 

між населеними пунктами, недоступність якісних медичних послуг у сільській місцевості, у 

тому числі в наслідок відтоку фахового персоналу, незадовільний стан комунальної 

інфраструктури, відсутність функціонування налагодженого приміського автобусного 

сполучення, тощо. «Загроза» - 1 суттєво підсилює фактори «Слабких сторін» - 1, 3, 4. 

Основною галуззю сільської місцевості є агрогосподарство, що активно запроваджує 

новітні агротехнології, які призводять до суттєвого скорочення потреб у робочих місцях. 

Результатом впровадження інновацій та відсутності диверсифікації напрямів господарської 

діяльності є трудова міграція жителів особливо сільської місцевості у пошуку більш 

оплачуваної роботи в інших містах України та за кордоном. Через суттєве зниження 

чисельності населення створюються складності із покращенням доріг приміського 

сполучення та налагодженістю функціонування відповідного автобусного сполучення з 

такими населеними пунктами, покращенням стану об’єктів комунальної інфраструктури; 

підвищується перетік медичних фахівців з сільської місцевості. «Загроза» - 2 суттєво 

підсилює дію факторів «Слабких сторін» - 1, 2, 3. 

Активне використання сільськогосподарськими та промисловими підприємствами 

джерел забруднення (у тому числі підприємствами, що віднесені до переліку найбільших 

забруднювачів довкілля), що здійснюють викиди та накопичення забруднюючих речовин у 

ґрунті, атмосфері, водних об’єктах тощо, сприяє накопиченню відходів в містах 

організованого складування та утворенню найвищого рівня радіаційного фону забруднення 

техногенно-підсиленими джерелами. Опосередковано забруднення довкілля впливає на 

відтік жителів з території громади, зменшення загальної чисельності населених пунктів. 

«Загроза» - 3 суттєво підсилює вплив факторів 3, 12, 14, 15.  

Існуюче відчуття небезпеки через близькість території громади до кордону з 

Російською Федерацією та можливе продовження або замороження військового конфлікту на 

сході країни впливає на істотне зниження інвестиційної привабливості громади для 

потенційних інвесторів, в свою чергу, що сприяє зниженню ділової активності 

підприємництв, зменшенню наявних робочих місць і, як результат, – трудової міграції 

жителів з населених пунктів громади. «Загрози» 4 та 9 – мають суттєвий вплив на фактори 

«Слабких сторін» - 1, 2, 3. 

Вплив демографічної кризи (суттєве природне порушення відтворення населення) та 

соціальної кризи (соціальні суперечності, що унеможливлюють сталий розвиток 

суспільства), що мають прямий зв’язок, у тому числі із низьким рівнем середньомісячних 

доходів жителів, сприяють істотному сталому природному скороченню населення та 

відповідному зниженню жителів найменш розвинених населених пунктів громади. «Загроза» 

- 5 має суттєвий плив на фактори «Слабких сторін» - 1, 3, 4. 

Підвищення вартості енергоносіїв та послуг житлово-комунального господарства має 

негативний вплив на суттєве зниження реальних доходів населення громади. «Загроза» - 6 

підсилює значення фактору «Слабкої сторони» - 4.  

Позитивна динаміка зростання захворюваності на туберкульоз та смертності від 

онкологічних захворювань є результатом недоступності якісного медичного обслуговування 

в сільській місцевості, перетоку кваліфікованих медичних фахівців із сільської місцевості та 

низької укомплектованості фаховими лікарями, а також факторів забруднення 

навколишнього середовища, які безпосередньо впливають на життєдіяльність населення, 

зокрема накопичення відходів у місцях зберігання, наявність підприємств на території 

громади, що віднесені до найбільших забруднювачів у Сумській області та показник 

найвищого радіаційного фону. Позитивна динаміка захворюваності та низька забезпеченість 
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медикаментами суттєво впливають на від’ємний природний приріст та міграцію населення з 

території громади. «Загрози» - 7, 8 мають суттєвий зв’язок із факторами «Слабких сторін» - 

1, 5, 8, 12, 14. 

Позбавлення басейнів річок природних біофільтрів з тенденцією розораності 

водозборів впливає на посилення берегової ерозії, змив і розмивання ґрунту, сприяє 

замуленості та обмілінню річок, погіршенню якості води. Зазначені тенденції мають 

суттєвий взаємозв’язок із забрудненням навколишнього середовища. На території громади 

функціонують підприємства, що віднесені до переліку найбільших забруднювачів 

навколишнього середовища. Забруднення територій техногенно-природними джерелами 

природного походження та накопичення відходів, а також відсутність заходів, спрямованих 

на ефективне використання природно-заповідного фонду підсилюють слабкі сторони. 

«Загроза» - 10 взаємопов’язана із факторами «Слабких сторін» - 5, 12, 13, 14. 

Бюрократичні, довгострокові та дорогі процедури оформлення правовстановлюючих 

документів на землю та нерухоме майно уповільнюють процес надання в орендне 

користування чи продажу таких об’єктів, що підсилює негативний вплив відсутності 

містобудівної документації у деяких населених пунктах громади. Це призводить до зниження 

інвестиційної привабливості території та тим самим уповільнює процес капіталовкладень у 

нові підприємництва чи розширення функціонуючих, що знижує забезпеченість населених 

пунктів робочими місцями та впливає на трудову міграцію жителів з території громади. 

«Загроза» - 11 має негативний вплив на фактори  «Слабких сторін» - 2, 6. 

Відповідно до матриці «Загрози – Слабкі сторони» факторам 1, 3, 4, 8 притаманний 

найбільший ризик від наявних загроз, що мають місце в громаді. Фактори – 1 (стійка 

тенденція від’ємного природного приросту населення та трудової міграції) та як наслідок – 3 

(наявність населених пунктів громади, чисельність жителів яких є дуже низькою) становлять 

найбільшу загрозу для соціально-економічного розвитку громади, яка потребує вживання 

заходів щодо її максимального усунення.  

Фактори – 4 (низький рівень середньомісячного доходу) та 8 (недоступні якісні послуги 

медичного обслуговування) можуть виступати як передумовами, так і наслідками факторів 1 

та 3. Вірогідність настання зазначених ризиків безпосередньо пов’язана із розвитком 

людського капіталу.  
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IV. СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

 

Основні тенденції та проблеми соціально-економічного розвитку, результати 

соціологічного опитування жителів та SWOT аналізу є основою для визначення сценаріїв 

розвитку Роменської міської територіальної громади. Сценарне моделювання громади 

передбачає визначення системи пріоритетних взаємопов’язаних заходів, спрямованих на 

структурні зміни у соціально-економічному розвитку територій, які із певною ймовірністю 

можуть бути здійснені у майбутньому під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів. 

Комбінації елементів SWOT аналізу відповідно до існуючих сильних та слабких сторін 

дозволяють визначитись із відповідним напрямом стратегії розвитку, яка є найбільш 

прийнятною для ефективного реагування на зміни у зовнішньому середовищі та 

використання сприятливих можливостей і мінімізації виявлених ризиків. 

Стратегії, що направлені на зміцнення та нарощування економічного потенціалу, 

впроваджуються із максимальним застосуванням усіх наявних ресурсів, у тому числі 

максимальним використанням існуючих можливостей та їх зв’язку із сильними сторонами. 

Такі стратегії є менш витратними, та у разі успішного поєднання існуючого ресурсного 

потенціалу з наявними можливостями, у майбутньому можуть стати основою для 

позитивних соціально-економічних зрушень. Стратегії із впровадженням заходів, пов’язаних 

із усуненням впливу слабких сторін, мінімізацією існуючих ризиків та перетворенням їх у 

можливості, є більш ризикованими та витратним, однак у разі успішної їх реалізації 

з’являються потужні можливості появи абсолютно нових напрямів та прогресивного 

соціально-економічного розвитку.      

За основу сценаріїв розвитку громади прийняті базовий, оптимістичний та 

песимістичний сценарії, що містять послідовність подій розвитку, які базуються на аналізі 

демографічної ситуації, визначенні потужностей ресурсного потенціалу, оцінки соціально-

економічного стану та прогнозу з урахуванням макро- та мікроекономічних впливів, 

ефективного функціонування місцевої влади тощо, які можуть бути виявлені на статистично 

зафіксованих тенденціях, кількісних та якісних показниках, впливі зовнішніх та внутрішніх 

факторів. 

 

Оптимістичний сценарій розвитку  

Основа реалізації оптимістичного сценарію передбачена в очікуваних сприятливих 

внутрішніх і зовнішніх факторах та максимальному використанні соціально-економічних 

трансформацій у державі на макрорівні, у тому числі ефективному поєднанню сильних 

сторін громади з можливостями, усуненням слабких сторін за рахунок збільшення впливу 

можливостей, елімінуванням впливу загроз на слабкі сторони. Цей сценарій 

характеризується розвитком та зростанням, що приводить до використання факторів 

виробництва у більш продуктивнішому напряму та забезпечення комфортній 

життєдіяльності для розвитку громади. Розробка оптимістичного сценарію передбачає у 

тому числі припущення про суттєве зниження тиску у геополітичних відносинах з 

Російською Федерацією і Білоруссю та пом’якшення політичних та економічних викликів, 

пов’язаних з бойовими діями в зоні АТО на сході країни. 

Головний пріоритет стратегії розвитку громади полягає у швидкому впровадженні 

адміністративно-територіальної реформи та місцевому розвитку, у тому числі розвитку 

людських ресурсів, створенню нових високотехнологічних наукомістких та інноваційних 

підприємств як в промисловому, так і в аграрному секторах економіки. 

Функціонуючі виробництва на території громади прогресивно модернізують 

матеріально-технічну базу та збільшують обсяги виробництва промислової продукції, у тому 

числі експортноорієнтовані підприємства машинобудівної, хімічної, текстильної, 

деревообробної, харчової промисловості та сільського господарства, продукція яких 

реалізується на європейських ринках та країнах ближнього зарубіжжя. На 

нафтогазоконденсатних родовищах показники добування корисних копалин виходять на 

планові значення; розробляються нові родовища з покладами.  

Зростає обсяг експорту кінцевої продукції, збільшується додана вартість при 

одночасному скороченні експорту сировини та матеріалів, у тому числі суттєве зростає 
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економічна ефективність експорту аграрної продукції; здійснюється імпортозаміщення, що 

призводить до формування та зростання позитивного сальдо зовнішньої торгівлі громади. 

Освоюються нові ринки збуту продукції місцевих товаровиробників, що сприяє збільшенню 

кількості суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.  

Результатом ефективної політики місцевої влади є сформований портфель привабливих 

інвестиційних пропозицій та залучення стратегічних інвесторів у пріоритетні галузі 

економіки, у тому числі у добувну промисловість та агропромисловий комплекс.  

Додатковий стимул для розвитку отримає малий і середній бізнес як середовище 

матеріального забезпечення та обслуговування стратегічних інвесторів. Продовжується 

розвиток малого бізнесу у сільській місцевості шляхом створення суб’єктів підприємницької 

діяльності різних організаційно-правових форм та форм власності, у тому числі сімейних 

фермерських господарств. 

Передбачається інтенсивний розвиток та впровадження інновацій, зростання ступеню 

комерціалізації наукових розробок, підвищення технологічного рівня підприємств у галузях, 

визначених на засадах смарт спеціалізації. Спостерігається прискорений розвиток IT галузі, 

широко розробляються та впроваджуються новітні конкурентоспроможні інформаційні 

технології в усіх галузях економіки та сферах суспільного життя.  

Активно розвивається туристична індустрія та суміжні галузі гостинності та 

громадського харчування, завдяки чому зростає попит на туристичні продукти громади. 

Повною мірою використовується весь економічний потенціал територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду, територій екологічної та Смарагдової мережі, об’єктів 

культурної спадщини, культурно-традиційних особливостей життєдіяльності сільської 

місцевості. 

Збільшуються обсяги залучення міжнародної технічної допомоги завдяки участі 

громади у нових програмах фінансової допомоги розвитку територій та продовження 

реалізації діючих проєктів, розширення географії міжнародної міжрегіональної співпраці для 

реалізації спільних гуманітарних, соціальних та економічних проєктів.  

Відбувається зниження рівня тінізації економіки, суттєво знижується рівень корупції в 

органах місцевої влади, зростає рівень довіри  до влади з боку підприємців і громадян. 

Поступово скорочується трудова міграція завдяки зростанню попиту на 

висококваліфіковані кадри у пріоритетних галузях економіки, який задовольняється 

місцевими фахівцями. Завдяки чому особливого значення набувають проєкти впровадження 

у закладах фахової передвищої та вищої освіти підготовки фахівців для потреб розвитку 

економічно привабливих галузей. Як наслідок збільшується рівень доходів населення; 

знижується рівень безробіття. Зазначені чинники позитивно впливають на скорочення 

міграційного відтоку. 

Значно покращується матеріально-технічна та навчальна база закладів різнорівневої 

освіти; підвищується рівень доступності освіти для жителів всіх населених пунктів громади.  

Реформовані підприємства охорони здоров’я оснащуються необхідною сучасною 

високотехнологічною апаратурою; підвищується якість надання медичної допомоги. 

Впроваджені профілактичні заходи позитивно впливають на зниження рівня захворюваності, 

що в свою чергу призупиняє природне скорочення населення та суттєво знижує смертність.  

Поліпшення ситуації в соціально-економічній сфері країни та громади призводить до 

збільшення народжуваності населення.  

Збалансований економічний та соціальний розвиток громади найбільшою мірою 

відповідає вимогам збереження довкілля, у тому числі біорізноманіття, природно-

заповідного фонду, його раціонального невиснажливого використання з урахуванням вимог 

екологічної безпеки та охорони природи. Громада збільшує площі територій природно-

заповідного фонду та екологічної мережі. Впроваджені заходи позитивно впливають на 

покращення стану атмосферного повітря, скорочення обсягів забруднення ґрунтів та водних 

об’єктів, зокрема річки Сула та її приток, а також поступового зниження рівня радіаційного 

фону.  

Завершення процесів децентралізації стає основою для формування фінансово-

спроможної територіальної громади з можливістю більш ефективного залучення бюджетних 

коштів у розвиток власної економіки, місцевого підприємництва, місцевої інфраструктури, 
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адміністративних та соціальних послуг, сучасних закладів освіти, медицини, культури та 

спорту, транспортної інфраструктури. 

 

Песимістичний сценарій розвитку  

Песимістичний сценарій розвитку громади передбачає наявність припущень про 

інтенсивне вичерпання чи неефективне використання наявних сильних сторін, обмежену 

часткову реалізацію потенційних можливостей сталого розвитку та підвищення ступеню 

впливу загроз, що мають тенденцію до підсилення. За таких умов слабкі сторони розвитку 

громади виявляються надзвичайно вразливими до дії зовнішніх та внутрішніх чинників. 

Песимістичний сценарій враховує, у тому числі, збільшення тиску у геополітичних 

відносинах з Російською Федерацією і Білоруссю та загострення соціально-економічних та 

політичних викликів, пов’язаних з продовженням бойових дії в зоні АТО на сході країни. 

Демографічна ситуація в прогнозованому періоді залишається без змін, погіршуючись 

у сільських населених пунктах громади, при цьому вікова структура населення продовжує 

змінюватись в бік скорочення працездатного населення та його старіння, що призводить до 

зростання навантаження на працездатне населення; спостерігається активний міграційний 

рух з території громади. Сільські території продовжують занепадати через відсутність ринку 

праці та реальних джерел доходів сільського населення. Виникає ймовірність появи більшої 

кількості сіл з істотно малою чисельністю населення та необхідністю впровадження заходів 

переселення. 

Нерозвинений підприємницький потенціал та низька інвестиційна привабливість 

призведуть до скорочення реального сектору економіки, зокрема у промисловому комплексі 

та сільському господарстві, що вплине на скорочення робочих місць. Обсяги експортних та 

імпортних поставок збільшуються незначними темпами, не впливаючи на суттєве від’ємне 

сальдо зовнішньої торгівлі. Поступово здійснюється переорієнтація експорту виключно на 

країни Європейського Союзу.  

Мале і середнє підприємництво розвивається незначними темпами, основні сфери 

діяльності – торгівля та надання послуг; суттєвого приросту новоутворених підприємництв 

не спостерігається.  

Повільно розвиваються основні галузі громади: машинобудування, хімічна, 

деревообробна, текстильна, харчова промисловість, навіть при наявності достатнього 

людського, логістичного, інфраструктурного потенціалу. Відсутні інвестиційні пропозиції 

розробки нових родовищ з метою добування корисних копалин на території громади; 

суттєвих видобутків корисних копалин на родовищах, що експлуатуються, не відбувається. 

Незважаючи на економічний потенціал, повільно розвивається сфера туризму і 

рекреації та суміжних із ними галузей гостинності та громадського харчування.  

Кількість закладів загальної середньої освіти поступово скорочується за рахунок 

приєднання до опорних закладів та закриття малокомплетних. Молодь активно переїжджає 

до більш розвинутих міст з метою влаштування на перспективні робочі місця; міграційний 

відтік продовжує збільшуватись.  

Соціально-економічна ситуація у країні та громаді не поліпшується, що впливає на 

низьке матеріально-технічне оснащення об’єктів соціальної сфери, у тому числі оснащення 

сучасним обладнанням підприємств охорони здоров’я та впливає на зростання 

захворюваності населення, що призводить до подальшого природного скорочення 

чисельності з причини збільшення смертності над народжуваністю.  

Формується тенденція суттєвого скорочення фінансування заходів, пов’язаних із 

захистом довкілля та раціональним використанням природних ресурсів; біологічне 

різноманіття втрачається під час забудов, розорювання землі, меліорації, спорудженні 

штучних водних об’єктів, створенні мереж транспортної інфраструктури та здійсненні інших 

видів господарської діяльності.  

Якість води річки Сула та її приток не завжди відповідає санітарно-гігієнічним 

вимогам. Збільшуються обсяги скидання недостатньо очищених зворотних вод у водні 

об’єкти. Обсяги викидів забруднюючих речовин підприємств – найбільших забруднювачів 

атмосферного повітря, водних об’єктів, ґрунтів – поступово зростають. Збільшується 

кількість стихійних неконтрольованих сміттєзвалищ.  
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Більшість територій та об’єктів природно-заповідного фонду перебувають у 

незадовільному стані, у достатній мірі не здійснюється їх охорона та збереження відповідно 

до діючого законодавства, що призводить до втрати природної цінності заповідних об’єктів. 

Збереження високого антропогенного навантаження на природне середовище 

опосередковано негативно впливає на здоров’я населення громади та відповідно на 

погіршення показників демографії.  

Культурний розвиток залишається вразливим через невідповідність матеріально-

технічної бази установ культури і мистецтв сучасним вимогам; має місце недостатній рівень 

умов для розвитку творчих та інтелектуальних здібностей, проведення дозвілля.  

Реалізація песимістичного сценарію ілюструє значне загострення соціально-

політичних, фінансово-економічних, житлово-комунальних проблем, які можуть суттєво 

перешкоджати сталому розвитку та набуття високої якості життя, комфортних умов 

життєдіяльності. Головними стратегічними пріоритетами у даному напряму мають бути 

заходи, спрямовані на зміцнення сильних сторін, підтримки слабких за умов диверсифікації 

ризиків та загроз.  

 

Базовий сценарій розвитку 

Базовий сценарій розвитку Роменської міської територіальної громади передбачає 

врахування зовнішніх та внутрішніх факторів, що ускладнюють умови реалізації 

оптимістичного сценарію, та базується на основних «базових» показниках розвитку країни та 

області. Тому такий сценарій, в першу чергу, ґрунтується на запобіганні погіршенню 

основних соціально-економічних процесів в громаді, їх призупиненню; та підтримки темпів 

поступового зростання основних соціально-економічних показників на основі відносно 

стабільних макроекономічних умов та прогнозів розвитку країни.  

Досягнення стратегічних цілей розвитку громади має базуватись на сильних сторонах 

та можливостях з мінімізацією втрат від усього наявного ресурсного потенціалу з 

впровадженням заходів щодо зменшення впливу слабких сторін та загроз.  

Ефективним результатам можуть перешкоджати макроекономічні та геополітичні 

чинники, у тому числі зростання цін на паливно-енергетичні ресурси; повільне зростання 

ВВП і ВРП; істотні коливання гривні завдяки міжнародним кредитам, інтервенціям НБУ та 

від’ємному сальдо зовнішньої торгівлі; суттєві видатки бюджету на утримання армії та 

військово-промислового комплексу; збільшення витрат на заходи, пов’язані із боротьбою 

розповсюдження коронавірсуної інфекції COVID-19; інфляційні коливання вище 

прогнозованих показників й інші чинники.  

Підвищення інвестиційної привабливості громади відбувається поступово. Ресурси 

направляються на розвиток економічного потенціалу використання наявного нерухомого 

майна та інвестиційних територій, у тому числі їх облаштування інженерними 

комунікаціями. Здійснюються заходи із залучення потенційних інвесторів з метою 

розширення існуючих та впровадження нових галузей та виробництв, що сприяє можливому 

інноваційному шляху розвитку на засадах смарт-спеціалізації. 

Темпи зростання обсягів реалізації товарів (послуг) поступово наближуються до 

середніх показників по області, особливо в основних галузях економіки громади: добувній 

промисловості, машинобудуванні, хімічній, деревообробній, текстильній, харчовій 

промисловості та у сільському господарстві. Розпочинається поступове, хоча і повільне, 

добування корисних копалин на нових родовищах; добування на родовищах, що 

експлуатуються, відбувається із загальними тенденціями розвитку ПАТ «Укрнафта». 

Розвиток стратегічного для громади виробничо-промислового комплексу сприяє 

активізації діяльності суб’єктів малого підприємництва як самостійних суб’єктів 

підприємницької діяльності, так і з метою обслуговування діяльності стратегічних 

інвесторів.  

Як результат відбувається збільшення робочих місць внаслідок залучення інвестицій на 

розвиток перспективних напрямів у галузях економіки. В сільській місцевості створюються 

нові суб’єкти підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм та форм 

власності, у тому числі сімейні фермерські господарства; збільшується самозайнятість 

населення у сільському господарстві, що сприяє формуванню кластеризації. 
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Відсутність дієвих заходів співпраці фіскальної служби з бізнесом не сприяє активному 

виходу економіки з «тіні», зокрема, у малому і середньому підприємництві. Рівень 

середньомісячної заробітної плати є нижчим за відповідний показник по країні; зростає 

повільно з певними коливаннями в розрізі структури галузей господарства. Рівень безробіття 

має тенденцію до поступового зниження, переважно з причини продовження міграційного та 

природного скорочення населення.  

Туристична галузь та суміжні галузі розвиваються повільними, не суттєвими темпами.  

Продовжується реформування підприємств охорони здоров’я; збільшення матеріально-

технічної забезпеченості та потужностей сприяють можливості надання доступної та більш 

якісної допомоги населенню громади, зокрема в сільській місцевості, та впливають на 

зниження темпів захворюваності населення, що може привести у довгостроковій перспективі 

до призупинення темпів зростання смертності і скорочення народжуваності та їх стабілізації. 

Мережа закладів надання освітніх послуг покращується повільно в межах доступних 

фінансових ресурсів. Соціальна інфраструктура і соціальні послуги покращуються повільно.  

Екологічна ситуація та рівень екологічної безпеки громади не зазнає суттєвих змін і 

відповідає сьогоднішній ситуації. Стан атмосферного повітря на території громади 

залишається стабільним і в порівнянні з минулими періодами значно не погіршується. Цьому 

сприяють впровадження проєктів у сфері застосування альтернативних джерел енергії, 

енергозбереження, а також заходи зі зниження викидів стаціонарними та пересувними 

джерелами і управління відходами та очистки стічних вод. Впроваджених заходів не 

достатньо для суттєвого скорочення обсягів забруднення ґрунтів, водних об’єктів та 

атмосферного повітря. 

Громада збільшує площі територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі 

несуттєвими темпами. Не зважаючи на впровадження сучасних технологій і заходів очистки 

стічних вод та управління відходами, продовжуються процеси руйнування обміління річки 

Сула та її приток, активізація ерозійних процесів, погіршення санітарно-епідемічного стану в 

населених пунктах та басейну річки, зникнення зон відпочинку населення.  

Базовий сценарій розвитку Роменської міської територіальної громади передбачає 

збалансованість у фінансуванні економічних, соціальних та екологічних інвестицій з метою 

підтримки реального сектору, формування здорового суспільства, вдосконалення 

соціального захисту населення, підвищення якості освітніх послуг, якості життя, комфортних 

умов та добробуту в громаді. Існує припущення, що завдяки об’єднанням зусиль органів 

місцевої влади різних рівнів, громадськості та бізнесу, можуть бути створені певні умови для 

наближення базового сценарію розвитку громади до оптимістичного. 
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V. СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ  

 

З урахуванням результатів проведеного стратегічного аналізу, дослідження 

статистичних та кількісних показників офіційних інформаційних джерел, соціологічного 

опитування жителів громади щодо соціально-економічного розвитку території, оцінки 

наявних конкурентних переваг, існуючих загроз та можливих ризиків відповідно до SWOT 

аналізу, сформульовано стратегічне бачення громади. 

 

Роменська міська територіальна громада – інвестиційно привабливий 

конкурентоздатний екологічно чистий регіон високотехнологічного аграрного 

виробництва та інноваційної промисловості, туристично привабливий, комфортний та 

безпечний для проживання та розвитку бізнесу. 

 

В результаті стратегічного бачення громади було обрано таку конфігурацію 

стратегічних та оперативних цілей, які у довгостроковій перспективі сприятимуть 

підвищенню якості життя населення в умовах реалізації базового сценарію розвитку.  
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VI. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ; ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ ТА 

ЕТАПИ І МЕХАНІЗМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Стратегічні цілі Оперативні цілі Основні завдання 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ 

ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ СМАРТ 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

1.1 Підвищення продуктивності 

агропромислового комплексу 

1.1.1 Сприяння створенню нових та розширенню 
діючих підприємств агропромислового 

комплексу 

1.1.2 Створення умов для розвитку галузі 

переробки сільськогосподарської продукції 

1.1.3 Стимулювання інноваційних напрямів 

агровиробництва 

1.2 Стимулювання розвитку 
промислово-виробничого 

підприємництва  

1.2.1 Сприяння розширенню розвідування 

родовищ та видобування корисних копалин 

1.2.2 Збільшення доданої вартості промислової 

продукції, впровадження наукових досліджень та 

інноваційних технологій у промисловості 

1.2.3 Удосконалення системи підготовки 

професійних кадрів та співпраці з 

підприємствами пріоритетних галузей 

1.3 Підвищення та зміцнення 

інвестиційного потенціалу 

1.3.1 Створення та популяризація інвестиційних 
пропозицій 

1.3.2 Розробка інвестиційного паспорту та 
розвиток співробітництва між потенційними 

інвесторами та громадою 

1.3.3 Підтримка розвитку малого та середнього 
підприємництва, його експортної спроможності 

та виходу виробленої продукції на нові ринки 

1.4 Розвиток туристичного 

потенціалу та рекреаційної сфери 

1.4.1 Розвиток пріоритетних напрямів 

туристичної галузі 

1.4.2 Створення умов ефективного використання 
економічного потенціалу територій природно-

заповідного фонду та об'єктів культурної 

спадщини 

1.4.3 Промоція та впровадження інноваційних 

туристичних продуктів 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ РІВНЯ ЖИТТЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

2.1 Інфраструктурний розвиток 
територій та пріоритетна увага 

сільській місцевості 

2.1.1 Будівництво, модернізація, капітальний 

ремонт об'єктів житлово-комунального 

господарства 

2.1.2 Впровадження технологій 
енергоефективності та застосування 

альтернативних джерел енергії 

2.1.3 Покращення благоустрою населених 
пунктів, у тому числі модернізація мережі 

вуличного освітлення 

2.1.4 Забезпечення надійним водопостачанням та 
водовідведенням сільського населення 

2.1.5 Створення умов щодо збереження та 

відновлення (капітального ремонту) доріг та 

дорожньої інфраструктури, поліпшення 
організації транспортного сполучення 

2.2 Покращення демографічної 
ситуації та продовження тривалості 

активного періоду життя 

2.2.1 Підвищення доступності та якості надання 

медичних послуг з пріоритетом у сільській 

місцевості 

2.2.2 Модернізація підприємств охорони здоров'я 
та зміцнення їх матеріально-технічної бази, у 

тому числі забезпечення сучасним медичним 

обладнанням  
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Стратегічні цілі Оперативні цілі Основні завдання 

2.2.3 Розбудова спортивної та фізкультурно-

оздоровчої інфраструктури, підтримка розвитку 
спорту та фізичної активності 

2.3 Впровадження заходів 

покращення стану довкілля та 
раціонального використання 

природних ресурсів 

2.3.1 Впровадження сучасних технологій і заходів 

очистки стічних вод та управління відходами 

2.3.2 Формування збалансованої системи 

раціонального використання земель, водних 

об'єктів та інших природних ресурсів  

2.3.3 Розвиток формування екологічної мережі та 

впровадження заходів збереження 
біорізноманіття 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. РОЗВИТОК 

ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА 
СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

3.1 Підвищення якості надання 

освітніх та культурних послуг 

3.1.1 Забезпечення підтримки та розвитку 

інтелектуального та творчого потенціалу жителів, 

їх гендерної рівності 

3.1.2 Зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти та культури, у тому числі 
забезпечення формування інклюзивного 

середовища 

3.1.3 Формування оптимальної мережі закладів 
освіти та культури у відповідності до проживання 

у населених пунктах 

3.2 Підвищення рівня залучення 

жителів у процеси розвитку 
громади 

3.2.1 Застосування інструментів співпраці влади з 

жителями громади з метою вирішення 

проблемних питань 

3.2.2 Підтримка місцевих громадських ініціатив, 

у тому числі реалізація проєктів громадського 
бюджету 

3.2.3 Впровадження інноваційних технологій у 
сфері комунікації місцевої влади і громадськості, 

у тому числі покращення доступу до електронних 

сервісів 

3.3 Соціальна підтримка та 
допомога 

3.3.1 Забезпечення доступності та 

пристосованості закладів соціального захисту із 

своєчасною та якісною допомогою незахищеним 
та малозабезпеченим категоріям населення 

3.3.2 Розширення сфери та доступності надання 

адміністративних (соціальних та публічних) 
послуг, з пріоритетом для жителів сільських 

територій 

3.3.3 Зміцнення матеріально-технічної бази 

мережі закладів надавачів соціальних послуг 

 

6.1 Стратегічна ціль 1. Підвищення конкурентоспроможності галузей економіки 

на засадах смарт-спеціалізації 

 

Аналіз соціально-економічних процесів розвитку Роменської міської територіальної 

громади свідчить про наявність на території громади потужного природного, мінерально-

сировинного, промислового, аграрного та історико-культурного потенціалу для зміцнення 

власних позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках. Існують значні резерви з метою 

формування більш потужного підприємницького середовища, зокрема підтримки розвитку 

малих і середніх підприємств та сприянню розширенню діяльності мікропідприємництва 

(юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).  

Результати стратегічного аналізу показують, що структура промислового потенціалу 

громади, представлена переважно галузями добувної промисловості та машинобудування, 

хімічною галуззю, деревообробною, текстильною, харчовою промисловістю та сільським 

господарством. Тому має місце пряма залежність між індексом промислової продукції 

громади, її валовим регіональним продуктом та сталим розвитком зазначених галузей 

господарювання. 



116 

 

Разом з тим, в економіці громади переважають застарілі технології, низький рівень 

капіталовкладень і відносно мала частка продукції з великою доданою вартістю. Значна 

частина секторів економіки потребує нових інвестицій та зміцнення малого та середнього 

підприємництва. Рівень інноваційних технологій є суттєво низьким; обсяги інноваційної 

продукції практично непомітні у валовому регіональному продукті громади. Основні 

підприємства самостійно вкладають фінансові ресурси з метою впровадження інноваційних 

технологій у виробничі процеси з метою підвищення рівня конкурентоспроможності 

вироблених товарів (послуг) на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Стратегічна ціль формулювалась із застосуванням підходу смарт-спеціалізації, що 

передбачає визначення пріоритетних видів економічної діяльності на основі конкурентних 

переваг та інноваційного потенціалу громади. Тому головним чинником підвищення 

конкурентоспроможності економіки на засадах смарт-спеціалізації є залучення 

інвестиційного ресурсу у пріоритетні галузі для існуючих можливостей інноваційного 

розвитку.  

Серед головних негативних чинників, що стримують розвиток, можна виділити 

домінування добувних галузей та сільського господарства з низьким рівнем доданої вартості 

і високою ресурсо- та енергоємністю, зношене та морально застаріле обладнання 

підприємств, значна сировинна складова в загальних обсягах експорту. Крім того, має місце 

невисокий рівень підприємницької активності населення та відсутність якісного 

туристичного продукту та його промоцій з метою використання економічного потенціалу 

наявних природних та культурно-історичних ресурсів.  

Передбачається, що заходи в рамках досягнення даної стратегічної цілі матимуть вплив 

у наступних напрямах: розвиток малого і середнього бізнесу та бізнес-інфраструктури, 

розвиток промисловості та сільськогосподарського виробництва, підвищення експорту, 

залучення інвестицій, розвиток вантажоперевезень і логістики, інноваційного виробництва, 

екологічного та органічного виробництва, туризму та рекреації.   

Досягнення цієї стратегічної цілі має забезпечуватись через реалізацію чотирьох 

оперативних цілей, зокрема: підвищення продуктивності агропромислового комплексу, 

стимулювання розвитку промислово-виробничого підприємництва, підвищення та зміцнення 

інвестиційного потенціалу, розвиток туристичного потенціалу та рекреаційної сфери. 

 

6.1.1 Оперативна ціль 1.1 Підвищення продуктивності агропромислового 

комплексу 

 

Розвиток аграрного комплексу економіки громади суттєво впливає на рівень і якість 

життя населення особливо в сільській місцевості, зокрема забезпечує продовольчу безпеку у 

створенні внутрішньої потреби населення основними продуктами харчування, формує 

експортний потенціал сільськогосподарської продукції, забезпечує промисловість 

сільськогосподарською сировиною, сприяє розвитку сільських територій  та забезпечує 

податкові надходження до місцевого бюджету.  

У валовому виробництві сільськогосподарська галузь займає майже 25% з перевагою 

виробництва продукції рослинництва. Структура галузі рослинництва представлена 

переважно зерновими та зернобобовими (майже 67%), а також технічними сировинними 

культурами (близько 26%). У тваринництві переважає молочно-м’ясне скотарство та 

свинарство.  

Основними проблемними питаннями розвитку агропромислового комплексу громади 

визначаються: виробництво сільськогосподарської продукції з низькою доданою вартістю; 

недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення, у тому числі з метою розвитку 

фермерського господарства та особистих селянських господарств; низька чисельність 

населення сільської місцевості та брак робочої сили; негативний антропогенний вплив на 

погіршення якості природних ресурсів, зокрема земельних та водних; відсутність дієвих 

ефективних механізмів впровадження ланцюгів економічних відносин учасників агроринку, 

у тому числі стратегій збуту агропромислової продукції; низький рівень інституціонального 

забезпечення сільськогосподарського бізнесу та підтримки з боку місцевої влади. 
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Не зважаючи на це, громада має потужні можливості для перетворення аграрного 

сектору економіки у високоефективний, експортоспроможний сегмент шляхом підвищення 

економічної активності населення, зростання його інвестиційної привабливості, 

кластеризації певних напрямів сільськогосподарського виробництва, використання 

інноваційних технологій у виробництві, а також виходу на нові ринки збуту, у тому числі 

розвитку зовнішньої торгівлі.   

 

Основні завдання досягнення оперативної цілі та напрями їх реалізації 

Основні завдання Потенційно можливі сфери реалізації проєктів (неповний перелік) 

1.1.1 Сприяння створенню нових та 

розширенню діючих підприємств 

агропромислового комплексу 

- сприяння розвитку суб'єктів фермерського господарства, 

збільшення їх інвестиційної та економічної активності; 

- створення сприятливого підприємницького середовища 

функціонування системи розвитку сільськогосподарського 

виробництва; 

- надання інформаційно-консультаційних послуг щодо українського 

та міжнародного досвіду розвитку сільськогосподарської 

кооперації; 

- активне освоєння нових ринків збуту сільськогосподарських 

підприємств; 

- підтримка розвитку садівництва та ягідництва; 

- розвиток галузі тваринництва в особистих селянських та 

фермерських господарствах. 

1.1.2 Створення умов для розвитку галузі 

переробки сільськогосподарської 

продукції 

- залучення інвестиційного ресурсу у модернізацію діючих та 

створенню нових агропромислових підприємств; 

- будівництво сучасних об'єктів інфраструктури виробництва, 

зберігання та поглибленої переробки сільськогосподарської 

продукції; 

- налагодження ефективного партнерства між місцевими 

фермерськими господарствами (сільськогосподарськими 

підприємствами) та виконавчою владою громади; 

- розвиток та впровадження логістично-транспортних систем в 

регіоні; 

- популяризація продукції місцевих виробників шляхом проведення 

ярмаркових заходів та підтримка їх участі у міжнародних заходах. 

1.1.3 Стимулювання інноваційних 

напрямів агровиробництва 

- створення агропромислового кластеру в пріоритетних напрямах 

сільського господарства з метою сталого розвитку сільських 

територій та постачання якісної сільськогосподарської продукції; 

- технологічне переоснащення (модернізація) та розширення діючих 

виробничих потужностей сільськогосподарських підприємств; 

- визначення конкурентоспроможних інноваційних технологій та 

стимулювання їх впровадження у сільськогосподарське 

виробництво. 

 

З метою забезпечення конкурентоспроможності малих сільськогосподарських 

виробників виникає необхідність у підвищенні їх ефективності та посилення їх ринкової ваги 

шляхом впровадження колективного виробництва, у тому числі маркетингових стратегій, 

стратегій залучення фінансових ресурсів, постачання та реалізації продукції.  

Розвиток фермерства та кооперативного сільського господарства є одними з потужних 

механізмів розвитку сільських територій та підвищення зайнятості сільського населення. 

Враховуючи суттєве підвищення внутрішнього та зовнішнього попиту на продукцію 

ягідництва та садівництва, зазначені напрями є перспективними  та конкурентоспроможними 

для розвитку та забезпечення інвестиційної привабливості у довгостроковій перспективі. 

Розвиток сільського господарства сприяє зростанню обсягів виробництва у харчовій 

промисловості, що впливає на збільшення обсягів виробленої продукції з високою часткою 

доданої вартості.  

Розвиток органічного сільськогосподарського виробництва та, як наслідок, 

виробництво органічних продуктів харчування є потужним конкурентоздатним напрямом 

економіки громади, переважно сільської місцевості. Стрімке зростання попиту, як 

внутрішнього, так і зовнішнього, наявність науково-дослідних ресурсів з метою 

впровадження інноваційних технологій (Сумський національний аграрний університет), 
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сприятливі кліматичні умови та суттєві земельні ресурси сприяють ефективному розвитку 

галузі. 

Індикатори реалізації завдань:  

- обсяги виробництва агропромислової продукції; 

- частка експорту продукції з вищою доданою вартістю;  

- нові робочі місця в аграрному секторі, переважно у сільській місцевості;  

- дієві механізми підтримки впровадження інноваційних технологій у агровиробництві;   

- обсяги забезпечення населення громади сільськогосподарською продукцією власного 

виробництва; 

- обсяги кредитування фермерських господарств; 

- кількість селянських господарств, фермерських господарств, фізичних осіб - 

сільськогосподарських товаровиробників;  

- кількість багатофункціональних сільськогосподарських кооперативів, у тому числі у 

інноваційних напрямах господарства; 

- дієві механізми сприяння переробки сільськогосподарської продукції для збільшення 

частки доданої вартості; 

- обсяги виробництва продукції ягідництва та садівництва;  

- обсяги виробництва у тваринництві; 

- методи ефективності використання земельних ресурсів, механізми покращення їх 

якісного складу;  

- площа земель під виробництво органічної продукції; 

- кількість інвестиційних проєктів у сільському господарстві, зокрема у інноваційних 

напрямах; 

- кількість вертикально інтегрованих підприємств у органічному виробництві; 

- обсяги реалізації продукції органічного виробництва; 

- збільшення податкових надходжень до місцевого бюджету. 

 

6.1.2 Оперативна ціль 1.2 Стимулювання розвитку промислово-виробничого 

підприємництва 

 

Роменська громада володіє мінерально-сировинною базою, промисловим та 

експортним потенціалом, інфраструктурою та кваліфікованою робочою силою, що здатні в 

умовах дефіциту фінансових ресурсів сприяти економічному розвитку. Найбільш 

перспективними галузями господарювання для потенційних інвесторів є нафтогазова 

промисловість, машинобудування та приладобудування, деревообробна, текстильна та 

харчова промисловість.  

У добувній промисловості найбільша частка належить видобутку нафти, газу та 

конденсатів, що здійснюється Нафтогазовидобувним управлінням «Охтирканафтогаз» ПАТ 

«Укрнафта». Текстильна промисловість представлена ТОВ «Таланпром», якому належить 

близько 60% загального обсягу виробництва спеціального взуття в Україні. Найбільшими 

підприємствами галузі машинобудування є ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина», 

ТОВ «Завод Кобзаренка». 

Наявність значних запасів лісових ресурсів на території громади сприяє розвитку 

деревообробної промисловості, у тому числі виробництва виробів з деревини та виробництво 

меблів. 

Ключовий фактор підвищення конкурентоздатності галузей економіки громади полягає 

у просуванні продукції підприємств на зовнішніх ринках, у тому числі залученні інвестицій у 

високотехнологічні сектори економіки.  

  З метою задоволення потреб ринку праці кваліфікованими спеціалістами, особливо у 

пріоритетних галузях, на території громади функціонують: Роменське вище професійне 

училище, Роменський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Роменський фаховий 

коледж Сумського національного аграрного університету». 
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Основні завдання досягнення оперативної цілі та напрями їх реалізації 

Основні завдання  Потенційно можливі сфери реалізації проєктів 

1.2.1 Сприяння розширенню розвідування 

родовищ та видобування корисних 

копалин 

- створення сприятливих умов для збільшення видобування покладів 

корисних копалин; 

- розробка інвестиційних пропозицій освоєння родовищ, що не 

видобуваються, але мають значні поклади; 

- розробка проєктів розвідування територій на наявність родовищ 

корисних копалин; 

- взаємна співпраця виконавчої влади із суб'єктами господарювання 

(видобувними підприємствами) з метою забезпечення надходжень 

податків та обов’язкових платежів до бюджету громади. 

1.2.2 Збільшення доданої вартості 

промислової продукції, впровадження 

наукових досліджень та інноваційних 

технологій у промисловості 

- впровадження заходів із технологічного переоснащення та 

розширення діючих виробничих потужностей; 

- впровадження нових технологій та освоєння нових видів продукції 

на базі співпраці з науковими установами; 

- сприяння створенню інтегрованих підприємницьких об'єднань з 

метою використання максимальних потужностей вироблення 

продукції для кінцевого споживача; 

- участь у грантових програмах підтримки розвитку інноваційного 

потенціалу підприємництва. 

1.2.3 Удосконалення системи підготовки 

професійних кадрів та співпраці з 

підприємствами пріоритетних галузей 

- дослідження перспективних потреб місцевого ринку праці та 

відповідне забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств 

пріоритетних напрямів господарства; 

- налагодження науково-інноваційного співробітництва вищих 

навчальних закладів області, Вищого професійного училища та 

фахових коледжів міста Ромни з реальним сектором економіки; 

- впровадження заходів щодо посилення професійної 

компетентності, вмінь та навичок населення громади на ринку 

праці. 

 

Промисловий потенціал Роменської громади є важливим сектором економіки регіону, 

який потребує оновлення та модернізації матеріально-технічної бази, створення 

високоефективних, високотехнологічних та наукомістких промислових виробництв, 

нарощування обсягів якісної продукції та підвищення рівня її інноваційності, що позитивно 

впливатиме на підвищення конкурентоспроможності економіки громади.  

Індикатори реалізації завдань: 

- індекс валового регіонального продукту; 

- обсяги реалізованої продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

- кількість підприємств, що впроваджують інновації; 

- кількість реалізованих інвестиційних проєктів; 

- обсяги залучених інвестицій у промислову галузь; 

- кількість створених робочих місць; 

- темп зростання вантажоперевезень; 

- кількість новостворених промислових підприємств; 

- кількість необхідних кваліфікованих працівників для промисловості. 

 

6.1.3 Оперативна ціль 1.3 Підвищення та зміцнення інвестиційного потенціалу 

 

Передумовою створення ефективної інфраструктури підвищення інвестиційної 

привабливості території громади та умов для залучення інвестицій є розроблення і 

удосконалення просторового планування територій, забезпечення актуальною містобудівною 

документацією адміністративно-територіальних одиниць громади, а також розробка та 

впровадження геоінформаційного порталу Роменської громади. Основною проблемою є 

суттєво низька частка забезпечення сільських населених пунктів громади актуальною 

містобудівною документацією та відсутність налагодженої системи містобудівного 

моніторингу. 

Заходи просування продукції підприємств громади на нові зовнішні ринки та залучення 

інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки, забезпечать 

створення в громаді ефективного інвестиційного середовища, орієнтованого на інновації у 
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перспективних галузях і нових напрямах економічного розвитку  та забезпечить зростання 

обсягів експорту місцевої продукції. 

В умовах економічної кризи, спричиненої розповсюдженням інфекційного 

захворювання COVID-19, особливо актуальним питанням є реалізація заходів щодо сприяння 

активізації інвесторів. Заходи з метою поширення інвестиційної ідентифікації Роменської 

громади мають бути пов’язані із промоцією економічного, інвестиційного, інноваційного 

потенціалу та стабільності місцевого бізнесклімату на основі системного маркетингу та 

створення промоції інвестиційних паспортів та пропозицій.  

Розвиток малого та середнього підприємництва є однією з головних складових 

розвитку економіки, який забезпечує створення нових робочих місць та підвищення 

самозайнятості населення, збільшення надходжень до місцевого бюджетів, розгалужує сфери 

діяльності на території громади, стимулює розвиток конкурентоспроможності та інновацій 

тощо. Розбудова інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва спрямоване 

на створення сприятливих умов для ведення бізнесу.  

 

Основні завдання досягнення оперативної цілі та напрями їх реалізації 

Основні завдання   Потенційно можливі сфери реалізації проєктів  

1.3.1 Створення та популяризація 

інвестиційних пропозицій 

- розробка та впровадження геоінформаційної системи як 

інноваційної бази даних ресурсів громади; 

- створення та інформаційна підтримка портфелю інвестиційних 

пропозицій; 

- розробка та забезпечення безперебійного функціонування на 

постійній основі інвестиційного порталу Роменської територіальної 

громади як ефективного інструменту комунікації із потенційними 

інвесторами; 

- забезпечення презентації економічного, інвестиційного та 

туристичного потенціалу громади. 

1.3.2 Розробка інвестиційного паспорту 

та розвиток співробітництва між 

потенційними інвесторами та громадою 

- розробка та популяризація інвестиційного паспорту з метою 

висвітлення інвестиційного потенціалу громади; 

- налагодження ефективної комунікації, організація і проведення 

форумів та круглих столів, надання інформаційно-консультативної 

підтримки потенційним внутрішнім та зовнішнім інвесторам; 

- співфінансування інвестиційних проєктів у пріоритетних галузях 

розвитку громади на засадах смарт-спеціалізації на поворотній чи 

безповоротній основі; 

- удосконалення просторового планування території громади, 

запровадження містобудівного моніторингу та кадастру; 

- створення та популяризація інвестиційних майданчиків типу 

Greenfield та Brownfield. 

1.3.3 Підтримка розвитку малого та 

середнього підприємництва, його 

експортної спроможності та виходу 

виробленої продукції на нові ринки 

- підвищення ефективності функціонування інформаційного пункту 

підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва та тих 

осіб, що мають на меті започаткування власної справи та якості 

надання інформаційно-консультативних послуг; 

- підвищення спроможності органів влади у сфері надання 

адміністративних послуг; 

- удосконалення нормативного регулювання малого підприємництва 

з метою ефективного забезпечення регуляторної політики; 

- налагодження співпраці із регіональними та місцевими 

організаціями підтримки підприємництва, зокрема Сумським 

обласним фондом підтримки підприємництва, Радою підприємців в 

Сумській області, з метою залучення підприємців до сумісних 

програм та проєктів; 

- участь у програмах та грантах різного рівня, спрямованих на 

підтримку та розвиток підприємництва; 

- сприяння розробці програм фінансування стартапів та 

підприємництв, що функціонують у пріоритетних галузях 

економіки; 

- залучення представників регіонального бізнесу до участі у 

програмах перепідготовки та стажування управлінських та 

робітничих кадрів для підприємництва; 

- провадження заходів щодо підвищення рівня знань, умінь, 

професійних компетенцій в рамках здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності та участі у міжнародній торгівлі, 

зокрема експорті; 
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Основні завдання   Потенційно можливі сфери реалізації проєктів  

- створення підприємницького простору інформування про 

виставкові та ярмаркові заходи з метою розширення ринків збуту. 

 

Комплекс заходів, спрямованих на створення позитивного інвестиційного іміджу 

громади, надає можливість суттєво підвищити залучення в економіку додаткових зовнішніх 

фінансових ресурсів. Підтримка бізнесу здійснюється шляхом просування інформації про 

місцевого виробника на українському та міжнародному ринках. Поліпшення інвестиційної 

привабливості громади направлена на залучення інвестицій, що будуть спрямовані на 

технологічну модернізацію економіки, забезпечення активізації інноваційних процесів на 

підприємствах, на яких виробляється продукція з високою часткою доданої вартості, 

повноцінне використання потенціалу науки на основі ефективного використання механізмів 

державно-приватного партнерства. 

Індикатори реалізації завдань: 

- кількість підприємств з інвестиціями, у тому числі з іноземними; 

- кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва; 

- обсяги реалізованої продукції суб’єктами малого та середнього підприємництва; 

- кількість створених робочих місць; 

- обсяги надходжень до місцевого бюджету від провадження діяльності суб’єктами 

малого та середнього підприємництва; 

- обсяг коштів, спрямованих на фінансову підтримку суб’єктів малого та середнього 

підприємництва; 

- обсяги експорту товарів та послуг; 

- кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами та бізнес навчанням; 

- кількість об’єктів інфраструктури інформаційно-консультативної підтримки бізнесу. 

 

6.1.4 Оперативна ціль 1.4 Розвиток туристичного потенціалу та рекреаційної 

сфери 

 

Розвиток сфери туризму у Роменській громаді передбачає формування сучасної 

конкурентоспроможної туристичної індустрії, спроможної задовольнити потреби в 

туристично-рекреаційних послугах через впровадження інноваційних рішень і підходів у 

туристичному бізнесі. Основними завданнями у реалізації цієї цілі є розробка високоякісних 

локальних туристичних продуктів на основі забезпечення різноманітності та унікальності 

туристичних послуг; розробки та ефективного просування туристичного бренду та 

комплексного регіонального туристичного продукту на внутрішньому та зовнішньому 

ринках. 

Туристична галузь на території громади на сьогоднішній день не є розвинутою, її 

внесок у загальний валовий продукт громади є незначним та суттєво не впливає на 

підвищення конкурентоспроможності та соціально-економічний та культурний розвиток 

територій. Не зважаючи на це, громада має значний туристичний потенціал.  

На території Роменської громади розташовані 2 об’єкти культурної спадщини 

національного значення, а саме Пам’ятник поету Т.Г.Шевченку (місто Ромни), багатошарове 

городище – пам’ятка археології (місто Ромни); 129 об’єктів культурної спадщини місцевого 

значення, зокрема пам’ятки історії, архітектури та містобудування, археології, 

монументального мистецтва. 

На базі комплексу пам’яток функціонує комунальний заклад Сумської обласної ради 

«Державний історико-культурний заповідник «Посулля», структура об’єктів, розташованих 

на території Роменської громади, якого включає: Роменський краєзнавчий музей, Пам’ятник 

Тарасу Шевченку в місті Ромни, багатошарове археологічне городище «Монастирище» в 

передмісті Ромен, Меморіальний комплекс останнього кошового отамана Запорізької Січі 

Петра Калнишевського в селі Пустовійтівка, Посульські кургани – Оксютинські кургани. 

Природно заповідний фонд громади налічує 1 об’єкт загальнодержавного значення 

(гідрологічний заказник) та 24 – місцевого значення, зокрема гідрологічні пам’ятки природи, 

гідрологічні заказники, ботанічні заказники, парки пам’ятки садово-паркового мистецтва, 
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ботанічні пам'ятки природи, зоологічних заказники, ландшафтні заказники, геологічний 

заказник, комплексна пам’ятка природи. 

 

Основні завдання досягнення оперативної цілі та напрями їх реалізації 

Основні завдання    Потенційно можливі сфери реалізації проєктів   

1.4.1 Розвиток пріоритетних напрямів 

туристичної галузі 

- збереження місцевих традицій у сфері культури харчування та 

підтримка збереження нематеріальної спадщини у напряму 

гастрономічного туризму; 

- сталий екологічний розвиток в рамках реалізації «зеленого» 

туризму з використанням унікальних територій природно-

заповідного фонду; 

- розвиток аграрного туризму як інноваційного напряму підтримки 

сільських територій, збереженню історико-культурних традицій та 

популяризації здорового способу життя; 

- створення сучасної дорожньої інфраструктури на розроблених 

туристичних маршрутах, облаштування місць для стоянок і 

короткочасних зупинок туристично-екскурсійних автобусів. 

1.4.2 Створення умов ефективного 

використання економічного потенціалу 

територій природно-заповідного фонду 

та об'єктів культурної спадщини 

- впровадження заходів по відновленню, реставрації та збереженню 

об'єктів історико-культурної спадщини; 

- підготовка та виготовлення облікової та охоронної документації на 

об'єкти культурної спадщини; 

- розробка туристичних продуктів на основі наявних ресурсів 

природно-заповідного фонду та об'єктів культурної спадщини; 

- презентація та промоція інвестиційно-туристичного потенціалу 

громади в рамках спеціалізованих заходів (форуми, виставки, 

ярмарки тощо) та зустрічах з потенційними інвесторами; 

- залучення представників бізнес середовища до участі у проєктах з 

розвитку туристичної інфраструктури на принципах державно-

приватного партнерства та інших умовах співпраці; 

- сприяння розвитку об’єктів туристичної інфраструктури, у тому 

числі обладнаних місць відпочинку, об’єктів сфери гостинності 

тощо. 

1.4.3 Промоція та впровадження 

інноваційних туристичних продуктів 

- створення туристично-інформаційного центру з метою промоції 

туристичного потенціалу громади; 

- розробка та просування бренду громади як привабливого 

туристичного об'єкту для внутрішнього та в’їзного туризму; 

- створення окремої сторінки інформаційного туристичного порталу 

та соціальних мереж для регулярного висвітлення діяльності та 

комунікації із потенційними туристами; 

- інфраструктурне облаштування рекреаційних зон та зон 

короткочасного відпочинку  в рамках реалізації туристичних 

маршрутів; 

- розробка спільних комплексних туристичних продуктів у співпраці 

із сусідніми громадами; 

- паспортизація та акредитація розроблених туристичних маршрутів 

та продуктів. 

 

Незважаючи на ресурсну забезпеченість та потужні потенційні туристичні можливості, 

громада на сьогоднішній день не може ефективно конкурувати з розвинутими туристичними 

дестинаціями. Для раціонального використання історико-культурних, природних та 

рекреаційних ресурсів громади необхідно сформувати єдиний туристично-рекреаційний 

простір шляхом створення та забезпечення функціонування території розвитку туризму і 

розробити, впровадити та запропонувати споживачеві конкурентоспроможний туристичний 

продукт, об’єднавши зусилля місцевої влади, представників бізнес середовища, у тому числі 

туристичної галузі і суміжних сфер діяльності та жителів громади. 

Індикатори реалізації завдань: 

- кількість туристів, що відвідали громаду; 

- кількість впроваджених туристичних маршрутів та туристичних продуктів; 

- функціонування туристично-інформаційного простору та інфобоксів; 

- кількість реставрованих (відновлених) об’єктів культурної спадщини; 

- кількість нових об’єктів культурної спадщини, на які оформлена охоронна 

документація; 
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- кількість залучених суб’єктів малого та середнього підприємництва у сфері туризму, у 

тому числі у сфері гостинності та громадського харчування; 

- кількість об’єктів туризму та туристичних продуктів; 

- кількість облаштованих рекреаційних зон та зон відпочинку; 

- кількість місць для стоянок та короткочасних зупинок; 

- кількість презентаційних та промоційних туристично-інформаційних заходів; 

- обсяг коштів, спрямованих на відновлення, збереження та розвиток об’єктів 

культурної спадщини; 

- частка туристичного збору у податкових надходженнях бюджету. 

 

6.2 Стратегічна ціль 2. Підвищення якості життя та забезпечення охорони 

довкілля 

 

Підвищення якості життя жителів Роменської громади є однією з комплексних цілей 

соціально-економічного розвитку, досягнення якої забезпечується в результаті ефективного 

використання внутрішнього потенціалу громади та врахування особливостей економічної 

діяльності. Високорозвинена інфраструктура має суттєве значення для ефективного 

функціонування економіки та розвитку територій; якість інфраструктури розглядається при 

оцінці конкурентоспроможності та економічної безпеки територій.  

У першу чергу, це стосується житлово-комунального господарства, благоустрою 

населених пунктів, дорожньо-транспортної інфраструктури тощо.  

Комунальна інфраструктура переважно не відповідає сучасним стандартам 

технологічності, комфортності і санітарних вимог; має незадовільний технічний стан. 

Інженерні комунікації, мережі водопостачання та водовідведення, основні фонди мають 

високий рівень фізичного та функціонального зносу, що впливає на високий рівень втрат 

ресурсів та видатків завдяки суттєвій вартості енергоносіїв. Наслідком цього є низька якість 

комунальних послуг та їх невідповідність потребам споживачів. 

Такий стан інфраструктури негативно впливає на накопичення відходів, недостатність 

роботи систем водоочистки, що створює загрозу для здоров’я населення та визначає ступінь 

екологічної безпеки на території громади.  

Ефективна реалізація екологічної політики, зокрема раціонального 

природокористування,  відтворення природоресурсного потенціалу та формування 

природостабілізуючої екологічної мережі, є невід’ємною складовою збалансованого 

економічного і соціального розвитку, у тому числі системи управління довкіллям та 

реалізації в громаді міжнародних природоохоронних ініціатив.  

Рівень захворюваності та смертності від серцево-судинних хвороб, новоутворень, 

хвороб дихання та травлення має високі показники серед жителів громади та потребує, окрім 

заходів, пов’язаних із зниженням забруднення довкілля, підвищення своєчасності, 

доступності та якості надання медичних послуг, у тому числі у віддалених сільських 

населених пунктах.  

Стан здоров’я жителів громади впливає на формування його ресурсного потенціалу, 

визначає рівень продуктивності та природного відтворення, у тому числі збільшення 

народжуваності, скорочення смертності. Відповідно особливої уваги набуває задоволення 

потреби жителів, у тому числі в ефективному діагностично-лікувальному процесі, 

своєчасному рівні профілактики захворювань, покращення репродуктивного здоров’я, 

збільшення активного періоду життя наслення шляхом забезпечення умов для повноцінного 

фізичного розвитку, популяризації фізичної культури та спорту і здорового способу життя.  

 

6.2.1 Оперативна ціль 2.1 Інфраструктурний розвиток територій та пріоритетна 

увага сільській місцевості 

 

Комунальна інфраструктура характеризується низькою інвестиційною привабливістю. 

Основним джерелом фінансування виступають кошти місцевого бюджету переважно для 

здійснення поточних ремонтів. Стан інфраструктури, зокрема інженерних комунікацій, 
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мереж водопостачання та водовідведення, основних фондів, потребує суттєвої реконструкції 

та модернізації.  

Висока зношеність інфраструктури приводить до виникнення аварійних станів,  

збільшення видатків на їх ліквідацію, суттєвих втрат ресурсів у процесі транспортування. До 

втрат тепла та перевитрат енергоресурсів, у тому числі призводить недостатність заходів із 

забезпечення енергозбереження у комунальному та житловому секторі. 

Неефективна робота існуючих каналізаційних очисних споруд, їх висока зношеність, 

недостатня кількість очисних споруд каналізації приводить до скиду забруднених вод. 

Існуючі технологічні схеми водоочисних споруд, застаріла технологія очистки стічних вод, 

значна зношеність існуючих водопровідних і каналізаційних мереж не сприяють 

поліпшенню екологічного стану водних об’єктів. Тому, виникає загроза для безпечності 

навколишнього середовища, зокрема посилюється деградація річок, забруднення підземних 

вод, що може призвести до негативних наслідків для здоров’я населення та рослинного і 

тваринного світу.  

Проєкти альтернативної енергетики, енергоощадних технологій та заходів з 

енергозбереження є важливими для впровадження на території громади для забезпечення, 

власної енергонезалежності, суттєвого зниження негативного впливу функціонування 

застарілої інфраструктури на стан довкілля та економії на утриманні об’єктів соціальної 

сфери. Таким чином, виникає необхідність у підвищенні поінформованості жителів громади 

про реформу в житлово-комунальному господарстві щодо розвитку та переваг системи 

утворення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. 

Враховуючи актуальність проблеми місцевих доріг, стратегічним пріоритетом є 

впровадження заходів з поліпшення їх стану у рамках реалізації відповідних цільових 

державних та місцевих програм та проєктів регіонального розвитку у рамках державно-

приватного партнерства, залучення бізнесу, що здійснює діяльність на території громади, до 

їх співфінансування. І, в першу чергу, увага зосереджується на приведенні у належний стан 

доріг, якими здійснюється довезення учнів до опорних закладів загальної середньої освіти, а 

також громадян до підприємств охорони здоров’я. 

Головною складовою роботи галузі транспортних перевезень, як вантажних, так і 

пасажирських, є створення комфортних і безпечних умов на дорогах та маршрутах, що може 

бути досягнуто належним станом доріг, вулиць, розворотних майданчиків, зупинок 

громадського транспорту; освітленням небезпечних ділянок, ефективним розміщенням 

дорожніх знаків. Значна кількість приміських автобусних маршрутів загального 

користування через низький рівень пасажиропотоку та відсутність належного стану 

дорожньої інфраструктури до віддалених населених пунктів є збитковою.  

У сфері благоустрою та озеленення створюються умови для комфортного життя, 

зокрема поліпшення стану зелених зон та інших місць масового відпочинку, оновлення 

вуличного освітлення, побудова об’єктів благоустрою за сучасними стандартами. 

 

Основні завдання досягнення оперативної цілі та напрями їх реалізації 

Основні завдання Потенційно можливі сфери реалізації проєктів  

2.1.1 Будівництво, модернізація, 

капітальний ремонт об'єктів житлово-

комунального господарства 

- капітальний та поточний ремонт житлового фонду та відповідних 

інженерних комунікацій; 

- термомодернізація житлового фонду; 

- облаштування або реконструкція пандусів, 

підйомників та ліфтів для маломобільних груп 

населення. 

2.1.2 Впровадження технологій 

енергоефективності та застосування 

альтернативних джерел енергії 

- впровадження заходів з оптимізації структури споживання 

енергоресурсів, налагодження енергоефективної експлуатації 

споруд та будівель; 

- впровадження альтернативних джерел енергії; 

- заміна та модернізація котелень і котельного обладнання; 

- посилення відповідальності суб’єктів господарювання за 

нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; 

- просування інформації про доцільність та економічну ефективність 

застосування альтернативних видів палива; 

- вжиття комплексу заходів щодо стимулювання і 

використання відновлюваних джерел енергії, відходів у 
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теплопостачанні, комбінованому виробництві теплової та 

електричної енергії. 

2.1.3 Покращення благоустрою 

населених пунктів, у тому числі 

модернізація мережі вуличного 

освітлення 

- забезпечення функціонування та утримання мереж вуличного 

освітлення населених пунктів; 

- збереження, утримання на належному рівні, покращення зелених 

зон населених пунктів та поліпшення їх екологічних умов; 

- будівництво нових, капітальний та поточний ремонт існуючих 

дорожньо-транспортних об'єктів благоустрою (стели, покажчики 

тощо); 

- капітальний та поточний ремонт об'єктів благоустрою - місць 

масового відпочинку населення (парки, сквери, пішохідні зони, 

фонтани, дитячо-спортивні зони тощо); 

- впровадження заходів з регулювання чисельності безпритульних 

тварин та налагодження механізмів поводження з домашніми 

тваринами. 

2.1.4 Забезпечення надійним 

водопостачанням та водовідведенням 

сільського населення 

- будівництво нових, забезпечення безперебійної роботи 

функціонуючих водопровідно-каналізаційних мереж, утримання їх 

у належному технічному стані; 

- будівництво нових водозабірних свердловин; 

- оновлення матеріально-технічної бази підприємств 

водопровідно-каналізаційного господарства; 

- розробка та впровадження схем оптимізації систем 

водопостачання та водовідведення населених пунктів; 

- будівництво та реконструкція водоочисних споруд. 

2.1.5 Створення умов щодо збереження 

та відновлення (капітального ремонту) 

доріг та дорожньої інфраструктури, 

поліпшення організації транспортного 

сполучення 

- будівництво, реконструкція і ремонт автомобільних доріг, 

дорожньої інфраструктури та штучних споруд; 

- впровадження ефективних заходів експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг; 

- вдосконалення системи міського та приміського пасажирського 

транспортного сполучення;  

- поповнення автобусного парку з метою реалізації перевезень з 

віддалених населених пунктів громади. 

 

Виникає необхідність впровадження комплексу заходів з модернізації, будівництва 

нових систем з використанням новітніх технологій, реконструкції існуючих з урахуванням 

потреб громади, санації та ревіталізації комунальної інфраструктури, що забезпечить 

підвищення якості послуг у цій сфері та матиме позитивний вплив на якість життя 

населення. В середньостроковій перспективі громада може зосередити наявні ресурси на 

таких проєктах зниження залежності систем теплогенерації від природного газу заміщенням 

його місцевими та альтернативними видами палива; використання відновлювальних джерел 

енергії; розвитку альтернативної енергетики тощо. 

У тому числі, пріоритетним напрямом розвитку є забезпечення належного стану та 

доступності об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури та транспортних послуг для 

всіх жителів громади, у тому числі для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування. 

Індикатори реалізації завдань: 

- площа ремонту дорожнього полотна; 

- довжина відремонтованих водопровідних мереж; 

- довжина відремонтованих водоочисних та каналізаційних мереж; 

- кількість нових побудованих свердловин; 

- кількість котелень, що працюють на альтернативному виді палива; 

- обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів в закладах бюджетної сфери; 

- частка втрат теплової енергії в магістральних мережах після їх оптимізації; 

- частка бюджетних закладів, що забезпечена альтернативними видами палива; 

- частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива; 

- обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих на одного жителя; 

- кількість заходів інформування населення про ефективність та економічну доцільність 

застосування альтернативних видів палива; 

- кількість відремонтованих об’єктів благоустрою; 

- кількість заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин; 
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- кількість маршрутів міського та приміського транспортного сполучення; 

- кількість функціонуючих одиниць транспортного парку.   

 

6.2.2 Оперативна ціль 2.2 Покращення демографічної ситуації та продовження 

тривалості активного періоду життя 
 

В умовах погіршення загального екологічного стану та зростання захворюваності 

населення, збільшення смертності від основних хвороб, особлива увага має приділятись 

створенню умов для забезпечення своєчасності, доступності та якості надання медичних 

послуг, у тому числі у віддалених сільських населених пунктах. 

Результати стратегічного аналізу відображають негативну демографічну ситуацію в 

усіх населених пунктах громади. Має місце суттєве природне скорочення чисельності 

населення; смертність істотно перевищує народжуваність. Спостерігається стійка тенденція 

старіння населення, що додатково обумвлює зростання захворюваності. Основними 

хворобами, що є причиною смертності на території громади, є серцево-судинні хвороби, 

новоутворення, хвороби дихання та травлення. 

Мережа підприємств охорони здоров’я, що розташовані на території громади, 

потребують покращення матеріально-технічного стану, у тому числі оснащення більш 

сучасним обладнанням; впровадження сучасних інформаційних технологій; розвиток 

телемедицини, реабілітаційної та паліативної допомоги, зокрема: Роменська центральна 

районна лікарня, що є міжрайонним центром надання спеціалізованої медичної допомоги із 

цілодобовимбовий стаціонаром; Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни, 

структура якого включає 4 амбулаторії у місті Ромни, та 7 амбулаторій у сільських наслених 

пунктах громади; Стоматологічна поліклініка. 

Суттєвою проблемою для громади є надання якісних своєчасних медичних послуг 

жителям віддалених сільських населених пунктів громади.  

Підтримка та розвиток фізичної культури і спорту, яка є основою для покращення 

стану здоров’я населення громади, у тому числі покращення та модернізація матеріально-

технічної бази діючої системи спортивних споруд, пропаганда здорового способу життя, 

сприятиме максимальній реалізації власних здібностей молоді та дорослого наслення 

незалежно від статі, стану здоров’я, місця проживання та рівня доходів. 

В громаді спостерігається низький рівень участі у заняттях спортом, у тому числі серед 

людей з обмеженими можливостями, з числа учасників АТО/ООС та людей пенсійного віку, 

що сприяє розширенню проблеми малорухливого способу життя дітей, підлітків, молоді та 

дорослого населення. Основними чинниками для безперешкодного широкого залучення до 

занять фізкультурою і спортом усіх верств населення громади є невідповідність матеріально-

технічної бази спортивної інфраструктури завданням і потребам масового спорту; 

відсутність вільного доступу до занять фізкультурою і спортом переважно населення 

сільської місцевості; недостатня пропаганда серед населення ролі фізкультури і спорту у 

підвищенні якості і тривалості життя.  

Відсутність та невідповідність стандартам об’єктів спортивної інфраструктури не дає 

можливості проведення на території громади обласних, всеукраїнських та міжнародних 

спортивних заходів. 

 

Основні завдання досягнення оперативної цілі та напрями їх реалізації 

Основні завдання Потенційно можливі сфери реалізації проєктів  

2.2.1 Підвищення доступності та якості 

надання медичних послуг з пріоритетом 

у сільській місцевості 

- придбання модулів та відкриття амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини у віддалених населених пунктах громади; 

- сприяння поліпшенню здоров'я населення шляхом забезпечення 

рівного доступу до медичних послуг належної якості; 

- орієнтація закладів охорони здоров'я на зниження ризиків для 

здоров'я людини, пов'язаних із шкідливим впливом факторів 

довкілля; 

- впровадження ефективних заходів з профілактики, своєчасного 

виявлення та лікування онкологічних захворювань, туберкульозу, а 

також алкогольної та наркозалежності; 

- створення сприятливих умов та підвищення ефективності 
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використання наявних кадрових ресурсів, зокрема у сільській 

місцевості, з метою зниження відтоку фахових спеціалістів. 

2.2.2 Модернізація закладів охорони 

здоров'я та зміцнення їх матеріально-

технічної бази, у тому числі 

забезпечення сучасним медичним 

обладнанням 

- удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров'я, у тому числі капітальні та поточні ремонти, 

реконструкція, модернізація; 

- забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення за 

регіональними та державними програмами; 

- залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та 

громадських організацій до більш широкого інформування 

населення з питань профілактики, раннього виявлення та 

ефективного лікування захворювань; 

- придбання необхідного діагностичного обладнання для вчасного 

виявлення захворювань. 

2.2.3 Розбудова спортивної та 

фізкультурно-оздоровчої 

інфраструктури, підтримка розвитку 

спорту та фізичної активності 

- впровадження заходів підвищення рівня охоплення населення 

руховою активністю та мотивації свідомого ставлення до власного 

здоров'я; 

- будівництво нових, капітальний ремонт, модернізація, 

реконструкція та покращення матеріально-технічної бази 

функціонуючих об'єктів спортивної інфраструктури та дитячих 

юнацько-спортивних шкіл; 

- забезпечення надання якісних фізкультурно-оздоровчих послуг 

спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами; 

- забезпечення підвищення рівня обізнаності різних груп населення 

щодо важливості здорового харчування та профілактики 

захворювань; 

- навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з метою якісної та 

професійної пропаганди  здорового способу життя та турботу про 

фізичний стан жителів громади; 

- забезпечення збереження провідних позицій спортсменів громади у 

обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

 

Індикатори реалізації завдань: 

- загальні коефіцієнти народжуваності і смертності; 

- рівень захворюваності за основними класами хвороб; 

- рівень онкологічної захворюваності та летальності від онкологічних хвороб; 

- коефіцієнт інвалідності населення, у тому числі серед дітей; 

- кількість підприємств охорони здоров’я, що надають первинну, вторинну, третинну 

медичну допомогу різних форм власності; 

- кількість підприємств охорони здоров’я у сільській місцевості; 

- частка охоплення населення сімейними лікарями, у тому числі у сільській місцевості; 

- ліжковий фонд підприємств охорони здоров’я; 

- частка населення, що забезпечена лікарськими засобами; 

- кількість спортивних секцій, клубів, тренувальних залів; 

- кількість жителів, що займається фізичною культурою і спортом, у тому числі у 

гендерному розрізі 

- кількість проведених заходів підвищення рівня населення руховою активністю; 

- кількість створених об’єктів спортивної інфраструктури; 

- кількість проведених різнорівневих спортивних змагань; 

- кількість проведених навчально-тренувальних зборів. 

 

6.2.3 Оперативна ціль 2.3 Впровадження заходів покращення стану довкілля та 

раціонального використання природних ресурсів 

 

Розвиток промисловості, транспорту та сільського господарства, зокрема неефективне 

та нераціональне використання природних ресурсів, підвищують рівень антропогенного 

навантаження на навколишнє природне середовище Роменської громади.  

Проблема незадовільної екологічної ситуації потребує швидкого реагування у вигляді 

створення належних умов для проведення заходів з поліпшення стану довкілля, у тому числі 
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розвиток загальної свідомості населення щодо збереження та догляду за довкіллям. 

Особливий акцент повинен робитися на формуванні екологічної культури дітей та молоді.  

Екстенсивне природокористування, нехтування екологічними нормами під час 

розвитку господарського комплексу, осушення боліт, зарегулювання стоку річок, 

розорювання сільськогосподарських угідь, виникнення стихійних несанкціонованих 

сміттєзвалищ, відсутність дієвих механізмів поводження з ТПВ призводять до зниження 

природно-ресурсного потенціалу. Одним з найдієвіших методів збереження біорізноманіття 

є створення природоохоронних територій та збереження природних оселищ і видів 

природної флори та фауни. Такі заходи забезпечать умови, які необхідні для зменшення 

шкідливого антропогенного впливу на біологічні об’єкти, сприяють збереженню цілісності 

екологічних систем. 

Наявний стан каналізаційних очисних споруд та комплексів, подекуди їх повна 

відсутність не дозволяють забезпечити потрібну ефективність їх очищення, що призводить 

до збільшення загрози для безпечності навколишнього середовища, зокрема до деградації 

річок, забруднення підземних вод.  

Створення регіональної екологічної мережі полягає у відновленні природних 

середовищ існування дикої флори та фауни, покращання стану збереження окремих 

компонентів біологічного різноманіття, зміцнення екологічних зв’язків та цілісності 

екосистем. Території та об’єкти природно-заповідного фонду громади включені до 

екологічної мережі Сумської області. Відповідно до Регіональної схеми екологічної мережі 

окремі території, що мають особливу цінність для охорони довкілля, відносяться до 

Смарагдової мережі.  

Існує необхідність у збільшенні частки територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду громади з метою її наближення до відповідного показника по області. 

   

Основні завдання досягнення оперативної цілі та напрями їх реалізації 

Основні завдання Потенційно можливі сфери реалізації проєктів 

2.3.1 Впровадження сучасних технологій 

і заходів очистки стічних вод та 

управління відходами 

- будівництво, капітальний та поточний ремонт каналізаційних 

мереж та очисних споруд стічних вод населених пунктів; 

- впровадження заходів з ліквідації стихійних та запобігання 

створенню несанкціонованих сміттєзвалищ; 

- створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини та 

створення потужностей з утилізації складових побутових відходів; 

- реконструкція існуючих полігонів з подальшою технічною 

рекультивацією; 

- проведення рекламно-інформаційних та освітньо-виховних заходів 

у сфері поводження із побутовими відходами; 

- будівництво сміттєсортувальних і сміттєпереробних комплексів із 

запровадженням інноваційних технологій, сучасних та ефективних 

засобів переробки і механізації поводження з твердими побутовими 

відходами, у тому числі технологій біоферментації; 

- впровадження та функціонування системи моніторингу 

обігу відходів, інформаційного забезпечення щодо їх 

переробки та утилізації, створення єдиної бази даних. 

2.3.2 Формування збалансованої системи 

раціонального використання земель, 

водних об'єктів та інших природних 

ресурсів 

- відновлення та оздоровлення водних екосистем в басейнах річок та 

інших водних об’єктів, у тому числі розчистка русел, відновлення і 

підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного 

стану, здійснення протипаводкових заходів; 

- розроблення робочих проєктів землеустрою з рекультивації земель, 

порушених видобувною промисловістю; 

- відновлення продуктивності територій, збереження родючого шару 

ґрунту; 

- забезпечення достовірною актуальною інформацією про стан 

довкілля на території громади. 

2.3.3 Розвиток формування екологічної 

мережі та впровадження заходів 

збереження біорізноманіття 

- створення нових та розширення існуючих територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду; 

- забезпечення організаційної та інформаційної підтримки при 

формуванні територій Смарагдової мережі України; 

- охорона та збереження природних оселищ, рідкісних та зникаючих 

видів природної флори та фауни; 

- підвищення рівня обізнаності населення щодо цінності територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду і залучення до управління. 
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Підвищення екологічної свідомості населення, зменшення негативного впливу на 

навколишнє природне середовище, забезпечення раціонального та сталого використання 

природних ресурсів, впровадження систем екомоніторингу, стимулювання розвитку 

інфраструктури управління відходами, оновлення зношених фондів інженерної 

інфраструктури та об’єктів житлово-комунального господарства, впровадження 

ресурсоефективного виробництва та екологічних інновацій тощо. 

Індикатори реалізації завдань: 

- кількість ліквідованих стихійних звалищ ТПВ, джерел забруднення повітря, 

підземних та поверхневих вод і ґрунтів; 

- зменшення показників забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, підземних та 

поверхневих вод; 

- охоплення населених пунктів послугами зі збирання ТПВ; 

- збільшення обсягів відбору вторинної сировини; 

- зменшення накопичення ТПВ на полігонах; 

- обсяг скидання забруднених стічних вод; 

- викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря; 

- кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небезпечних подій; 

- площа природно-заповідного фонду та коефіцієнт заповідності; 

- площа і кількість територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 

- площа території екологічної мережі; 

- кількість заходів щодо обізнаності населення поводження з відходами; 

- кількість заходів щодо популяризації цінності територій природно-заповідного фонду. 

 

6.3 Стратегічна ціль 3. Розвиток людського потенціалу та соціальна сфера 

 

Інвестиції у розвиток людського потенціалу забезпечать зростання рівня і якості життя, 

зокрема ефективна модель освіти та підготовки і перепідготовки кадрів, доступність 

культурних послуг та їх затребуваність серед населення, зростання самореалізації жителів, у 

тому числі творчої та інтелектуальної. При цьому висока якість людського капіталу 

дозволить громаді впроваджувати інноваційні технології та підвищувати інноваційну 

активність. 

Отримання якісних знань та компетенцій у закладах шкільної та позашкільної освіти 

збільшує потенційні можливості отримання професійної та вищої освіти та, як наслідок, 

підвищує конкурентоздатність у затребуваних галузях економіки громади, у тому числі з 

інноваційними технологіями. На сьогоднішній день професійна та вища освіта в громаді 

орієнтується на вклад у розвиток реального сектору економіки, зокрема на пріоритетні 

галузі: добувна промисловість, сільське господарство, інженерія.  

Формування єдиного культурного простору, в першу чергу, передбачає формування 

оптимальної мережі закладів культури з метою широкого залучення населення в культурне 

життя та дозвілля; безперешкодного доступу до культурних цінностей; здатність закладів 

культури надавати якісні та сучасні послуги; наявність умов для творчої та інтелектуальної 

самореалізації кожного жителя громади.  

Об’єкти культури, перважно у сільській місцевості, зокрема будинки культури, сільські 

клуби, бібліотеки, потребують реконструкції, капітального ремонту, модернізації та 

поліпшення матеріально-технічної бази, у тому числі створення умов для доступу в такі 

заклади осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення тощо.  

У зв’язку зі складнощами розвитку надання культурних послуг на сільських територіях 

існує ризик втрачання традицій, звичаїв і народних надбань, які безпосередньо впливають на 

формування національно свідомого, здатного до саморозвитку та самовдосконалення жителя 

громади. 

Ефективний розвиток громадянського суспільства полягає у необхідності 

налагодження ефективної співпраці та партнерства між органами місцевої влади та 

інститутів громадянського суспільства; сприяння участі громадськості у формуванні й 

реалізації місцевої політики з метою обговорення та внесення пропозицій щодо соціально-
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економічного розвитку громади. Відповідно до цього на рівні місцевої влади мають 

впроваджуватись ефективні методи участі громадськості, в тому числі електронної, у 

створенні і реалізації публічної політики. Широке та безперешкодне застосування 

механізмів, інструментів участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення є 

головним чинником підвищення рівня довіри громадян до місцевої влади, прозорості, 

легітимності, ефективності взаємодії влади та бізнесу, що сприяє зниженню загального рівня 

корупції. 

Сучасна система надання соціальних послуг має відповідати потребам населення та 

орієнтуватись на поліпшення якості життя за рахунок реалізації заходів, спрямованих на 

жінок та чоловіків різних груп, що перебувають у складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності; 

соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя. 

 

6.3.1 Оперативна ціль 3.1 Підвищення якості надання освітніх та культурних 

послуг 

 

Високий рівень депопуляції населення, як природний, так і міграційний, впливає на 

зниження чисельності населення особливо у сільській місцевості, що унеможливлює 

ефективне функціонування існуючих закладів освіти і культури та потребує впровадження 

заходів з їх оптимізації, у тому числі приєднання до опорних закладів, об’єднання та 

трансформації. 

Такі заходи дозволять удосконалити систему надання якісної освіти в громаді, створити 

рівні можливості для кожного здобувача освітніх послуг та належний освітній простір, що 

відповідатиме стандартам освіти. В свою чергу, раціональна мережа функціонування 

культурних закладів, зокрема у сільській місцевості, сприятиме нарощуванню людського 

каптіалу, життєвого самовизначення, інтелектуального, творчого, фізичного розвитку як у 

власних інтересах, так і в інтересах громади. 

Особлива увага має приділятись розбудові та модернізації в освітніх закладах та 

закладах культури інфраструктури з метою забезпечення та розвитку інклюзивного 

середовища, у тому числі інженерного для доступності будівель для осіб з особливими 

потребами для забезпечення якісного освітнього процесу в них. 

Однією з основних задач політики підвищення якості надання освітніх та культурних 

послуг є розвиток дуальної форми підготовки кваліфікованих кадрів. Важливе значення має 

організація процесу професійної підготовки та перепідготовки осіб з інвалідністю, 

маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб.  

 

Основні завдання досягнення оперативної цілі та напрями їх реалізації 

Основні завдання  Потенційно можливі сфери реалізації проєктів  

3.1.1 Забезпечення підтримки та 

розвитку інтелектуального та творчого 

потенціалу жителів, їх гендерної 

рівності 

- створення освітніх хабів цифрової освіти жителів громади шляхом 

створення інформаційної платформи; 

- створення пунктів Європейської інформації на базі бібліотек з 

метою інформаційного забезпечення знань з Європейського вибору 

та Європейської інтеграції; 

- розширення напрямів впровадження та надання нових 

інформаційно-бібліотечних послуг на основі інформаційно-

комунікаційних технологій та електронної бібліотеки; 

- підтримка розвитку етнічної, культурної, мовної, релігійної та 

гендерної ідентичності всіх корінних народів та національних 

меншин; 

- організація і проведення культурно-мистецьких заходів (фестивалі, 

свята, виставки, концертні програми, літературні та мистецькі 

конкурси тощо); 

- участь у програмах підтримки проєктів у сфері культури і 

креативних індустрій, у тому числі національних та міжнародних 

ярмарках грантів, проєктах Українського культурного фонду тощо; 

- розробка та впровадження науково-методичного забезпечення 

роботи з обдарованої молоддю, створення програмно-методичних 

комплексів для їх освіти. 
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3.1.2 Зміцнення матеріально-технічної 

бази закладів освіти та культури, у тому 

числі забезпечення формування 

інклюзивного середовища 

- капітальний ремонт, модернізація, технічне переоснащення 

матеріально-технічної бази закладів освіти, культури та 

структурних підрозділів виконавчої влади; 

- впровадження цифрових та мультимедійних технологій в закладах 

освіти та культури; 

- створення умов для трансформації мережі закладів загальної 

середньої освіти, спрямованих на реалізацію реформи Нової 

української школи; 

- облаштування закладів освіти та культури інфраструктурою для 

осіб з особливими потребами, у тому числі з метою реалізації 

інклюзивного навчання, (встановлення пандусів, створення 

ресурсних та санітарних кімнат тощо); 

- впровадження в їдальнях (харчоблоках) закладів освіти всіх рівнів 

альтернативних меню, з урахуванням системи HACCP; 

- покращення системи безперервного професійного розвитку 

працівників освіти та культури; 

- підключення закладів освіти та культури до мережі сучасного 

швидкісного інтернету; 

- створення вебсайтів та сторінок у соціальних мережах для 

висвітлення діяльності та комунікації із отримувачами послуг; 

- створення матеріально-технічних та кадрових умов для 

рівноправного доступу до інформації користувачів із особливими 

потребами; 

- покращення якості надання послуг комунальним підприємством 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Роменської міської ради; розробка 

та впровадження ефективного та репрезентативного сайту та 

сторінок у соціальних мережах. 

3.1.3 Формування оптимальної мережі 

закладів освіти та культури у 

відповідності до проживання у населених 

пунктах 

- створення опорних закладів освіти та їх філій з метою забезпечення 

рівного доступу осіб до здобуття освіти, у тому числі з особливими 

потребами;  

- формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; 

- виявлення можливостей з метою реорганізації закладів культури в 

сільській місцевості. 

 

Індикатори реалізації завдань: 

- кількість реконструйованих, капітально відремонтованих дошкільних, шкільних та 

позашкільних закладів освіти;  

- показник охоплення дітей дошкільною освітою у міській та сільській місцевості; 

- кількість створених опорних шкіл; 

- кількість функціонуючих гуртків (художньо-естетичних, фізкультурно-спортивних, 

логіко-математичних, пізнавальних, мовленнєвих та інших);  

- кількість закладів освіти, в яких здійснено покращення матеріально-технічної бази, у 

тому числі спрямованих на реалізацію реформи Нової української школи; 

- кількість закладів освіти і культури, що мають доступ до мережі Інтернет; 

- кількість дітей з особливими освітніми потребами, що знаходяться на інклюзивному 

навчанні;  

- частка загальноосвітніх навчальних закладів, у яких організовано інклюзивне 

навчання; 

- забезпечення закладів освіти корекційними педагогами для надання корекційно-

розвиткових послуг;  

- кількість різнотематичних заходів, спрямованих на залучення молоді до наукової 

діяльності;  

- кількість спроможних молодіжних консультативно-дорадчих органів у місцевому 

самоврядуванні;  

- кількість молодіжних осередків, центрів, хабів, креативних просторів на території 

громади; 

- кількість впроваджених молодіжних проєктів і заходів; 

- кількість угод, укладених з роботодавцями про організацію та здійснення дуальної 

форми здобуття освіти;  

- кількість випускників різнорівневої мережі закладів освіти, працевлаштованих на 

підприємствах промислової галузі та сільського господарства; 



132 

 

- кількість загальноосвітніх навчальних закладів, у яких впроваджено практику 

формування підприємницького мислення.  

 

6.3.2 Оперативна ціль 3.2 Підвищення рівня залучення жителів у процеси 

розвитку громади 

 

Підтримка громадських ініціатив, налагодження механізмів співпраці громадськості з 

місцевою владою, розвиток лідерських та підприємницьких навичок населення сприяє 

стабілізації соціальних процесів та забезпечує підвищення рівня довіри жителів до влади.  

Активне залучення громадськості до вирішення проблемних питань в громаді; 

моніторингу громадської думки та ініціатив; формування громадського бюджету та розробки 

механізмів розподілу коштів; обговорення та внесення пропозицій щодо соціально-

економічного розвитку громади тощо, є основою ефективної співпраці жителів громади з 

місцевою владою. Оперативність та ефективність такої співпраці тісно пов’язана із 

використанням інформаційних технологій, технологій е-урядування та е-демократії. 

Швидкість розвитку та поширення інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій 

безпосередньо впливає на позитивну динаміку забезпечення широкої доступності інформації 

та послуг,  посилення безпеки в громаді, розвитку різних сфер життєдіяльності, створення 

інструментів раціонального та оптимального управління.  

Цифровий розвиток передбачає створення цифрової інфраструктури, яка забезпечує 

високий рівень відкритості, прозорості та зручності отримання необхідної інформації, 

надання адміністративних послуг, розвиток платформ для якісної взаємодії і спілкування з 

владою, своєчасної інформованості жителів громади про діяльність місцевої влади. 

Важливим фактором при цьому є зростання рівня цифрових компетенцій жителів.  

Одною з головних задач розвитку цифрової інфраструктури та широкого доступу до 

інформації та отримання послуг є якість покриття широкосмуговим Інтернетом території 

громади, її віддалених сільських населених пунктів, об’єктів комунальної та соціальної 

інфраструктури.  

Основні завдання досягнення оперативної цілі та напрями їх реалізації 

Основні завдання   Потенційно можливі сфери реалізації проєктів  

3.2.1 Застосування інструментів 

співпраці влади з жителями громади з 

метою вирішення проблемних питань 

- покращення якості задоволення потреб жителів у доступі до 

публічної та державної інформації; 

- створення креативних просторів як інноваційних соціальних 

партнерств на базі бібліотек та закладів культури з метою спільної 

праці активних жителів громади та місцевої влади; 

- впровадження механізмів зворотного зв’язку для моніторингу 

громадської думки та ініціатив. 

3.2.2 Підтримка місцевих громадських 

ініціатив, у тому числі реалізація 

проєктів громадського бюджету 

- залучення ініціативного населення до формування громадського 

бюджету та розробки механізмів розподілу коштів; 

- організація та проведення конкурсу відбору переможців 

громадського бюджету; 

- фінансова підтримка проєктів та ініціатив; 

- підтримка інститутів громадянського суспільства, що діють за 

пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку 

громади. 

3.2.3 Запровадження інноваційних 

технологій в сфері комунікації місцевої 

влади і громадськості, у тому числі 

покращення доступу до електронних 

сервісів 

- ефективне функціонування механізму залучення громадськості до 

обговорення та внесення пропозицій щодо соціально-економічного 

розвитку громади; 

- висвітлення актуальної інформації щодо реалізації проєктів 

громади для спільного обговорення та внесення пропозицій; 

- забезпечення доступу громадськості до екологічної інформації та її 

участі в процесі прийняття рішень, що стосуються довкілля; 

- сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства із 

залученням представників сільської місцевості. 

 

Індикатори реалізації завдань: 

- кількість створених сучасних центрів надання адміністративних послуг; 

- кількість населених пунктів громади з наявною послугою доступу до мережі Інтернет;  

- кількість проєктів, реалізованих за механізмом громадських ініціатив; 

- кількість створених креативних просторів для співпраці з владою; 
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- частка програм та проєктів громади, що були впроваджені обговоренням з 

громадськістю; 

- обсяги фінансування проєктів громадського бюджету; 

- кількість створених громадських формувань різної направленості. 

 

6.3.3 Оперативна ціль 3.3 Соціальна підтримка і допомога 

 

Проблеми забезпечення належних умов життєдіяльності соціально незахищених та 

пільгових категорій населення, в тому числі підтримка малозабезпечених родин та сімей з 

дітьми, допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, поширення надання послуги 

муніципальної няні, допомога дітям сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, 

забезпечення батьків-вихователів та прийомних батьків, допомога дітям, які виховуються у 

багатодітних сім’ях, розвиток послуг раннього втручання та реабілітації дітей з інвалідністю 

тощо, є суттєво актуальними для громади. 

У тому числі має відбуватись продовження активної роботи з поширення сімейних 

форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема 

усиновлення, опіки, піклування, влаштування у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного 

типу, подальша популяризація послуг патронату над дітьми та наставництво. 

 

Основні завдання досягнення оперативної цілі та напрями їх реалізації 

 Основні завдання Потенційно можливі сфери реалізації проєктів  

3.3.1 Забезпечення доступності та 

пристосованості закладів соціального 

захисту із своєчасною та якісною 

допомогою незахищеним та 

малозабезпеченим категоріям населення 

- здійснення адаптації та реорганізації інфраструктури з метою 

безперешкодного доступу для осіб із порушенням стану здоров'я та 

інших категорій; 

- забезпечення доступності усіх видів послуг для всіх населених 

пунктів громади для осіб із різними фізичними, когнітивними, 

комунікаційними можливостями; 

- надання соціального супроводу жителям, що опинились в складних 

життєвих обставинах; 

- забезпечення безперешкодного доступу внутрішньо переміщених 

осіб до отримання соціальних послуг; 

- впровадження заходів попередження правопорушень у дитячому 

середовищі, насильства над дітьми, запобігання соціальному 

сирітству. 

3.3.2 Розширення сфери та доступності 

надання адміністративних (соціальних 

та публічних) послуг, з пріоритетом для 

жителів сільських територій 

- забезпечення доступу до інформаційних ресурсів жителів 

віддалених територій, у тому числі осіб з обмеженими 

можливостями; 

- підвищення якості функціонування Центру надання 

адміністративних послуг, у тому числі для обслуговування осіб з 

особливими потребами; 

- забезпечення діяльності інформаційного пункту підтримки 

використання електронних сервісів на базі ЦНАП. 

3.3.3 Зміцнення матеріально-технічної 

бази мережі закладів надавачів 

соціальних послуг 

- створення умов для соціальної адаптації та реабілітації осіб з 

інвалідністю та обмеженими фізичними можливостями; 

- покращення матеріально-технічної бази установ соціального 

захисту населення та впровадження цифрового автоматизованого 

прийому громадян; 

- вдосконалення роботи Роменського центру комплексної 

реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю імені Наталії Осауленко;  

- покращення матеріально-технічної бази та підвищення 

ефективності функціонування «Університету третього віку»; 

- забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського 

піклування. 

 

Індикатори реалізації завдань: 

- кількість соціальних послуг, наданих надавачами соціальних послуг; 

- кількість населених пунктів, забезпечених доступністю усіма видами соціальних 

послуг для населення; 

- кількість осіб або сімей, охоплених соціальними послугами, які перебувають у 

складних життєвих обставинах; 

- кількість заходів попередження правопорушень у дитячому середовищі; 
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- кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю;  

- кількість соціальних послуг, отриманих з використанням електронних сервісів; 

- частка охоплення маломобільних груп населення та інших пільгових категорій 

додатковими соціальними гарантіями; 

- кількість осіб, охоплених послугами соціальної адаптації та реабілітації; 

- кількість патронатних сімей, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, 

малих групових будинків; 

- частка закладів, що впровадили цифровий автоматизований прийом; 

- кількість осіб, що отримали освіту в «Університеті третього віку»; 

- кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що забезпечені 

житлом;  

- частка осіб, охоплених соціальними послугами, що постраждали від домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі; 

- кількість консультативно-дорадчих органів з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі. 
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VII. ІНСТИТУЦІЙНЕ, ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

 

Стратегію розвитку Роменської міської територіальної громади планується 

реалізовувати протягом двох середньострокових етапів: перший етап – 2021-2023 роки, 

другий етап – 2024-2027 роки. Для кожного етапу розробляється окремий план заходів 

відповідно до стратегічних, оперативних цілей і завдань Стратегії та з урахуванням 

припущень щодо доступності та навності відповідних фінансових ресурсів для його 

реалізації.  

Розробка Стратегічного документа з метою врахування інтересів усіх сфер діяльності 

громади та широкого залучення до обговорення і внесення пропозицій до нього 

супроводжувалась громадськими обговореннями на всіх етапах його підготовки. 

Перший етап 2021-2023 роки направлений на реалізацію пріоритетних проєктів 

місцевого розвитку за розробленими стратегічними та оперативними цілями, що спрямовані 

на підвищення конкурентоспроможності галузей економіки на засадах смарт-спеціалізації, 

зокрема підвищення продуктивності агропромислового комплексу, стимулювання розвитку 

промислово-виробничого підприємництва, підвищення та зміцнення інвестиційного 

потенціалу, розвиток туристичної та рекреаційної сфери; підвищення якості життя та 

забезпечення охорони довкілля, зокрема інфраструктурний розвиток територій з 

пріоритетною увагою сільській місцевості, покращення демографічної ситуації та 

продовження тривалості активного періоду життя, впровадження заходів покращення стану 

довкілля та раціонального використання природних ресурсів; розвиток людського 

потенціалу та соціальної сфери, зокрема підвищення якості надання освітніх та культурних 

послуг, підвищення рівня залучення жителів у процеси розвитку громади, соціальну 

підтримку та допомогу. Загалом перший етап реалізації Стратегії у середньостроковій 

перспективі забезпечить вихід розвитку громади на новий економічний та соціальний рівень.  

Другий етап 2024-2027 роки направлений на продовження реалізації незавершених 

проєктів у ході першого етапу та впровадженню нових проєктів, що забезпечать відповідно 

до розроблених стратегічних та оперативних цілей інноваційний тип розвитку пріоритетних 

галузей економіки, їх перетворення у конкурентоздатні галузі на внутрішньому та 

зовнішньому ринках та на завершальному етапі повну трансформацію даних галузей у 

регіональну смарт-спеціалізацію. Крім того, проєкти другого етапу Стратегії будуть 

направлені на створення якісної інфраструктури та забезпечення комфортної 

життєдіяльності населення, накопичення та широке внутрішнє використання людського 

капіталу.  

Реалізація Стратегії відповідатиме базовому сценарію розвитку громади та забезпечить 

досягнення стратегічних та оперативних цілей. Протягом другого етапу реалізації Стратегії 

завдяки об’єднанням зусиль органів місцевої влади різних рівнів, громадськості та бізнесу, 

можуть бути створені певні умови для наближення базового сценарію розвитку громади до 

оптимістичного. 

Організаційними інструментами реалізації Стратегії розвитку виступають: 

- План заходів з реалізації Стратегії розвитку на 2021-2023 роки;  

- План заходів з реалізації Стратегії розвитку на 2024-2027 роки; 

- Державні цільові програми розвитку окремих територій та сфер економічної 

діяльності; 

- Місцеві галузеві цілові програми Роменської міської територіальної громади; 

- Обласні та районні галузеві цільові програми розвитку; 

- Програми соціально-економічного розвитку, тощо 

Стратегічні та оперативні цілі Стратегії розвитку та основні завдання, що узгоджені з 

Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, є основою для 

розроблення щорічних програм економічного і соціального розвитку Роменської міської 

територіальної громади. Реалізація Стратегії розвитку забезпечується комплексом заходів, 

пов’язаних з співпрацею та координацією дій органів місцевої влади, громадських об’єднань, 

підприємницьких структур та ініціативних жителів громади, що залучаються до розвитку на 

принципах партнерства та прозорості. 
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Фінансове забезпечення реалізації плану заходів Стратегії розвитку передбачається за 

рахунок бюджетних і позабюджетних коштів (незаборонених діючим законодавством), у 

тому числі коштів підприємств, інвесторів (в рамках державно-приватного партнерства); 

міжнародних установ і організацій, що надають міжнародну технічну допомогу та гранти.  

Залучення коштів державного бюджету здійснюється у вигляді фінансування з 

Державного фонду регіонального розвитку, Українського культурного фонду та в рамках 

фінансування відповідних державних цільових програм.  

Кошти місцевого бюджету спрямовуються у вигляді фінансування або 

співфінансування проєктів місцевого розвитку та проєктів у рамках плану заходів з 

реалізаціє Стратегії розвитку та місцевих галузевих цільових програм.  
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VIII. АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПОЛОЖЕНЬ СТРАТЕГІЇ 

 

Стратегічне планування базується на узгодженій системі розроблення стратегічних та 

програмних документів на державному та місцевому рівні. Стратегія розвитку Роменської 

міської територіальної громади на період до 2027 року та План заходів на 2021-2023 роки з її 

реалізації враховують кращу світову практику, у тому числі Європейського Союзу щодо 

запровадження інноваційних підходів у стратегічне планування розвитку громади (зокрема, 

засади смарт-спеціалізації, передбачення інноваційного розвитку пріоритетних видів 

економічної діяльності тощо). 

Стратегія розвитку Роменської відповідає нормативно-правовим актам чинного 

законодавства України та основним положенням Державної стратегії регіонального розвитку 

на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 року 

№695; Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки та Плану 

заходів на 2021-2023 роки з її реалізації, затверджених рішенням другої сесії Сумської 

обласної ради восьмого скликання від 11.12.2020 року; Проєкту прогнозу економічного і 

соціального розвитку міста Ромни Сумської області на середньостроковий період, 

затвердженого рішенням Роменської міської ради від 30.11.2018 року.  

 

Стратегічні цілі Державної стратегії 

регіонального розвитку 

Стратегічні цілі Стратегії розвитку Роменської міської територіальної 

громади 

Стратегічна ціль 1. 

Підвищення 

конкурентоспроможності 

галузей економіки на 

засадах смарт-спеціалізації 

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення якості 

рівня життя та 

забезпечення охорони 

довкілля 

Стратегічна ціль 3. 

Розвиток людського 

потенціалу та соціальна 

сфера 

Стратегічна ціль 1. Формування 

згуртованої держави в соціальному 

гуманітарному, економічному, 

екологічному, безпековому та 

просторовому вимірах 

Х Х Х 

Стратегічна ціль 2. Підвищення рівня 

конкурентоспроможності регіонів 
Х Х Х 

Стратегічна ціль 3. Розбудова 

ефективного багаторівневого 

врядування 
Х Х Х 

Позначка «Х» відображає тісний зв’язок і узгодженість стратегічність документів 
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ІХ. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

 

Реалізація Стратегії розвитку Роменської міської територіальної громади передбачає 

запровадження моніторингу досягнення цілей шляхом порівняння фактично отриманих 

значень індикаторів з їх прогнозними значеннями, який здійснюється щороку. На основі 

зібраних даних готується узагальнений звіт щодо реалізації плану та окремо узагальнений 

звіт щодо виконання першого етапу плану заходів 2021-2023 років і другого етапу плану 

заходів 2024-2027 років.  

Результати моніторингу мають бути у відкритому та безперешкодному доступі для 

органів влади та громадськості. Моніторинг використовується для: 

- порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дає можливість отримати 

інформацію про реалізацію Стратегії розвитку та Плану заходів з її реалізації;  

- отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх 

показників та їх нарощування або скорочення під час реалізації завдань (моніторинг 

як інструмент контролю якості Стратегії розвитку та Плану заходів з її реалізації);  

- перевірки дотримання екологічних й інших вимог, встановлених відповідними 

органами влади;  

- перевірки того, що Стратегія розвитку та План заходів з її реалізації виконується 

відповідно до затверджених документів, включаючи передбачені заходи із 

запобігання, скорочення або пом'якшення несприятливих наслідків впливу на 

довкілля та здоров’я населення.  

Для проведення моніторингу і оцінки результативності відповідальні особи подають до 

Роменської міської ради: оперативний звіт щокварталу до 10 числа другого місяця, що настає 

за звітним періодом, підсумковий звіт щороку до 30 січня року наступного року за звітним. 

Роменська міська рада проводить аналіз стану реалізації Стратегії розвитку та Плану заходів 

з її реалізації (з порівняльною оцінкою ступеня відхилення фактичних значень індикаторів 

результативності від їх прогнозованих значень та нарощування чи скорочення показників за 

виконанням відповідних завдань) та до 25 числа другого місяця, що настає за звітним 

періодом, підготовлює узагальнений звіт (поквартальний та річний) про виконання плану 

заходів Стратегії розвитку.  

Показники результативності можуть бути доповнені індикаторами, визначеними 

оперативними цілями та відповідними завданнями до них, у тому числі екологічними  

індикаторами та індикаторами здоров’я населення, кількість та сутність яких може бути 

розширена або звужена для врахування окремих проєктів та завдань.  

Річний звіт складається з переліку ключових індикаторів за кожною оперативною 

ціллю та завданнями до неї; містить інформацію про досягнення результатів або виконання 

завдань; формує оцінку можливостей досягнення поставлених цілей відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення 

моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад.  

Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для уточнення 

завдань та цільових програм громади на наступний за звітним бюджетний рік.  

Форму моніторингового звіту, відповідального за його підготовку та строки подання, 

визначає Роменська міська рада відповідно до власних повноважень та структури. 

Обов’язковою умовою забезпечення моніторингу реалізації Стратегії розвитку є 

застосування системи індикаторів, які використовуються для визначення результативності 

реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року.  
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Назва показника 
Одиниця 

виміру 

Значення 

показника у 

базовому році 

Прогнозоване 

проміжне 

значення 

показника 

(2023 рік) 

Прогнозоване 

проміжне 

значення 

показника 

(2027 рік) 

ВРП (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу тис. грн. 
 

збереження тенденції до 

зростання 

Відношення кількості робочої сили віком 15-70 років до 

загальної кількості населення відповідного віку 
% 

 

наближення показника до 

середнього по Україні 

Середньомісячна заробітна плата  грн. 
 

тенденція до підвищення 

Забезпечення актуальною містобудівною документацією % 
 

збереження тенденції до 

зростання 

генеральний план міста 
   

генеральні плани сіл та селищ 
   

Забезпечення актуальною містобудівною документацією 

з обов'язковим урахуванням рекомендацій щодо 

включення кліматичних питань до документів 

державного планування 

% 
 

збереження тенденції до 

зростання 

генеральний план міста 
   

генеральні плани сіл та селищ 
   

Частка територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

у відношенні до площі громади 
% 

 

збереження тенденції до 

зростання 

Частка площі території екологічної мережі у загальній 

території громади 
% 

 

збереження тенденції до 

зростання 

Лісистість території громади % 
 

збереження тенденції до 

зростання 

Частка площі орних земель (ріллі) у загальній території 

області 
% 

 

збереження тенденції до 

зменшення 

Частка площі сільськогосподарських угідь екстенсивного 

використання (сіножатей, пасовищ) у загальній території 

громади 

% 
 

збереження тенденції до 

збільшення 

Вміст органічного вуглецю у грунтах 

сільськогосподарських земель 
% 

 

збереження тенденції до 

збільшення 

Кількість соціальних закладів, що використовують 

фіксований широкосмуговий доступ до Інтернету: 
одиниць 

 

збереження тенденції до 

збільшення 

дошкільних навчальних закладів  
  

закладів загальної середньої освіти  
  

закладів позашкільної освіти  
  

центрів надання адміністративних послуг  
  

охорони здоров'я  
  

культури  
  

соціального захисту  
  

інших закладів  
  

Частка населення, що має доступ до мобільних мереж 4G % 
 

збереження тенденції до 

збільшення 

Кількість пам'яток, на яких проведені ремонтно-

реставраційні роботи 
одиниць 

 

збереження тенденції до 

збільшення 

Обсяг інвестицій на душу населення тис. грн. 
 

збереження тенденції до 

зростання 

 

Результати моніторингу оприлюднюються на власному офіційному веб-сайті громади 

один раз на рік протягом строку дії Стратегії розвитку та через рік після закінчення такого 

строку.  
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І. ПІДСТАВИ, МЕТОДИКА ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ 

  

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Роменської міської 

територіальної громади на період до 2027 року (надалі – План заходів) розроблявся 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 

«Про засади державної регіональної політики», Закону України «Про стимулювання 

розвитку регіонів», 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, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.11.2015 року №932, 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 року №123), Закону України «Про інноваційну діяльність», указу 

Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 

30.09.2019 року №722/2019, указу Президента України «Про заходи щодо підтримки сфери 

культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму» від 

18.08.2020 року №329/2020, постанови Верховної Ради України «Про утворення і ліквідацію 

районів» від 17.07.2020 року №807-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки» від 05.08.2020 

року №695, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного 

плану формування територій громад Сумської області» від 22.05.2020 року №598-р» й інших 

нормативно-правових документів. 

Стратегія розвитку Роменської міської територіальної громади на період до 2027 року 

(надалі – Стратегія розвитку) є головним плановим документом розвитку громади на 

довгострокову перспективу. 

Необхідність розроблення Стратегії, в першу чергу, пов’язана із створенням Роменської 

міської територіальної громади, у тому числі згідно із постановою Верховної Ради України 

«Про утворення і ліквідацію районів» від 17.07.2020 року №807-ІХ та розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 року № 723-р «Про визначення адміністративних 

центрів та затвердження територій територіальних громад Сумської області» щодо нового 

адміністративно-територіального устрою територій.  

З метою здійснення ефективного процесу розроблення проєкту Стратегії розвитку 

розпорядженням міського голови Роменської міської ради від 06.04.2021 року №69-ОД був 

затверджений склад робочої групи, до якої увійшли керівники вищої та середньої ланки 

виконавчого комітету міської ради, у тому числі керівники управлінь, відділів й інших 

структурних підрозділів, старости сільських населених пунктів громади, депутати, 

представники громадських організацій та бізнесу й інші експерти. Склад робочої групи 

відзначався високим експертним потенціалом, що позитивно вплинуло на ефективність її 

роботи в цілому. 

Головним розробником Стартегії розвитку та Плану заходів було визначено 

Управління економічного розвитку Роменської міської ради, на яке було покладене 

організаційне, методичне та технічне забезпечення розроблення зазначених проектів 

документів. 

Мета Стратегії розвитку полягає у визначенні стратегічних і оперативних цілей та 

завдань до них, що сприятимуть розвитку конкурентоспроможності та інноваційності 

пріоритетних галузей економіки громади на засадах наявних переваг та можливостей для 

досягнення сталого соціально-економічного розвитку території, нарощування темпів 

приросту валового продукту громади, створення сприятливих та комфортних умов 

життєдіяльності людини. 

За основу сценарного розвитку громади був прийнятий базовий (реальний) сценарій, 

що передбачає врахування зовнішніх та внутрішніх факторів, що ускладнюють умови 

реалізації оптимістичного сценарію, та базується на основних «базових» показниках 

розвитку країни та області. Базовий сценарій, в першу чергу, ґрунтується на запобіганні 

погіршенню основних соціально-економічних процесів в громаді, їх призупиненню; та 
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підтримці темпів поступового зростання основних соціально-економічних показників на 

основі відносно стабільних макроекономічних умов та прогнозів розвитку країни.  

Базовий сценарій розвитку громади передбачає збалансованість у фінансуванні 

економічних, соціальних та екологічних інвестицій з метою підтримки реального сектору 

економіки, формування здорового суспільства, вдосконалення соціального захисту 

населення, підвищення якості освітніх послуг, якості життя, комфортних умов та добробуту 

в громаді. Існує припущення, що завдяки об’єднанню зусиль органів місцевої влади різних 

рівнів, громадськості та бізнесу, можуть бути створені певні умови для наближення базового 

сценарію розвитку громади до оптимістичного. 

З урахуванням результатів проведеного стратегічного аналізу, дослідження 

статистичних та кількісних показників офіційних інформаційних джерел, соціологічного 

опитування жителів громади щодо соціально-економічного розвитку території, оцінки 

наявних конкурентних переваг, існуючих загроз та можливих ризиків відповідно до SWOT 

аналізу, було сформульовано стратегічне бачення громади. 

 

Роменська міська територіальна громада – інвестиційно привабливий 

конкурентоздатний екологічно чистий регіон високотехнологічного аграрного 

виробництва та інноваційної промисловості, туристично привабливий, комфортний та 

безпечний для проживання та розвитку бізнесу. 

 

В результаті стратегічного бачення громади було обрано таку конфігурацію 

стратегічних та оперативних цілей, які у довгостроковій перспективі сприятимуть 

підвищенню якості життя населення в умовах реалізації визначеного базового сценарію 

розвитку. 

Технічні завдання Плану заходів на 2021-2023 роки узгоджені з наявними та 

потенційними фінансовими ресурсами, спрямованих на використання ресурсного потенціалу 

громади, економічних можливостей підвищення конкурентоспроможності на основі 

внутрішніх та зовнішніх факторів, забезпечення якісного та безпечного середовища 

життєдіяльності населення, покращення соціально-економічного становища. 

Робота над розробкою Плану заходів на 2021-2023 роки здійснювалась в рамках тісної 

співпраці усіх членів робочої групи, що передбачала врахування ключових положень та 

основних пріоритетів розвитку, визначених проєктом Стратегії розвитку Роменської міської 

територіальної громади на період до 2027 року, Державної стратегії регіонального розвитку 

на 2021 – 2027 роки, Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021 – 2027 роки 

та Плану заходів на 2021 – 2023 роки з її реалізації. 

План заходів представляє собою комплекс технічних завдань, що направлені на 

досягнення стратегічних та оперативних цілей розвитку. Програми Плану заходів 

відповідають стратегічним цілям Стратегії розвитку, зокрема: 

- Програма 1. Підвищення конкурентоспроможності галузей економіки на засадах 

смарт-спеціалізації  

- Програма 2. Підвищення якості життя та забезпечення охорони довкілля 

- Програма 3. Розвиток людського потенціалу та соціальна сфера 
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Програми Плану заходів 

1. Підвищення 

конкурентоспроможності 

галузей економіки на 

засадах смарт-спеціалізації 

2. Підвищення якості 

життя та забезпечення 

охорони довкілля 

3. Розвиток людського 

потенціалу та соціальна 

сфера 

Напрями реалізації програм 

1.1 Підвищення 

продуктивності 

агропромислового 

комплексу 

2.1 Інфраструктурний розвиток 

територій та пріоритетна увага 

сільській місцевості 

3.1 Підвищення якості 

надання освітніх та 

культурних послуг 

1.2 Стимулювання розвитку 

промислово-виробничого 

підприємництва 

2.2 Покращення демографічної 

ситуації та продовження 

тривалості активного періоду 

життя 

3.2 Підвищення рівня 

залучення жителів у 

процеси розвитку громади 

1.3 Підвищення та зміцнення 

інвестиційного потенціалу 

2.3 Впровадження заходів 

покращення стану довкілля та 

раціонального використання 

природних ресурсів 

3.3 Соціальна підтримка та 

допомога 

1.4 Розвиток туристичного 

потенціалу та рекреаційної 

сфери 

  

 

Реалізація технічних завдань програм Плану заходів на 2021-2023 роки відбуватиметься 

переважно за рахунок державного фонду регіонального розвитку; галузевих (міжгалузевих) 

цільових місцевих програм; субвенцій й інших трансфертів з державного бюджету місцевим 

бюджетам; власних коштів місцевого бюджету; міжнародної технічної допомоги 

міжнародних організацій; коштів інвесторів; власних коштів підприємств та організацій. 

Реалізація технічних завдань сприятиме суттєвому зниженню дисбалансу розвитку 

окремих адміністративно-територіальних одиниць, зокрема сільських населених пунктів; 

створенню рівних можливостей для різних груп наслелння, у тому числі скороченню 

гендерного розриву; впровадженню заходів захисту довкілля та покращення здоров’я 

населення; підвищення якості життєдіяльності наслення громади тощо. 
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ІІ. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ ПЛАНУ 

ЗАХОДІВ 
 

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку планується 

реалізовувати протягом першого середньострокового етапу 2021-2023 років. Для першого 

етапу розробляється окремий план заходів відповідно до стратегічних, оперативних цілей і 

завдань Стратегії та з урахуванням припущень щодо доступності та навності відповідних 

фінансових ресурсів для його реалізації.  

Розробка Плану заходів з метою врахування інтересів усіх сфер діяльності громади та 

широкого залучення до обговорення і внесення пропозицій до нього супроводжувалась 

громадськими обговореннями на всіх етапах його підготовки. 

План заходів на 2021-2023 роки направлений на реалізацію пріоритетних проєктів 

місцевого розвитку за розробленими стратегічними та оперативними цілями, що спрямовані 

на підвищення конкурентоспроможності галузей економіки на засадах смарт-спеціалізації, 

зокрема підвищення продуктивності агропромислового комплексу, стимулювання розвитку 

промислово-виробничого підприємництва, підвищення та зміцнення інвестиційного 

потенціалу, розвиток туристичної та рекреаційної сфери; підвищення якості життя та 

забезпечення охорони довкілля, зокрема інфраструктурний розвиток територій з 

пріоритетною увагою сільській місцевості, покращення демографічної ситуації та 

продовження тривалості активного періоду життя, впровадження заходів покращення стану 

довкілля та раціонального використання природних ресурсів; розвиток людського 

потенціалу та соціальної сфери, зокрема підвищення якості надання освітніх та культурних 

послуг, підвищення рівня залучення жителів у процеси розвитку громади, соціальну 

підтримку та допомогу. Загалом План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії у 

середньостроковій перспективі забезпечить вихід розвитку громади на новий економічний та 

соціальний рівень.  

Другий етап Плану заходів на 2024-2027 роки направлений на продовження реалізації 

незавершених проєктів у ході першого етапу та впровадженню нових проєктів, що 

забезпечать відповідно до розроблених стратегічних та оперативних цілей інноваційний тип 

розвитку пріоритетних галузей економіки, їх перетворення у конкурентоздатні галузі на 

внутрішньому та зовнішньому ринках та на завершальному етапі повну трансформацію 

даних галузей у регіональну смарт-спеціалізацію. Крім того, проєкти другого етапу Стратегії 

будуть направлені на створення якісної інфраструктури та забезпечення комфортної 

життєдіяльності населення, накопичення та широке внутрішнє використання людського 

капіталу.  

Організаційними інструментами реалізації Плану заходів на 2021-2023 роки є: 

- Державні цільові програми розвитку окремих територій та сфер економічної 

діяльності; 

- Місцеві галузеві цілові програми Роменської міської територіальної громади; 

- Обласні та районні галузеві цільові програми розвитку; 

- Програми соціально-економічного розвитку, тощо 

Технінчі завдання Плану заходів на 2021-2023 роки, що узгоджені з Державною 

стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегією регіонального розвитку 

Сумської області на 2021 – 2027 роки та Плану заходів на 2021 – 2023 роки з її реалізації, є 

основою для розроблення щорічних програм економічного і соціального розвитку 

Роменської міської територіальної громади. Реалізація технічних завдань забезпечується 

комплексом заходів, пов’язаних з співпрацею та координацією дій органів місцевої влади, 

громадських об’єднань, підприємницьких структур та ініціативних жителів громади, що 

залучаються до розвитку на принципах партнерства та прозорості. 

Фінансове забезпечення реалізації технічних завдань Плану заходів передбачається за 

рахунок бюджетних і позабюджетних коштів (незаборонених діючим законодавством), у 

тому числі коштів підприємств, інвесторів (в рамках державно-приватного партнерства); 

міжнародних установ і організацій, що надають міжнародну технічну допомогу та гранти.  
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Залучення коштів державного бюджету здійснюється у вигляді фінансування з 

Державного фонду регіонального розвитку, Українського культурного фонду та в рамках 

фінансування відповідних державних цільових програм.  

Кошти місцевого бюджету спрямовуються у вигляді фінансування або 

співфінансування проєктів місцевого розвитку та проєктів у рамках плану заходів з реалізації 

Стратегії розвитку та місцевих галузевих цільових програм. 
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ІІІ. ПРОГРАМИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2021-2023 РОКИ; ВІДПОВІДАЛЬНІ 

ВИКОНАВЦІ ТА ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ 

3.1 Програма 1. Підвищення конкурентоспроможності галузей економіки на 

засадах смарт-спеціалізації 

 

За результатами соціально-економічного аналізу, соціологічного опитування та SWOT-

аналізу першою Програмою визначено – Підвищення конкурентоспроможності галузей 

економіки на засадах смарт-спеціалізації, що передбачає підвищення продуктивності 

агропромислового комплексу, стимулювання розвитку промислово-виробничого 

підприємництва, підвищення та зміцнення інвестиційного потенціалу, розвиток 

туристичного потенціалу та рекреаційної сфери. 

Головною метою Програми 1 є створення дієвої ефективної інфраструктури управління 

економічним розвитком, нових високотехнологічних виробництв та впровадження 

інноваційного розвитку на підприємствах на засадах смарт-спеціалізації; підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва та конкурентоспроможності 

сільськогосподарської продукції; збільшення обсягів експорту, залучення інвестицій, 

реалізації інноваційної продукції; створення та популяризація інноваційних туристичних 

продуктів; що, як наслідок, сприятиме прогресивному економічному розвитку територій. 

Аналіз соціально-економічних процесів розвитку Роменської міської територіальної 

громади свідчить про наявність на території громади потужного природного, мінерально-

сировинного, промислового, аграрного та історико-культурного потенціалу для зміцнення 

власних позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках. Існують значні резерви з метою 

формування більш потужного підприємницького середовища, зокрема підтримки розвитку 

малих і середніх підприємств та сприянню розширенню діяльності мікропідприємництва 

(юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).  

Результати стратегічного аналізу показують, що структура промислового потенціалу 

громади, представлена переважно галузями добувної промисловості та машинобудування, 

деревообробною, текстильною, харчовою промисловістю та сільським господарством. Тому 

має місце пряма залежність між індексом промислової продукції громади, її валовим 

регіональним продуктом та сталим розвитком зазначених галузей господарювання. 

Разом з тим, в економіці громади переважають застарілі технології, низький рівень 

капіталовкладень і відносно мала частка продукції з великою доданою вартістю. Значна 

частина секторів економіки потребує нових інвестицій та зміцнення малого та середнього 

підприємництва. Рівень інноваційних технологій є суттєво низьким; обсяги інноваційної 

продукції практично непомітні у валовому регіональному продукті громади. Основні 

підприємства самостійно вкладають фінансові ресурси для впровадження інноваційних 

технологій у виробничі процеси з метою підвищення рівня конкурентоспроможності 

вироблених товарів (послуг) на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Програма формувалась із застосуванням підходу смарт-спеціалізації, що передбачає 

визначення пріоритетних видів економічної діяльності на основі конкурентних переваг та 

інноваційного потенціалу громади. Тому головним чинником підвищення 

конкурентоспроможності економіки на засадах смарт-спеціалізації є залучення 

інвестиційного ресурсу у пріоритетні галузі для існуючих можливостей інноваційного 

розвитку.  

Серед головних негативних чинників, що стримують розвиток, можна виділити 

домінування добувних галузей та сільського господарства з низьким рівнем доданої вартості 

і високою ресурсо- та енергоємністю, зношене та морально застаріле обладнання 

підприємств, значна сировинна складова в загальних обсягах експорту. Крім того, має місце 

невисокий рівень підприємницької активності населення та відсутність якісного 

туристичного продукту та його промоцій з метою використання економічного потенціалу 

наявних природних та історико-культурних ресурсів.  

Передбачається, що технічні завдання в рамках досягнення реалізації Програми 

матимуть вплив у наступних напрямах: розвиток малого і середнього бізнесу та бізнес-

інфраструктури, розвиток промисловості та сільськогосподарського виробництва, 
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підвищення експорту, залучення інвестицій, розвиток вантажоперевезень і логістики, 

інноваційного виробництва, екологічного та органічного виробництва, туризму та рекреації. 

 

Структура Програми 1. Підвищення конкурентоспроможності галузей економіки на 

засадах смарт-спеціалізації 

Назва технічного завдання 
Відповідальні 

виконавці 

Територія 

поширення 

Період 

реалізації 

Напрям 1.1 Підвищення продуктивності агропромислового комплексу 

Будівництво складу мінеральних добрив (ТОВ "Агрохімтрейд") ТОВ "Агрохімтрейд" 
Роменська 

територіальна 

громада  
2021 

Реконструкція сушильного обладнання: зерносушарки шахтної 

марки ЗШ-16000 (ТОВ "Агрофірма "Лан") 

ТОВ "Агрофірма 

"Лан" 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Напрям 1.2 Стимулювання розвитку промислово-виробничого підприємництва 

Модернізація виробничих потужностей ТОВ "Таланпром" шляхом 

закупівлі нового обладнання  (швейних машин автоматів з 

програмним управлінням в кількості 12 од. та машини марки 

Strobel (Німеччина)) для виробництва взуття 

ТОВ "Таланпром" 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Модернізація виробничих потужностей ПрАТ "Роменський завод 

"Тракторозапчастина" шляхом придбання горизонтально-

оброблювального центру з ЧПУ (марки ДМС 65Н та ін.) для 

експертного цеху  

ПрАТ "Роменський завод 

"Тракторозапчастина" 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Напрям 1.3 Підвищення та зміцнення інвестиційного потенціалу 

Розробка Геоінформаційної системи Роменської міської 

територіальної громади 

Відділ містобудування та 

архітектури, Виконавчий 

комітет Роменської міської 

ради 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Промоція інвестиційного потенціалу Роменської громади 
Управління економічного 

розвитку Роменської 

міської ради 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Розробка інвестиційного паспорту Роменської міської 

територіальної громади 

Управління економічного 

розвитку Роменської 

міської ради 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Проведення нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів територіальної громади (в т.ч. м. Ромни)  

Відділ земельних ресурсів, 

Виконавчий комітет 

Роменської міської ради 

Роменська 

територіальна 

громада  
2023 

Встановлення меж населених пунктів Роменської міської 

територіальної громади 

Відділ земельних ресурсів, 

Виконавчий комітет 

Роменської міської ради 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Розробка планово-картографічних матеріалів маштабом 1:10 000  

Роменської міської територіальної громади 

Відділ земельних ресурсів, 

Виконавчий комітет 

Роменської міської ради 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Проведення аудиту земельних ділянок Роменської  міської ради 
Відділ земельних ресурсів, 

Виконавчий комітет 

Роменської міської ради 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Розробка комплексного плану просторового розвитку території 

громади 

Відділ містобудування та 

архітектури, Виконавчий 

комітет Роменської міської 

ради 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Внесення змін до генерального плану міста та плану зонування 

території 

Відділ містобудування та 

архітектури, Виконавчий 

комітет Роменської міської 

ради 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Виготовлення генеральних планів та планів зонування сільських 

населених пунктів 

Відділ містобудування та 

архітектури, Виконавчий 

комітет Роменської міської 

ради 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Виготовлення паспортів водних об'єктів (ставків) на території 

Роменської міської ради 

Відділ земельних ресурсів, 

Виконавчий комітет 

Роменської міської ради 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Забезпечення діяльності Інформаційного пункту підприємців 

(ІПП) на базі ЦНАП 

Управління 

адміністративних послуг 

Роменської міської ради 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Надання суб’єктам малого підприємництва часткової компенсації 

сплачених відсотків за кредитами відповідно до Порядку 

використання коштів Роменської  міської територіальної громади, 

передбачених для надання часткової компенсації  сплачених 

відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого 

підприємництва у державних банківських установах 

Управління економічного 

розвитку Роменської 

міської ради 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Напрям 1.4 Розвиток туристичного потенціалу та рекреаційної сфери 

Реконструкція Міського парку культури і відпочинку ім. Т. Г. 

Шевченка 

Управління житлово-

комунального 

господарства, КП 

"Ільїнський ярмарок" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Створення багатофункціонального центру (туристично-

інформаційного, культурно-мистецького); виготовлення ПКД 

реконструкції будівлі колишнього Роменського духовного 

училища по вул. Монастирська, 4 

Управління житлово-

комунального 

господарства, відділ 

культури 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Всього технічних завдань за Програмою 1   19 завдань   
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Орієнтовний фінансовий план реалізації завдань за Програмою 1 – Підвищення 

конкурентоспроможності галузей економіки на засадах смарт-спеціалізації наведений у 

Додатку 1 до Плану заходів. 

Індикатори реалізації завдань:  

- обсяги виробництва агропромислової продукції; 

- частка експорту продукції з вищою доданою вартістю;  

- нові робочі місця в аграрному секторі, переважно у сільській місцевості;  

- дієві механізми підтримки впровадження інноваційних технологій у агровиробництві;   

- обсяги забезпечення населення громади сільськогосподарською продукцією власного 

виробництва; 

- обсяги кредитування фермерських господарств; 

- кількість селянських господарств, фермерських господарств, фізичних осіб - 

сільськогосподарських товаровиробників;  

- кількість багатофункціональних сільськогосподарських кооперативів, у тому числі у 

інноваційних напрямах господарства; 

- дієві механізми сприяння переробці сільськогосподарської продукції для збільшення 

частки доданої вартості; 

- обсяги виробництва продукції ягідництва та садівництва;  

- обсяги виробництва у тваринництві; 

- методи ефективності використання земельних ресурсів, механізми покращення їх 

якісного складу;  

- площа земель під виробництво органічної продукції; 

- кількість інвестиційних проєктів у сільському господарстві, зокрема у інноваційних 

напрямах; 

- кількість вертикально інтегрованих підприємств у органічному виробництві; 

- обсяги реалізації продукції органічного виробництва; 

- збільшення податкових надходжень до місцевого бюджету; 

- індекс валового регіонального продукту; 

- обсяги реалізованої продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

- кількість підприємств, що впроваджують інновації; 

- кількість реалізованих інвестиційних проєктів; 

- обсяги залучених інвестицій у промислову галузь; 

- кількість створених робочих місць; 

- темп зростання вантажоперевезень; 

- кількість новостворених промислових підприємств; 

- кількість необхідних кваліфікованих працівників для промисловості; 

- кількість підприємств з інвестиціями, у тому числі з іноземними; 

- кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва; 

- обсяги реалізованої продукції суб’єктами малого та середнього підприємництва; 

- обсяги надходжень до місцевого бюджету від провадження діяльності суб’єктами 

малого та середнього підприємництва; 

- обсяг коштів, спрямованих на фінансову підтримку суб’єктів малого та середнього 

підприємництва; 

- обсяги експорту товарів та послуг; 

- кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами та бізнес навчанням; 

- кількість об’єктів інфраструктури інформаційно-консультативної підтримки бізнесу. 

 

3.2 Програма 2. Підвищення якості життя та забезпечення охорони довкілля 

 

Підвищення якості життя жителів Роменської громади є однією з комплексних цілей 

соціально-економічного розвитку, досягнення якої забезпечується в результаті ефективного 

використання внутрішнього потенціалу громади та врахування особливостей економічної 

діяльності. Високорозвинена інфраструктура має суттєве значення для ефективного 

функціонування економіки та розвитку територій; якість інфраструктури розглядається при 

оцінці конкурентоспроможності та економічної безпеки територій.  
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У першу чергу, це стосується житлово-комунального господарства, благоустрою 

населених пунктів, дорожньо-транспортної інфраструктури тощо.  

Комунальна інфраструктура переважно не відповідає сучасним стандартам 

технологічності, комфортності і санітарних вимог; має незадовільний технічний стан. 

Інженерні комунікації, мережі водопостачання та водовідведення, основні фонди мають 

високий рівень фізичного та функціонального зносу, що впливає на високий рівень втрат 

ресурсів та видатків завдяки суттєвій вартості енергоносіїв. Наслідком цього є низька якість 

комунальних послуг та їх невідповідність потребам споживачів. 

Такий стан інфраструктури негативно впливає на накопичення відходів, недостатність 

роботи систем водоочистки, що створює загрозу для здоров’я населення та визначає ступінь 

екологічної безпеки на території громади.  

Ефективна реалізація екологічної політики, зокрема раціонального 

природокористування,  відтворення природоресурсного потенціалу та формування 

природостабілізуючої екологічної мережі, є невід’ємною складовою збалансованого 

економічного і соціального розвитку, у тому числі системи управління довкіллям та 

реалізації в громаді міжнародних природоохоронних ініціатив.  

Рівень захворюваності та смертності від серцево-судинних хвороб, новоутворень, 

хвороб дихання та травлення має високі показники серед жителів громади та потребує, окрім 

заходів, пов’язаних із зниженням забруднення довкілля, підвищення своєчасності, 

доступності та якості надання медичних послуг, у тому числі у віддалених сільських 

населених пунктах.  

Стан здоров’я жителів громади впливає на формування його ресурсного потенціалу, 

визначає рівень продуктивності та природного відтворення, у тому числі збільшення 

народжуваності, скорочення смертності. Відповідно особливої уваги набуває задоволення 

потреби жителів, у тому числі в ефективному діагностично-лікувальному процесі, 

своєчасному рівні профілактики захворювань, покращення репродуктивного здоров’я, 

збільшення активного періоду життя наслення шляхом забезпечення умов для повноцінного 

фізичного розвитку, популяризації фізичної культури та спорту і здорового способу життя.  

 

Структура Програми 2. Підвищення якості життя та забезпечення охорони довкілля 

Назва технічного завдання Відповідальні виконавці 
Територія 

поширення 

Період 

реалізації 

Напрям 2.1 Інфраструктурний розвиток територій та пріоритетна увага сільській місцевості 

Капітальний ремонт ліфтового господарства   
Управління житлово-

комунального господарства 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Реконструкція котельні за адресою: місто Ромни, вулиця Монастирська,6  

(будівництво мінікотельні за адресою: місто Ромни вулиця 
Гостиннодвірська; КП «Ромникомунтепло» РМР) 

КП "Ромникомунтепло" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2023 

Реконструкція котельні за адресою: місто Ромни, вулиця Сумська,1 

(проєкт, котел, диспетчеризація і автоматизація котельної; КП 
«Ромникомунтепло» РМР) 

КП "Ромникомунтепло" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2023 

Реконструкція котельні за адресою: місто Ромни, вулиця Свободи, 28 

(проєкт, котел, диспетчеризація і автоматизація котельної; КП 

«Ромникомунтепло» РМР) 

КП "Ромникомунтепло" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2023 

Реконструкція котельні за адресою: місто Ромни, вулиця Пушкіна, 9 

(проєкт, котел; КП «Ромникомунтепло» РМР) 
КП "Ромникомунтепло" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2023 

Капітальний ремонт магістральної тепломережі  від котельні по вул. 
Пушкіна, 9. (Проведення будівельно-монтажних робіт із заміни 

тепломережі у мінватному покритті на  нові сучасні попередньо 

ізольовані трубопроводи; КП «Ромникомунтепло» РМР)  

КП "Ромникомунтепло" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2023 

Капітальний ремонт тепломережі від котельні за адресою: м. Ромни, вул. 
Щербакова, 14, КП "Ромнитеплосервіс" РМР (Проведення будівельно-

монтажних робіт із заміни тепломережі у мін ватному покритті на  нові 

сучасні попередньоізольовані трубопроводи ) 

КП "Ромнитеплосервіс" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Капітальний ремонт  тепломережі  від котельні за адресою: м. Ромни, 

вул. Полтавська, 121, КП "Ромнитеплосервіс" РМР (Проведення 

будівельно-монтажних робіт із заміни тепломережі у мін ватному 
покритті на  нові сучасні попередньоізольовані трубопроводи) 

КП "Ромнитеплосервіс" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2023 

Капітальний ремонт тепломережі  від котельні за адресою: м. Ромни, вул. 

Прокопенка, 43, КП "Ромнитеплосервіс" РМР (Проведення будівельно-

монтажних робіт із заміни тепломережі у мін ватному покритті на  нові 
сучасні попередньоізольовані трубопроводи в оболочці " Тандем") 

КП "Ромнитеплосервіс" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2023 

Капітальний ремонт тепломереж  від котельні  за адресою: м. Ромни, вул. 

Київська, КП "Ромнитеплосервіс" РМР (Проведення будівельно-
монтажних робіт із заміни тепломережі у мінватному покритті на нові 

КП "Ромнитеплосервіс" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 
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Назва технічного завдання Відповідальні виконавці 
Територія 

поширення 

Період 

реалізації 

сучасні трубопроводи у шитому поліетилені "Тандем") 

Встановлення вітрогенератора  на  котельні за адресою: м. Ромни, вул. 

Щербакова, 14 КП "Ромнитеплосервіс" РМР (Проведення будівельно-

монтажних робіт з  встановленням вітряка) 

КП "Ромнитеплосервіс" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Придбання навантажувача MANITOU MT-X 733 для  КП "Комбінат 

комунальних підприємств" РМР, вул. Залізнична,125 м. Ромни 

КП "Комбінат комунальних 

підприємств" РМР, 

Управління житлово-

комунального господарства 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Капітальний ремонт пішохідних доріжок з улаштуванням паркувальних 

кишень по вулиці Соборна та з улаштуванням системи вуличного 
освітлення по бульвару Т.Г.Шевченка в місті Ромни Сумської області   

Управління житлово-

комунального господарства 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Капітальний ремонт водозабірних споруд із застосуванням новітніх 

технологій  (с. Малі Бубни, КП «Міськводоканал» РМР) 
КП "Міськводоканал" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2023 

Упровадження станцій (установок) доочищення питної води із 
застосуванням новітніх технологій (27 одиниць, КП «Міськводоканал» 

РМР) 

КП "Міськводоканал" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Реконструкція мереж водовідведення с. Овлаші  (2 лінії, д=150мм, 
загальною протяжністю 3 км, КП «Міськводоканал» РМР) 

КП "Міськводоканал" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

очисних споруд водовідведення із застосування новітніх технологій 
м.Ромни (КП «Міськводоканал» РМР) 

КП "Міськводоканал" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2023 

Реконструкція каналізаційних насосних станцій із застосуванням новітніх 

технологій (КНС-1, м.Ромни, КП «Міськводоканал» РМР) 
КП "Міськводоканал" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Оснащення лабораторії контролю якості води та стічних вод сучасним 
контрольно-аналітичним обладнанням (КП «Міськводоканал» РМР) 

КП "Міськводоканал" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Придбання резервної повітродувки на очисні споруди м.Ромни (КП 

«Міськводоканал» РМР) 
КП "Міськводоканал" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Придбання спецтехніки: мулососної машини для КП "Міськводоканал" 

РМР 
КП "Міськводоканал" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Виготовлення проектно-кошторисної документації  на встановлення 

загальнобудинкових лічильників та їх встановлення (КП 
«Міськводоканал» РМР) 

КП "Міськводоканал" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Придбання муніципального автотранспорту для забезпечення 
пасажирських перевезень мешканців Роменської громади 

КП "Комбінат комунальних 

підприємств" РМР, 

Управління житлово-

комунального господарства 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Придбання  машин дорожніх комбінованих  АТ-МДК-11 на базі 
самоскида МАЗ-6501С5-584-00 для  КП "Комбінат комунальних 

підприємств" РМР вул. Залізнична,125 м. Ромни 

КП "Комбінат комунальних 

підприємств" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Будівництво автомобільної дороги по вул. Берегова в м. Ромни  
Управління житлово-

комунального господарства 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Капітальний ремонт дороги по вул. Космонавтів в м. Ромни  
Управління житлово-

комунального господарства 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Капітальний ремонт автомобільної дороги від с. Калинівка до с. 

Миколаївка 
Управління житлово-

комунального господарства 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Капітальний ремонт дороги по вул. Троїцька в м. Ромни  
Управління житлово-

комунального господарства 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Капітальний ремонт дороги по вул. Овсяннікова в м. Ромни  
Управління житлово-

комунального господарства 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Капітальний ремонт дороги по автобусному маршруту № 6 (вул. 
Прокопенка, вул. Редькіна, вул. Миру, вул. Варчука, вул. Гагаріна) в м. 

Ромни  

Управління житлово-

комунального господарства 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Напрям 2.2 Покращення демографічної ситуації та продовження тривалості активного періоду життя 

Встановлення системи рентгенівської комп'ютерної томографії uCT530 
(80 зрізова модифікація) 

КНП «Роменська ЦРЛ» РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Капітальний ремонт будівлі КНП «Роменська ЦРЛ» РМР, м. Ромни, вул. 

Горького, 99 (елементи енергозбереження) (дитяча поліклініка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*(проєкт був обраний для подальшої підтримки в рамках Ініціативи з 

проектів муніципального партнерства Програми "U-LEAD з Європою") 

КНП «Роменська ЦРЛ» РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КНП «Роменська 
ЦРЛ» РМР, м. Ромни, бульвар Московський, 24 

КНП «Роменська ЦРЛ» РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Капітальний ремонт прибудови Головного корпусу №1 КНП «Роменська 

ЦРЛ» РМР, м. Ромни, бульвар Московський, 24  
КНП «Роменська ЦРЛ» РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Капітальний ремонт системи централізованої подачі кисню (з 
встановленням кріоциліндрів) у головному корпусі №1 КНП «Роменська 

ЦРЛ» РМР, м. Ромни, бульвар  Московський, 24 

КНП «Роменська ЦРЛ» РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Забезпечення системою високопотокової оксигенотерапії КНП 
«Роменська ЦРЛ» РМР  

КНП «Роменська ЦРЛ» РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Капітальний ремонт даху будівель відділення жіночої консультації КНП 

«Роменська ЦРЛ» РМР за адресою Коржівська, 42 (2 будівлі) 
КНП «Роменська ЦРЛ» РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2023 
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Назва технічного завдання Відповідальні виконавці 
Територія 

поширення 

Період 

реалізації 

Капітальний ремонт пологового відділення КНП «Роменська ЦРЛ» РМР 
(ІІ поверх , покрівля)  

КНП «Роменська ЦРЛ» РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2023 

Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини №1 КНП «ЦПМСД м. Ромни» РМР за адресою: м. 
Ромни, вул.  Полетик, 2 

КНП "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

міста Ромни" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Придбання стоматологічного Компресора GRANYM 300 для КНП 

"Стоматологічна поліклініка" Роменської міської  ради 
КНП "Стоматологічна 

поліклініка" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Придбання та установка  трьохфазного генератора змінного струму КНП 
"Стоматологічна поліклінніка" Роменської міської  ради 

КНП "Стоматологічна 

поліклініка" РМР 

Роменська 

територіальна 

громада  
2023 

Реконструкція спортивного комплексу ім. В. Окіпного за адресою: 

бульвар Шевченка, 4, м. Ромни, Сумська обл. 
Відділ освіти, відділ молоді 

та спорту 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Будівництво скейт-майданчика 
Відділ освіти, відділ молоді 

та спорту 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Напрям 2.3 Впровадження заходів покращення стану довкілля та раціонального використання природних ресурсів 

Придбання сміттєвоза з боковим завантаженням на базі МАЗ-5340С2 для 

КП "Комбінат комунальних підприємств" РМР, вул. Залізнична,125, м. 
Ромни 

КП "Комбінат комунальних 

підприємств" РМР , 

управління житлово-

комунального господарства 

Роменська 

територіальна 

громада  
2023 

Запровадження сучасної системи управління твердими побутовими 

відходами через формування сучасної інфраструктури поводження із 
ТПВ шляхом впровадження спільного проекту Роменської міської, 

Липоводолинської селищної та Коровинської, Андріяшівської, 

Хмелівської сільських територіальних громад Сумської області 

Управління житлово-

комунального господарства, 

КП "Комбінат комунальних 

підприємств" РМР  

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Всього технічних завдань за Програмою 2   45 завдань   

 

Орієнтовний фінансовий план реалізації завдань за Програмою 2 – Підвищення якості 

життя та забезпечення охорони довкілля наведений у Додатку 1 до Плану заходів. 

Індикатори реалізації завдань: 

- площа ремонту дорожнього полотна; 

- довжина відремонтованих водопровідних мереж; 

- довжина відремонтованих водоочисних та каналізаційних мереж; 

- кількість нових побудованих свердловин; 

- кількість котелень, що працюють на альтернативному виді палива; 

- обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів в закладах бюджетної сфери; 

- частка втрат теплової енергії в магістральних мережах після їх оптимізації; 

- частка бюджетних закладів, що забезпечена альтернативними видами палива; 

- частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива; 

- обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих на одного жителя; 

- кількість заходів інформування населення про ефективність та економічну доцільність 

застосування альтернативних видів палива; 

- кількість відремонтованих об’єктів благоустрою; 

- кількість заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин; 

- кількість маршрутів міського та приміського транспортного сполучення; 

- кількість функціонуючих одиниць транспортного парку; 

- загальні коефіцієнти народжуваності і смертності; 

- рівень захворюваності за основними класами хвороб; 

- рівень онкологічної захворюваності та летальності від онкологічних хвороб; 

- коефіцієнт інвалідності населення, у тому числі серед дітей; 

- кількість підприємств охорони здоров’я, що надають первинну, вторинну, третинну 

медичну допомогу різних форм власності; 

- кількість підприємств охорони здоров’я у сільській місцевості; 

- частка охоплення населення сімейними лікарями, у тому числі у сільській місцевості; 

- ліжковий фонд підприємств охорони здоров’я; 

- частка населення, що забезпечена лікарськими засобами; 

- кількість спортивних секцій, клубів, тренувальних залів; 

- кількість жителів, що займається фізичною культурою і спортом, у тому числі у 

гендерному розрізі 

- кількість проведених заходів підвищення рівня рухової активності населення; 

- кількість створених об’єктів спортивної інфраструктури; 

- кількість проведених різнорівневих спортивних змагань; 
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- кількість проведених навчально-тренувальних зборів. 

- кількість ліквідованих стихійних звалищ ТПВ, джерел забруднення повітря, 

підземних та поверхневих вод і ґрунтів; 

- зменшення показників забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, підземних та 

поверхневих вод; 

- охоплення населених пунктів послугами зі збирання ТПВ; 

- збільшення обсягів відбору вторинної сировини; 

- зменшення накопичення ТПВ на полігонах; 

- обсяг скидання забруднених стічних вод; 

- викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря; 

- кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небезпечних подій; 

- площа природно-заповідного фонду та коефіцієнт заповідності; 

- площа і кількість територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 

- площа території екологічної мережі; 

- кількість заходів щодо обізнаності населення поводження з відходами; 

- кількість заходів щодо популяризації цінності територій природно-заповідного фонду. 

 

3.3 Програма 3. Розвиток людського потенціалу та соціальна сфера 

 

Інвестиції у розвиток людського потенціалу забезпечать зростання рівня і якості життя, 

зокрема завдяки ефективної моделі освіти та підготовки і перепідготовки кадрів, доступності 

культурних послуг та їх затребуваності серед населення, зростанню самореалізації жителів, у 

тому числі творчої та інтелектуальної. При цьому висока якість людського капіталу 

дозволить громаді впроваджувати інноваційні технології та підвищувати інноваційну 

активність. 

Отримання якісних знань та компетенцій у закладах шкільної та позашкільної освіти 

збільшує потенційні можливості отримання професійної та вищої освіти та, як наслідок, 

підвищує конкурентоздатність у затребуваних галузях економіки громади, у тому числі з 

інноваційними технологіями. На сьогоднішній день професійна та вища освіта в громаді 

орієнтується на вклад у розвиток реального сектору економіки, зокрема на пріоритетні 

галузі: добувна промисловість, сільське господарство, інженерія.  

Формування єдиного культурного простору, в першу чергу, передбачає формування 

оптимальної мережі закладів культури з метою широкого залучення населення в культурне 

життя та дозвілля; безперешкодного доступу до культурних цінностей; здатність закладів 

культури надавати якісні та сучасні послуги; наявність умов для творчої та інтелектуальної 

самореалізації кожного жителя громади.  

Об’єкти культури, перважно у сільській місцевості, зокрема будинки культури, сільські 

клуби, бібліотеки, потребують реконструкції, капітального ремонту, модернізації та 

поліпшення матеріально-технічної бази, у тому числі створення умов для доступу в такі 

заклади осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення тощо. Одним з головних 

напрямів реформування закладів культури є їх трансформація у культурні центри, молодіжні 

простори, творчі хаби тощо відповідно до сучасних потреб самореалізації жителів.  

У зв’язку зі складнощами розвитку надання культурних послуг на сільських територіях 

існує ризик втрачання традицій, звичаїв і народних надбань, які безпосередньо впливають на 

формування національно свідомого, здатного до саморозвитку та самовдосконалення жителя 

громади. 

Ефективний розвиток громадянського суспільства полягає у необхідності 

налагодження ефективної співпраці та партнерства між органами місцевої влади та 

інститутів громадянського суспільства; сприяння участі громадськості у формуванні й 

реалізації місцевої політики з метою обговорення та внесення пропозицій щодо соціально-

економічного розвитку громади. Відповідно до цього на рівні місцевої влади мають 

впроваджуватись ефективні методи участі громадськості, в тому числі електронної, у 

створенні і реалізації публічної політики. Широке та безперешкодне застосування 

механізмів, інструментів участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення є 

головним чинником підвищення рівня довіри громадян до місцевої влади, прозорості, 
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легітимності, ефективності взаємодії влади та бізнесу, що сприяє зниженню загального рівня 

корупції. 

Сучасна система надання соціальних послуг має відповідати потребам населення та 

орієнтуватись на поліпшення якості життя за рахунок реалізації заходів, спрямованих на 

жінок та чоловіків різних груп, що перебувають у складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності; 

соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя. 

 

Структура Програми 3. Розвиток людського потенціалу та соціальна сфера 

Назва технічного завдання Відповідальні виконавці 
Територія 

поширення 

Період 

реалізації 

Напрям 3.1 Підвищення якості надання освітніх та культурних послуг   

Створення освітнього ІТ осередку  на базі Роменської міської МАНУМ 

Роменської міської ради, вул. Соборна,41 

КЗ "Роменська міська Мала 

академія наук учнівської 

молоді", відділ освіти 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Створення активного культурного простору на базі закладів культури  Відділ культури 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Впровадження проекту "Нове життя" дитячої бібліотеки - Makerspace Відділ культури 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Покращення надання рівня освітніх послуг у позашкільних закладах 

мистецької освіти, якості проведення культурно-мистецьких заходів. 
Відділ культури 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти з метою створення 
сучасного освітнього середовища 

Відділ освіти 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи I-III ступенів №7, 

по вул. Полтавська, 32, м.Ромни, Сумської області 
Відділ освіти 

Роменська 

територіальна 

громада  
2021 

Капітальний ремонт будівлі Роменської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №5, по вул. Прокопенка,76, м.Ромни, Сумської області  
Відділ освіти 

Роменська 

територіальна 

громада  
2023 

Капітальний ремонт покрівлі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №4 за адресою:  вул. Монастирська, буд 2, м.Ромни, Сумської 

області 

Відділ освіти 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Капітальний ремонт покрівлі Роменського ДНЗ №10 "Казка" по  вул. 

Гетьмана Мазепи, буд 55-а, м.Ромни, Сумської області 
Відділ освіти 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Реконструкція Роменського ліцею № 1 ім. П.І. Калнишевського Роменської 

міської ради Сумської області за адресою: вул. Пушкіна, 13, 15, м. Ромни, 

Сумська обл. 

Відділ освіти 

Роменська 

територіальна 

громада  
2021-2022 

Реконструкція приміщення колишнього "ЗАГСу" по вул. Коржівській 95 в 

м. Ромни з облаштуванням обрядової зали та відкритого простору для 

молоді  

Управління житлово-

комунального господарства, 

відділ культури, відділ молоді 

та спорту, управління 

адміністративних послуг 

Роменська 

територіальна 

громада  
2023 

Напрям 3.2 Підвищення рівня залучення жителів у процеси розвитку громади   

Створення Молодіжного простору 

Відділ молоді та спорту, 

Громадська організація  

"Розвиток громадських 

ініціатив" 

Роменська 

територіальна 

громада  
2023 

Розвиток та реалізація молодіжних ініціатив на території Роменської 

міської територіальної громади шляхом залучення грантових коштів 
Відділ молоді та спорту 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Впровадження в дію чат-боту для ефективної комунікації з відвідувачами 

сайту громади та потенційним інвестором 
Відділ з питань внутрішньої 

поліитики 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Автоматизація процесів підготовки та проведення засідань Роменської 
міської ради 

Відділ організаційного та 

комп’ютерного забезпечення 

Роменська 

територіальна 

громада  
2023 

Напрям 3.3 Соціальна підтримка та допомога   

Розширення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 

Роменський міський центр 

соціальних служб 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022 

Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів жителів віддалених 

територій Роменської громади, у тому числі осіб з обмеженими 

можливостями 

Управління адміністративних 

послуг 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Впровадження та використання електронних сервісів у сфері надання 

публічних послуг 
Управління адміністративних 

послуг 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Підвищення якості функціонування Центру надання адміністративних 

послуг, у тому числі для обслуговування осіб з особливими потребами 
Управління адміністративних 

послуг 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Створення комплексної системи захисту інформації в управлінні 

адміністративних послуг Роменської міської ради 
Управління адміністративних 

послуг 

Роменська 

територіальна 

громада  
2021-2023 

Створення на базі ЦНАП міста Ромни "Центру Дії" 
Управління адміністративних 

послуг 

Роменська 

територіальна 

громада  
2022-2023 

Поточний ремонт приміщень для розміщення поліцейських станцій в 
Пустовійтівському та Ріпчанському старостинських округах Роменської 

міської територіальної громади в рамках реалізації проєкту «Поліцейський 

офіцер громади»  

Відділ з питань  надзвичайних 

ситуацій та цивільного 

захисту населення 

Роменська 

територіальна 

громада  
2021 
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Назва технічного завдання Відповідальні виконавці 
Територія 

поширення 

Період 

реалізації 

Придбання реабілітаційного комплексу - клітки для кінезотерапії 
(лікування руху) для Роменського центру комплексної реабілітації для 

дітей (осіб) з інвалідністю імені Наталії Осауленко за адресою: вул. 

Пушкіна,  25, м. Ромни, Сумська область 

Роменський  центр 

комплексної реабілітації для 

дітей (осіб) з інвалідністю 

імені Наталії Осауленко 

Роменська 

територіальна 

громада  
2021 

Всього технічних завдань за Програмою 3   23 завдань   

 

Орієнтовний фінансовий план реалізації завдань за Програмою 3 – Розвиток людського 

потенціалу та соціальна сфера наведений у Додатку 1 до Плану заходів. 

Індикатори реалізації завдань: 

- кількість реконструйованих, капітально відремонтованих дошкільних, шкільних та 

позашкільних закладів освіти;  

- показник охоплення дітей дошкільною освітою у міській та сільській місцевості; 

- кількість створених опорних шкіл; 

- кількість функціонуючих гуртків (художньо-естетичних, фізкультурно-спортивних, 

логіко-математичних, пізнавальних, мовленнєвих та інших);  

- кількість закладів освіти, в яких здійснено покращення матеріально-технічної бази, у 

тому числі спрямованих на реалізацію реформи Нової української школи; 

- кількість закладів освіти і культури, що мають доступ до мережі Інтернет; 

- кількість дітей з особливими освітніми потребами, що знаходяться на інклюзивному 

навчанні;  

- частка загальноосвітніх навчальних закладів, у яких організовано інклюзивне 

навчання; 

- забезпечення закладів освіти корекційними педагогами для надання корекційно-

розвиткових послуг;  

- кількість різнотематичних заходів, спрямованих на залучення молоді до наукової 

діяльності;  

- кількість спроможних молодіжних консультативно-дорадчих органів у місцевому 

самоврядуванні;  

- кількість молодіжних осередків, центрів, хабів, креативних просторів на території 

громади; 

- кількість впроваджених молодіжних проєктів і заходів; 

- кількість угод щодо здійснення дуальної форми здобуття освіти;  

- кількість випускників різнорівневої мережі закладів освіти, працевлаштованих на 

підприємствах промислової галузі та сільського господарства; 

- кількість загальноосвітніх навчальних закладів, у яких впроваджено практику 

формування підприємницького мислення; 

- кількість створених сучасних центрів надання адміністративних послуг; 

- кількість населених пунктів громади з наявною послугою доступу до мережі Інтернет;  

- кількість проєктів, реалізованих за механізмом громадських ініціатив; 

- кількість створених креативних просторів для співпраці з владою; 

- частка програм та проєктів громади, що були впроваджені обговоренням з 

громадськістю; 

- обсяги фінансування проєктів громадського бюджету; 

- кількість створених громадських формувань різної направленості; 

- кількість соціальних послуг, наданих надавачами соціальних послуг; 

- кількість населених пунктів, забезпечених доступністю усіма видами соціальних 

послуг для населення; 

- кількість осіб або сімей, охоплених соціальними послугами, які перебувають у 

складних життєвих обставинах; 

- кількість заходів попередження правопорушень у дитячому середовищі; 

- кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю;  

- кількість соціальних послуг, отриманих з використанням електронних сервісів; 

- частка охоплення маломобільних груп населення та інших пільгових категорій 

додатковими соціальними гарантіями; 

- кількість осіб, охоплених послугами соціальної адаптації та реабілітації; 
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- кількість патронатних сімей, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, 

малих групових будинків; 

- частка закладів, що впровадили цифровий автоматизований прийом; 

- кількість осіб, що отримали освіту в «Університеті третього віку»; 

- кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що забезпечені 

житлом;  

- частка осіб, охоплених соціальними послугами, що постраждали від домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі; 

- кількість консультативно-дорадчих органів з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі. 
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ІV. ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ 
4.1 Технічні завдання Програми 1. Підвищення конкурентоспроможності галузей 

економіки на засадах смарт-спеціалізації 
 

1 Номер технічного завдання 1.1.2.1 

2 Назва технічного завдання Будівництво складу мінеральних добрив (ТОВ "Агрохімтрейд") 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.2.2 Розвиток сільських територій 1.2.2.3 Сприяння розвитку 

різних форм кооперації, фермерства, забезпечення доступності 

ринків збуту для малих та середніх виробників 

сільськогосподарської продукції, інфраструктури для зберігання 

сільськогосподарської продукції; запровадження нових технологій 

та обладнання для переробки сільськогосподарської сировини.  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

1.1.2 Створення умов для розвитку галузі переробки 

сільськогосподарської продукції:- будівництво сучасних об'єктів 

інфраструктури виробництва, зберігання та поглибленої 

переробки сільськогосподарської продукції; 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Найбільші проблеми при зберіганні пестицидів та добрив можуть 

створити надто низька температура та висока вологість повітря. 

Неправильне зберігання мінеральних добрив та засобів захисту 

рослин може призвести до зниження їхньої ефективності, зміни 

фізичної форми тощо Проект спрямований на мінімізацію цих 

негативних  чинників 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Планується створення 7 робочих місць. Потужність об’єкту - 3000 

тон 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Будівництво складу мінеральних добрив  надасть можливість 

вирішити питання надійного і якісного зберігання добрив азотної, 

калійної, фосфорної та інших груп. 

Вигідна вартість, позитивний ефект і широкий спектр дій роблять 

мінеральні добрива популярним видом «підживлення» в 

сільському господарстві  

9 Основні заходи технічного завдання 
Визначення підрядників, проведення закупівель, укладення 

договорів, будівельні роботи 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет         

  інші джерела (власні кошти підприємства) 10 000,0     10 000,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 1.1.2.2 

2 Назва технічного завдання 
Реконструкція сушильного обладнання: зерносушарки шахтної 

марки ЗШ-16000 (ТОВ "Агрофірма "Лан") 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.2.2 Розвиток сільських територій 1.2.2.3 Сприяння розвитку 

різних форм кооперації, фермерства, забезпечення доступності 

ринків збуту для малих та середніх виробників 

сільськогосподарської продукції, інфраструктури для зберігання 

сільськогосподарської продукції; запровадження нових технологій 

та обладнання для переробки сільськогосподарської сировини.  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

1.1.2 Створення умов для розвитку галузі переробки 

сільськогосподарської продукції:- будівництво сучасних об'єктів 

інфраструктури виробництва, зберігання та поглибленої 

переробки сільськогосподарської продукції; 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 
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6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Зібране зерно треба довести до якісних показників вологості і 

часто висушити за допомогою певних типів обладнання. 

Сушіння зерна — одна з важливих та енергоємних технологічних 

операцій його післязбиральної обробки. Правильно проведене 

сушіння забезпечує тривале та якісне зберігання збіжжя, а точно 

обране обладнання для сушіння забезпечує високу якість 

просушеного зерна, економію палива, зберерігання чистим 

довкілля. 

Сушіння зерна, по-перше, призване знизити його вологість до 

певних меж, за яких у ньому життєві процеси уповільнюються 

настільки, що воно може тривало зберігатись: для сівби — рік, для 

наступної переробки — від кількох місяців до року, для 

державних резервів — кілька років. По-друге, під час сушіння 

зерно встигає завершити так зване післязбиральне дозрівання, яке 

зазвичай для сухого триває кілька тижнів, а той місяців. Зернові 

культури для тривалого зберігання сушать до 13–14% вологості, 

олійні — до 7–8%. Ці цифри дещо коливаються залежно від 

призначення зерна (на переробку, для зберігання) та тривалості 

зберігання (короткострокове, довготривале). 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Планується створення 3 робочих місць. Потужність об’єкту 

переробки - 16 тон/год 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Впровадження проекту спрямоване на вирішення проблем із 

сушінням зернових та олійних культур для подальшого їх 

зберігання та реалізації, тобто для зниження вологості продукту, 

що сушиться до значень, при яких продукт (зерно) можна 

безпечно закласти на тривале зберігання, не побоюючись 

виникнення осередків самозігрівання. Дана зерносушарка - це 

пристрій для стабільного обдування зерна.  

9 Основні заходи технічного завдання 
Визначення підрядників, проведення закупівель, укладення 

договорів, будівельні роботи 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет         

  інші джерела (власні кошти підприємства)   5 000,0   5 000,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 1.2.2.1 

2 Назва технічного завдання 

Модернізація виробничих потужностей ТОВ "Таланпром" шляхом 

закупівлі нового обладнання  (швейних машин автоматів з 

програмним управлінням в кількості 12 од. та машини марки 

Strobel (Німеччина)) для виробництва взуття 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.4 Сприяння впровадженню інновацій та зростанню 

технологічного рівня регіональної економіки, підтримка 

інноваційних підприємств та стартапів 2.4.1 Сприяння 

переоснащенню виробництв на базі сучасних технологій, зокрема 

енергоефективних, ресурсозберігаючих та екологічно безпечних, 

зниження техногенного навантаження на регіональні екосистеми, 

підвищення ефективності використання сировини місцевого 

походження тощо 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

1.2.2 Збільшення доданої вартості промислової продукції, 

впровадження наукових досліджень та інноваційних технологій у 

промисловості -  впровадження заходів із технологічного 

переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Розвиток ринку взуття диктує необхідність пошуку додаткових, 

конкурентноспроможних  шляхів покращення якості продукції - 

спеціального та іншого взуття, що випускає  Товариство з 

обмеженою відповідальністю "Таланпром". Одним із засобів 

створення конкуретної продукції є застосування нового швейного 

обладнання для пошиву взуття 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Збільшення на ТОВ "Таланпром" потужностей та обсягів 

виробництва на 5-10% 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Розширення виробничих потужностей підприємства. Покращення 

якості взуття завдяки налагодженню нового виробництва з 

випуску затягнутих заготовок для  взуття 

9 Основні заходи технічного завдання 
Визначення постачальників; закупівля швейного обладнання; його 

монтаж та запуск у виробничий процес 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 
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  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет         

  інші джерела ( власні кошти підприємства)   3 381,0 
 

3 381,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 1.2.2.2 

2 Назва технічного завдання 

Модернізація виробничих потужностей ПрАТ "Роменський завод 

"Тракторозапчастина" шляхом придбання горизонтально-

оброблювального центру з ЧПУ (марки ДМС 65Н та ін.) для 

експертного цеху  

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.4 Сприяння впровадженню інновацій та зростанню 

технологічного рівня регіональної економіки, підтримка 

інноваційних підприємств та стартапів 2.4.1 Сприяння 

переоснащенню виробництв на базі сучасних технологій, зокрема 

енергоефективних, ресурсозберігаючих та екологічно безпечних, 

зниження техногенного навантаження на регіональні екосистеми, 

підвищення ефективності використання сировини місцевого 

походження тощо 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

1.2.2 Збільшення доданої вартості промислової продукції, 

впровадження наукових досліджень та інноваційних технологій у 

промисловості - впровадження заходів із технологічного 

переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Застаріле обладнання з низьким рівнем ефективності виробленої 

продукуцїї 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Створення 10 нових  робочих місць, встановлення 5 одиниць 

обладнання 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Створення належних умов для механізації оброблення деталей, 

модернізація виробництва, покращення якості продукції  

9 Основні заходи технічного завдання 
Визначення постачальників; закупівля виробничого обладнання; 

його монтаж та запуск у виробничий процес 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет         

  інші джерела ( власні кошти підприємства)   8 500,0 
 

8 500,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 1.3.1.1 

2 Назва технічного завдання 
Розробка Геоінформаційної системи Роменської міської 

територіальної громади 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

3.6.2 Забезпечення інтегрування даних з різних інформаційних 

джерел для проведення моніторингу та оцінки розвитку регіонів 

та територіальних громад у єдину геоінформаційну систему, що 

розроблена та функціонує за стандартами відповідних баз даних у 

державах-членах ЄС. Концентрація ресурсів для створення та 

забезпечення функціонування такої єдиної геоінформаційної 

системи  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

1.3.1 Створення та популяризація інвестиційних пропозицій 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Відсутність публічного доступу до інформації по будівництву по 

земельних ділянкам, а також по інженерним мережам, тощо 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Функціонування до 20 електронних кабінетів по сферах 

життєдіяльності громади : містобудування та архітектура, земля, 

житлово-комунальне господарство тощо.  
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8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Створення інноваційного електронного картографічного ресурсу 

та представлення геопросторової інформації засобами інтернет-

технологій для забезпечення цілеспрямованого та комфортного 

управління активами громади: природними (водними, лісовими, 

мінерально-сировинними) та земельними ресурсами, інженерно 

транспортною, соціальною, туристичною інфраструктурою, 

інвестиційним потенціалом громади, що забезпечує оперативну 

комунікацію громадян та керівництва громади. Покращення 

інвестиційної привабливості території  

9 Основні заходи технічного завдання 
Збір вихідних даних, проведення тендеру на визначення 

розробника, розробка і впровадження ГІС 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   500,0   500,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 1.3.1.2  

2 Назва технічного завдання Промоція інвестиційного потенціалу Роменської громади 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.3 Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка 

залучення інвестицій 2.3.5 Поширення практик маркетингової 

підтримки на регіональному рівні, впровадження комплексу 

інструментів територіального маркетнгу. У тому числі шляхом 

розроблення регіональних маркетингових стратегій і брендів 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

1.3.1 Створення та популяризація інвестиційних пропозицій 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Бюджетних коштів та коштів підприємців, що працюють на 

території громади бракує для її ефективного розвитку, тому 

виникає необхідність залучення іноземних інвестицій, які мають 

переваги перед державним фінансуванням та інвестиціями 

вітчизняних підприємців. За допомогою іноземних інвестицій 

громада отримає додатковий капітал, залучений для виробництва 

товарів та послуг, а також отримання нових технологій. 

Задля отримання значних інвестицій необхідно запровадження 

різного роду інструментів та механізмів підтримки нефінансового 

характеру. Крім того стримуючим фактором у питанні залучення 

інвестицій є низька ефективність промоції інвестиційного 

потенціалу громади, недостатньо розвинута інвестиційна 

інфраструктура.  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Збільшення частоти відвідування веб-сайту користувачами на 

50% 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Підвищення управлінського потенціалу посадових осіб 

виконавчої влади, відповідальних за впровадження інвестиційної 

політики на місцевому рівні;  здійснення якісної інвестиційної 

промоції громади в мережі інтернет; формування позитивного 

інвестиційного іміджу;  створення нового інструменту підтримки 

інвестиційної діяльності; збільшення частоти відвідування веб-

сайту користувачами; привертання уваги потенційних інвесторів 

до можливих об’єктів інвестування в громаді 

9 Основні заходи технічного завдання 

Виготовлення бізнес-пакетів з буклетом щодо  інвестиційної 

привабливості громади; розроблення, просування та підтримка 

інвестиційного порталу; виготовлення та розповсюдження 

відеоролика про інвестиційну привабливість громади. 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   50,0   50,0 

  інші джерела (зазначити: )         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 1.3.2.1  

2 Назва технічного завдання 
Розробка інвестиційного паспорту Роменської міської 

територіальної громади 
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3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.3 Підвищення інвестиційної привабливості територій, 

підтримка залучення інвестицій 2.3.1 Проведення оцінки 

інвестиційного потенціалу регіонів та забезпечення формування 

галузевих пріоритетів на основі власних конкурентних переваг з 

урахуванням затвердженої документації просторового 

планування 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

1.3.2 Розробка інвестиційного паспорту та розвиток 

співробітництва між потенційними інвесторами та громадою 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої спрямоване 

технічне завдання 

 Актуальність реалізації проєкту обумовлена наявністю значного 

інвестиційного потенціалу та необхідністю запуску дієвого 

інструменту управління інвестиційними процесами та супроводу 

інвесторів, налагодження діалогу з інвестором, забезпечення 

процесу промоції громади на якісно новому рівні.  

 За допомогою інвестиційного паспорту потенційні інвестори 

можуть чітко з'ясувати інвестиційні пріоритети територіальної 

громади та вичерпний перелік інвестиційних можливостей для 

інвестування. 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Збільшення інформаційно-інвестиційної присутності Роменської 

громади в інфопросторі у 2 рази 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Сформувати позитивний імідж громади в очах потенційних 

інвесторів і максимально ефективно проінформувати їх про 

інвестиційні можливості. Наявність інвестиційного паспорту в 

електронному та друкованому вигляді дозволяє використовувати 

його для: розміщення на інвестиційному порталі МТГ; цільової 

розсилки з інвестиційними пропозиціями потенційним 

інвесторам; включення у якості додатку при обробці 

інвестиційних запитів; представлення на іміджевих заходах 

інвестиційної тематики (форуми, виставки, бізнес-місії); розсилки 

в торгово-економічні місії, посольства та консалтингові компанії; 

розповсюдження під час візитів делегацій потенційних інвесторів 

в громаду та область. 

9 Основні заходи технічного завдання 

Підготовка на високому рівні тізерів інвестиційних пропозицій; 

збір актуальної інформації щодо інвестиційного потенціалу 

громади; проведення тендеру на визначення розробника ІП; 

розроблення інвестиційного паспорту громади. 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   150,0   150,0 

  інші джерела (зазначити: )         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 1.3.2.2 

2 Назва технічного завдання 
Проведення нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів територіальної громади (в т.ч. м. Ромни)  

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.3 Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка 

залучення інвестицій 2.3.3 Запровадження планування створення 

та розвитку інвестиційних зон, підтримки створення чи 

використання наявних промислових майданчиків, ефективне 

планування перспективних інвестиційних проєктів  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

1.3.2 Розробка інвестиційного паспорту та розвиток 

співробітництва між потенційними інвесторами та громадою 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Непроведена нормативна грошова оцінка земель, неефективне 

використання земельних ділянок 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Створення бази нормативної грошової оцінки всіх земельних 

ділянок 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Ефективне використання земельних ділянок 

9 Основні заходи технічного завдання Проведення нормативної грошової оцінки  

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   960,0 700,0 1 660,0 
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  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 1.3.2.3 

2 Назва технічного завдання 
Встановлення меж населених пунктів Роменської міської 

територіальної громади 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.3 Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка 

залучення інвестицій 2.3.1 Проведення оцінки інвестиційного 

потенціалу регіонів та забезпечення формування галузевих 

пріоритетів на основі власних конкурентних переваг з 

урахуванням затвердженої документації просторового планування  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

1.3.2 Розробка інвестиційного паспорту та розвиток 

співробітництва між потенційними інвесторами та громадою 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 
Відсутні встановлені та затверджені межі населених пунктів 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Встановлення меж населених пунктів для забезпечення створення 

бази нормативної грошової оцінки 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Ефективне використання земельних ділянок 

9 Основні заходи технічного завдання 
Розроблення документації з землеустрою щодо встановлення меж 

населених пунктів 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   86,5   86,5 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 1.3.2.4 

2 Назва технічного завдання 
Розробка планово-картографічних матеріалів маштабом 1:10 000  

Роменської міської територіальної громади 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.3 Підвищення інвестиційної привабливості територій, 

підтримка залучення інвестицій 2.3.1 Проведення оцінки 

інвестиційного потенціалу регіонів та забезпечення формування 

галузевих пріоритетів на основі власних конкурентних переваг з 

урахуванням затвердженої документації просторового 

планування  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

1.3.2 Розробка інвестиційного паспорту та розвиток 

співробітництва між потенційними інвесторами та громадою 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої спрямоване 

технічне завдання 
Відсутній актуалізований планово-картографічний матеріал 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Планово-картографічний матеріал 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Ефективне використання земельних ділянок 

9 Основні заходи технічного завдання 
Розроблення планово-картографічних матеріалів маштабом 1:10 

000  Роменської міської територіальної громади 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   95,0   95,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 1.3.2.5 

2 Назва технічного завдання Проведення аудиту земельних ділянок Роменської  міської ради 
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3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.3 Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка 

залучення інвестицій 2.3.3 Запровадження планування створення 

та розвитку інвестиційних зон, підтримки створення чи 

використання наявних промислових майданчиків, ефективне 

планування перспективних інвестиційних проєктів 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

1.3.2 Розробка інвестиційного паспорту та розвиток 

співробітництва між потенційними інвесторами та громадою 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Потреба в проведенні аудиту земельних ділянок Роменської  

міської ради полягає в тому, що без нього неможливо виготовити 

комплексний план просторового розвитку. Аудит необхідний для 

прийняття рішень щодо використання земельних ділянок та 

додаткових надходжень  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Збільшення надходжень до бюджету громади 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Ефективне використання земельних ділянок 

9 Основні заходи технічного завдання 

Проведення аудиту сформованих земельних ділянок та прав на 

них на території Роменської міської територіальної громади. 

Надання доступу до веб-ресурсу, а саме до інтернет-ресурсу з 

доменною адресою feodal.online для задоволення своїх потреб у 

сфері обробки даних, а саме: здійснення аудиту сформованих 

земельних ділянок та прав на них на території Роменської міської 

територіальної громади , що включає комплекс заходів, 

спрямованих на отримання та візуалізацію актуального місця 

розташування сформованих земельних ділянок, їх меж, розмірів, 

правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, 

використовуються без правовстановлюючих документів або не за 

цільовим призначенням 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   30,0 30,0 60,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 1.3.2.6 

2 Назва технічного завдання 
Розробка комплексного плану просторового розвитку території 

громади 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.3 Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка 

залучення інвестицій 2.3.1 Проведення оцінки інвестиційного 

потенціалу регіонів та забезпечення формування галузевих 

пріоритетів на основі власних конкурентних переваг з 

урахуванням затвердженої документації просторового планування  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

1.3.2 Розробка інвестиційного паспорту та розвиток 

співробітництва між потенційними інвесторами та громадою 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Відсутність комплексного плану  просторового розвитку території 

громади відповідно до чинного законодавства не дає змоги 

здійснювати залучення інвестицій за межами населених пунктів 

громади 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Виготовлено 1  документ - комплексний план просторового 

розвитку, збільшення надходжень від залучення інвестицій 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Отримання стратегічного планувального документу для 

управління інвестиційними процесами з використанням 

містобудівних рішень,з врахуванням  земельного кадастру для 

розвитку усіх можливих галузей виробництва та інженерної, 

соціальної та транспортної інфраструктури та збереження 

історико-культурної спадщини громади 

9 Основні заходи технічного завдання 

Виготовлення топографічної зйомки території громади, збір 

вихідних даних, проведення тендеру на визначення розробника 

плану, розроблення комплексного плану просторового розвитку 

теритторії  громади. 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         
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інші джерела (субвенція з державного бюджету 

тощо) 
  1 000,0 1 000,0 2 000,0 

  місцевий бюджет   400,0 400,0 800,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби)  

 
1 Номер технічного завдання 1.3.2.7 

2 Назва технічного завдання 
Внесення змін до генерального плану міста та плану зонування 

території 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.3 Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка 

залучення інвестицій 2.3.1 Проведення оцінки інвестиційного 

потенціалу регіонів та забезпечення формування галузевих 

пріоритетів на основі власних конкурентних переваг з 

урахуванням затвердженої документації просторового планування  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

1.3.2 Розробка інвестиційного паспорту та розвиток 

співробітництва між потенційними інвесторами та громадою 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Відсутність в містобудівній документації - генплані - 

відображення реальних змін розвитку території міста, у тому 

числі щодо землекористування 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

  Врахування до 100 звернень громадян, результатів моніторингу 

реалізації попередньо виготовленого документа 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Отримання містобудівної документації з врахуванням  вимог 

містобудівного законодавства, Земельного Кодексу та інших 

нормативних актів. Врахування звернень та зауважень 

громадськості щодо діючого генерального плану та плану 

зонування території. 

9 Основні заходи технічного завдання 

Оновлення топографічної зйомки, збір вихідних даних, 

проведення тендеру на визначення розробника містобудівного 

документу, виготовлення проекту внесення змін до генерального 

плану міста та плану зонування території згідного вимог діючого 

законодавства 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   750,0   750,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 1.3.2.8 

2 Назва технічного завдання 
Виготовлення генеральних планів та планів зонування сільських 

населених пунктів 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.3 Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка 

залучення інвестицій 2.3.1 Проведення оцінки інвестиційного 

потенціалу регіонів та забезпечення формування галузевих 

пріоритетів на основі власних конкурентних переваг з 

урахуванням затвердженої документації просторового планування  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

1.3.2 Розробка інвестиційного паспорту та розвиток 

співробітництва між потенційними інвесторами та громадою 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Відсутність містобудівної документації  по населених пунктах 

сільських територій, неможливість надання дозвільних 

документів на будівництво об’єктів 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Виготовлено 2 генеральних планів та планів зонування 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Отримання містобудівної документації з врахуванням  вимог 

містобудівного законодавства, Земельного Кодексу та інших 

нормативних актів. Врахування звернень та зауважень, 

можливість реалізації містобудівних проектів, проектів 

детального планування території. 

9 Основні заходи технічного завдання 
Збір вихідних даних, проведення тендеру, розробка містобудівної 

документації 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         
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  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   850,0   850,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 1.3.2.9 

2 Назва технічного завдання 
Виготовлення паспортів водних об'єктів (ставків) на території 

Роменської міської ради 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.3 Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка 

залучення інвестицій 2.3.2 Сприяння застосуванню доступних на 

регіональному та місцевому рівні засобів стимулювання 

інвесторів: підключення до мереж, забезпечення під'їзних шляхів, 

надання земельних ділянок у порядку, визначеному земельним 

законодавством, приміщеню тощо 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

1.3.2 Розробка інвестиційного паспорту та розвиток 

співробітництва між потенційними інвесторами та громадою 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Необхідність приведення документації на водні об’єкти у 

відповідність нормам чинного законодавства; пошук джерел 

додаткових надходжень до бюжету від оренди ставків 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Планується виготовити у 2022 р. - 22 паспорти водних об’єктів, у 

2023 р. - 11 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Ефективне використання водних об'єктів 

9 Основні заходи технічного завдання 
Виготовлення паспортів водних об'єктів (ставків) на території 

Роменської міської ради 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   400,0 200,0 600,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 1.3.3.1 

2 Назва технічного завдання 
Забезпечення діяльності Інформаційного пункту підприємців 

(ІПП) на базі ЦНАП 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.2.1 Розвиток підприємництва 2.2.1.5 Поширення практики 

утворення в регіонах центрів підтримки підприємництва на базі 

центрів надання адміністративних послуг у вигляді безоплатного 

отримання інформації та консультацій для підприємців, а також 

для осіб, які планують започаткувати власну справу.  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

1.3.3 Підтримка розвитку малого та серерднього підприємництва, 

його експортної спроможності та виходу виробленої продукції на 

нові ринки 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Відсутність інформаційних послуг для малого та середнього 

підприємництва в  громаді 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Надання до 20 видів безкоштовних консультаційних та 

інформаційних послуг суб’єктам господарювання, для фізичних 

підприємців та інших осіб у сфері підприємництва та бізнесу  

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Надання безкоштовних інформаційних послуг щодо створення та 

функціонування бізнесу; створення умов для інформаційних 

кампаній із залучення мешканців громади до започаткування 

малого та середнього бізнесу; допомога підприємцям в залученні 

державних та міжнародних інвестицій; проведення навчальних 

кейсів для розвитку підприємництва. 

9 Основні заходи технічного завдання 

Облаштування в приміщенні ЦНАП місця для ІПП; придбання 

комп’ютерної техники, меблів та обладнання для діяльності ІПП; 

виготовлення інформаційних матеріалів; підвищення кваліфікації 

консультантів ІПП           

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         
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  місцевий бюджет   50,0 50,0 100,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 1.3.3.2 

2 Назва технічного завдання 

Надання суб’єктам малого підприємництва часткової 

компенсації сплачених відсотків за кредитами відповідно до 

Порядку використання коштів Роменської  міської 

територіальної громади, передбачених для надання часткової 

компенсації  сплачених відсотків за кредитами, отриманими 

суб’єктами малого підприємництва у державних банківських 

установах 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.2.1 Розвиток пыдприэмництва 2.2.1.1 Забезпечення виконання 

програм фінансової підтримки мікро- та малого підприємництва 

шляхом надання доступних кредитів 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

1.3.3 Підтримка розвитку малого та середнього підприємництва, 

його експортної спроможності та виходу виробленої продукції 

на нові ринки 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої спрямоване 

технічне завдання 

Відсутність достатнього обсягу фінансових ресурсів для 

забезпечення інвестиційних та обігових потреб підприємництва 

є однією з найбільш складних проблем на шляху розвитку 

підприємництва. Існує низка чинників, які заважають суб’єктам 

підприємництва використовувати ці ресурси, а саме: відсутність 

майна, яке може бути прийняте як ліквідна застава для 

забезпечення гарантій повернення кредиту; складна процедура 

отримання банківського кредиту, довгі строки прийняття рішень 

про надання кредитів; регулярна потреба в малих кредитах для 

поповнення оборотних коштів. Проект реалізовуватиметься у 

рамках  Національної програми сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Збільшення надходжень до бюджету від діяльності малого 

бізнесу на 20% 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього 

підприємництва за рахунок коштів бюджету міської 

територіальної громади.   

9 Основні заходи технічного завдання 

Створення сприятливого регуляторного середовища на 

місцевому рівні для суб´єктів підприємництва; залучення 

інвестицій у сферу малого підприємництва; збільшення 

чисельності зайнятих у малому бізнесі, за рахунок створення 

нових робочих місць суб’єктами підприємництва (в т.ч. 

фізичними особами); збільшення надходжень до бюджету від 

діяльності малого бізнесу на 20%; пошук позабюджетних 

джерел фінансових ресурсів на здійснення бізнес –проектів 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   150,0 150,0 300,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 1.4.2.1  

2 Назва технічного завдання 
Реконструкція Міського парку культури і відпочинку ім. Т. Г. 

Шевченка 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.14 Створення умов для ефективного використання 

економічного потенціалу культурної спадщини 1.4.14.11 

Створення умов для підвищення туристичної привабливості 

міст, сіл та селищ з огляду на його історико-культурну 

спадщину з використанням інтерактивних методів та 

інфраструктури для осіб з інвалідністю 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

1.4.2 Створення умов ефективного використання економічного 

потенціалу територій природно-заповідного фонду та об'єктів 

культурної спадщини 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада  
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6 
Опис проблеми, на вирішення якої спрямоване 

технічне завдання 

У центральній  частині  міста  Ромни функціонує Міський парк 

культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. Територію парку 

загальною площею 11,3 га визначено пам’яткою садово-

паркового мистецтва місцевого значення «Роменський». 

Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України» парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва належать 

до земель природно-заповідного фонду. Парк має велике 

значення як центр масового відпочинку та дозвілля не тільки для 

мешканців, а і для гостей Роменської громади. Розвиток парку 

необхідно розглядати в контексті загального розвитку території 

громади, містобудування, зеленого будівництва, збереження 

нерухомої культурної спадщини. На даний час у міському парку 

спостерігається нерозвинена інфраструктура, незадовільний стан 

елементів благоустрою та зелених насаджень, відсутність 

об’єктів безпеки та доступності для маломобільних верств 

населення (зокрема, пішохідних доріжок і спусків), що не 

відповідає сучасним вимогам.  

Обладнання має великий відсоток зносу, адміністративна 

будівля та атракціон потребують реконструкції, існуючі зелені 

насадження необхідно постійно утримувати та відновлювати, 

загальна територія парку як об’єкт природно-заповідного фонду 

потребує постійного спеціалізованого догляду та 

обслуговування.  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Облаштування благоустрою на  11,3 га території міського парку, 

збільшення відвідування мешканцями  та гостями громади  

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Проведення реконструкції архітектурно-ландшафтної 

інфраструктури парку за сучасними вимогами, його збереження 

і розвиток як центру відпочинку та пам’ятки садово-паркового 

мистецтва природно-заповідного фонду, організація 

привабливого природного середовища для спортивно-

культурного дозвілля та відпочинку мешканців. 

9 Основні заходи технічного завдання 

В рамках заходів проекту планується виготовлення проектно-

кошторисної документації реконструкції Міського парку 

культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, впровадження 

дизайнерських рішень з благоустрою паркової зони тощо  

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   1 000,0   1 000,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби)  

 
1 Номер технічного завдання 1.4.3.1 

2 Назва технічного завдання 

Створення багатофункціонального центру (туристично-

інформаційного, культурно-мистецького); виготовлення ПКД 

реконструкції будівлі колишнього Роменського духовного 

училища по вул. Монастирська, 4 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.3 Підвищення інвестиційної привабливості територій, 

підтримка залучення інвестицій 2.3.8 Запровадження механізму 

стимулювання реставрації та ревіталізації об'єктів культурної 

спадщини, вивчення елементів нематеріальної культурної 

спадщини, як інвестиційно привабливих ресурсів для розвитку 

легкої та харчової промисловості, а також сфери гостинності 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

1.4.3 Промоція та впровадження інноваційних туристичних 

продуктів 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої спрямоване 

технічне завдання 

З метою кращої організації туристичного руху в громаді 

пропонується створити багатофінкціональний туристично-

інформаційний центр, що виконуватиме функцію візит-центру, 

який допоможе туристам зорієнтуватися щодо найцікавіших 

локацій та подій у Роменській міській територіальній громаді. 

Недостатній рівень наявності вичерпної інформації щодо 

туристичної дестинації; відсутність допомоги туристам щодо 

інформованості про заклади гостинності та туристичні продукти 

громади; неефективне використання економічного потенціалу 

територій природно-заповідного фонду та об'єктів культурної 

спадщини; відсутність заходів промоції туристичних напрямів 

для залучення потенційних туристів.    
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7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Збільшення обсягів та якості надання туристичних послуг, як 

підґрунтя поліпшення показників соціально-економічного 

розвитку Роменської міської територіальної громади; 

 поліпшення позитивного іміджу громади, як туристичного 

центру Сумщини 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Розкриття внутрішнього потенціалу громади, в тому числі 

визначення "магнітів" для розвитку туризму; ефективне 

функціонування туристично-інформаційного центру; створення 

привабливих комплексних туристичних продуктів; 

систематизування та промоція в одному просторі актуальної та 

вичерпної інформації щодо привабливості ресурсів туристичної 

дестинації; популяризація свідомості захисту довкілля та 

раціонального використання природно-заповідного фонду; 

залучення жителів громади до активного просування 

туристичних напрямів; сприяння реконструкції, реставрації, 

ремонту об'єктів культурної спадщини; формування бренду 

громади як привабливого туристичного об'єкту. У ході реалізації 

проекту планується виготовлення проектно - кошторисної 

документації з реконструкції нежитлової будівлі колишнього 

духовного училища за адресою: м. Ромни, вул. Монастирська, 4 

з подальшим багатофункціональним використанням, можливим 

створенням культурно-мистецького центру 

9 Основні заходи технічного завдання 

Формування робочої групи зі створення туристично-

інформаційного центру; визначення основних функцій, напрямів 

діяльності та задач центру; створення реєстру об'єктів природно-

заповідного фонду (у т.ч. урочища "Огнівщина"), культурної 

спадщини та інших пам'яток; укладання договорів про 

співпрацю із підприємствами та закладами у сфері туристичного 

напряму; дослідження інфраструктури та туристичного 

потенціалу; розробка та виготовлення промоційних матеріалів та 

налагодження системи комунікації з туристами; проведення 

будівельних робіт (реконструкції, реставрації, ремонту) об'єктів; 

розробка туристичних продуктів. Виготовлення проєктно-

кошторисної документації на реконструкцію або капітальний 

ремонт приміщення пам’ятки архітектури будівлі колишнього 

"Роменського духовного училища" 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку   1 000,0   1 000,0 

  
інші джерела (субвенція на реставрацію 

пам’яток архітектури) 
    10 000,0 10 000,0 

  місцевий бюджет   100,0   100,0 

  інші джерела (грантові програми тощо)   900,0   900,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 

4.2 Технінчі завдання Програми 2. Підвищення якості життя та забезпечення 

охорони довкілля 

 
1 Номер технічного завдання 2.1.1.1 

2 Назва технічного завдання Капітальний ремонт ліфтового господарства   

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3 Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.9 Забезпечення 

надання державної і муніципальної фінансової підтримки 

модернізації об’єктів житлово-комунального господарства, 

зокрема із застосуванням механізму енергосервісу, планування 

та реалізація проектів підвищення енергоефективності 

громадських будівель.  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.1. Будівництво, модернізація, капітальний ремонт об`єктів 

житлово-комунального господарства   

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Проведення експертних обстежень та капітальних ремонтів 

кожні 4 роки. Під час проведення зазначених заходів 

користування ліфтом недоступне протягом періоду від 6 місяців і 

більше.    

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
 Повна заміна  ліфтових обладнань в 2х підїздах кожного року. 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Гарантійний термін протягом 25 років 

9 Основні заходи технічного завдання Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її 
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експертизи.  Виконання капітального ремонту із повною заміною 

ліфтового обладнання  

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   2 836,4 2 836,4 5 672,7 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.2.1 

2 Назва технічного завдання 

Реконструкція котельні за адресою: місто Ромни, вулиця 

Монастирська, 6  (будівництво мінікотельні за адресою: місто 

Ромни, вулиця Гостиннодвірська; КП "Ромникомунтепло" РМР) 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3 Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.3 Впровадження 

енергоефективних заходів та технологій у секторах транспорту, 

промисловості, будівництва тощо 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.2 Впровадження технологій енергоефективності та 

застосування альтернативних джерел енергії 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Зменшення споживання природного газу, зменшення втрат 

теплової енергії в мережах   

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Зменшення споживання природного газу до 20% на місяць, 

зменшення втрат теплової енергії в мережах   

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Отримання  якісної послуги у вигляді теплової енергії для потреб 

опалення мікрорайону 

9 Основні заходи технічного завдання 
Розробка проектної документації, будівництво мінікотельної з 

урахуванням проекту на підключення до газопостачання 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет     2 000,0 2 000,0 

  інші джерела (власні кошти підприємства)     2 556,4 2 556,4 

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.2.2 

2 Назва технічного завдання 

Реконструкція котельні за адресою: місто Ромни, вулиця 

Сумська,1 (проєкт, котел, диспетчеризація і автоматизація 

котельної; КП "Ромникомунтепло" РМР) 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3 Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.3 Впровадження 

енергоефективних заходів та технологій у секторах транспорту, 

промисловості, будівництва тощо 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.2 Впровадження технологій енергоефективності та 

застосування альтернативних джерел енергії 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Відсутність кваліфікованого навченого персоналу, зменшення 

споживання природного газу  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Зменшення споживання природного газу до 15% на місяць, 

зменшення витрат на заробітну плату, незалежність від 

людського фактору (лікарняні, кваліфікація) 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Отримання  якісної послуги у вигляді теплової енергії для потреб 

опалення мікрорайону 

9 Основні заходи технічного завдання Розробка проектної документації, реконструкція котельної 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет         

  інші джерела (власні кошти підприємства)   
 

1 967,5 1 967,5 

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.2.3 
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2 Назва технічного завдання 

Реконструкція котельні за адресою: місто Ромни, вулиця 

Свободи, 28 (проект, котел, диспетчеризація і автоматизація 

котельної; КП "Ромникомунтепло" РМР) 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3 Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.3 Впровадження 

енергоефективних заходів та технологій у секторах транспорту, 

промисловості, будівництва тощо 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.2 Впровадження технологій енергоефективності та 

застосування альтернативних джерел енергії 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Відсутність кваліфікованого навченого персоналу, зменшення 

споживання природного газу  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Зменшення споживання природного газу котельнею до 15% на 

місяць, зменшення витрат на заробітну плату, незалежність від 

людського фактору (лікарняні, кваліфікація) 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Отримання  якісної послуги у вигляді теплової енергії для потреб 

опалення мікрорайону 

9 Основні заходи технічного завдання Розробка проектної документації, реконструкція котельної 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет         

  інші джерела (власні кошти підприємства)   
 

1 967,5 1 967,5 

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.2.4 

2 Назва технічного завдання 
Реконструкція котельні за адресою: місто Ромни, вулиця 

Пушкіна, 9 (проєкт, котел; КП "Ромникомунтепло" РМР) 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3 Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.3 Впровадження 

енергоефективних заходів та технологій у секторах транспорту, 

промисловості, будівництва тощо 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.2 Впровадження технологій енергоефективності та 

застосування альтернативних джерел енергії 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 
Зменшення споживання природного газу  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Зменшення споживання природного газу котельнею до 15% на 

місяць, зменшення питомої витрати палива 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Отримання  якісної послуги у вигляді теплової енергії для потреб 

опалення мікрорайону 

9 Основні заходи технічного завдання Розробка проектної документації, реконструкція котельної 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   
 

2 989,5 2 989,5 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.2.5 

2 Назва технічного завдання 

Капітальний ремонт магістральної тепломережі  від котельні по 

вул. Пушкіна, 9. (Проведення будівельно-монтажних робіт з  

заміни тепломережі у мінватному покритті на  нові сучасні 

попередньо ізольовані трубопроводи; КП "Ромникомунтепло" 

РМР)  

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3 Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.3 Впровадження 

енергоефективних заходів та технологій у секторах транспорту, 

промисловості, будівництва тощо 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.2 Впровадження технологій енергоефективності та 

застосування альтернативних джерел енергії 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Зменшення втрат у тепловій мережі, зменшення споживання 

природного газу  
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7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Зменшення втрат у тепловій мережі, зменшення споживання 

природного газу  

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Отримання  якісної послуги у вигляді теплової енергії для потреб 

опалення мікрорайону 

9 Основні заходи технічного завдання Розробка проектної документації, реконструкція котельної 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет         

  інші джерела (власні кошти підприємства)     850,0 850,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.2.6 

2 Назва технічного завдання 

Капітальний ремонт тепломережі від котельні за адресою: м. 

Ромни, вул. Щербакова, 14, КП "Ромнитеплосервіс" РМР 

(Проведення будівельно-монтажних робіт з  заміни тепломережі 

у мін ватному покритті на  нові сучасні попередньоізольовані 

трубопроводи ) 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3 Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.3 Впровадження 

енергоефективних заходів та технологій у секторах транспорту, 

промисловості, будівництва тощо 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.2 Впровадження технологій енергоефективності та 

застосування альтернативних джерел енергії 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Зменшення втрат у тепловій мережі, зменшення споживання 

природного газу  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Зменшення втрат у тепловій мережі, зменшення споживання 

природного газу  

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Отримання  якісної послуги у вигляді теплової енергії для потреб 

опалення мікрорайону 

9 Основні заходи технічного завдання Розробка проектної документації,  заміна тепломережі 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет     97,5 97,5 

  інші джерела (зазначити)   321,5   321,5 

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.2.7 

2 Назва технічного завдання 

Капітальний ремонт  тепломережі  від котельні за адресою: м. 

Ромни, вул. Полтавська, 121, КП "Ромнитеплосервіс" РМР 

(Проведення будівельно-монтажних робіт з  заміни тепломережі 

у мін ватному покритті на  нові сучасні попередньоізольовані 

трубопроводи) 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3 Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.3 Впровадження 

енергоефективних заходів та технологій у секторах транспорту, 

промисловості, будівництва тощо 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.2 Впровадження технологій енергоефективності та 

застосування альтернативних джерел енергії 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Зменшення втрат у тепловій мережі, зменшення споживання 

природного газу  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Зменшення втрат у тепловій мережі, зменшення споживання 

природного газу  

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Отримання  якісної послуги у вигляді теплової енергії для потреб 

опалення міркорайону 

9 Основні заходи технічного завдання Розробка проектної документації,  заміна тепломережі 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет     60,8 60,8 

  інші джерела (зазначити)         
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11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.2.8 

2 Назва технічного завдання 

Капітальний ремонт тепломережі  від котельні за адресою: м. 

Ромни, вул. Прокопенка, 43, КП "Ромнитеплосервіс" РМР 

(Проведення будівельно-монтажних робіт із заміни тепломережі 

у мін ватному покритті на  нові сучасні попередньоізольовані 

трубопроводи в оболочці " Тандем") 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3 Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.3 Впровадження 

енергоефективних заходів та технологій у секторах транспорту, 

промисловості, будівництва тощо 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.2 Впровадження технологій енергоефективності та 

застосування альтернативних джерел енергії 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Зменшення втрат у тепловій мережі, зменшення споживання 

природного газу  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Зменшення втрат у тепловій мережі, зменшення споживання 

природного газу  

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Отримання  якісної послуги у вигляді теплової енергії для потреб 

опалення міркорайону 

9 Основні заходи технічного завдання Розробка проектної документації,  заміна тепломережі 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет         

  інші джерела (зазначити)     146,0 146,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.2.9 

2 Назва технічного завдання 

Капітальний ремонт тепломереж  від котельні  за адресою: м. 

Ромни, вул. Київська, КП "Ромнитеплосервіс" РМР (Проведення 

будівельно-монтажних робіт із заміни тепломережі у мінватному 

покритті на нові сучасні трубопроводи у шитому поліетилені 

"Тандем") 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3 Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.3 Впровадження 

енергоефективних заходів та технологій у секторах транспорту, 

промисловості, будівництва тощо 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.2 Впровадження технологій енергоефективності та 

застосування альтернативних джерел енергії 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Зменшення втрат у тепловій мережі, зменшення споживання 

природного газу  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Зменшення втрат у тепловій мережі, зменшення споживання 

природного газу  

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Отримання  якісної послуги у вигляді теплової енергії для потреб 

опалення мікрорайону 

9 Основні заходи технічного завдання Розробка проектної документації,  заміна тепломережі 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   150,0   150,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.2.10 

2 Назва технічного завдання 

Встановлення вітрогенератора  на  котельні за адресою: м. 

Ромни, вул. Щербакова, 14 КП "Ромнитеплосервіс" РМР 

(Проведення будівельно-монтажних робіт з  встановленням 

вітряка) 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3 Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.3 Впровадження 

енергоефективних заходів та технологій у секторах транспорту, 

промисловості, будівництва тощо 
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4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.2 Впровадження технологій енергоефективності та 

застосування альтернативних джерел енергії 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої спрямоване 

технічне завдання 
Зменшення споживання природного газу  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
 Зменшення споживання природного газу  

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Отримання  якісної послуги у вигляді теплової енергії для потреб 

опалення міркорайону 

9 Основні заходи технічного завдання Розробка проектної документації,  заміна тепломережі 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   750,0 750,0 1 500,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.3.1 

2 Назва технічного завдання 

Придбання навантажувача MANITOU MT-X 733 для  КП 

"Комбінат комунальних підприємств" РМР, вул. Залізнична,125, 

м. Ромни 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3 Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.3 Впровадження 

енергоефективних заходів та технологій у секторах транспорту, 

промисловості, будівництва тощо 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.3.  Покращення благоустрою населених пунктів, у тому числі 

модернізація мережі вуличного освітлення 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої спрямоване 

технічне завдання 

У сучасних  економічних  умовах  для  забезпечення  виконання  

власних статутних  завдань  підприємство потребує  залучення 

додаткового  фінансування,  яке  сприятиме  стабілізації та 

покращенню його  фінансово-господарської  діяльності,  

покращенню  стану  розрахунків, забезпеченню повного і 

своєчасного внесення платежів до бюджету, оновленню 

технічної бази.  Підприємство обслуговує територію, яка суттєво 

збільшилася за рахунок приєднання до міста Ромни сільських 

територій після проведення децентралізації. 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

КП "Комбінат комунальних підприємств" РМР на своєму балансі 

має автопідйомник  ГАЗ-3306. Але даний автомобіль вже є 

застарілим. MANITOU MT-X 733 завдяки поєднанню 

фронтального вильоту та висоти подачі забезпечують більш 

ефективну роботу зі штабелями, насипними вантажами, 

контейнерами тощо. Телескопічна стріла навантажувача 

забезпечує доступ на значні висоти та відстані, у тому числі 

через перешкоди, що суттєво полегшить обпиловку дерев. Також 

за допомогою MANITOU MT-X 733 та його вантажопідйомності 

зменшиться час приготування протиожеледної суміші в 2,6 рази 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Забезпечення ефективної роботи підприємства для поліпшення 

умов проживання населення на території Роменської міської 

територіальної громади. 

9 Основні заходи технічного завдання Придбання автотранспорту 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет тис. грн   3 000,0   3 000,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.3.2 

2 Назва технічного завдання 

Капітальний ремонт пішохідних доріжок з улаштуванням 

паркувальних кишень по вулиці Соборна та з улаштуванням 

системи вуличного освітлення по бульвару Т.Г.Шевченка в місті 

Ромни Сумської області   
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3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3 Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.9 Забезпечення 

надання державної і муніципальної фінансової підтримки 

модернізації об’єктів житлово-комунального господарства, 

зокрема із застосуванням механізму енергосервісу, планування та 

реалізація проектів підвищення енергоефективності громадських 

будівель.  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.3. Покращення благоустрою населених пунктів, у тому числі 

модернізація  мережі вуличного освітлення 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої спрямоване 

технічне завдання 

Пішохідна частина знаходиться в незадовільному стані 

(наявність ям та вибоїн, частково зруйновані бордюри або 

відсутні, деформоване металеве огородження)  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

 Модернізація та покращення комунальної інфраструктури міста 

довжиною 510 м. 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Створення сприятливих умов для безпечного руху пішоходів, 

покращення рівня благоустрою території міста, транспортно-

експлуатаційних показників 

9 Основні заходи технічного завдання 

Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення її 

експертизи.  Виконання капітального ремонту пішохідної зони по 

вул. Соборна та б-ру Шевченка  

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   3 495,3 5 460,4 8 955,7 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.4.1 

2 Назва технічного завдання 
Капітальний ремонт водозабірних споруд із застосуванням 

новітніх технологій  (с. Малі Бубни; КП "Міськводоканал" РМР) 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.2.2 Розвиток сільських територій 1.2.2.1 Запровадження 

підтримки інтегрованих проектів розвитку сільських територій, 

обов’язковою складовою яких є забезпечення сільських населених 

пунктів водопостачанням та водовідведенням.  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.4 Забезпечення надійним водопостачанням та 

водовідведенням 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Забезпечення безперебійної роботи функціонуючих 

водопровідних мереж 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Відновлення працездатності, збільшення термінів експлуатації та 

потужності водозабірних споруд,  збільшення обсягів реалізації   

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Покращення якості видобутих питних вод, безперебійне 

функціонування системи водопостачання 

9 Основні заходи технічного завдання Розробка проєктної документації, капітальний ремонт 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  
інші джерела (державна програма "Питна 

вода України") 
    500,0 500,0 

  місцевий бюджет     150,0 150,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби)  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.4.2 

2 Назва технічного завдання 

Упровадження станцій (установок) доочищення питної води із 

застосуванням новітніх технологій   (27  одиниць, КП 

"Міськводоканал" РМР) 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.2.2 Розвиток сільських територій 1.2.2.1 Запровадження 

підтримки інтегрованих проектів розвитку сільських територій, 

обов’язковою складовою яких є забезпечення сільських населених 

пунктів водопостачанням та водовідведенням.  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.4 Забезпечення надійним водопостачанням та 

водовідведенням 
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5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Доведення якості питної води за вмістом заліза до вимог 

ДСанПіН 2.2.4-171-10  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

2742 абонентів сільських населених пунктів отримуватимуть 

послугу, що відповідає вимогам нормативних документів 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Якість питної води відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 за 

вмістом заліза (<= 0,2мг/куб.дм)  

9 Основні заходи технічного завдання Придбання та встановлення 27-и станцій доочищення питної води 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  
інші джерела (державна програма "Питна 

вода України") 
  5 000,0 10 100,0 15 100,0 

  місцевий бюджет         

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.4.3 

2 Назва технічного завдання 
 Реконструкція мереж водовідведення с. Овлаші  (2 лінії, д- 

150мм, загальною протяжністю 3 км; КП "Міськводоканал" РМР) 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.2.2 Розвиток сільських територій 1.2.2.1 Запровадження 

підтримки інтегрованих проектів розвитку сільських територій, 

обов’язковою складовою яких є забезпечення сільських населених 

пунктів водопостачанням та водовідведенням.  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.4 Забезпечення надійним водопостачанням та 

водовідведенням  

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

У  зв'язку із зношенням каналізаційних мереж послуга 

централізованого водовідвдедення мешканцям багатоповерхових 

будинків с.Овлаші не надається. 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

212 мешканців с.Овлаші отримуватимуть послугу з 

централізованого водовідведення. 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище 

9 Основні заходи технічного завдання 
Виготовлення проєктно-кошторисної документації, визначення 

підрядників, проведення закупівель, виконання робіт 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  
інші джерела (державна програма "Питна 

вода України") 
  3 500,0   3 500,0 

  місцевий бюджет   100,0 100,0 200,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби)  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.4.4 

2 Назва технічного завдання 

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

будівництво очисних споруд водовідведення із застосуванням 

новітніх технологій м.Ромни; КП "Міськводоканал" РМР 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3 Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.4 Забезпечення 

запровадження комплексу заходів з розвитку, санації та 

ревіталізації систем централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, забезпечення доступності 

якісних послуг у цій сфері, зокрема шляхом будівництва нових 

систем з використанням новітніх технологій, реконструкції 

існуючих з урахуванням потреб територіальних громад.  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.4 Забезпечення надійним водопостачанням та 

водовідведенням  

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Споруди очисних споруд зношені та морально застарілі, проектна 

потужність очисних споруд завищена. 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Зменшення споживання енергоресурсів 

8 Очікувані якісні результати від реалізації Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище 
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проєктів на виконання технічного завдання 

9 Основні заходи технічного завдання 

Визначення виконавця послуг, проведення закупівель в системі 

електронних закупівель, виконання послуг із виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет     3 600,0 3 600,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.4.5 

2 Назва технічного завдання 

Реконструкція каналізаційних насосних станцій із застосуванням 

новітніх технологій (КНС-1, м.Ромни; КП "Міськводоканал" 

РМР) 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3 Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.4 Забезпечення 

запровадження комплексу заходів з розвитку, санації та 

ревіталізації систем централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, забезпечення доступності 

якісних послуг у цій сфері, зокрема шляхом будівництва нових 

систем з використанням новітніх технологій, реконструкції 

існуючих з урахуванням потреб територіальних громад.  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.4 Забезпечення надійним водопостачанням та 

водовідведенням  

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Будівлі каналізаційних насосних станцій технічно та морально 

зношені. Обладнання насосних станцій застаріле та енергоємне 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Зменшення споживання енергоресурсів на 10% 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Забезпечення безперебійної роботи каналізаційних мереж. 

Забезепечення якісної послуги з централізованого 

водовідведення. Зменшення негативного впливу на навколишнє 

середовище 

9 Основні заходи технічного завдання 
Виготовлення проектно-кошторисної документації, визначення 

виконавців підрядників, проведення закупівель, будівельні роботи 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет: 
 

      

  державний фонд регіонального розвитку   7 000,0   7 000,0 

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   350,0   350,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби)  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.4.6 

2 Назва технічного завдання 

Оснащення лабораторії контролю якості води та стічних вод 

сучасним контрольно-аналітичним обладнанням  (КП 

"Міськводоканал" РМР) 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3 Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.4 Забезпечення 

запровадження комплексу заходів з розвитку, санації та 

ревіталізації систем централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, забезпечення доступності 

якісних послуг у цій сфері, зокрема шляхом будівництва нових 

систем з використанням новітніх технологій, реконструкції 

існуючих з урахуванням потреб територіальних громад.  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.4 Забезпечення надійним водопостачанням та 

водовідведенням  

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

В зв'язку із створенням територіальної громади збільшилася 

кількість артезіанських свердловин, що передані у господарське 

відання підприємству, що призвело до збільшення обсягу робіт 

лабораторії. Обладнання лабораторії потребує осучаснення та 

модернізації. Виникла потреба в облаштуванні бактеріологічної 

лабораторії. 

7 Очікувані кількісні результати від реалізації Збільшення кількості  проведення аналізів питної води та стічних 
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проєктів на виконання технічного завдання вод. Більш детальний моніторинг питної та стічної води. 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Контроль надання якісної послуги з централізованого 

водопостачання з дотриманням нормативних вимог. Контроль 

якісної роботи станції знезалізнення на Процівському водозаборі. 

Контроль гранично допустимих концентрацій в очищених стічних 

водах. Аналіз роботи технологічного процесу очисних споруд. 

9 Основні заходи технічного завдання 

Придбання та облаштування контроль-аналітичного обладнання 

для лабораторії контролю якості води та стічних вод; проведення 

закупівель тощо 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  
інші джерела (державна програма "Питна 

вода України") 
  1 500,0   1 500,0 

  місцевий бюджет   
 

500,0 500,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби)  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.4.7 

2 Назва технічного завдання 
Придбання резервної повітродувки на очисні споруди м.Ромни 

(КП "Міськводоканал" РМР) 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3 Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.4 Забезпечення 

запровадження комплексу заходів з розвитку, санації та 

ревіталізації систем централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, забезпечення доступності 

якісних послуг у цій сфері, зокрема шляхом будівництва нових 

систем з використанням новітніх технологій, реконструкції 

існуючих з урахуванням потреб територіальних громад.  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.4 Забезпечення надійним водопостачанням та 

водовідведенням  

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Споруди очисних споруд зношені та морально застарілі. Для 

безперебійного процесу біологічного очищення стічних вод 

необхідно встановити резервну повітродувку для стабільної 

подачі повітря.  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Зменшення споживання енергоресурсів. Збільшення приросту 

активного мулу в аеротенку. 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. 

Безпербійний біологічний процес очищення стічних вод. 

9 Основні заходи технічного завдання 
Проведення закупівель, придбання та монтаж резервної 

повітродувки на очисні споруди 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  
інші джерела (державна програма "Питна 

вода України") 
  2 000,0   2 000,0 

  місцевий бюджет         

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.4.8 

2 Назва технічного завдання 
Придбання спецтехніки: мулососної машини для КП 

"Міськводоканал" РМР 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3 Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.4 Забезпечення 

запровадження комплексу заходів з розвитку, санації та 

ревіталізації систем централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, забезпечення доступності 

якісних послуг у цій сфері, зокрема шляхом будівництва нових 

систем з використанням новітніх технологій, реконструкції 

існуючих з урахуванням потреб територіальних громад.  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.4 Забезпечення надійним водопостачанням та 

водовідведенням  

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 
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6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

В зв'язку із передачею водопровідно-каналізаційних мереж сіл 

територіальної громади збільшилася протяжність водопровідно-

каналізаційних мереж та водопровідно-каналізаційних колодязів, 

які потребують обслуговування. Існуюча матеріально-технічна 

база застаріла та потребує оновлення. 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Зменшення кількості заторів на каналізаційній мережі. 

Зменшення втрат питної артезіанської  води. 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційних 

мереж. Забезпечення якісної послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення. Зменшення негативного 

впливу на навколишнє середовище. 

9 Основні заходи технічного завдання Проведення закупівель,  придбання спецтехніки 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет         

  
інші джерела ("екологічні" кошти з обласного 

бюджету) 
  2 500,0   2 500,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.4.9 

2 Назва технічного завдання 

Виготовлення проєктно-кошторисної документації  на 

встановлення загальнобудинкових лічильників та їх встановлення 

(КП "Міськводоканал" РМР) 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3 Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.4 Забезпечення 

запровадження комплексу заходів з розвитку, санації та 

ревіталізації систем централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, забезпечення доступності 

якісних послуг у цій сфері, зокрема шляхом будівництва нових 

систем з використанням новітніх технологій, реконструкції 

існуючих з урахуванням потреб територіальних громад.  

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.4 Забезпечення надійним водопостачанням та 

водовідведенням  

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Для виконання Закону України «Про комерційний облік теплової 

енергії та водопостачання» (зі змінами) виникла потреба в 

розробленні проєктно-кошторисної документації та встановленні 

загальнобудинкових лічильників в багатоповерхових будинках 

міста.  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Збільшення реалізації питної води, та об'єму очищуваних стічних 

вод. Зменшення необлікованих втрат води. 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Дотримання вимог законодавства. Точний облік спожитої та 

відведеної води. Зменшення втрат питної води.  

9 Основні заходи технічного завдання 
Проведення закупівель, визначення виконавця послуг на 

виготовлення проєктно-кошторисної документації 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  
інші джерела (державна програма "Питна 

вода України") 
  2 950,0 5 000,0 7 950,0 

  місцевий бюджет   200,0   200,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби)  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.5.1 

2 Назва технічного завдання 
Придбання муніципального автотранспорту для забезпечення 

пасажирських перевезень мешканців Роменської громади 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.2 Розвиток транспортної інфраструктури 1.4.2.2 

Запровадження співфінансування суспільно важливих перевезень 

на автомобільному та залізичному транспорті у приміському та 

міжміському сполученні за маршрутами, що проходять 

територією кількох адміністративно-територіальних одиниць 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.5 Створення умов щодо збереження та відновлення 

(капітального ремонту) доріг та дорожньої інфраструктури, 

поліпшення організації транспортного сполучення 

5 Територія, на яку матиме вплив реалізація Роменська міська територіальна громада 
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проєктів за технічним завданням 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Одним з  питань, яке необхідно вирішити, є придбання 

муніципальних (комунальних) автобусів для забезпечення якісних 

пасажирських перевезень. Рекордно висока вартість метану 

негативно вплинула на стан пасажирських перевезень в нашій 

громаді та спричинила повну зупинку пасажирського 

автотранспорту, який працює на стисненому природному газі 

(метані) та призвела до колапсу транспортної системи 

пасажирських перевезень. Комунальний автотранспорт в громаді 

відсутній, а приватні автоперевізники втрачають сенс займатися 

даним видом підприємницької діяльності. Різке чергове 

підвищення тарифів до економічно-обґрунтованих призведе до 

соціальної напруги в громаді через низьку платоспроможність 

населення. Через систематичні зриви рейсів та порушення умов 

договорів приватними перевізниками ситуація на ринку 

пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального 

користування потребує втручання міської влади і відповідного 

реагування. Придбання міською радою автобусів для 

комунального підприємства «Ромнитранссервіс» дозволить 

покращити стан пасажирських перевезень у громаді. 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Придбання 10 автобусів великої пасажиромісткості для 

забезпечення близько 25% загального обсягу пасажирських 

перевезень на автобусних маршрутах загального користування  

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Поповнення автобусного парку комунального підприємства 

«Ромнитранссервіс» з метою реалізації перевезень з віддалених 

населених пунктів громади; підвищення якості пасажирських 

перевезень для населення громади у відповідності до соціальних 

стандартів; розвиток муніципального пасажирського транспорту 

має стати альтернативою приватним пасажирським перевезенням 

та знизити соціальну напругу в громаді. 

9 Основні заходи технічного завдання 

Придбання 10 автобусів; прийняття автобусів на баланс 

комунального підприємства «Ромнитранссервіс»; оформлення 

дозвільних та реєстраційних документів для організації КП 

«Ромнитранссервіс» діяльності з перевезення пасажирів, 

прийняття відповідних рішень виконкому міської ради та 

укладення договорів; навчання водіїв. 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет         

  
інші джерела (грантові програми, субвенції 

тощо) 
  20 000,0   20 000,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.5.2 

2 Назва технічного завдання 

Придбання  машин дорожніх комбінованих  АТ-МДК-11 на базі 

самоскида МАЗ-6501С5-584-00 для  КП "Комбінат комунальних 

підприємств" РМР, вул. Залізнична,125, м. Ромни 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.2  Розвиток транспортної інфраструктури 1.4.2.3 Розбудова 

мережі якісних автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.5 Створення умов щодо збереження та відновлення 

(капітального ремонту) доріг та дорожньої інфраструктури, 

поліпшення організації транспортного сполучення 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

У сучасних  економічних  умовах  для  забезпечення  виконання  

власних статутних  завдань  підприємство потребує  залучення 

додаткового  фінансування,  яке  сприятиме  стабілізації та 

покращенню його  фінансово-господарської  діяльності,  

покращенню  стану  розрахунків, забезпеченню повного і 

своєчасного внесення платежів до бюджету, оновленню технічної 

бази. Підприємство обслуговує територію, яка суттєво 

збільшилася за рахунок приєднання до міста Ромни сільських 

територій після проведення децентралізації. 
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7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

КП "Комбінат комунальних підприємств" РМР утримував 

протяжність вуличної мережі міста 93,7 км та магістральну 

мережу протяжністю 23,7 км в осінньо-зимовий період та 

санітарне очищення протягом  року.   Завдяки придбанню двох 

машин дорожніх комбінованих  АТ-МДК-11 (піско-розкидальне, 

поливо-мийне, щіточне обладнання, відвал поворотний, тент) на 

базі самоскида МАЗ-6501С5-584-00 підприємство зможе 

утримувати дорожньо-транспортну мережу громади, а саме 

посипання протиожеледною сумішшю в осінньо-зимовий період 

та санітарне очищення у весняно-літній період  протяжністю в 3 

рази більшу.    

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Забезпечення пересування населення між містом Ромни та 

сільськими територіями громади, безперебійне постачання 

продуктів та засобів вжитку на території Роменської міської 

громади, забезпечення освітнього процесу шляхом 

безперебійного підвозу дітей до шкіл. 

9 Основні заходи технічного завдання 

Придбання двох машин дорожніх комбінованих  АТ-МДК-11 на 

базі самоскида МАЗ-6501С5-584-00 ( піско-розкидальне, поливо-

мийне, щіточне обладнання, відвал поворотний, тент)  

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет    3 150,0 3 150,0 6 300,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.5.3 

2 Назва технічного завдання Будівництво автомобільної дороги по вул. Берегова в м. Ромни  

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.2 Розвиток транспортної інфраструктури 1.4.2.3 Розбудова 

мережі якісних автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.5. Створення умов щодо збереження та відновлення 

(капітального ремонту) доріг та дорожньої інфраструктури,  

поліпшення організації транспортного сполучення 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Відсутність твердого покриття призводить до псування 

транспортних засобів, у тому числі рейсових автобусів, створює 

аварійні ситуації та ускладнює доступність для мешканців  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
 Виконано 1.05 км. будівництва дороги з твердим покритття 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Поліпшення благоустрою території громади та транспортного 

сполучення 

9 Основні заходи технічного завдання 

Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення її 

експертизи.  Виконання будівництва дороги з твердим покриттям 

по вулиці Береговій 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   
  

  

  інші джерела (субвенції, залучені кошти)   5 000,0 5 000,0 10 000,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.5.4 

2 Назва технічного завдання Капітальний ремонт дороги по вул. Космонавтів в м. Ромни  

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.2 Розвиток транспортної інфраструктури 1.4.2.3 Розбудова 

мережі якісних автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.5 Створення умов щодо збереження та відновлення 

(капітального ремонту) доріг та дорожньої інфраструктури,  

поліпшення організації транспортного сполучення 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Небезпечні  ділянки дороги призводять до псування транспортних 

засобів, створюють аварійні ситуації та ускладнюють доступність 

для мешканців  

7 Очікувані кількісні результати від реалізації  Відремонтовано 1.4 км. дорожнього покритття 
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проєктів на виконання технічного завдання 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Поліпшення благоустрою території громади та транспортного 

сполучення 

9 Основні заходи технічного завдання 

Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення її 

експертизи.  Проведення капітального  ремонту вулиці 

Космонавтів 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   
  

  

  інші джерела (субвенція, залучені кошти)   6 000,0 8 000,0 14 000,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.5.5 

2 Назва технічного завдання 
Капітальний ремонт автомобільної дороги від с. Калинівка до с. 

Миколаївка 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.2 Розвиток транспортної інфраструктури 1.4.2.3 Розбудова 

мережі якісних автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.5 Створення умов щодо збереження та відновлення 

(капітального ремонту) доріг та дорожньої інфраструктури,  

поліпшення організації транспортного сполучення 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Відсутність твердого покриття призводить до псування 

транспортних засобів, у тому числі рейсових автобусів, створює 

аварійні ситуації та ускладнює доступність для мешканців  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

 Виконання капітального ремонту автомобільної дороги з 

відновленням твердого покриття 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Поліпшення благоустрою території громади та транспортного 

сполучення 

9 Основні заходи технічного завдання 

Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення її 

експертизи. Виконання капітального ремонту автомобільної 

дороги з відновленням твердого покриття від с. Калинівка до с. 

Миколаївка 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   15 000,0 10 000,0 25 000,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.5.6 

2 Назва технічного завдання Капітальний ремонт дороги по вул. Троїцька в м. Ромни  

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.2 Розвиток транспортної інфраструктури 1.4.2.3 Розбудова 

мережі якісних автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.5. Створення умов щодо збереження та відновлення 

(капітального ремонту) доріг та дорожньої інфраструктури,  

поліпшення організації транспортного сполучення 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Небезпечні  ділянки дороги призводять до псування транспортних 

засобів, створюють аварійні ситуації та ускладнюють доступність 

для мешканців  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
 Відремонтовано 2,2 км. дорожнього покритття 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Поліпшення благоустрою території громади та транспортного 

сполучення 

9 Основні заходи технічного завдання 
Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її 

експертизи.  Проведення капітального  ремонту вулиці Троїцька 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   3 000,0 4 000,0 7 000,0 

  інші джерела (зазначити)         
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11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.5.7 

2 Назва технічного завдання Капітальний ремонт дороги по вул. Овсяннікова в м. Ромни  

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.2 Розвиток транспортної інфраструктури 1.4.2.3 Розбудова 

мережі якісних автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.5. Створення умов щодо збереження та відновлення 

(капітального ремонту) доріг та дорожньої інфраструктури,  

поліпшення організації транспортного сполучення 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Небезпечні  ділянки дороги призводять до псування транспортних 

засобів, створюють аварійні ситуації та ускладнюють доступність 

для мешканців  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
 Відремонтовано 2,0 км. дорожнього покритття 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Поліпшення благоустрою території громади та транспортного 

сполучення 

9 Основні заходи технічного завдання 

Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її 

експертизи.  Проведення капітального  ремонту вулиці 

Овсяннікова 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   3 000,0 3 000,0 6 000,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.1.5.8 

2 Назва технічного завдання 

Капітальний ремонт дороги по автобусному маршруту № 6 (вул. 

Прокопенка, вул. Редькіна, вул. Миру, вул. Варчука, вул. 

Гагаріна) в м. Ромни  

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.2 Розвиток транспортної інфраструктури 1.4.2.3 Розбудова 

мережі якісних автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.1.5. Створення умов щодо збереження та відновлення 

(капітального ремонту) доріг та дорожньої інфраструктури,  

поліпшення організації транспортного сполучення 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Небезпечні  ділянки дороги призводять до псування транспортних 

засобів, створюють аварійні ситуації та ускладнюють доступність 

для мешканців  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
 Відремонтовано 1,0 км. дорожнього покритття 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Поліпшення благоустрою території громади та транспортного 

сполучення 

9 Основні заходи технічного завдання 

Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її 

експертизи.  Проведення капітального  ремонтудороги по 

автобусному маршруту № 6 (вул. Прокопенка, вул. Редькіна, вул. 

Миру, вул. Варчука, вул. Гагаріна) в м. Ромни   

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   4 000,0 3 000,0 7 000,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.2.2.1 

2 Назва технічного завдання 
Встановлення системи рентгенівської комп'ютерної томографії 

uCT530 (80 зрізова модифікація) 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.5 Формування доступної та спроможної мережі закладів для 

надання якісних медичних послуг 2.1.5.3 Забезпечення розбудови 

спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх форм 

власності 
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4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.2.2 Модернізація підприємств охорони здоров'я та зміцнення їх 

матеріально-технічної бази, у тому числі забезпечення сучасним 

медичним обладнанням 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

В 2020 році на виконання бюджетної програми «Придбання 

обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони 

здоров'я у госпітальних округах за рахунок коштів, виділених з 

фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками», КНП 

«Роменська ЦРЛ» РМР відправляла належним чином завірені 

документи (заявку та угоди на закупівлю комп'ютерного 

томографа) ДП «Медичні закупівлі України», якому було 

декларовано укласти угоди по закупівлях. КНП «Роменська ЦРЛ» 

РМР як опорний заклад охорони здоров'я зобов'язалося прийняти 

обладнання для забезпечення приймальних відділень відповідно 

до поданої ним заявки до 1 грудня 2020 р. З незрозумілих причин 

постачання комп'ютерного томографу КНП «Роменська ЦРЛ» 

РМР не відбулося. Наявний комп'ютерний томограф поставлено 

КНП «Роменська ЦРЛ» РМР в 2012 році, із-за значної 

завантаженості вже два рази на довготривалий термін виходив з 

ладу. В зв’язку з розповсюдженням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 щоденна 

завантаженість збільшилась в декілька разів 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Близько 10000 досліджень в рік 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Укомплектування відділення невідкладних станів системою 

рентгенологічної діагностики дасть змогу надавати медичну 

допомогу відповідно до стандартів якості, протоколів обстеження, 

діагностувати складну патологію в короткий термін, спрощує 

маршрут пацієнтів, прискорює своєчасність призначення 

необхідного лікування. 

9 Основні заходи технічного завдання 
Закупівля системи рентгенівської комп'ютерної томографії 

uCT530 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  

інші джерела (Міністерством охорони здоров я 

впроваджено зі Світовим банком проєкт 

«Поліпшення охорони здоров я на службі у 

людей». КНП «Роменська ЦРЛ» РМР 

включено в список відібраних закладів.)* 

 
13 300,0   13 300,0 

  місцевий бюджет         

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.2.2.2 

2 Назва технічного завдання 

Капітальний ремонт будівлі КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Сумська 

обл., м. Ромни, вул. Горького, 99 (елементи енергозбереження) 

(дитяча поліклініка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*(проєкт був обраний для подальшої підтримки в рамках 

Ініціативи з проектів муніципального партнерства Програми "U-

LEAD з Європою") 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.5 Формування доступної та спроможної мережі закладів для 

надання якісних медичних послуг 2.1.5.3 Забезпечення розбудови 

спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх форм 

власності 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.2.2 Модернізація підприємств охорони здоров'я та зміцнення їх 

матеріально-технічної бази, у тому числі забезпечення сучасним 

медичним обладнанням 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 
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6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Будівля поліклініки передана на баланс та в оперативне 

управління КНП «Роменська ЦРЛ» РМР в зв'язку з припиненням 

(ліквідацією) ДЗ "Лінійна поліклініка станції Ромни СТГО 

"Південна залізниця" рішенням четвертої сесії Роменської міської 

ради від 24.12.2015. Потреба у капітальному ремонті приміщення 

є гострою. Необхідно, щоб медичні працівники мали змогу 

виконувати свої функції у відповідності до санітарно-

епідеміологічних вимог; потрібно створити комфортні умови для 

дітей, які перебуватимуть на амбулаторному прийомі, для 

відкриття відділення реабілітації дітей від трьох років з  

ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи.  

Останній ремонт проводився  в 90-х роках. В функціонуючій 

дитячій поліклініці багато  незручностей для дітей та їх батьків – 

відсутні елементарні гігієнічні умови для дітей (гігієнічні кімнати, 

туалети),  неможливе проведення реабілітації дітей з 

інвалідністю. Згідно із підписанням пакету послуг з НСЗУ про 

реабілітацію дітей від 3 років із захворюваннями нервової 

системи та опорно-рухової системи (всього на диспансерному 

обліку дітей із неврологічною патологією – 519 осіб, дітей із 

ураженням порно-рухової системи – 601 осіб) необхідно створити 

умови для проведення реабілітаційних послуг для дітей із даними 

захворюваннями. Дитяча поліклініка КНП «Роменська ЦРЛ» РМР  

обслуговує близько 12000 дітей регіону.  Основним  

енергоресурсом,  який споживає дитяча поліклініка,  є природний 

газ. Приміщення поліклініки характеризується значними 

тепловими втратами через огороджуючі конструкції в зимовий 

період, тому необхідно створити відповідний мікроклімат та 

комфортні умови перебування пацієнтів. Температурний режим 

підтримується за рахунок опалення електричними тепловими 

конвекторами. Температура у приміщенні у зимовий період 

складає 14°С. Будівля потребує утеплення, заміни вікон і заміни 

опалювальної системи із встановленням нового котла. Також у 

дощову погоду періодично протікає дах. Кабінети лікарів, 

реєстратура оснащені комп'ютерною технікою (згідно договору з 

НСЗУ), а електрична проводка є застарілою та непридатною до 

експлуатації та потребує заміни оскільки може призвести до 

пошкодження дороговартісної техніки. У 2020 році Роменський 

район укрупнено і до його складу ввійшли Недригайлівський, 

Липово-Долинський, частково Буринський райони. На території 

Роменського району розташовані 8 територіальних громад : 

Роменська, Андріяшівська, Хмелівська, Недригайлівська, 

Вільшанська, Коровинська,  Липово-Долинська, Синівська. 

Кількість населення, яке обслуговує КНП «Роменська ЦРЛ» РМР, 

становить  110,4 тис. осіб. 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Зменшення видатків з бюджету громади на проведення щорічного 

ремонту. Реалізація проєкту дасть можливість оптимізувати 

видатки бюджету громади на утримання закладу та енергетичні 

ресурси; підвищити енергоефективність; створити комфортні 

умови для отримання медичної допомоги вторинного рівня для 

12000 дітей з 8 територіальних громад: Роменської, 

Андріяшівської, Хмелівської, Недригайлівської, Вільшанської, 

Коровинської, Липово-Долинської, Синівської. Очікується 

зменшення видатків бюджету громади на енергетичні ресурси та 

проведення щорічного ремонту. 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Забезпечення дитячого населення доступною якісною, 

кваліфікованою медичною допомогою; покращення матеріально-

технічної бази КНП «Роменська ЦРЛ» РМР, поліпшення стану 

здоров’я дитячого населення регіону. Підвищення  рівня  

енергозбереження. Поліпшення  естетичного  вигляду  будівлі. 

Приведення  до  відповідних  температурних показників  

приміщень. Створення комфортних  умов  для пацієнтів  та  

медпрацівників. 

9 Основні заходи технічного завдання 

 Улаштування покрівлі з полівінілхлоридних мембран, 

улаштування водостічних труб, утеплення горищного перекриття,  

встановлення металопластикових вікон та дверей, упорядження 

фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з 

опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт» 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку   9 203,0   9 203,0 

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет (співфінансування)   1 022,3   1 022,3 

  інші джерела (зазначити)         
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11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби)  

 
1 Номер технічного завдання 2.2.2.3 

2 Назва технічного завдання 
Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КНП 

«Роменська ЦРЛ» РМР, б-р Московський, 24 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.5 Формування доступної та спроможної мережі закладів для 

надання якісних медичних послуг 2.1.5.3 Забезпечення розбудови 

спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх форм 

власності 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.2.2 Модернізація підприємств охорони здоров'я та зміцнення їх 

матеріально-технічної бази, у тому числі забезпечення сучасним 

медичним обладнанням 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Будівля введена в експлуатацію в 1973 році, капітальний ремонт  

не проводився жодного разу, є невідповідність приміщень, в т.ч. 

боксів  для хворих з карантинними інфекціями, сучасним 

вимогам. Для забезпечення вимог по наданню медичних послуг за 

договором з НСЗУ по наданню стаціонарної допомоги пацієнтам з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19 та для ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з поширенням  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Підвищення енергоефективності, виконання енергозберігаючих 

заходів 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Удосконалення якості надання медичної допомоги, створення 

належних умов праці, забезпечення дотримання санітарних норм, 

виконання енергозберігаючих заходів. Створення належних умов 

в боксах інфекційного відділення для лікування хворих з 

карантинними інфекціями, виконання вимог припису 

Держпродспоживслужби щодо санітарного законодавства 

9 Основні заходи технічного завдання 
 Капітальний ремонт боксів, утеплення, проведення сантехнічних 

робіт, проведення внутрішніх оздоблювальних робіт 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку 
 

      

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет       
 

  
інші джерела (власні кошти КНП «Роменська 

ЦРЛ» РМР ) 
2 536,9 8 000,0 2 544,9 13 081,8 

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.2.2.4 

2 Назва технічного завдання 
 Капітальний ремонт прибудови Головного корпусу №1 КНП 

«Роменська ЦРЛ» РМР, м. Ромни, б-р Московський, 24  

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.5 Формування доступної та спроможної мережі закладів для 

надання якісних медичних послуг 2.1.5.3 Забезпечення розбудови 

спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх форм 

власності 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.2.2 Модернізація підприємств охорони здоров'я та зміцнення їх 

матеріально-технічної бази, у тому числі забезпечення сучасним 

медичним обладнанням 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Виконання вимог Плану пріоритетних дій Уряду відповідно до 

Наказу МОЗ України від 01.06.2009 р. №370 «Про Єдину систему 

надання екстреної медичної допомоги» 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Площа прибудови 668,11 м2, площа упорядження фасаду 421,3 м2 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Удосконалення якості надання медичної допомоги населенню, 

створення належних умов праці, забезпечення дотримання 

санітарних норм, виконання енергозберігаючих заходів. 

Поліпшення естетичного вигляду, дотримання температурного 

режиму. 

9 Основні заходи технічного завдання 

Демонтаж керамічної плитки і віконних відливів, утеплення 

фасаду, улаштування зовнішніх відкосів, відливів, улаштування 

вимощення, фарбування фасаду 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         
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  місцевий бюджет         

  
інші джерела (власні кошти КНП «Роменська 

ЦРЛ» РМР )* 
1 856,4     1 856,4 

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.2.2.5 

2 Назва технічного завдання 

Капітальний ремонт системи централізованої подачі кисню (з 

встановленням кріоциліндрів) у головному корпусі № 1 КНП 

«Роменська ЦРЛ» РМР за адресою м. Ромни, бул.  Московський, 

24 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.5 Формування доступної та спроможної мережі закладів для 

надання якісних медичних послуг 2.1.5.3 Забезпечення розбудови 

спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх форм 

власності 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

2.2.2 Модернізація підприємств охорони здоров'я та зміцнення їх 

матеріально-технічної бази, у тому числі забезпечення сучасним 

медичним обладнанням 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

На виконання протокольного рішення за результатами 

селекторної наради під головуванням Заступника Керівника 

Офісу Президента України К. Тимошенка, відповідного листа 

голови Сумської ОДА Д. Живицького "Про виконання 

протокольного доручення" для здійснення робіт з монтажу систем 

централізованого киснепостачання всіх ліжко-місць, які визначені 

для надання допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Забезпечення надання медичної допомоги згідно вимог 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Забезпечення виконання вимог МОЗ, НСЗУ при ускладненні 

ситуації з коронавірусом 

9 Основні заходи технічного завдання 

Придбання 1 кріоциліндра на 3000 л., 1 кріоциліндра на 499 л. 

Виготовлення проектно-кошторисної документації для 

встановлення кріоциліндра. Придбання 2 кріоциліндрів: 1 - 3000л, 

2 - 499 л. Встановлення кисневої лінії:4 поверх, 3 поверх, 1 поверх 

(71 точка) та підключення до кисневої станції. 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити) 1 757,3     1 757,3 

  місцевий бюджет         

  
інші джерела (власні кошти КНП "Роменська 

ЦРЛ"РМР)* 
1 561,5     1 561,5 

11 
інша інформація щодо технічного завдання (за 

потреби)  

 
1 Номер технічного завдання 2.2.2.6 

2 Назва технічного завдання 
Забезпечення системою високопотокової оксигенотерапії КНП 

«Роменська ЦРЛ» РМР  

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.5 Формування доступної та спроможної мережі закладів для 

надання якісних медичних послуг 2.1.5.3 Забезпечення розбудови 

спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх форм власності 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

2.2.2 Модернізація підприємств охорони здоров'я та зміцнення їх 

матеріально-технічної бази, у тому числі забезпечення сучасним 

медичним обладнанням 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

В КНП «Роменська ЦРЛ» РМР немає критично необхідного 

обладнання для забезпечення надання медичної допомоги хворим з 

діагнозом COVID-19. Ліжковий фонд інфекційних ліжок для 

лікування COVID-19 в КНП «Роменська ЦРЛ» РМР - 70, в т.ч. - 5 

ліжок інтенсивної терапії 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Забезпечення надання медичної допомоги згідно вимог. 8 систем × 

160 = 1280 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Забезпечення виконання вимог МОЗ, НСЗУ при ускладненні 

ситуації з коронавірусом 

9 Основні заходи технічного завдання Придбання 8 систем високопотокової оксигенотерапії 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         
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  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет         

  
інші джерела (власні кошти КНП 

"Роменська ЦРЛ"РМР) 
1 280,0     1 280,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.2.2.7 

2 Назва технічного завдання 
Капітальний ремонт даху будівель відділення жіночої консультації 

КНП «Роменська ЦРЛ» РМР за адресою Коржівська, 42 (2 будівлі) 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.5 Формування доступної та спроможної мережі закладів для 

надання якісних медичних послуг 2.1.5.3 Забезпечення розбудови 

спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх форм власності 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

2.2.2 Модернізація підприємств охорони здоров'я та зміцнення їх 

матеріально-технічної бази, у тому числі забезпечення сучасним 

медичним обладнанням 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Будівлі введені в експлуатацію в 1986 році, ремонт даху не 

проводився жодного разу.  Невідповідність вимогам експлуатації з 

урахуванням вимог з енергозбереження 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Підвищення енергоефективності, зменшення витрат на оплату газу, 

поліпшення естетичного вигляду. Зменшити видатки з бюджету 

громади на проведення щорічного ремонту. 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Корегування проєктно-кошторисної документації та удосконалення 

якості надання медичної допомоги жіночому населенню, створення 

належних умов праці, забезпечення дотримання санітарних норм, 

виконання енергозберігаючих заходів. Поліпшення естетичного 

вигляду, дотримання температурного режиму. 

9 Основні заходи технічного завдання Улаштування покрівлі в двох будівлях 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет         

  
інші джерела (власні кошти КНП 

"Роменська ЦРЛ"РМР) 
    3 000,0 3 000,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.2.2.8 

2 Назва технічного завдання 
Капітальний ремонт пологового відділення КНП «Роменська ЦРЛ» 

РМР (ІІ поверх , покрівля)  

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.5 Формування доступної та спроможної мережі закладів для 

надання якісних медичних послуг 2.1.5.3 Забезпечення розбудови 

спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх форм власності 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

2.2.2 Модернізація підприємств охорони здоров'я та зміцнення їх 

матеріально-технічної бази, у тому числі забезпечення сучасним 

медичним обладнанням 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Причиною необхідності проведення капітального ремонту є 

невідповідність приміщень будівлі сучасним вимогам експлуатації 

з урахуванням сучасних вимог енергозбереження. Двоповерхова 

будівля побудована в 1967р., капремонт не проводився. В будівлі 

застаріла електромережа, відсутнє обладнання для впровадження 

телемедицини, якісні умови для перебування та огляду жінок. 

Демографічні зміни, які відбулися упродовж останнього 

десятиріччя, характеризуються зменшенням природного приросту 

населення. Для поліпшення ситуації необхідно передбачати 

розвиток галузі охорони здоров'я через удосконалення системи 

охорони материнства і дитинства, забезпечення їх кваліфікованими 

медичним кадрами, відповідним обладнанням, належними умовами 

праці і лікування.  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Площа ремонту покрівлі - 644м2; площа ІІ поверху 434,7 м2 
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8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Реалізація проекту покращить медичне обслуговування жіночого 

населення, забезпечить впровадження сучасних новітніх технологій 

у веденні пологів, дотримання умов безпеки материнства. 

Забезпечить готовність закладу до надання допомоги хворим в 

межах госпітального округу відповідно до вимог мінімального 

обсягу послуг за програмами медичних гарантій. Створення 

комфортних умов перебування вагітних жінок, породіль та 

новонароджених дітей в пологовому відділенні відповідно до 

санітарно-гігієнічних вимог до закладів охорони здоров’я. 

Покращення умов праці медичного персоналу лікарні. Поліпшення  

естетичного  вигляду  приміщень. Створення комфортних  умов  

для пацієнтів  та  медпрацівників. 

9 Основні заходи технічного завдання 

Виготовлення проектно-кошторисної документації для 

улаштування покрівлі із сучасних будівельних матеріалів, 

проведення внутрішніх опоряджувальних робіт ІІ поверху; 

електромонтажні роботи; проведення сантехнічних робіт; заміна 

внутрішніх дверних блоків. 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет     

 
  

  інші джерела (зазначити)     500,0 500,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.2.2.9 

2 Назва технічного завдання 

Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини №1 КНП «ЦПМСД м. Ромни» РМР за адресою: 

вул.  Полетик, 2 м. Ромни 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.5 Формування доступної та спроможної мережі закладів для 

надання якісних медичних послуг 2.1.5.3 Забезпечення розбудови 

спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх форм власності 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

2.2.2 Модернізація підприємств охорони здоров'я та зміцнення їх 

матеріально-технічної бази, у тому числі забезпечення сучасним 

медичним обладнанням 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Причиною необхідності проведення капітального ремонту є 

невідповідність приміщень будівлі сучасним вимогам 

(одноповерхова будівля побудована в 1950р., капремонт не 

проводився). В будівлі застаріла електромережа, відсутня 

каналізація та водопровід, якісні умови для перебування та огляду 

пацієнтів.  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Забезпечення надання первинної медичної допомоги згідно вимог 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

 Удосконалення якості надання медичної допомоги, створення 

належних умов праці, забезпечення дотримання санітарних норм, 

виконання енергозберігаючих заходів.  

9 Основні заходи технічного завдання 

Улаштування водостічних труб, утеплення горищного перекриття,  

встановлення металопластикових вікон та дверей, утеплення 

фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням 

декоративним розчином за технологією «Церезіт» 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку   5 253,3   5 253,3 

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет (співфінансування)   583,7   583,7 

  інші джерела (зазначити)   
 

    

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби)  

 
1 Номер технічного завдання 2.2.2.10 

2 Назва технічного завдання 
Придбання стоматологічного Компресора GRANYM 300 для КНП 

"Стоматологічна поліклініка" Роменської міської  ради 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.5 Формування доступної та спроможної мережі закладів для 

надання якісних медичних послуг 2.1.5.3 Забезпечення розбудови 

спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх форм власності  

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

2.2.2 Модернізація підприємств охорони здоров'я та зміцнення їх 

матеріально-технічної бази, у тому числі забезпечення сучасним 

медичним обладнанням 
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5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Вибір компресора є важливим для стоматологічної клініки, 

лабораторії та кабінету стоматолога. Від цього залежить 

ефективність роботи всього стоматологічного обладнання. 

Стоматологічний компресор генерує повітряний потік для робочих 

інструментів стоматолога (установки, наконечника)  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Забезпечить роботу лікаря. 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Створення належних умов для пацієнтів та медичних працівників 

9 Основні заходи технічного завдання Створення  умов  для пацієнтів  та  медпрацівників 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела         

  місцевий бюджет         

  інші джерела (обласний бюджет)   60,0   60,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.2.2.11 

2 Назва технічного завдання 
Придбання та установка трьохфазного генератора змінного струму 

КНП "Стоматологічна поліклінніка" РМР 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.5 Формування доступної та спроможної мережі закладів для 

надання якісних медичних послуг 2.1.5.3 Забезпечення розбудови 

спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх форм власності 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

2.2.2 Модернізація підприємств охорони здоров'я та зміцнення їх 

матеріально-технічної бази, у тому числі забезпечення сучасним 

медичним обладнанням 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

        Різке відключення електроенергії спричиняє вихід з ладу 

стоматологічного обладнання. Придбання генератору змінного 

струму дозволить мінімізувати поломки обладнання 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Створення комфортних  умов  для пацієнтів  та  медпрацівників 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Забезпечить будівлю електроенергією за відсутності 

централізованого енергопостачання 

9 Основні заходи технічного завдання 
Придбання та проведення робіт з  установки  трьохфазного 

генератор змінного струму 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет         

  
інші джерела (власні кошти КНП 

"Стоматологічна поліклінніка"РМР) 
    500,0   

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.2.3.1 

2 Назва технічного завдання 
Реконструкція спортивного комплексу ім. В. Окіпного за адресою: 

б-р Шевченка, 4, м. Ромни, Сумська обл. 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.7 Формування здорової нації та створення належних умов для 

розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, в тому числі 

для осіб з інвалідністю 2.1.7.4 Сприяння створенню спортивної 

інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.1.2 Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та 

культури, у тому числі забезпечення формування інклюзивного 

середовища 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Недостатній рівень створення необхідних умов для забезпечення 

оздоровлення різних верств населення та підвищення рівня 

спортивних результатів, а саме: невідповідність рівня матеріальної 

бази та інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Залучення більшої кількості людей до регулярних занять фізичною 

культурою і спортом (10%); зменшення захворюваності учасників 

навчально-тренувального, спортивно-змагального процесу (на 

12%); зменшення витрат бюджетних коштів на проведення 
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поточних та капітальних ремонтів спортивного комплексу (на 20%); 

внаслідок зовнішнього утеплення будівлі та даху комплексу буде 

забезпечене покращення температурного режиму у закладі під час 

опалювального сезону; оптимізація процесу тренувань та 

споживання енергоресурсів 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Зміцнення та покращення матеріально-технічної бази спортивного 

об’єкта задля підвищення рівня забезпечення населення 

спортивними послугами; досягнення високих результатів 

спортсменів громади на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 

міжобласного та всеукраїнського співробітництва в проведенні 

матчевих зустрічей з ігрових видів спорту; підвищення іміджу 

Роменської міської територіальної громади, підвищення рівня 

довіри громадян до органів місцевого самоврядування 

9 Основні заходи технічного завдання 

Проведення реконструкції спортивного комплексу ім. В. Окіпного 

за адресою: б-р Шевченка, 4, м. Ромни, Сумська обл. (будівельні 

роботи: цоколь, вимощення, стіни оздоблення, підлога, освітлення, 

вікна, горище, дах, ремонт слухових вікон, монтаж устаткування 

автоматичної пожежної сигналізації). Проведення реконструкції 

основного футбольного поля з натуральним покриттям 

(перенесення існуючої огорожі, земляні роботи, улаштування 

покриття футбольного поля, влаштування основи під гумове 

покриття, укладання тротуарної плитки на існуюче асфальтове 

покриття, дренажні мережі, водовідвідна мережа, огородження, 

улаштування фундаментів для установлення воріт, трибуни, навіс 

над трибунами).  Проведення реконструкції тренувального 

футбольного поля зі штучним покриттям та біговими доріжками 

(демонтажні роботи, земляні роботи, улаштування покриття 

футбольного поля, улаштування покриття бігових доріжок, 

дренажні мережі, водовідвідна мережа, улаштування фундаментів 

для встановлення воріт);                                                                                                

Проведення реконструкції секторів для тренувань та проведення 

змагань з легкої атлетики (облаштування двох секторів для стрибків 

у довжину, облаштування сектору для стрибків у висоту та 

придбання необхідного спорядження для цього сектору, 

облаштування сектору для штовхання ядра та придбання 

необхідного спорядження); Монтаж зовнішніх мереж освітлення 

футбольних полів з натуральним та штучним покриттям (зовнішнє 

освітлення футбольного поля з натуральним покриттям, 

прокладання кабельних мереж, монтаж освітлювальних щогл, 

монтаж опор кабельних фланцевих, придбання обладнання для 

футбольного поля з натуральним покриттям та футбольного поля зі 

штучним покриттям покриттям та біговими доріжками)     

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку   38 251,0 38 251,0 76 502,0 

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   4 251,0 4 251,0 8 502,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби)  

 
1 Номер технічного завдання 2.2.3.2 

2 Назва технічного завдання Будівництво скейт-майданчика 

3 

Номер і назва завдання  з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

2.1.7 Формування здорової нації та створення належних умов для 

розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, в тому числі 

для осіб з інвалідністю 2.1.7.4 Сприяння створенню спортивної 

інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

2.2.3 Розбудова спортивної та фізкультурно-оздоровчої 

інфраструктури, підтримка розвитку спорту та фізичної активності 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проектів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Екстремальні види спорту наразі дуже популярні серед молоді. 

Розвиток зазначеної субкультури стрімко  розвивається та 

позитивно впливає на здоров'я молодого покоління. У Роменській 

міській територіальній громаді  відсутня відповідна інфраструктура 

( скейт-майданчик), можливості для тренувань та корисного 

проведення молоддю свого дозвілля. 

7 

Очікувані кількісні  результати від 

реалізації проектів на виконання технічного 

завдання 

Залучення більшої кількості дітей та молоді з числа жителів 

громади до занять фізичною культурою та проведення активного 

дозвілля;створення умов для всебічного розвитку молоді, 

виховання у неї загальнолюдських цінностей, вольових та 
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моральних якостей, можливість проведення вільного часу без 

шкідливих звичок. Можливість проведення змагань з 

екстремальних видів спорту. 

8 
Очікувані якісні  результати від реалізації 

проектів на виконання технічного завдання 

Наявність сучасного скейт-майданчика у громаді надасть 

можливість популяризувати екстремальні види спорту серед різних 

вікових груп дітей, залучить їх  до занять  фізичною культурою та 

спортом, що позитивно відобразиться на здоров’ї зазначеної 

категорії, осучаснить інфраструктуру міського парку культури і 

відпочинку,зробить його привабливим для жителів та гостей 

громади. 

9 Основні заходи технічного завдання 

Проєктом передбачається демонтаж існуючого покриття, 

будівництво майданчика для скейтборду,  облаштування 

тротуарних доріжок, встановлення лав та урн індивідуального 

виготовлення, встановлення інформаційно-комунікаційного 

обладнання, озеленення та освітлення території  

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис.грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього: 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку:         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет:   30,0 426,0 456,0 

  інші джерела (зазначити):         

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
        

 
1 Номер технічного завдання 2.3.1.1 

2 Назва технічного завдання 

Придбання сміттєвоза з боковим завантаженням на базі МАЗ-

5340С2 для КП "Комбінат комунальних підприємств" РМР, вул. 

Залізнична,125, м. Ромни 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3. Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.5 Сприяння 

створенню мережі сміттєпереробних підприємств, проведенню 

роз’яснювальної роботи з підвищення рівня поінформованості 

населення щодо управління відходами. 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

2.3.1 Впровадження сучасних технологій і заходів очистки стічних 

вод та управління відходами 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Недостатність забезпечення населених пунктів громади 

обладнанням та технікою для санітарної очистки 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

КП "Комбінат комунальних підприємств" РМР надавав послуги по 

вивезенню, розміщенню та захоронення ТПВ тільки в межах міста 

Ромни, після створення Роменської міської територіальної громади 

збільшилася чисельність населення, якому надаються послуги.  

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Забезпечення ефективної роботи підприємства для поліпшення 

умов проживання населення на території Роменської міської 

територіальної громади. 

9 Основні заходи технічного завдання 
Придбання автотранспорту сміттєвоза з боковим завантаженням на 

базі МАЗ-5340С2 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет      3 150,0 3 150,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 2.3.1.2 

2 Назва технічного завдання 

Запровадження сучасної системи управління твердими побутовими 

відходами через формування сучасної інфраструктури поводження 

із ТПВ шляхом впровадження спільного проекту Роменської 

міської, Липоводолинської селищної та Коровинської, 

Андріяшівської, Хмелівської сільських територіальних громад 

Сумської області   

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.3. Розвиток інженерної інфраструктури 1.4.3.5 Сприяння 

створенню мережі сміттєпереробних підприємств, проведенню 

роз’яснювальної роботи з підвищення рівня поінформованості 

населення щодо управління відходами. 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

2.3.1 Впровадження сучасних технологій і заходів очистки стічних 

вод та управління відходами 
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5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 

Роменська міська територіальна громада та громади - партнери за 

договором співробітництва: Липоводолинська селищна, 

Андріяшівська, Хмелівська Коровинська сільські громади 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Велика кількість сміття, у тому числі несанкціоновані 

сміттєзвалища, переповнення  полігону тимчасового зберігання, 

забруднення  навколишнього середовища, водоймів 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Налагодження ефективної системи поводження з ТПВ для 5 

територіальних громад - учасниць. Ураховуючи чисельність 

населення Роменської громади – 55,3 тис. осіб, розрахунковий 

обсяг сортування сміття по громаді становитиме не менше 15,0 тис. 

тон у рік. З уточненням об’ємів сміття по партнерах – суміжних 

громадах загальний обсяг ТПВ збільшиться. 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Зниження рівня екологічного забруднення, поліпшення 

благоустрою, створення  нових робочих місць 

9 Основні заходи технічного завдання 

В рамках заходів проекту планується: закупівля обладнання: 

сміттєсортувальна станція, 3 одиниці спецавтотранспорту; шредер 

(подрібнювач) ТПВ (різні матеріали: шкіра, пластик, метал); 6 

контейнерів ємністю 15 куб.м; визначення морфології сміття 

громад-учасниць та шляхів їх подальшої переробки (використання, 

реалізації): плитка з пластику, добрива з органіки, пілети із дерева 

тощо; проведення еко-просвітницьких заходів у сфері поводження з 

ТПВ; залучення широких кіл громадськості до підготовки та 

реалізації проекту, у т.ч. оприлюднення  виконання та звітності; 

співробітництво із громадами-учасницями (визначення обсягів та 

джерел співфінансування, графіків та схем маршрутів вивезення 

ТПВ, тарифів на послуги, обслуговуючого підприємства тощо) 

За необхідності - розробка проектної документації. Реалізація 

відбуватиметься шляхом співробітництва з Амсоціацією міста 

України в рамках Проекту «Сприяння всебічному розвитку громад 

через аналітику, діалог та співпрацю» за підтримки Програми U-

LEAD з Європою. Експерти АМУ надаватимуть підтримку в 

розробці проекту для подальшого подання на конкурси (ДФРР, 

програм за кошти ЄС тощо) 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку   23 400,0   23 400,0 

  інші джерела (зазначити)       
 

  місцевий бюджет   1 300,0   1 300,0 

  
інші джерела (зазначити: внески громад - 

учасниць) 
  1 300,0   1 300,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 

4.3 Технічні завдання Програми 3. Розвиток людського потенціалу та соціальна 

сфера 

 
1 Номер технічного завдання 3.1.1.1 

2 Назва технічного завдання 
Створення освітнього ІТ осередку  на базі Роменської міської 

МАНУМ Роменської міської ради", вул. Соборна,41 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.2 Розвиток загальної середньої освіти 2.1.2.7 Впровадження в 

освітній процес інформаційних технологій з метою поліпшення 

освітніх процесів у закладах освіти, забезпечення доступу до 

якісних навчальних матеріалів (е-підручників, онлайн-курсів, 

інтерактивних матеріалів, відео, 3Д-моделей, VR-лабораторій 

тощо), впровадження сучасних ефективних педагогічних методик 

та індивідуальних освітніх траєкторій, зниження бюрократичного 

навантаження та зменшення обсягу звітності у паперовому вигляді, 

оптимізація збору та аналізу інформації для повноцінної аналітики 

та управління змінами. 

4 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає технічне 

завдання 

3.1.1 Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального та 

творчого потенціалу жителів, їх гендерної рівності 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

 Обмежений доступ молоді до нових сучасних знань та навичок, 

можливостей долучитися до інноваційних технологій, науково-

технічних знань. Відсутність належних умов для розвитку 

зацікавленості учнівської молоді до вивчення фізико-математичних 

наук, інформаційних технологій, програмування та інженерії. 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Заохочення молоді до конструкторської та технічної творчості, 

розвитку її творчого потенціалу, до отримання навичок 
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конструкторської, винахідницької, дослідницької роботи. Учні 

зможуть показати свої знання та реалізувати себе на всеукраїнських 

та міжнародних конкурсах, фестивалях та змаганнях. 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Створення осередку ІТ освіти  дасть змогу розвивати зацікавленість 

учнівської молоді до вивчення природничо-математичних наук, 

технологій та інженерії, дозволить проводити проєктну і 

дослідницьку роботу, працювати в команді, розвивати критичне, 

аналітичне  та інноваційне мислення.Отримані знання та вміння 

сформують у молоді життєві компетентності, необхідні для 

успішної самореалізації у навчанні та житті. 

9 Основні заходи технічного завдання 

Розробка програм роботи гуртків, підбір кадрів; розробка та 

виготовлення промоційних матеріалів та налагодження системи 

комунікації із зацікавленою молоддю, закладами освіти та 

стейхолдерами. Придбання сучасного обладнання. 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет         

  інші джерела (грантові програми)   50,0   50,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 3.1.2.1 

2 Назва технічного завдання 
Створення активного культурного простору на базі закладів 

культури  

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.4 Розвиток соціальної інфраструктури 1.4.4.4 Сприяння 

створенню функціонально та організаційно нових моделей закладів 

культури (центрів культурних послуг, центрів творчості, креативних 

хабів) для забезпечення діяльності митців, театрально-видовищних 

закладів культури, незалежних театрів, музичних та художніх 

колективів, ансамблів 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.1.2 Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та 

культури, у тому числі забезпечення формування інклюзивного 

середовища 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Покращення умов для отримання якісних культурних послуг, 

створення конкурентного культурного продукту,  розширення 

напрямів впровадження та надання нових форм та видів сучасного 

мистецтва; підтримка розвитку етнічної, культурної, мовної, 

релігійної та гендерної ідентичності всіх корінних народів та 

національних меншин, які проживають на території громади; участь 

у програмах підтримки проектів у сфері культури і креативних 

індустрій, у тому числі національних та міжнародних ярмарках 

грантів, проектах Українського культурного фонду; розробка та 

впровадження науково-методичного забезпечення роботи з 

обдарованої молоддю. 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Збільшення учасників творчих колективів громади на 5-10%  

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Посилення ролі культури та креативних індустрій серед жителів 

громади; зменшення індексу злочинності серед молоді; зростання 

кількості людей, які постійно відвідують заклади культури; обсяг 

власних надходжень закладів культури від загального обсягу 

фінансування на утримання; створення нових робочих місць у 

креативному секторі галузі культури; відродження і популяризація 

культурної спадщини та об’єднання громади навколо культурних 

цінностей. 

9 Основні заходи технічного завдання 

Капітальний ремонт покрівлі Роменського міського Будинку 

культури; виготовлення прооєктно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт приміщення Роменського міського Будинку 

культури; монтаж та установка системи автоматичної пожежної 

сигналізації та оповіщення про пожежу Роменського міського 

Будинку культури; виготовлення проєктно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт Великобубнівського будинку 

культури; коригування проєктно-кошторисної документації 

Плавинищенського сільського будинку культури 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   1 572,0 500,0 2 072,0 
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  інші джерела (субвенції тощо)   1 627,0 500,0 2 127,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби)  

 
1 Номер технічного завдання 3.1.2.2 

2 Назва технічного завдання 
Впровадження проекту "Нове життя" дитячої бібліотеки - 

Makerspace 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.4 Розвиток соціальної інфраструктури 1.4.4.6 Розроблення 

варіантів архітектурних проєктів бібліотечних будівель, а також 

забезпечення бібліотек необхідним обладнанням, комп'ютерною 

технікою, програмними засобами, доступом до Інтернету 

швидкістю 100 Мбіт/с, щорічне оновлення бібліотечних фондів 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.1.2 Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та 

культури, у тому числі забезпечення формування інклюзивного 

середовища 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Устарівший формат надання в бібліотечних закладах послуг та 

проведення заходів 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Збільшення кількості користувачів на 10-20%, у тому числі дітей з 

обмеженими фізичними можливостями 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Надання можливості відвідувачам поєднати традиційні технології з 

новітніми; привернути увагу до дитячого читання, використовуючи 

доповнену віртуальну реальність, кожному власноруч спробувати, 

як працюють новітні гаджети та прилади, електронні сервіси 

9 Основні заходи технічного завдання Придбання мультимедійного та інтерактивного обладнання, меблів 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   85,3   85,3 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 3.1.2.3 

2 Назва технічного завдання 

Покращення надання рівня освітніх послуг у позашкільних 

закладах мистецької освіти, якості проведення культурно-

мистецьких заходів (Роменська ДМШ). 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.3 Розвиток дошкільної та позашкільної освіти 2.1.3.3 Сприяння 

розвитку та розширенню мережі закладів дошкільної та 

позашкільної освіти шляхом запровадження альтернативних джерел 

фінансування, зокрема на засадах державно-приватного 

партнерства 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.1.2 Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та 

культури, у тому числі забезпечення формування інклюзивного 

середовища 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Відсутність  у Роменській дитячій музичній школі сучасної 

апаратури, для забезпечення проведення загально-міських заходів, 

фестивалів, застарілі, а в більшості відсутні сценічні костюми  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Збільшення кількості  відвідувачів  на 20-30%, кількості  учасників 

аматорських та народних колективів на 10-20%, зростання попиту 

на заходи серед жителів громади   

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Залучення молоді до отримання мистецької освіти; підвищення 

попиту на культурно-мистецький продукт; підняття рівня 

художньої майстерності аматорів та творчих колективів; створення 

активних культурних громадських просторів, підвищення мотивації 

для учасників аматорських та народних колективів; покращення 

естетичного вигляду учасників художньої самодіяльності 

9 Основні заходи технічного завдання 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі Роменської дитячої музичної 

школи; влаштування вбиральні в приміщенні Біловодської дитячої 

музичної школи; оновлення сценічних костюмів для народного 

аматорського вокального ансамблю "Посульські барви"; придбання 

світлової та звукопідсилюючої апаратури 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  
інші джерела (субвенції з державного 

бюджету, спонсорські кошти тощо) 
  284,0 450,0 734,0 
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  місцевий бюджет   50,0 403,7 453,7 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби)  

 
1 Номер технічного завдання 3.1.2.4 

2 Назва технічного завдання 
Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти з метою 

створення сучасного освітнього середовища 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.2 Розвиток загальної середньої освіти 2.1.2.1 Сприяння 

оптимізації мережі закладів освіти для поліпшення матеріально-

технічної бази опорних закладів освіти з використанням засобів 

картографування та цифровізації 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.1.2 Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та 

культури, у тому числі забезпечення формування інклюзивного 

середовища 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Недостатній рівень забезпечення закладів освіти організаційно-

технічним обладнанням, технічними засобами навчання та 

навчально-дидактичним матеріалом. Низький рівень забезпечення 

закладів освіти сучасним спортивним та ігровим обдладнанням, 

облаштування розвивальних та відпочинкових локацій, необхідних 

для впровадження більш ефективного навчання. Недостатній рівень 

забезпечення закладів освіти сучасною комп'ютерною, 

інтерактивною та мультимедійною технікою. Необхідність 

придбання 1 автобуса для господарчої групи відділу освіти, що 

забезпечить своєчасний контроль за виконанням державних вимог з 

охорони праці, з пожежної безпеки та державних будівельних норм 

закладами освіти. 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Придбання сучасних меблів, комп'ютерної, інтерактивної та 

мультимедійної техніки для 48 закладів освіти. Забезпечення 

організаційно-технічним обладнанням, технічними засобами 

навчання та навчально-дидактичним матеріалом. Осучаснення 

спортивного та ігрового інвентаря, облаштування розвивальних та 

відпочинкових локацій в 12 закладах освіти. Придбання 1 автобуса 

для господарчої групи відділу освіти. 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Створення сприятливого освітнього середовища громади. 

Підвищення якості надання освітніх послуг та створення 

комфортних умов для отримання освіти.Заміна застарілої техніки та 

збільшення кількості комп'ютерних класів на 40%. Оновлення 

закладів освіти сучасними меблями на 20%. 

9 Основні заходи технічного завдання 

Проведення осучаснення закладів освіти, шляхом оснащення 

новими сучасними меблями, оргтехнічним обладнанням, 

техзасобами, навчально-дидактичними матеріалами, спортивним та 

ігровим інвентарем. Придбання 1 автобуса для господарчої групи 

відділу освіти. 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  
інші джерела (субвенція у рамках проекту 

НУШ) 
  2 500,0   2 500,0 

  місцевий бюджет   1 000,0   1 000,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби)  

 
1 Номер технічного завдання 3.1.2.5 

2 Назва технічного завдання 
Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №7, по вул. Полтавська,32, м.Ромни, Сумської області 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.2 Розвиток загальної середньої освіти 2.1.2.1 Сприяння 

оптимізації мережі закладів освіти для поліпшення матеріально-

технічної бази опорних закладів освіти з використанням засобів 

картографування та цифровізації 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.1.2 Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та 

культури, у тому числі забезпечення формування інклюзивного 

середовища 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Необхідність завершення реалізації проєкту , що фінансується з 

Державного фонду регіонального розвитку та бюджету громади в 

рамках програми «Нова українська школа» 

7 Очікувані кількісні результати від реалізації Створено 1 сучасний конкуретноспроможний заклад освіти. 
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проєктів на виконання технічного завдання 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Проведення капітального ремонту покращить технічний стан 

будівлі на 90%, зменшить показник захворюваності учасників 

освітнього процесу на 10%,зменшить витрати на проведення 

поточних ремонтів школи на 20%, підвищить позитивний імідж 

школи в соціальному середовищі на 100%. 

9 Основні заходи технічного завдання 

Закінчення робіт по капітальному ремонту Роменської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №7, по вул. Полтавська,32, 

м. Ромни, Сумської області 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку 13 683,4     13 683,4 

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет 1 521,0     1 521,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби)  

 
1 Номер технічного завдання 3.1.2.6 

2 Назва технічного завдання 
Капітальний ремонт будівлі Роменської загальноосвітньої школи I-

III ступенів №5, по вул. Прокопенка,76, м.Ромни, Сумської області  

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.2 Розвиток загальної середньої освіти 2.1.2.1 Сприяння 

оптимізації мережі закладів освіти для поліпшення матеріально-

технічної бази опорних закладів освіти з використанням засобів 

картографування та цифровізації 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.1.2 Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та 

культури, у тому числі забезпечення формування інклюзивного 

середовища 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Заміна дерев'яних вікон. Тривалий термін експлуатації дерев'яних 

вікон привів до деформації рам, що не дає можливість закрити 

щільно вікно, це приводить до значних втрат тепла, а заміна на 

теплозберігаючі і шумопоглинаючі пластикові вікна забезпечить 

комфортні умови для всіх учасників освітнього процесу. Також 

заміна вікон передбачає тривалий термін їх  експлуатації. 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Проведені роботи по заміні 110 дерев'яних вікон на пластикові 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Заміна дерев'яних вікон на пластикові виконана на 80%. Показник 

зниження тепловтрат в холодну пору року близько 30% (залежить 

від якості склопакета). Показник оновлення будівлі близько 10%.  

9 Основні заходи технічного завдання 

Придбання і встановлення вікон в будівлі Роменської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №5, по вул. Прокопенка,76, 

м.Ромни, Сумської області  

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (субвенції,  тощо)     856,05 856,05 

  місцевий бюджет     856,05 856,05 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби)  

 
1 Номер технічного завдання 3.1.2.7 

2 Назва технічного завдання 

Капітальний ремонт покрівлі Роменської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ст. № 4 за адресою:  вул. Монастирська , буд 2 м.Ромни 

Сумської області 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.2 Розвиток загальної середньої освіти 2.1.2.1 Сприяння 

оптимізації мережі закладів освіти для поліпшення матеріально-

технічної бази опорних закладів освіти з використанням засобів 

картографування та цифровізації 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.1.2 Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та 

культури, у тому числі забезпечення формування інклюзивного 

середовища 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 
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6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Станом на 01.01.2021р. у школі навчається 723 учні.Капітальний 

ремонт будівлі школи не проводився з 1967 року. Дах приміщення є 

аварійним. Під час дощу, танення снігу, протікає стеля у кабінетах 

та спортивному залі, відпадає штукатурка, зруйнована цегляна 

кладка. У деяких класах зайва волога призводить до появи 

плісняви. На лівому крилі школи утворилася тріщина від першого 

до другого поверху.Деякі кабінети закладу не відповідають 

санітарним нормам . Всі ці чинники несприятливо  впливають на 

життя, здоров'я дітей та персоналу. Відділом освіти було 

виготовлено ПКД з позитвним висновком на капітальний ремонт 

даху школи. Загальна вартість проєкту по ПКД-3 млн.387 тис. 499 

грн. У 2019-2020 роках ці роботи проводилися (використано 1 

млн.907 тис.559 грн. з міського бюджету). Необхідно коштів для 

завершення ремонту -1 млн.479 тис.940 грн. Відділом освіти 

укладено додаткову угоду до договору підряду про продовження 

робіт до 31.12.2021 року по капітальному ремонту даху ЗОШ №4 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Площа ремонту – 900 м2 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Реалізація проєкту забезпечить покращення температурно-

вологового режиму у приміщеннях другого поверху, збереження 

конструкцій покрівлі від подальшого руйнування та зменшить 

витрати на ремонтні роботи 

9 Основні заходи технічного завдання 

Демонтажні роботи на покрівлі школи, укріплення деяких 

конструкцій, облаштування вентиляційних каналів, улаштування 

водостічної системи, слухових вікон, вогнезахисту та 

антисептування дерев’яних конструкцій, покриття 

металочерепицею 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   739,97   739,97 

  
інші джерела (на корегування ПКД: 

спонсорські кошти, грантові програми) 
  900,00   900,00 

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби)  

 
1 Номер технічного завдання 3.1.2.8 

2 Назва технічного завдання 
Капітальний ремонт покрівлі Роменського ДНЗ №10 "Казка"по  

вул.Гетьмана Мазепи , буд 55-а, м.Ромни Сумської області 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.3 Розвиток дошкільної та позашкільної освіти 2.1.3.3 Спряння 

розвитку та розширенню мережі закладів дошкільної та 

позашкільної освіти шляхом запровадження альтернативних джерел 

фінансування, зокрема на засадах державно-приватного 

партнерства 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.1.2 Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та 

культури, у тому числі забезпечення формування інклюзивного 

середовища 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Стан рулонної покрівлі знаходиться у незадовільному стані. 

Пошкодження рулонного килиму на значній площі призводить до 

зволоження утеплювача на покрівлі будівлі , що є причиною 

погіршення його теплотехнічних показників, замокання стелі та 

пошкодження фарбового  покриття на поверхні плит над  другим 

поверхом 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Площа ремонту – 715 м2 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Реалізація проєкту забезпечить покращення температурно-

вологового режиму у приміщеннях другого поверху, збереження 

конструкцій покрівлі від подальшого руйнування та зменшить 

витрати на ремонтні роботи 

9 Основні заходи технічного завдання 
Виїзд фахівця на об'єкт, заміри, розробка проєкту, демонтаж 

пошкодженої старої покрівлі. Улаштування нової покрівлі. 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   100,0 100,0 200,0 

  
інші джерела (спонсорські кошти, грантові 

програми) 
    700,0 700,0 

11 інша інформація щодо технічного завдання 
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(за потреби) 

 
1 Номер технічного завдання 3.1.2.9 

2 Назва технічного завдання 

Реконструкція Роменського ліцею № 1 ім. П.І. Калнишевського 

Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. 

Пушкіна, 13, 15, м. Ромни, Сумська обл. 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.2 Розвиток загальної середньої освіти 2.1.2.1 Сприяння 

оптимізації мережі закладів освіти для поліпшення матеріально-

технічної бази опорних закладів освіти з використанням засобів 

картографування та цифровізації 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.1.2 Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та 

культури, у тому числі забезпечення формування інклюзивного 

середовища 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Діюча шкільна їдальня Роменського ліцею № 1 ім. П.І. 

Калнишевського розміщена у підвальному приміщенні, глибше ніж 

2,20 м, висота дверних прорізів в обідню залу і харчоблок складає 

1,57 м, відсутнє природне освітлення, система провітрювання, 

недостатня кількість місць для миття рук, посуду. При дотриманні 

норм нового Санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти кількість посадкових місць в обідній залі не 

дозволяє своєчасно забезпечити гарячими сніданками 1000 учнів, 

які навчаються в ліцеї (розрахована на 40 осіб). Приміщення 

харчоблоку розміщене в одній кімнаті, що суперечить усім 

санітарно-гігієнічним нормам. Усе це створює загрозу травмування 

учнів та працівників, порушує державні пожежні та санітарні 

правила і норми влаштування та утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Площа реконструкції – 1775 м2 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Реалізація проєкту забезпечить комфортні та якісні умови для 

навчання і виховання усіх учасників освітнього процесу у 

Роменському ліцеї № 1 ім. П.І. Калнишевського 

9 Основні заходи технічного завдання 

Виїзд фахівця на об'єкт, проведення інженерно-вишукувальних 

робіт, розробка проєкту. Здійснення реконструкції будівлі ліцею з 

добудовою. 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку   24 526,0   24 526,0 

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет 536,8     536,8 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
25 062,8 

 
1 Номер технічного завдання 3.1.2.10 

2 Назва технічного завдання 

Реконструкція приміщення колишнього "ЗАГСу" по вул. 

Коржівській 95 в м. Ромни з облаштуванням обрядової зали та 

відкритого простору для молоді  

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.4 Розвиток соціальної інфраструктури 1.4.4.4 Сприяння 

створенню функціонально та організаційно нових моделей закладів 

культури (центрів культурних послуг, центрів творчості, 

креативних хабів) для забезпечення діяльності митців, театрально-

видовищних закладів культури, незалежних театрів, музичних та 

художніх колективів, ансамблів 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.1.2 Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та 

культури, у тому числі забезпечення формування інклюзивного 

середовища 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

В Роменській міській територіальній громаді відсутнє приміщення 

для проведення урочистих церемоній та обрядових заходів в сфері 

реєстрації актових записів (шлюб, народження, тощо), відсутність 

приміщення для облаштування відкритого простору для молоді 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Облаштування приміщень для церемоній з укладення шлюбів, 

народжень, тощо та відкритого простору для молоді дозволить 

забезпечити на 100% відповідні потреби 



199 

 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Покращення іміджу громади, створення комфортних умов для 

молоді, використання одного простору для різного роду заходів:  

укладення шлюбів, обрядових заходів з річниць  шлюбу,  реєстрації 

народження дитини, ювілеїв; відкриття гуртків для молоді,  

майстер-класів, тощо; проведення церемоній нагородження та 

інших заходів місцевого значення; розміщення спеціалістів з 

державної реєстрації актів цивільного стану 

9 Основні заходи технічного завдання 

Виготовлення ПКД на реконструкцію. Визначення підрядників, 

закупівля послуг. Реконструкція з прибудовою приміщення по вул. 

Коржівська, 95 в м. Ромни 

10 
Обсяг фінансування технічного завдання 

(визначатиметься на підставі ПКД), тис. грн. 
2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет     500,0 500,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 3.2.1.1 

2 Назва технічного завдання Створення Молодіжного простору 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

2.1.8 Формування спроможного та всебічно розвинутого молодого 

покоління 2.1.8.6 Спряння залученню молоді до процесів 

розроблення, ухвалення та впровадження рішень на регіональному 

та місцевому рівні 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.2.1 Застосування інструментів співпраці влади з жителями 

громади з метою вирішення проблемних питань 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Відсутність простору для вільного спілкування молоді громади, 

проведення корисного дозвілля, тренінгів, тематичних занять  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Створення багатофункціонального вільного молодіжного простору 

для забезпечення змістовного та якісного дозвілля молоді, 

майданчика для генерування ідей, об'єднання зусиль молодих 

жителів громади для реалізації суспільно корисних ініціатив 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Створення платформи для соціального становлення дітей та молоді 

громади, їх всебічного розвитку та інтеграції в суспільство, 

формування у підростаючого покоління навичок лідерства, 

відповідальності, організованості, проєктного менеджменту та 

командної роботи; розвиток світогляду та соціальне становлення 

молоді 

9 Основні заходи технічного завдання 

Визначення приміщення для організації Молодіжного простору; 

проведення будівельних робіт (ремонту, реставрації, реконструкції) 

об'єкту; закупівля обладнання для приміщення; облаштування 

Молодіжного простору; офіційне відкриття-презентація 

Молодіжного простору 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет     250,0 250,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 3.2.2.1 

2 Назва технічного завдання 

Розвиток та реалізація молодіжних ініціатив на території 

Роменської міської територіальної громади шляхом залучення 

грантових коштів 

3 

Номер і назва завдання  з Державної 

стратегії регіонального розвитку, якому 

відповідає технічне завдання 

2.1.8 Формування спроможного та всебічно розвинутого молодого 

покоління 2.1.7 Сприяння розвитку та підвищення спроможності 

інститутів громадянського суспільства 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.2.2 Підтримка місцевих громадських ініціатив, у тому числі 

реалізація проектів громадського бюджету 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проектів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Недостатнє фінансування ініціатив у сфері молодіжної політики на 

території громади 
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7 

Очікувані кількісні  результати від 

реалізації проектів на виконання технічного 

завдання 

Залучення більшої кількості молоді громади до участі у грантових 

програмах та проєктах з метою реалізації молодіжної політики у 

сфері профорієнтації, розбудови молодіжної інфраструктури, 

патріотичного виховання, культурного становлення тощо. 

8 
Очікувані якісні  результати від реалізації 

проектів на виконання технічного завдання 

Участь молоді у грантових програмах та проєктах дасть можливість 

залучити кошти з інших джерел на розвиток молодіжних ініціатив у 

громаді. 

9 Основні заходи технічного завдання 

Проєктом передбачається участь молоді у грантових програмах та 

проектах з метою залучення коштів з інших джерел фінансування 

на розвиток молодіжних ініціатив у Роменській міській 

територіальній громаді 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис.грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього: 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку:         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет:         

  інші джерела (грантові програми)   100,0 100,0 200,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
        

 
1 Номер технічного завдання 3.2.3.1 

2 Назва технічного завдання 
Впровадження в дію чат-боту для ефективної комунікації з 

відвідувачами сайту громади та потенційним інвестором 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.1 Цифрова трансформація регіонів 1.4.1.5 Забезпечення 

розвитку платформ та офіційних порталів органів місцевого 

самоврядування 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.2.3 Запровадження інноваційних технологій в сфері комунікації 

місцевої влади і громадськості, у тому числі покращення доступу 

до електронних сервісів  

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Обмежені можливості серверу, на якому адмініструється офіційний 

сайт громади, відсутність розширеної пошукової системи для 

потенційного інвестора 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 
Відвідуваність сайту збільшиться на 50% 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Підвищення рівня поінформованості потенційних інвесторів про 

наявні переваги і можливості громади, збір статистичної 

інформації, популяризація місцевого потенціалу 

9 Основні заходи технічного завдання 
Корегування офіційного сайту Роменської міської територіальної 

громади у відповідності до сучасних вимог, розробка чат-боту  

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет         

  інші джерела (грантові програми)   50,0   50,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 3.2.3.2 

2 Назва технічного завдання 
Автоматизація процесів підготовки та проведення засідань 

Роменської міської ради 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.1 Цифрова трансформація регіонів 1.4.1.8 Забезпечення 

переведення пріоритетних публічних послуг, у тому числі 

відкритих даних та інструментів електронної демократії, в 

електронну форму 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.2.3 Запровадження інноваційних технологій в сфері комунікації 

місцевої влади і громадськості, у тому числі покращення доступу до 

електронних сервісів 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

З розвитком демократичних процесів в Україні громадяни все 

більше цікавляться процесами управління громадою, її 

економічною, фінансовою, соціальною, гуманітарною тощо 

сферами. Сучасні апаратно-інформаційні комплекси забезпечують 

можливість автоматично здійснювати онлайн-трансляцію засідань 

міської ради, оприлюднювати прийняті рішення, хід голосувань, 

аналітику роботи депутатів. 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Залучення 100% громадськості Роменської міської територіальної 

громади до процесів життєдіяльності громади; автоматизована 
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розсилка документів і повідомлень депутатам та іншим групам 

отримувачів без використання паперових носіїв. 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Прозорість та відкритість роботи Роменської міської ради, 

залучення громадськості до процесів розвитку Роменської міської 

територіальної громади, оперативність інформування про роботу 

міської ради; формування позитивного іміджу міської влади; 

популяризація офіційного сайту Роменської міської ради. 

9 Основні заходи технічного завдання 

Запровадження системи електронного голосування (закупівля 

обладнання та його встановлення); інтеграція системи електронного 

голосування з офіційним сайтом міської ради. 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   
 

    

  
інші джерела (грантові та державні 

програми) 
    800,0 800,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 3.3.3.1 

2 Назва технічного завдання 

Придбання реабілітаційного комплексу - клітки для кінезотерапії 

(лікування руху) для Роменського центру комплексної реабілітації 

для дітей (осіб) з інвалідністю імені Наталії Осауленко за адресою: 

вул. Пушкіна,  25, м. Ромни, Сумська область 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.4 Розвиток соціальної інфраструктури 1.4.4.1Формування 

системи надання соціальних послуг відповідно до потреб населення 

шляхом модернізації існуючих і запровадження нових видів 

соціальних послуг з урахуванням гендерних особливостей, зокрема 

забезпечення розвитку якісних і доступних послуг з догляду, у тому 

числі доглядової інфраструктури.  

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.3.3 Зміцнення матеріально-технічної бази мережі закладів 

надавачів соціальних послуг 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Щороку в Роменському центрі комплексної реабілітації для дітей 

(осіб) з інвалідністю імені Наталії Осауленко (далі по тексту – 

Центр) отримують послуги більше сотні дітей та осіб з 

інвалідністю, а також дітей віком до трьох років (включно), які 

належать до групи ризику щодо отримання інвалідності. З них 

майже половина мають ураження опорно-рухового апарату та 

центральної нервової системи, в тому числі діти та підлітки з 

дитячим церебральним паралічем. Крім того, ще у 30% отримувачів 

послуг порушення функцій опорно-рухового апарату, хребта та 

суглобів є супутніми захворюваннями.  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

110 дітей (осіб) з інвалідністю та діти раннього віку, які мають 

ризик отримання інвалідності 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Завдяки обладнанню профілактичні та реабілітаційні заходи 

сприяють відновленню та/або компенсації втрачених функцій 

організму, досягненню фізичної самостійності та активності, 

покращенню фізичного стану життєдіяльності дітей (осіб) з 

інвалідністю та дітей раннього віку, які мають ризик отримання, 

відновленню працездатності хворих шляхом лікувальної 

фізкультури і проведення наростаючих по інтенсивності фізичних 

тренувань. 

9 Основні заходи технічного завдання 
Придбання реабілітаційного комплексу - клітки для кінезотерапії 

(лікування руху)  

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет         

  

інші джерела (субвенція з державного 

бюджету на заходи соціально-економічного 

розвитку окремих територій) 

300,0 
 

  300,0 

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 3.3.2.1 

2 Назва технічного завдання Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів жителів 
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віддалених територій Роменської громади, у тому числі осіб з 

обмеженими можливостями 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.2.2 Розвиток сільських територій 1.2.2.17 Підвищення рівня 

цифрової грамотності населення сільських територій, зокрема 

шляхом реалізації проєкту "Дія. Цифрова освіта" 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.3.2 Розширення сфери та доступності надання адміністративних 

(соцальних та публічних) послуг, з пріоритетом для жителів 

сільських територій 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Сільські території Роменської міської територіальної громади 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Відсутність якісного інтернет зв’язку; необхідність забезпечення 

мешканців сільських населених пунктів можливістю отримання 

послуг в он-лайн форматі; створення умов для осіб з обмеженими 

можливостями 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Надання послуг для мешканців віддалених територій усіх 15 

старостинських округів. Створення додаткових 8 місць для 

самообслуговування  громадян (обладнання комп’ютерною 

технікою); встановлення 7 кнопок виклику адмінстраторів, для осіб 

з обмеженими можливостями на віддалених робочих місцях                      

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Створення якісного та комфортного доступу жителів віддалених 

сільських територій Роменської громади до інформаційних ресурсів 

9 Основні заходи технічного завдання 

Придбання офісної та комп’ютерної техніки;                      

облаштування приміщень, проведення благоустрою прибудинкових 

територій (облаштування тактильною плиткою)            

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  

інші джерела (субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

мережі Центрів надання адміністративних 

послуг) 

  50,0 50,0 100,0 

  місцевий бюджет   50,0 50,0 100,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 3.3.2.2 

2 Назва технічного завдання 
Впровадження та використання електронних сервісів у сфері 

надання публічних послуг 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.1 Цифрова трансформація регіонів 1.4.1.8 Забезпечення 

переведення пріоритетних публічних послуг, у тому числі 

відкритих даних та інструментів електронної демократії, в 

електронну форму 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.3.2 Розширення сфери та доступності надання адміністративних 

(соціальних та публічних) послуг, з пріоритетом для жителів 

сільських територій 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Низька якість інтернет зв'язку в сільських населених пукнтах 

громади не дає можливості впровадження електронних сервісів; 

низька кількість відвідувачів, які користуються електронними 

сервісами у зв'язку з необізнаністю                  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Надання послуг для мешканців віддалених територій усіх 15 

старостинських округів. Придбання 15 зчитувачів з паспортних 

документів;   використання електронних паспортних документів 

при наданні послуг; створення 17 хабів з цифрової грамотності в 

ЦНАП міста Ромни та на віддалених робочих місцях 

адміністраторів сільских теритоірій.      

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Спрощення процедури ідентифікації особи з біометричними 

документами в елекронному вигляді, внесення інформації до 

документів, проведення інформаційних та навчальних кампаній для 

мешканців громади з підвищення рівня цифрової грамотності. 

9 Основні заходи технічного завдання 

Придбання та встановлення обладнання -  15 зчитувачів з 

паспортних документів, розгортання на місцях самообслуговування 

громадян інформаційних та навчальних матеріалів для підвищення 

цифрової грамотності громадян 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   5,0 5,0 10,0 

  інші джерела (зазначити)         
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11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 3.3.2.3 

2 Назва технічного завдання 

Підвищення якості функціонування Центру надання 

адміністративних послуг, у тому числі для обслуговування осіб з 

особливими потребами 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.6 Розвиток інфраструктури надання адміністративних послуг 

1.4.6.1 Забезпечення розбудови мережі центрів надання 

адміністративних послуг і надання відповідної підтримки органам 

місцевого самоврядування для створення таких центрів, їх 

утримання, надання якісних послуг 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.3.2 Розширення сфери та доступності надання адміністративних 

(соціальних та публічних) послуг, з пріоритетом для жителів 

сільських територій 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Часткова відсутність умов для осіб з обмеженими можливостями 

при отриманні адміністративних послуг  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Забезпечення ЦНАП міста Ромни та 15 віддалених робочих місць 

адміністраторів  інформаційними матеріалами  шрифтом Брайля, 

тактильною плиткою на підлозі, голосовими повідомленнями; 

створення комфортних умов для осіб з вадами       

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Створення якісного та комфортного доступу жителів громади до 

адміністративних та інших видів послуг 

9 Основні заходи технічного завдання 

Придбання вивісок та інформаційних матеріалів із шрифтом 

Брайля; придбання  планшету з функціональними можливостями 

безкоштовного дзвінка до перекладача жестової мови; навчання 

адміністраторів основам жестової мови. 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   50,0 50,0 100,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 3.3.2.4 

2 Назва технічного завдання 
Створення комплексної системи захисту інформації в управлінні 

адміністративних послуг Роменської міської ради 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.5 Розвиток інфраструктури безпеки 1.4.5.13 Створення умов для 

розвитку інфраструктури кібербезпеки та кіберзахисту 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.3.2 Розширення сфери та доступності надання адміністративних 

(соціальних та публічних) послуг, з пріоритетом для жителів 

сільських територій 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Низький рівень захисту інформації в управлінні адміністативних 

послуг 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Закупівля послуг з розгортання комплексної системи захисту 

інформації на 18 робочих місцях спеціалістів управління. 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Створення належних умов для захисту інформації  в управлінні 

адміністративних послуг міської ради 

9 Основні заходи технічного завдання 
Придбання послуг з розгортання комплексної системи захисту 

інформації  

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет 50,0 89,1 89,1 228,2 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 3.3.2.5 

2 Назва технічного завдання Створення на базі ЦНАП міста Ромни "Центру Дії" 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.1 Цифрова трансформація регіонів 1.4.1.3 Запровадження 

можливості отримання електронних послуг через смартфон та через 

мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних 
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послуг “Портал Дія”, облаштування відкритих Wi-Fi зон у 

громадських місцях. 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.3.2 Розширення сфери та доступності надання адміністративних 

(соціальних та публічних) послуг, з пріоритетом для жителів 

сільських територій 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Необхідність створення комфортних умов для мешканців  

Роменської громади при отриманні адміністративних послуг 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Запровадження 50 послуг в електронному вигляді, використання 15 

різних електронних сервісів  ( у т.ч. підключення до державних 

сервісів) 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Створення умов для роботи ЦНАПу в форматі мережі "Дія 

Центрів", у т.ч.  для відвідувачів з особливими потребами, 

підвищення рівня обізнаності громадян в цифровій освіті, 

збільшення кількості сервісів, поліпшення надання послуг, 

розширення можливостей отримання відвідувачами зворотнього 

зв'язку   

9 Основні заходи технічного завдання 

Придбання тактильних дошок, послуз з виготовлення позначень 

"Центр Дії", навігаційних табличок, піктограм, тощо. Закупівля 

системи смс-інформування відвідувачів  та послуг кур'єрскої 

служби. Впровадження послуг в електронному форматі   

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет   50,0 50,0 100,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 3.3.2.6 

2 Назва технічного завдання 

Поточний ремонт приміщень для розміщення поліцейських станцій 

в Пустовійтівському та Ріпчанському старостинських округах 

Роменської міської територіальної громади в рамках реалізації 

проєкту «Поліцейський офіцер громади»  

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.5 Розвиток інфраструктури безпеки 1.4.5.4 Створення умов для 

співпраці територіальних громад з поліцейськими, закріпленими за 

поліцейськими дільницями в територіальних громадах, щодо 

охорони правопорядку та профілактики злочинів у територіальних 

громадах. 

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.3.2 Розширення сфери та доступності надання адміністративних 

(соціальних, публічних послуг, з пріоритетом для жителів сільських 

територій 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Проєкт направлений на впровадження нового формату роботи 

дільничних офіцерів поліції, головною метою якого є поліцейська 

діяльність, орієнтована на громаду.  Поліцейський офіцер громади – 

це наступний крок у реформі Національної поліції. Його основна 

мета – забезпечити кожну територіальну громаду окремим 

офіцером, який не тільки працюватиме на території громади, але й 

житиме там. Оскільки поліцейський офіцер стане повноправним 

представником своєї громади (яка візьме на себе частину 

фінансової підтримки його роботи), то й звітуватиме він не тільки 

перед керівництвом, але й перед самою громадою. Головне 

завдання поліцейського офіцера громади – орієнтуватися на 

потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з 

мешканцями, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, 

своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню 

правопорушень.  

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Даний проєкт буде реалізований у двох старостинських округах 

Роменської громади: Пустовійтівському (2913 осіб) та 

Ріпчанському (664 особи). Поліцейські дільниці будуть 

облаштовані в селі Пустовійтівка та селі Мокіївка. 

Підконтрольна територія дільничних офіцерів також охоплюватиме 

суміжні старостинські округи:Миколаївський, Рогинський, 

Великобубнівський, Галківський та Плавинищенський 

старостинські округи. Загальна чисельність населення, на яку 

матиме вплив реалізація проєкту – 9825 осіб.   
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8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Основні результати: орієнтована на потреби громади поліцейська 

діяльність, метою якої є попередження поширених на території ТГ 

правопорушень; реалізація спільно із громадою проєктів з 

підвищення публічної безпеки (профілактика злочинів серед 

неповнолітніх, протидія домашньому насильству, популяризація 

здорового способу життя, допомога уразливим категоріям 

населення, тощо); здійснення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, прийняття рішень про 

застосування адміністративних стягнень; проведення перевірки за 

зверненнями громадян та вжиття необхідних заходів. За підтримки 

громади поліцейський офіцер громади отримає облаштоване 

службове приміщення та робоче місце. 

9 Основні заходи технічного завдання 

Роменська міська рада надає адміністративні приміщення в селах 

Пустовійтівка та Мокіївка. Ремонт та облаштування приміщень 

відбуватиметься за рахунок партнерів. Загальна вартість проєкту 

297,569 тис. грн. Партнерами проєкту виступають БО «БФ «МХП-

ГРОМАДІ»,  ТОВ «РАЙЗ-СХІД»,  ПСП «Слобожанщина Агро» та 

ФОП Скрипак Т.О.Дані осередки безпеки створюватимуться у 

співпраці з територіальними органами Національної поліції 

(працівники поліції перебувають у їх штаті), аби у віддалених 

населених пунктах громади всі мешканці могли отримати якісний 

поліцейський сервіс. 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  інші джерела (зазначити)         

  місцевий бюджет         

  інші джерела (кошти партнерів /спонсорів) 297,6     297,6 

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
  

 
1 Номер технічного завдання 3.3.1.1 

2 Назва технічного завдання 

Розширення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі 

3 

Номер і назва завдання з Державної стратегії 

регіонального розвитку, якому відповідає 

технічне завдання 

1.4.4 Розвиток соціальної інфраструктури 1.4.4.1Формування 

системи надання соціальних послуг відповідно до потреб населення 

шляхом модернізації існуючих і запровадження нових видів 

соціальних послуг з урахуванням гендерних особливостей, зокрема 

забезпечення розвитку якісних і доступних послуг з догляду, у тому 

числі доглядової інфраструктури.  

4 

Номер і назва завдання з відповідної 

стратегії розвитку регіону, якому відповідає 

технічне завдання 

3.3.1. Забезпечення доступності та пристосованості закладів 

соціального захисту із своєчасною та якісною допомогою 

незахищеним та малозабезпеченим категоріям 

5 
Територія, на яку матиме вплив реалізація 

проєктів за технічним завданням 
Роменська міська територіальна громада 

6 
Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямоване технічне завдання 

Відсутність закладів для надання комплексної соціально-

психологічної допомоги постраждалим особам, у тому числі у 

випадках, коли такі особи звернулися разом із дитиною, для 

забезпечення їм (за потреби) можливості короткострокового або 

цілодобового перебування у спеціально обладнаному при денному 

центрі приміщенні 

7 
Очікувані кількісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення 

ремонтних робіт в приміщенні денного центру. Здійснення ремонту 

та закупівля меблів для денного центру 

8 
Очікувані якісні результати від реалізації 

проєктів на виконання технічного завдання 

Створення денного центру соціально-психологічної допомоги 

особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі 

9 Основні заходи технічного завдання 

Виготовлення проектно-кошторисної документації. Участь у 

конкурсі на отримання державної субвенції. Проведення ремонтних 

робіт в приміщенні денного центру. Закупівля меблів для денного 

центру 

10 Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. 2021 рік 2022 рік 2023 рік Усього 

  державний бюджет:         

  державний фонд регіонального розвитку         

  
інші джерела (субвенція з державного 

бюджету*) 
  2 000,0   2 000,0 

  місцевий бюджет   250,0   250,0 

  інші джерела (зазначити)         

11 
інша інформація щодо технічного завдання 

(за потреби) 
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V. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ 

 

Реалізація Стратегії розвитку Роменської міської територіальної громади передбачає 

запровадження моніторингу досягнення цілей шляхом порівняння фактично отриманих 

значень індикаторів з їх прогнозними значеннями, який здійснюється щороку. На основі 

зібраних даних готується узагальнений звіт щодо реалізації плану та окремо узагальнений 

звіт щодо виконання першого етапу плану заходів 2021-2023 років і другого етапу плану 

заходів 2024-2027 років.  

Результати моніторингу мають бути у відкритому та безперешкодному доступі для 

органів влади та громадськості. Моніторинг використовується для: 

- порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дає можливість отримати 

інформацію про реалізацію Стратегії розвитку та Плану заходів з її реалізації;  

- отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх 

показників та їх нарощування або скорочення під час реалізації завдань (моніторинг 

як інструмент контролю якості Стратегії розвитку та Плану заходів з її реалізації);  

- перевірки дотримання екологічних й інших вимог, встановлених відповідними 

органами влади;  

- перевірки того, що Стратегія розвитку та План заходів з її реалізації виконується 

відповідно до затверджених документів, включаючи передбачені заходи із 

запобігання, скорочення або пом'якшення несприятливих наслідків впливу на 

довкілля та здоров’я населення.  

Для проведення моніторингу і оцінки результативності відповідальні особи подають до 

Роменської міської ради: оперативний звіт щокварталу до 10 числа другого місяця, що настає 

за звітним періодом, підсумковий звіт щороку до 30 січня року наступного року за звітним. 

Роменська міська рада проводить аналіз стану реалізації Стратегії розвитку та Плану заходів 

з її реалізації (з порівняльною оцінкою ступеня відхилення фактичних значень індикаторів 

результативності від їх прогнозованих значень та нарощування чи скорочення показників за 

виконанням відповідних завдань) та до 25 числа другого місяця, що настає за звітним 

періодом, підготовлює узагальнений звіт (поквартальний та річний) про виконання плану 

заходів Стратегії розвитку.  

Показники результативності можуть бути доповнені індикаторами, визначеними 

оперативними цілями та відповідними завданнями до них, у тому числі екологічними  

індикаторами та індикаторами здоров’я населення, кількість та сутність яких може бути 

розширена або звужена для врахування окремих проєктів та завдань.  

Річний звіт складається з переліку ключових індикаторів за кожною оперативною 

ціллю та завданнями до неї; містить інформацію про досягнення результатів або виконання 

завдань; формує оцінку можливостей досягнення поставлених цілей відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення 

моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад.  

Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для уточнення 

завдань та цільових програм громади на наступний за звітним бюджетний рік.  

Форму моніторингового звіту, відповідального за його підготовку та строки подання, 

визначає Роменська міська рада відповідно до власних повноважень та структури. 

Результати моніторингу оприлюднюються на власному офіційному веб-сайті громади 

один раз на рік протягом строку дії Стратегії розвитку та через рік після закінчення такого 

строку.  

Орієнтовний перелік показників результативності Плану заходів на 2021-2023 роки з 

реалізації Стратегії розвитку Роменської міської територіальної громади на період до 2027 

року наведений у Додатку 2. 
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ДОДАТОК 1 

Орієнтовний фінансовий план Програми 1 - Підвищення конкурентоспроможності 

галузей економіки на засадах смарт-спеціалізації 

Но

мер 

зав

дан

ня 

Назва технічного завдання 

Обсяг фінансування, тис. грн. 
Загальний 

обсяг 

фінансуван

ня, тис. 

грн. 

2021 2022 2023 

ДБ 

МБ ІД 

ДБ 

МБ ІД 

ДБ 

МБ ІД 
ДФ

РР 
ІД 

ДФ

РР 
ІД 

ДФ

РР 
ІД 

  Напрям 1.1 Підвищення продуктивності агропромислового комплексу 

1.1.

2.1 

Будівництво складу мінеральних добрив 

(ТОВ "Агрохімтрейд") 
      

10 

000,

0 

                10 000,0 

1.1.

2.2 

Реконструкція сушильного обладнання: 

зерносушарки шахтної марки ЗШ-16000 

(ТОВ "Агрофірма "Лан") 

              

5 

000,

0 

        5 000,0 

  Всього за напрямом 1.1 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 

5 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 

  Напрям 1.2 Стимулювання розвитку промислово-виробничого підприємництва 

1.2.

2.1 

Модернізація виробничих потужностей 

ТОВ "Таланпром" шляхом закупівлі 

нового обладнання  (швейних машин 

автоматів з програмним управлінням в 

кількості 12 од. та машини марки 

Strobel (Німеччина)) для виробництва 

взуття 

              

3 

381,

0 

        3 381,0 

1.2.

2.2 

Модернізація виробничих потужностей 

ПрАТ "Роменський завод 

"Тракторозапчастина" шляхом 

придбання горизонтально-

оброблювального центру з ЧПУ (марки 

ДМС 65Н та ін.) для експертного цеху  

              

8 

500,

0 

        8 500,0 

  Всього за напрямом 1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 

881,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 11 881,0 

  Напрям 1.3 Підвищення та зміцнення інвестиційного потенціалу 

1.3.

1.1 

Розробка Геоінформаційної системи 

Роменської міської територіальної 

громади 

            
500,

0 
          500,0 

1.3.

1.2 

Промоція інвестиційного потенціалу 

Роменської громади 
            50,0           50,0 

1.3.

2.1 

Розробка інвестиційного паспорту 

Роменської міської територіальної 

громади 

            
150,

0 
          150,0 

1.3.

2.2 

Проведення нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів 

територіальної громади (в т.ч. м. Ромни)  

            
960,

0 
      

700,

0 
  1 660,0 

1.3.

2.3 

Встановлення меж населених пунктів 

Роменської міської територіальної 

громади 

            86,5           86,5 

1.3.

2.4 

Розробка планово-картографічних 

матеріалів маштабом 1:10 000  

Роменської міської територіальної 

громади 

            95,0           95,0 

1.3.

2.5 

Проведення аудиту земельних ділянок 

Роменської  міської ради 
            30,0       30,0   60,0 

1.3.

2.6 

Розробка комплексного плану 

просторового розвитку території 

громади 

          

1 

000,

0 

400,

0 
    

1 

000,

0 

400,

0 
  2 800,0 

1.3.

2.7 

Внесення змін до генерального плану 

міста та плану зонування території 
            

750,

0 
          750,0 

1.3.

2.8 

Виготовлення генеральних планів та 

планів зонування сільських населених 

пунктів 

            
850,

0 
          850,0 

1.3.

2.9 

Виготовлення паспортів водних об'єктів 

(ставків) на території Роменської 

міської ради 

            
400,

0 
      

200,

0 
  600,0 

1.3.

3.1 

Забезпечення діяльності 

Інформаційного пункту підприємців 

(ІПП) на базі ЦНАП 

            50,0       50,0   100,0 

1.3.

3.2 

Надання суб’єктам малого 

підприємництва часткової компенсації 

сплачених відсотків за кредитами 

відповідно до Порядку використання 

коштів Роменської  міської 

територіальної громади, передбачених 

для надання часткової компенсації  

сплачених відсотків за кредитами, 

отриманими суб’єктами малого 

підприємництва у державних 

банківських установах 

            
150,

0 
      

150,

0 
  300,0 

  Всього за напрямом 1.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

000,

0 

4 

471,

5 

0,0 0,0 

1 

000,

0 

1 

530,

0 

0,0 8 001,5 

  1.4 Розвиток туристичного потенціалу та рекреаційної сфери 
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Но

мер 

зав

дан

ня 

Назва технічного завдання 

Обсяг фінансування, тис. грн. 
Загальний 

обсяг 

фінансуван

ня, тис. 

грн. 

2021 2022 2023 

ДБ 

МБ ІД 

ДБ 

МБ ІД 

ДБ 

МБ ІД 
ДФ

РР 
ІД 

ДФ

РР 
ІД 

ДФ

РР 
ІД 

1.4.

2.1 

Реконструкція Міського парку культури 

і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка 
            

1 

000,

0 

          1 000,0 

1.4.

3.1 

Створення багатофункціонального 

центру (туристично-інформаційного, 

культурно-мистецького); виготовлення 

ПКД реконструкції будівлі колишнього 

Роменського духовного училища по вул. 

Монастирська, 4 

        

1 

000,

0 

  
100,

0 

900,

0 
  

10 

000,

0 

    12 000,0 

  Всього за напрямом 1.4 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

000,

0 

0,0 

1 

100,

0 

900,

0 
0,0 

10 

000,

0 

0,0 0,0 13 000,0 

  Всього за Програмою 1 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

1 

000,

0 

1 

000,

0 

5 

571,

5 

17 

781,

0 

0,0 

11 

000,

0 

1 

530,

0 

0,0 47 882,5 
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Орієнтовний фінансовий план Програми 2 - Підвищення якості життя та забезпечення 

охорони довкілля 

Номер 

завдання 

Назва технічного 

завдання 

Обсяг фінансування, тис. грн. 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

2021 2022 2023 

ДБ 
МБ ІД 

ДБ 
МБ ІД 

ДБ 
МБ ІД 

ДФРР ІД ДФРР ІД ДФРР ІД 

  Напрям 2.1 Інфраструктурний розвиток територій та пріоритетна увага сільській місцевості 

2.1.1.1 

Капітальний ремонт 

ліфтового 

господарства   

            
2 

836,4 
      

2 

836,4 
  5 672,8 

2.1.2.1 

Реконструкція 

котельні за адресою: 

місто Ромни, вулиця 

Монастирська,6  

(будівництво 

мінікотельні за 

адресою: місто Ромни, 

вулиця 

Гостиннодвірська), КП 

«Ромникомунтепло» 

РМР) 

                    
2 

000,0 

2 

556,4 
4 556,4 

2.1.2.2 

Реконструкція 

котельні за адресою: 

місто Ромни, вулиця 

Сумська,1 (проєкт, 

котел, диспетчеризація 

і автоматизація 

котельної), КП 

«Ромникомунтепло» 

РМР 

                      
1 

967,5 
1 967,5 

2.1.2.3 

Реконструкція 

котельні за адресою: 

місто Ромни, вулиця 

Свободи, 28 (проєкт, 

котел, диспетчеризація 

і автоматизація 

котельної) КП 

«Ромникомунтепло» 

РМР 

                      
1 

967,5 
1 967,5 

2.1.2.4 

Реконструкція 

котельні за адресою: 

місто Ромни, вулиця 

Пушкіна, 9 (проєкт, 

котел), КП 

«Ромникомунтепло» 

РМР 

                      
2 

989,5 
2 989,5 

2.1.2.5 

Капітальний ремонт 

магістральної 

тепломережі  від 

котельні по вул. 

Пушкіна, 9. 

(Проведення 

будівельно-монтажних 

робіт з  заміни 

тепломережі у 

мінватному покритті 

на  нові сучасні 

попередньо ізольовані 

трубопроводи; КП 

"Ромникомунтепло" 

РМР)  

                      850,0 850,0 

2.1.2.6 

Капітальний ремонт 

тепломережі від 

котельні за адресою: м. 

Ромни, вул. 

Щербакова, 14, КП 

"Ромнитеплосервіс" 

РМР (Проведення 

будівельно-монтажних 

робіт з  заміни 

тепломережі у мін 

ватному покритті на  

нові сучасні 

попередньоізольовані 

трубопроводи ) 

              321,5     97,5   419,0 

2.1.2.7 

Капітальний ремонт  

тепломережі  від 

котельні за адресою: м. 

Ромни, вул. 

Полтавська, 121, КП 

"Ромнитеплосервіс" 

РМР (Проведення 

будівельно-монтажних 

робіт з  заміни 

тепломережі у мін 

ватному покритті на  

нові сучасні 

                    60,8   60,8 
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Номер 

завдання 

Назва технічного 

завдання 

Обсяг фінансування, тис. грн. 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

2021 2022 2023 

ДБ 
МБ ІД 

ДБ 
МБ ІД 

ДБ 
МБ ІД 

ДФРР ІД ДФРР ІД ДФРР ІД 

попередньоізольовані 

трубопроводи) 

2.1.2.8 

Капітальний ремонт 

тепломережі  від 

котельні за адресою: м. 

Ромни, вул. 

Прокопенка, 43, КП 

"Ромнитеплосервіс" 

РМР (Проведення 

будівельно-монтажних 

робіт із заміни 

тепломережі у мін 

ватному покритті на  

нові сучасні 

попередньоізольовані 

трубопроводи в 

оболочці " Тандем") 

                      146,0 146,0 

2.1.2.9 

Капітальний ремонт 

тепломереж  від 

котельні  за адресою: 

м. Ромни, вул. 

Київська, КП 

"Ромнитеплосервіс" 

РМР (Проведення 

будівельно-монтажних 

робіт із заміни 

тепломережі у 

мінватному покритті 

на нові сучасні 

трубопроводи у 

шитому поліетилені 

"Тандем") 

            150,0           150,0 

2.1.2.10 

Встановлення 

вітрогенератора  на  

котельні за адресою: м. 

Ромни, вул. 

Щербакова, 14 КП 

"Ромнитеплосервіс" 

РМР (Проведення 

будівельно-монтажних 

робіт з  встановленням 

вітряка) 

            750,0       750,0   1 500,0 

2.1.3.1 

Придбання 

навантажувача 

MANITOU MT-X 733 

для  КП "Комбінат 

комунальних 

підприємств" РМР, 

вул. Залізнична,125, м. 

Ромни 

            
3 

000,0 
          3 000,0 

2.1.3.2 

Капітальний ремонт 

пішохідних доріжок з 

улаштуванням 

паркувальних кишень 

по вулиці Соборна та з 

улаштуванням системи 

вуличного освітлення 

по бульвару 

Т.Г.Шевченка в місті 

Ромни Сумської 

області   

            
3 

495,3 
      

5 

460,4 
  8 955,7 

2.1.4.1 

Капітальний ремонт 

водозабірних споруд із 

застосуванням 

новітніх технологій  (с. 

Малі Бубни, КП 

«Міськводоканал» 

РМР) 

                  500,0 150,0   650,0 

2.1.4.2 

Упровадження станцій 

(установок) 

доочищення питної 

води із застосуванням 

новітніх технологій  

(27 одиниць) КП 

«Міськводоканал» 

РМР 

          
5 

000,0 
      

10 

100,0 
    15 100,0 

2.1.4.3 

Реконструкція мереж 

водовідведення с. 

Овлаші  (2 лінії, д-

150мм, загальною 

протяжністю 3 км) КП 

«Міськводоканал» 

РМР 

          
3 

500,0 
100,0       100,0   3 700,0 
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Номер 

завдання 

Назва технічного 

завдання 

Обсяг фінансування, тис. грн. 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

2021 2022 2023 

ДБ 
МБ ІД 

ДБ 
МБ ІД 

ДБ 
МБ ІД 

ДФРР ІД ДФРР ІД ДФРР ІД 

2.1.4.4 

Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації на 

будівництво очисних 

споруд водовідведення 

із застосування 

новітніх технологій 

м.Ромни (КП 

«Міськводоканал» 

РМР) 

                    
3 

600,0 
  3 600,0 

2.1.4.5 

Реконструкція 

каналізаційних 

насосних станцій із 

застосуванням 

новітніх технологій 

(КНС-1, м.Ромни, КП 

«Міськводоканал» 

РМР) 

        
7 

000,0 
  350,0           7 350,0 

2.1.4.6 

Оснащення 

лабораторії контролю 

якості води та стічних 

вод сучасним 

контрольно-

аналітичним 

обладнанням (КП 

«Міськводоканал» 

РМР) 

          
1 

500,0 
        500,0   2 000,0 

2.1.4.7 

Придбання резервної 

повітродувки на очисні 

споруди м.Ромни (КП 

«Міськводоканал» 

РМР) 

          
2 

000,0 
            2 000,0 

2.1.4.8 

Придбання 

спецтехніки: 

мулососної машини 

для КП 

"Міськводоканал" 

Роменської міської 

ради 

              
2 

500,0 
        2 500,0 

2.1.4.9 

Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації  на 

встановлення 

загальнобудинкових 

лічильників та їх 

встановлення (КП 

«Міськводоканал» 

РМР) 

          
2 

950,0 
200,0     

5 

000,0 
    8 150,0 

2.1.5.1 

Придбання 

муніципального 

автотранспорту для 

забезпечення 

пасажирських 

перевезень мешканців 

Роменської громади 

              
20 

000,0 
        20 000,0 

2.1.5.2 

Придбання  машин 

дорожних 

комбінованих  АТ-

МДК-11 на базі 

самоскида МАЗ-

6501С5-584-00 для  КП 

"Комбінат 

комунальних 

підприємств" РМР вул. 

Залізнична,125 м. 

Ромни 

            
3 

150,0 
      

3 

150,0 
  6 300,0 

2.1.5.3 

Будівництво 

автомобільної дороги 

по вул. Берегова в м. 

Ромни  

              
5 

000,0 
      

5 

000,0 
10 000,0 

2.1.5.4 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. 

Космонавтів в м. 

Ромни  

              
6 

000,0 
      

8 

000,0 
14 000,0 

2.1.5.5 

Капітальний ремонт 

автомобільної дороги 

від с. Калинівка до с. 

Миколаївка 

            
15 

000,0 
      

10 

000,0 
  25 000,0 

2.1.5.6 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. 

Троїцька в м. Ромни  

            
3 

000,0 
      

4 

000,0 
  7 000,0 

2.1.5.7 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. 

Овсяннікова в м. 

Ромни  

            
3 

000,0 
      

3 

000,0 
  6 000,0 
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Номер 

завдання 

Назва технічного 

завдання 

Обсяг фінансування, тис. грн. 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

2021 2022 2023 

ДБ 
МБ ІД 

ДБ 
МБ ІД 

ДБ 
МБ ІД 

ДФРР ІД ДФРР ІД ДФРР ІД 

2.1.5.8 

Капітальний ремонт 

дороги по автобусному 

маршруту № 6 (вул. 

Прокопенка, вул. 

Редькіна, вул. Миру, 

вул. Варчука, вул. 

Гагаріна) в м. Ромни  

            
4 

000,0 
      

3 

000,0 
  7 000,0 

  
Всього за напрямом 

2.1 
0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

000,0 

14 

950,0 

39 

031,7 

33 

821,5 
0,0 

15 

600,0 

38 

705,1 

23 

476,9 
172 585,2 

  Напрям 2.2 Покращення демографічної ситуації та продовження тривалості активного періоду життя 

2.2.2.1 

Встановлення системи 

рентгенівської 

комп'ютерної 

томографії uCT530 (80 

зрізова модифікація) 

          
13 

300,0 
            13 300,0 

2.2.2.2 

Капітальний ремонт 

будівлі КНП 

«Роменська ЦРЛ» 

РМР, м. Ромни, вул. 

Горького, 99 (елементи 

енергозбереження) 

(дитяча поліклініка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*(проєкт був обраний 

для подальшої 

підтримки в рамках 

Ініціативи з проектів 

муніципального 

партнерства Програми 

"U-LEAD з Європою") 

        
9 

203,0 
  

1 

022,3 
          10 225,3 

2.2.2.3 

Капітальний ремонт 

будівлі інфекційного 

відділення КНП 

«Роменська ЦРЛ» 

РМР, м. Ромни, 

бульвар Московський, 

24 

      
2 

536,9 
      

8 

000,0 
      

2 

544,9 
13 081,8 

2.2.2.4 

Капітальний ремонт 

прибудови Головного 

корпусу №1 КНП 

«Роменська ЦРЛ» 

РМР, м. Ромни, 

бульвар Московський, 

24  

      
1 

856,4 
                1 856,4 

2.2.2.5 

Капітальний ремонт 

системи 

централізованої подачі 

кисню (з 

встановленням 

кріоциліндрів) у 

головному корпусі №1 

КНП «Роменська 

ЦРЛ» РМР, м. Ромни, 

бульвар  Московський, 

24 

  
1 

757,3 
  

1 

561,5 
                3 318,8 

2.2.2.6 

Забезпечення 

системою 

високопотокової 

оксигенотерапії КНП 

«Роменська ЦРЛ» РМР  

      
1 

280,0 
                1 280,0 

2.2.2.7 

Капітальний ремонт 

даху будівель 

відділення жіночої 

консультації КНП 

«Роменська ЦРЛ» РМР 

за адресою 

Коржівська, 42 (2 

будівлі) 

                      
3 

000,0 
3 000,0 

2.2.2.8 

Капітальний ремонт 

пологового відділення 

КНП «Роменська 

ЦРЛ» РМР (ІІ поверх , 

покрівля)  

                      500,0 500,0 

2.2.2.9 

Капітальний ремонт 

приміщення 

амбулаторії загальної 

практики сімейної 

медицини №1 КНП 

«ЦПМСД м. Ромни» 

РМР за адресою: м. 

Ромни, вул.  Полетик, 

2 

        
5 

253,3 
  583,7           5 837,0 

2.2.2.10 

Придбання 

стоматологічного 

Компресора GRANYM 

300 для КНП 

              60,0         60,0 
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Номер 

завдання 

Назва технічного 

завдання 

Обсяг фінансування, тис. грн. 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

2021 2022 2023 

ДБ 
МБ ІД 

ДБ 
МБ ІД 

ДБ 
МБ ІД 

ДФРР ІД ДФРР ІД ДФРР ІД 

"Стоматологічна 

поліклініка" 

Роменської міської  

ради 

2.2.2.11 

Придбання та 

установка  

трьохфазного 

генератора змінного 

струму КНП 

"Стоматологічна 

поліклінніка" 

Роменської міської  

ради 

                      500,0 500,0 

2.2.3.1 

Реконструкція 

спортивного 

комплексу ім. В. 

Окіпного за адресою: 

бульвар Шевченка, 4, 

м. Ромни, Сумська 

обл. 

        
38 

251,0 
  

4 

251,0 
  

38 

251,0 
  

4 

251,0 
  85 004,0 

2.2.3.2 
Будівництво скейт-

майданчика 
            30,0       426,0   456,0 

  
Всього за напрямом 

2.2 
0,0 

1 

757,3 
0,0 

7 

234,8 

52 

707,3 

13 

300,0 

5 

887,0 

8 

060,0 

38 

251,0 
0,0 

4 

677,0 

6 

544,9 
138 419,3 

  Напрям 2.3 Впровадження заходів покращення стану довкілля та раціонального використання природних ресурсів 

2.3.1.1 

Придбання сміттєвоза 

з боковим 

завантаженням на базі 

МАЗ-5340С2 для КП 

"Комбінат 

комунальних 

підприємств" РМР вул. 

Залізнична,125, м. 

Ромни 

                    
3 

150,0 
  3 150,0 

2.3.1.2 

Запровадження 

сучасної системи 

управління твердими 

побутовими відходами 

через формування 

сучасної 

інфраструктури 

поводження із ТПВ 

шляхом впровадження 

спільного проекту 

Роменської міської, 

Липоводолинської 

селищної та 

Коровинської, 

Андріяшівської, 

Хмелівської сільських 

територіальних громад 

Сумської області 

        
23 

400,0 
  

1 

300,0 

1 

300,0 
        26 000,0 

  
Всього за напрямом 

2.3 
0,0 0,0 0,0 0,0 

23 

400,0 
0,0 

1 

300,0 

1 

200,0 
0,0 0,0 

3 

150,0 
0,0 29 150,0 

  
Всього за Програмою 

2 
0,0 

1 

757,3 
0,0 

7 

234,8 

83 

107,3 

28 

250,0 

46 

218,7 

43 

181,5 

38 

251,0 

15 

600,0 

46 

532,1 

30 

021,8 
340 154,5 
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Орієнтовний фінансовий план Програми 3 - Розвиток людського потенціалу та 

соціальна сфера 

Номер 

завдання 

Назва технічного 

завдання 

Обсяг фінансування, тис. грн. 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

2021 2022 2023 

ДБ 
МБ ІД 

ДБ 
МБ ІД 

ДБ 
МБ ІД 

ДФРР ІД ДФРР ІД ДФРР ІД 

  Напрям 3.1 Підвищення якості надання освітніх та культурних послуг 

3.1.1.1 

Створення освітнього 

ІТ осередку  на базі 

Роменської міської 

МАНУМ Роменської 

міської ради, вул. 

Соборна,41 

              50,0         50,0 

3.1.2.1 

Створення активного 

культурного простору 

на базі закладів 

культури  

            
1 

527,0 

1 

627,0 
    500,0 500,0 4 199,0 

3.1.2.2 

Впровадження проекту 

"Нове життя" дитячої 

бібліотеки - Makerspace 

            85,3           85,3 

3.1.2.3 

Покращення надання 

рівня освітніх послуг 

позашкільних закладах 

мистецької освіти, 

якості проведення 

культурно-мистецьких 

заходів. 

          284,0 50,0     450,0 403,7   1 187,7 

3.1.2.4 

Покращення 

матеріально-технічної 

бази закладів освіти з 

метою створення 

сучасного освітнього 

середовища 

          
2 

500,0 

1 

000,0 
          3 500,0 

3.1.2.5 

Капітальний ремонт 

Роменської 

загальноосвітньої 

школи I-III ступенів 

№7, по вул. Полтавська, 

32, м.Ромни, Сумської 

області 

13 

683,4 
  

1 

521,0 
                  15 204,4 

3.1.2.6 

Капітальний ремонт 

будівлі Роменської 

загальноосвітньої 

школи I-III ступенів 

№5, по вул. 

Прокопенка,76, 

м.Ромни, Сумської 

області  

                  856,1 856,1   1 712,2 

3.1.2.7 

Капітальний ремонт 

покрівлі Роменської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4 

за адресою:  вул. 

Монастирська, буд 2 

м.Ромни Сумської 

області 

            740,0 900,0         1 640,0 

3.1.2.8 

Капітальний ремонт 

покрівлі Роменського 

ДНЗ №10 "Казка" по  

вул. Гетьмана Мазепи, 

буд 55-а м.Ромни 

Сумської області 

            100,0       100,0 700,0 900,0 

3.1.2.9 

Реконструкція 

Роменського ліцею № 1 

ім. П.І. Калнишевського 

Роменської міської 

ради Сумської області 

за адресою: вул. 

Пушкіна, 13, 15, м. 

Ромни, Сумська обл. 

    536,8   
24 

526,0 
              25 062,8 

3.1.2.10 

Реконструкція 

приміщення 

колишнього "ЗАГСу" 

по вул. Коржівській 95 

в м. Ромни з 

облаштуванням 

обрядової зали та 

відкритого простору 

для молоді  

                    500,0   500,0 

  Всього за напрямом 3.1 
13 

683,4 
0,0 

2 

057,8 
0,0 

24 

526,0 

2 

784,0 

3 

547,3 

2 

577,0 
0,0 

1 

306,1 

2 

359,8 

1 

200,0 
54 041,4 

  Напрям 3.2 Підвищення рівня залучення жителів у процеси розвитку громади 

3.2.1.1 
Створення 

Молодіжного простору 
                    250,0   250,0 
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Номер 

завдання 

Назва технічного 

завдання 

Обсяг фінансування, тис. грн. 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

2021 2022 2023 

ДБ 
МБ ІД 

ДБ 
МБ ІД 

ДБ 
МБ ІД 

ДФРР ІД ДФРР ІД ДФРР ІД 

3.2.2.1 

Розвиток та реалізація 

молодіжних ініціатив 

на території Роменської 

міської територіальної 

громади шляхом 

залучення грантових 

коштів 

              100,0       100,0 200,0 

3.2.3.1 

Впровадження в дію 

чат-боту для 

ефективної комунікації 

з відвідувачами сайту 

громади та 

потенційним 

інвестором 

              50,0         50,0 

3.2.3.2 

Автоматизація процесів 

підготовки та 

проведення засідань 

Роменської міської 

ради 

                      800,0 800,0 

  Всього за напрямом 3.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 250,0 900,0 1 300,0 

  Напрям 3.3 Соціальна підтримка та допомога 

3.3.1.1 

Розширення мережі 

спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які 

постраждали від 

домашнього насильства 

та/або насильства за 

ознакою статі 

          
2 

000,0 
250,0           2 250,0 

3.3.2.1 

Забезпечення доступу 

до інформаційних 

ресурсів жителів 

віддалених територій 

Роменської громади, у 

тому числі осіб з 

обмеженими 

можливостями 

          50,0 50,0     50,0 50,0   200,0 

3.3.2.2 

Впровадження та 

використання 

електронних сервісів у 

сфері надання 

публічних послуг 

            5,0       5,0   10,0 

3.3.2.3 

Підвищення якості 

функціонування Центру 

надання 

адміністративних 

послуг, у тому числі 

для обслуговування 

осіб з особливими 

потребами 

            50,0       50,0   100,0 

3.3.2.4 

Створення комплексної 

системи захисту 

інформації в управлінні 

адміністративних 

послуг Роменської 

міської ради 

    50,0       89,1       89,1   228,2 

3.3.2.5 

Створення на базі 

ЦНАП міста Ромни 

"Центру Дії" 

            50,0       50,0   100,0 

3.3.2.6 

Поточний ремонт 

приміщень для 

розміщення 

поліцейських станцій в 

Пустовійтівському та 

Ріпчанському 

старостинських округах 

Роменської міської 

територіальної громади 

в рамках реалізації 

проєкту «Поліцейський 

офіцер громади»  

      297,6                 297,6 

3.3.3.1 

Придбання 

реабілітаційного 

комплексу - клітки для 

кінезотерапії (лікування 

руху) для Роменського 

центру комплексної 

реабілітації для дітей 

(осіб) з інвалідністю 

імені Наталії Осауленко 

за адресою: вул. 

Пушкіна,  25, м. Ромни, 

Сумська область 

    300,0                   300,0 

  Всього за напрямом 3.3 0,0 0,0 350,0 297,6 0,0 
2 

050,0 
494,1 0,0 0,0 50,0 244,1 0,0 3 485,8 
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Номер 

завдання 

Назва технічного 

завдання 

Обсяг фінансування, тис. грн. 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

2021 2022 2023 

ДБ 
МБ ІД 

ДБ 
МБ ІД 

ДБ 
МБ ІД 

ДФРР ІД ДФРР ІД ДФРР ІД 

  
Всього за Програмою 

3 

13 

683,4 
0,0 

2 

407,8 
297,6 

24 

526,0 

4 

834,0 

4 

041,4 

2 

727,0 
0,0 

1 

356,1 

2 

853,9 

2 

100,0 
58 827,2 
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ДОДАТОК 2 

Орієнтовний перелік показників результативності Програми 1 – Підвищення 

конкурентоспроможності галузей економіки на засадах смарт-спеціалізації 

Завдання Показник 
Одиниця 

виміру 

Базове 

значення 

Проміжне 

значення 

Фактичне 

значення 

Напрям 1.1 Підвищення продуктивності агропромислового комплексу 

1.1.2.1 Будівництво складу мінеральних добрив 

(ТОВ "Агрохімтрейд") 
Обсяг залучених інвестицій тис. грн. 

   

 
Кількість створених робочих 

місць 
осіб 

   

 
Потужність об'єкту тис. т 

   
1.1.2.2 Реконструкція сушильного обладнання: 

зерносушарки шахтної марки ЗШ-16000 (ТОВ 

"Агрофірма "Лан") 

Обсяг залучених інвестицій тис. грн. 
   

 

Кількість створених робочих 

місць 
осіб 

   

 
Потужність об'єкту переробки т/год 

   
Напрям 1.2 Стимулювання розвитку промислово-виробничого підприємництва 

1.2.2.1 Модернізація виробничих потужностей ТОВ 
"Таланпром" шляхом закупівлі нового обладнання  

(швейних машин автоматів з програмним 

управлінням в кількості 12 од. та машини марки 

Strobel (Німеччина)) для виробництва взуття 

Обсяг залучених інвестицій тис. грн. 
   

 

Частка обсягу виробленої 

продукції 
% 

   
1.2.2.2 Модернізація виробничих потужностей 

ПрАТ "Роменський завод "Тракторозапчастина" 

шляхом придбання горизонтально-
оброблювального центру з ЧПУ (марки ДМС 65Н та 

ін.) для експертного цеху  

Обсяг залучених інвестицій тис. грн. 
   

 
Частка обсягу виробленої 

продукції 
% 

   

Напрям 1.3 Підвищення та зміцнення інвестиційного потенціалу 

1.3.1.1 Розробка Геоінформаційної системи 
Роменської міської територіальної громади 

Кількість електронних 

кабінетів по сферах 

життєдіяльності 

одиниць 
   

 

Кількість відвідувачів 

геоінформаційної системи 
осіб 

   

1.3.1.2 Промоція інвестиційного потенціалу 
Роменської громади 

Обсяг залучених інвестицій тис. грн. 
   

 

Кількість відвідувачів веб 

сайту громади 
осіб 

   
1.3.2.1 Розробка інвестиційного паспорту 

Роменської міської територіальної громади 
Обсяг залучених інвестицій тис. грн. 

   

 
Кількість відвідувачів веб 

сайту громади 
осіб 

   

1.3.2.2 Проведення нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів територіальної громади (в 
т.ч. м. Ромни)  

Площа земель, що мають 

нормативну грошову оцінку 
тис. га 

   

 
Площа зданих в оренду земель тис. га 

   
1.3.2.3 Встановлення меж населених пунктів 
Роменської міської територіальної громади 

Обсяг залучених інвестицій тис. грн. 
   

 

Площа земель, що мають 

нормативну грошову оцінку 
тис. га 

   
1.3.2.4 Розробка планово-картографічних матеріалів 

маштабом 1:10000  Роменської міської 

територіальної громади 

Обсяг залучених інвестицій тис. грн. 
   

 

Площа земель, що мають 

нормативну грошову оцінку 
тис. га 

   

1.3.2.5 Проведення аудиту земельних ділянок 
Роменської  міської ради 

Обсяг надходжень до міського 
бджету 

тис. грн. 
   

1.3.2.6 Розробка комплексного плану просторового 
розвитку території громади 

Обсяг залучених інвестицій тис. грн. 
   

 

Обсяг надходжень до міського 

бджету 
тис. грн. 

   
1.3.2.7 Внесення змін до генерального плану міста 

та плану зонування території 
Обсяг залучених інвестицій тис. грн. 

   

1.3.2.8 Виготовлення генеральних планів та планів 
зонування сільських населених пунктів 

Кількість населених пунктів із 
містобудівною документацією 

одиниць 
   

1.3.2.9 Виготовлення паспортів водних об'єктів 

(ставків) на території Роменської міської ради 

Кількість виготовлених 

паспортів на водні об'єкти 
одиниць 

   

 

Кількість водних об'єктів, 

наданих в оренду 
одиниць 

   

1.3.3.1 Забезпечення діяльності Інформаційного 

пункту підприємців (ІПП) на базі ЦНАП 

Кількість видів наданих 
консультаційних та 

інформаційних послуг 

одиниць 
   

 

Кількість отриманих послуг 
суб'єктами господарської 

діяльності 

одиниць 
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1.3.3.2 Надання суб’єктам малого підприємництва 

часткової компенсації сплачених відсотків за 

кредитами відповідно до Порядку використання 
коштів Роменської  міської територіальної громади, 

передбачених для надання часткової компенсації  

сплачених відсотків за кредитами, отриманими 
суб’єктами малого підприємництва у державних 

банківських установах 

Кількість суб'єктів 
господарської діяльності, що 

скористались частковою 

компенсайцією відсотків 

одиниць 
   

 

Обсяг фінансування часткової 
компенсації сплачених 

відсотків 

тис. грн. 
   

1.4 Розвиток туристичного потенціалу та рекреаційної сфери 

1.4.2.1 Реконструкція Міського парку культури і 
відпочинку ім. Т. Г. Шевченка 

Обсяг залучених інвестицій з 
метою реконструкції 

тис. грн. 
   

 

Кількість відвідувачів парку 

культури і відпочинку 
осіб 

   

 

Площа рексонструкції парку 

культури і відпочинку 
га 

   

1.4.3.1 Створення багатофункціонального центру 
(туристично-інформаційного, культурно-

мистецького); виготовлення ПКД реконструкції 

будівлі колишнього Роменського духовного 
училища по вул. Монастирська, 4 

Кількість видів наданих 
туристичних послуг 

одиниць 
   

 

Кількість гостей, що відвідали 

громаду 
осіб 

   

 

Кількість створених 

презентаційно-інформаційних 

матеріалів 

одиниць 
   

 

Кількість розроблених 

туристичних маршрутів 
одиниць 
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Орієнтовний перелік показників результативності Програми 2 – Підвищення 

якості життя та забезпечення охорони довкілля 

Завдання Показник 
Одиниця 

виміру 

Базове 

значення 

Проміжне 

значення 

Фактичне 

значення 

Напрям 2.1 Інфраструктурний розвиток територій та пріоритетна увага сільській місцевості 

2.1.1.1 Капітальний ремонт ліфтового господарства   
Кількість відремонтованих 

ліфтів 
одиниць 

   

 

Кількість об'єктів житлового 

фонду, облаштованих ліфтами 
одиниць 

   
2.1.2.1 Реконструкція котельні за адресою: місто 

Ромни, вулиця Монастирська,6  (будівництво 

мінікотельні за адресою: місто Ромни, вулиця 
Гостиннодвірська, КП «Ромникомунтепло» РМР) 

Частка споживання 

природного газу 
% 

   

 
Частка втрат теплової енергії % 

   
2.1.2.2 Реконструкція котельні за адресою: місто 
Ромни, вулиця Сумська,1 (проєкт, котел, 

диспетчеризація і автоматизація котельної, КП 

«Ромникомунтепло» РМР) 

Частка споживання 

природного газу 
% 

   

 
Частка втрат теплової енергії % 

   
2.1.2.3 Реконструкція котельні за адресою: місто 

Ромни, вулиця Свободи, 28 (проєкт, котел, 
диспетчеризація і автоматизація котельної, КП 

«Ромникомунтепло» РМР) 

Частка споживання 
природного газу 

% 
   

 
Частка втрат теплової енергії % 

   
2.1.2.4 Реконструкція котельні за адресою: місто 

Ромни, вулиця Пушкіна, 9 (проєкт, котел, КП 

«Ромникомунтепло» РМР) 

Частка споживання 
природного газу 

% 
   

 
Частка втрат теплової енергії % 

   
2.1.2.5 Капітальний ремонт магістральної 

тепломережі  від котельні по вул. Пушкіна, 9. 
(Проведення будівельно-монтажних робіт з  заміни 

тепломережі у мінватному покритті на  нові сучасні 

попередньо ізольовані трубопроводи; КП 
"Ромникомунтепло" РМР)  

Частка споживання 

природного газу 
% 

   

 
Частка втрат теплової енергії % 

   

 
Протяжність відремонтованої 

тепломережі 
км 

   

2.1.2.6 Капітальний ремонт тепломережі від 

котельні за адресою: м. Ромни, вул. Щербакова, 14, 
КП "Ромнитеплосервіс" РМР (Проведення 

будівельно-монтажних робіт з  заміни тепломережі 

у мін ватному покритті на  нові сучасні 
попередньоізольовані трубопроводи ) 

Частка споживання 

природного газу 
% 

   

 
Частка втрат теплової енергії % 

   

 
Протяжність відремонтованої 

тепломережі 
км 

   

2.1.2.7 Капітальний ремонт  тепломережі  від 

котельні за адресою: м. Ромни, вул. Полтавська, 
121, КП "Ромнитеплосервіс" РМР (Проведення 

будівельно-монтажних робіт з  заміни тепломережі 

у мін ватному покритті на  нові сучасні 
попередньоізольовані трубопроводи) 

Частка споживання 

природного газу 
% 

   

 
Частка втрат теплової енергії % 

   

 
Протяжність відремонтованої 

тепломережі 
км 

   

2.1.2.8 Капітальний ремонт тепломережі  від 

котельні за адресою: м. Ромни, вул. Прокопенка, 43, 
КП "Ромнитеплосервіс" РМР (Проведення 

будівельно-монтажних робіт із заміни тепломережі 

у мін ватному покритті на  нові сучасні 
попередньоізольовані трубопроводи в оболочці " 

Тандем") 

Частка споживання 
природного газу 

% 
   

 
Частка втрат теплової енергії % 

   

 

Протяжність відремонтованої 

тепломережі 
км 

   
2.1.2.9 Капітальний ремонт тепломереж  від 

котельні  за адресою: м. Ромни, вул. Київська, КП 

"Ромнитеплосервіс" РМР (Проведення будівельно-
монтажних робіт із заміни тепломережі у 

мінватному покритті на нові сучасні трубопроводи 

у шитому поліетилені "Тандем") 

Частка споживання 
природного газу 

% 
   

 
Частка втрат теплової енергії % 

   

 

Протяжність відремонтованої 

тепломережі 
км 

   
2.1.2.10 Встановлення вітрогенератора  на  котельні 

за адресою: м. Ромни, вул. Щербакова, 14, КП 

"Ромнитеплосервіс" РМР (Проведення будівельно-
монтажних робіт з  встановленням вітряка) 

Частка споживання 

природного газу 
% 

   

 
Частка втрат теплової енергії % 

   
2.1.3.1 Придбання навантажувача MANITOU MT-X Частка видів робіт із % 
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Завдання Показник 
Одиниця 

виміру 

Базове 

значення 

Проміжне 

значення 

Фактичне 

значення 

733 для  КП "Комбінат комунальних підприємств" 
РМР вул. Залізнична,125, м. Ромни 

благоустрою 

2.1.3.2 Капітальний ремонт пішохідних доріжок з 

улаштуванням паркувальних кишень по вулиці 
Соборна та з улаштуванням системи вуличного 

освітлення по бульвару Т.Г.Шевченка в місті Ромни 

Сумської області   

Протяжність облаштованої 

комунальної інфраструктури 
км 

   

2.1.4.1 Капітальний ремонт водозабірних споруд із 

застосуванням новітніх технологій  (с. Малі Бубни, 
КП «Міськводоканал» РМР) 

Строк експлуатації 

водозабірних споруд 
роки 

   

2.1.4.2 Упровадження станцій (установок) 

доочищення питної води із застосуванням новітніх 
технологій   (27  одиниць, КП «Міськводоканал» 

РМР) 

Кількість станцій (установок) 
доочищення питної води 

одиниць 
   

 

Кількість жителів, що 
отримують послугу очищеної 

питної води 

осіб 
   

2.1.4.3 Реконструкція мереж водовідведення с. 
Овлаші  (2 лінії, д-150мм, загальною протяжністю 3 

км, КП «Міськводоканал» РМР) 

Протяжність відремонтованих 

мереж водовідведення 
км 

   

 

Кількість жителів, що 
отримують послугу 

централізованого 

водовідведення 

осіб 
   

2.1.4.4 Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво очисних споруд 

водовідведення із застосування новітніх технологій 
м.Ромни (КП «Міськводоканал» РМР) 

Частка споживання 

енергоресурсів 
% 

   

2.1.4.5 Реконструкція каналізаційних насосних 

станцій із застосуванням новітніх технологій (КНС-
1, м.Ромни, КП «Міськводоканал» РМР) 

Частка споживання 

енергоресурсів 
% 

   

2.1.4.6 Оснащення лабораторії контролю якості 

води та стічних вод сучасним контрольно-
аналітичним обладнанням (КП «Міськводоканал» 

РМР) 

Кількість проведених аналізів 
питної води та стічних вод  

одиниць 
   

2.1.4.7 Придбання резервної повітродувки на очисні 
споруди м.Ромни 

Частка споживання 
енергоресурсів 

% 
   

 

Обсяг активного мулу в 

аеротенку 
мг/л 

   
2.1.4.8 Придбання спецтехніки: мулососної машини 

для КП "Міськводоканал" Роменської міської ради 

Кількість заторів на 

каналізаційній мережі 
одиниць 

   

 
Частка втрат питної 

артезіанської води 
% 

   

2.1.4.9 Виготовлення проектно-кошторисної 

документації  на встановлення загальнобудинкових 
лічильників та їх встановлення. 

Обсяг реалізації питної води тис. л 
   

 
Частка втрат питної води % 

   

 
Обсяг очищуваних стічних вод тис. л 

   
2.1.5.1 Придбання муніципального автотранспорту 

для забезпечення пасажирських перевезень 

мешканців Роменської громади 

Кількість придбаних автобусів одиниць 
   

 

Частка пасажирських 

перевезень 
% 

   

2.1.5.2 Придбання  машин дорожних комбінованих  
АТ-МДК-11 на базі самоскида МАЗ-6501С5-584-00 

для  КП "Комбінат комунальних підприємств" РМР 

вул. Залізнична,125 м. Ромни 

Протяжність утримання 

вуличної та магістральної  
мережі 

км 
   

2.1.5.3 Будівництво автомобільної дороги по вул. 

Берегова в м. Ромни  

Протяжність побудованої 

дороги з твердим покриттям  
км 

   
2.1.5.4 Капітальний ремонт дороги по вул. 

Космонавтів в м. Ромни  

Протяжність відремонтованого 

дорожнього покриття  
км 

   

2.1.5.5 Капітальний ремонт автомобільної дороги 
від с. Калинівка до с. Миколаївка 

Протяжність відремонтованого 
дорожнього покриття  

км 
   

2.1.5.6 Капітальний ремонт дороги по вул. Троїцька 

в м. Ромни  

Протяжність відремонтованого 

дорожнього покриття  
км 

   
2.1.5.7 Капітальний ремонт дороги по вул. 

Овсяннікова в м. Ромни  

Протяжність відремонтованого 

дорожнього покриття  
км 

   

2.1.5.8 Капітальний ремонт дороги по автобусному 
маршруту № 6 (вул. Прокопенка, вул. Редькіна, вул. 

Миру, вул. Варчука, вул. Гагаріна) в м. Ромни  

Протяжність відремонтованого 

дорожнього покриття  
км 

   

Напрям 2.2 Покращення демографічної ситуації та продовження тривалості активного періоду життя 

2.2.2.1 Встановлення системи рентгенівської 

комп'ютерної томографії uCT530 (80 зрізова 
модифікація) 

Кількість діагностичних 

досліджень 
одиниць 

   

2.2.2.2 Капітальний ремонт будівлі КНП 

«Роменська ЦРЛ» РМР, м. Ромни, вул. Горького, 99 
(елементи енергозбереження) (дитяча поліклініка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*(проєкт був обраний для подальшої підтримки в 

рамках Ініціативи з проектів муніципального 

Частка зниження використання 

енергоресурсів 
% 
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Завдання Показник 
Одиниця 

виміру 

Базове 

значення 

Проміжне 

значення 

Фактичне 

значення 

партнерства Програми "U-LEAD з Європою") 

 

Кількість жителів - 

отримувачів медичних послуг 
осіб 

   

2.2.2.3 Капітальний ремонт будівлі інфекційного 
відділення КНП «Роменська ЦРЛ» РМР, м. Ромни, 

бульвар Московський, 24 

Частка використання 

енергоресурсів 
% 

   

2.2.2.4 Капітальний ремонт прибудови Головного 
корпусу №1 КНП «Роменська ЦРЛ» РМР, м. Ромни, 

бульвар Московський, 24  

Площа прибудови та фасаду кв. м 
   

2.2.2.5 Капітальний ремонт системи централізованої 

подачі кисню (з встановленням кріоциліндрів) у 

головному корпусі №1 КНП «Роменська ЦРЛ» 
РМР, м. Ромни, бульвар  Московський, 24 

Кількість встановлених 
кріоциліндрів та кисневих 

ліній 

одиниць 
   

2.2.2.6 Забезпечення системою високопотокової 

оксигенотерапії КНП «Роменська ЦРЛ» РМР  

Кількість забезпечених систем 

високопотокової 
оксигенотерапії  

одиниць 
   

2.2.2.7 Капітальний ремонт даху будівель відділення 

жіночої консультації КНП «Роменська ЦРЛ» РМР 
за адресою Коржівська, 42 (2 будівлі) 

Частка використання 

енергоресурсів 
% 

   

 
Площа відремонтованого даху кв. м 

   
2.2.2.8 Капітальний ремонт пологового відділення 
КНП «Роменська ЦРЛ» РМР (ІІ поверх , покрівля)  

Площа відремонтованої 
покрівлі 

кв. м 
   

2.2.2.9 Капітальний ремонт приміщення амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини №1 КНП 

«ЦПМСД м. Ромни» РМР за адресою: м. Ромни, вул.  

Полетик, 2 

Площа відремонтованого 
перекриття 

кв. м 
   

 
Частка використання 

енергоресурсів 
% 

   

2.2.2.10 Придбання стоматологічного Компресора 

GRANYM 300 для КНП "Стоматологічна 
поліклініка" Роменської міської  ради 

Кількість видів надання 

стоматологічних послуг 
% 

   

2.2.2.11 Придбання та установка  трьохфазного 

генератора змінного струму КНП "Стоматологічна 
поліклінніка" Роменської міської  ради 

Кількість видів надання 

стоматологічних послуг 
% 

   

2.2.3.1 Реконструкція спортивного комплексу ім. В. 

Окіпного за адресою: бульвар Шевченка, 4, м. 
Ромни, Сумська обл. 

Кількість жителів, залучених 

до занять фізичною культурою 
та спортом 

осіб 
   

 

Рівень захворюванності 

жителів 
% 

   

 

Кількість проведених 

спортивних та фізкультурно-

оздоровчих заходів 

одиниць 
   

 

Частка використання 

енергоресурсів 
% 

   

2.2.3.2 Будівництво скейт-майданчика 
Кількість жителів, залучених 

до занять фізичною культурою 

та спортом 

осіб 
   

Напрям 2.3 Впровадження заходів покращення стану довкілля та раціонального використання природних ресурсів 

2.3.1.1 Придбання сміттєвоза з боковим завантаженням на 

базі МАЗ-5340С2 для КП "Комбінат комунальних 

підприємств" РМР вул. Залізнична,125, м. Ромни 

Обсяг вивезення твердих 

побутових відходів 
т 

   

2.3.1.2 Запровадження сучасної системи управління 

твердими побутовими відходами через формування 

сучасної інфраструктури поводження із ТПВ шляхом 

впровадження спільного проекту Роменської міської, 

Липоводолинської селищної та Коровинської, 

Андріяшівської, Хмелівської сільських територіальних 

громад Сумської області 

Обсяг вивезення твердих 
побутових відходів 

т 
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Орієнтовний перелік показників результативності Програми 3 – Розвиток 

людського потенціалу та соціальна сфера 

Завдання Показник 
Одиниця 

виміру 

Базове 

значення 

Проміжне 

значення 

Фактичне 

значення 

Напрям 3.1 Підвищення якості надання освітніх та культурних послуг 

3.1.1.1 Створення освітнього ІТ осередку  на базі 

Роменської міської МАНУМ Роменської міської 

ради, вул. Соборна,41 

Кількість залученої молоді до 
IT освіти 

осіб 
   

3.1.2.1 Створення активного культурного простору 

на базі закладів культури  

Кількість учасників творчих 

колективів 
осіб 

   

 

Кількість проведених творчих 

заходів 
одиниць 

   

3.1.2.2 Впровадження проекту "Нове життя" дитячої 
бібліотеки - Makerspace 

Кількість користувачів 
бібліотек 

осіб 
   

 
Кількість відвідуванб бібліотек одиниць 

   
3.1.2.3 Покращення надання рівня освітніх послуг 
позашкільних закладах мистецької освіти, якості 

проведення культурно-мистецьких заходів. 

Кількість відвідувачів 

позашкільних закладів 
осіб 

   

 

Кількість учасників 
аматорських та народних 

колективів 

осіб 
   

3.1.2.4 Покращення матеріально-технічної бази 

закладів освіти з метою створення сучасного 

освітнього середовища 

Кількість придбаного 

організаційно-технічного 

обладнання 

одиниць 
   

3.1.2.5 Капітальний ремонт Роменської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів №7, по вул. 

Полтавська, 32, м.Ромни, Сумської області 

Рівень технічного стану 

закладу освіти 
% 

   

 
Частка використання 

енергоресурсів 
% 

   

3.1.2.6 Капітальний ремонт будівлі Роменської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №5, по вул. 
Прокопенка,76, м.Ромни, Сумської області  

Рівень технічного стану 

закладу освіти 
% 

   

 

Частка використання 

енергоресурсів 
% 

   
3.1.2.7 Капітальний ремонт покрівлі Роменської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 за 

адресою:  вул. Монастирська, буд 2 м.Ромни 
Сумської області 

Рівень технічного стану 

закладу освіти 
% 

   

 

Частка використання 

енергоресурсів 
% 

   
3.1.2.8 Капітальний ремонт покрівлі Роменського 

ДНЗ №10 "Казка" по  вул. Гетьмана Мазепи, буд 55-

а м.Ромни Сумської області 

Рівень технічного стану 
закладу освіти 

% 
   

 

Частка використання 

енергоресурсів 
% 

   

3.1.2.9 Реконструкція Роменського ліцею № 1 ім. 
П.І. Калнишевського Роменської міської ради 

Сумської області за адресою: вул. Пушкіна, 13, 15, 

м. Ромни, Сумська обл. 

Рівень технічного стану 

закладу освіти 
% 

   

 

Частка використання 

енергоресурсів 
% 

   

3.1.2.10 Реконструкція приміщення колишнього 
"ЗАГСу" по вул. Коржівській 95 в м. Ромни з 

облаштуванням обрядової зали та відкритого 

простору для молоді  

Кількість молоді, залученої у 

відкритий простір 
осіб 

   

 

Кількість церемоній для 

укладання шлюбів, народжень 

тощо 

одиниць 
   

Напрям 3.2 Підвищення рівня залучення жителів у процеси розвитку громади 

3.2.1.1 Створення Молодіжного простору 
Кількість осіб, залучених у 

молодіжний простір 
осіб 

   

 

Кількість згенерованих 

суспільно корисних ініціатив  
одиниць 

   

3.2.2.1 Розвиток та реалізація молодіжних ініціатив 

на території Роменської міської територіальної 

громади шляхом залучення грантових коштів 

Обсяг залучених грантових 
коштів 

тис. грн. 
   

3.2.3.1 Впровадження в дію чат-боту для ефективної 

комунікації з відвідувачами сайту громади та 

потенційним інвестором 

Кількість відвідувачів веб 
сайту громади 

осіб 
   

3.2.3.2 Автоматизація процесів підготовки та 

проведення засідань Роменської міської ради 

Частка автоматизовааного 

документообігу 
% 

   

 

Частка залучення 
громадськості до процесів 

життєдіяльності 

% 
   

Напрям 3.3 Соціальна підтримка та допомога 

3.3.1.1 Розширення мережі спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі 

Обсяг виконаних ремонтних 
робіт з облаштування центру 

% 
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3.3.2.1 Забезпечення доступу до інформаційних 

ресурсів жителів віддалених територій Роменської 

громади, у тому числі осіб з обмеженими 
можливостями 

Кількість створених 
додаткових місць для 

самообслуговуваня жителів 

одиниць 
   

 

Кількість встановлених кнопок  

викликів адміністраторів 
одиниць 

   

 

Частка жителів, охоплених 

послугами 
% 

   

3.3.2.2 Впровадження та використання електронних 
сервісів у сфері надання публічних послуг 

Кількість придбаних 
зчитувачів з паспортних 

документів  

одиниць 
   

 

Кількість створених хабів 

цифрової грамотності 
одиниць 

   

 
Частка жителів, охоплених 

послугами 
% 

   

3.3.2.3 Підвищення якості функціонування Центру 

надання адміністративних послуг, у тому числі для 

обслуговування осіб з особливими потребами 

Кількість створених  

віддалених робочих місць 
адміністраторами для 

обслуговування осіб з вадами 

одиниць 
   

3.3.2.4 Створення комплексної системи захисту 
інформації в управлінні адміністративних послуг 

Роменської міської ради 

Кількість робочих місць, 
обладнаних комплексим 

захистом інформації 

одиниць 
   

3.3.2.5 Створення на базі ЦНАП міста Ромни 
"Центру Дії" 

Кількість послуг в 
електронному вигляді 

одиниць 
   

3.3.2.6 Поточний ремонт приміщень для розміщення 

поліцейських станцій в Пустовійтівському та 
Ріпчанському старостинських округах Роменської 

міської територіальної громади в рамках реалізації 

проєкту «Поліцейський офіцер громади»  

Кількість створених 

поліцейських дільниць 
одиниць 

   

 

Кількість жителів, охоплених 

послугою 
осіб 

   

3.3.3.1 Придбання реабілітаційного комплексу - 
клітки для кінезотерапії (лікування руху) для 

Роменського центру комплексної реабілітації для 

дітей (осіб) з інвалідністю імені Наталії Осауленко 
за адресою: вул. Пушкіна,  25, м. Ромни, Сумська 

область 

Кількість дітей (осіб) з 
інвалідністю, залучених до 

реабілітаційної терапії 

осіб 
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1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

Мета Стратегії розвитку Роменської міської територіальної громади на період до 2027 

року (далі – Стратегія розвитку) полягає у визначенні стратегічних і оперативних цілей та 

завдань до них, що сприятимуть розвитку конкурентоспроможності та інноваційності 

пріоритетних галузей економіки громади на засадах наявних переваг та можливостей для 

досягнення сталого соціально-економічного розвитку території, нарощування темпів 

приросту валового продукту громади, створення сприятливих та комфортних умов 

життєдіяльності людини. 

Стратегія розвитку розглядається як головний плановий документ для Роменської 

громади, що є основою для розроблення нових галузевих програм та вдосконалення 

існуючих, у тому числі щорічних соціальних та економічних програм розвитку територій. В 

Стратегії розвитку враховано сильні сторони, слабкі сторони, виклики та загрози, крім того 

передбачено ефективне та раціональне використання наявних ресурсів громади та 

зменшення диспропорцій у розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць 

(сільських населених пунктів), а також враховані заходи щодо охорони та захисту 

навколишнього природного середовища. 

З урахуванням результатів проведеного стратегічного аналізу, дослідження 

статистичних та кількісних показників офіційних інформаційних джерел, соціологічного 

опитування жителів громади щодо соціально-економічного розвитку території, оцінки 

наявних конкурентних переваг, існуючих загроз та можливих ризиків відповідно до SWOT 

аналізу, сформульовано стратегічне бачення громади. 

Роменська міська територіальна громада – інвестиційно привабливий 

конкурентоздатний екологічно чистий регіон високотехнологічного аграрного виробництва 

та інноваційної промисловості, туристично привабливий, комфортний та безпечний для 

проживання та розвитку бізнесу. 

 

Стратегічні цілі, оперативні цілі та основні завдання Стратегії розвитку 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ НА 

ЗАСАДАХ СМАРТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  

Оперативна ціль 1.1 – Підвищення продуктивності агропромислового комплексу 

Основні завдання Потенційно можливі сфери реалізації проєктів 

1.1.1 Сприяння створенню нових та 

розширенню діючих підприємств 

агропромислового комплексу 

- сприяння розвитку суб'єктів фермерського господарства, 

збільшення їх інвестиційної та економічної активності; 

- створення сприятливого підприємницького середовища 

функціонування системи розвитку сільськогосподарського 

виробництва; 

- надання інформаційно-консультаційних послуг щодо українського 

та міжнародного досвіду розвитку сільськогосподарської 

кооперації; 

- активне освоєння нових ринків збуту сільськогосподарських 

підприємств; 

- підтримка розвитку садівництва та ягідництва; 

- розвиток галузі тваринництва в особистих селянських та 

фермерських господарствах. 

1.1.2 Створення умов для розвитку галузі 

переробки сільськогосподарської 

продукції 

- залучення інвестиційного ресурсу у модернізацію діючих та 

створенню нових агропромислових підприємств; 

- будівництво сучасних об'єктів інфраструктури виробництва, 

зберігання та поглибленої переробки сільськогосподарської 

продукції; 

- налагодження ефективного партнерства між місцевими 

фермерськими господарствами (сільськогосподарськими 

підприємствами) та виконавчою владою громади; 

- розвиток та впровадження логістично-транспортних систем в 

регіоні; 

- популяризація продукції місцевих виробників шляхом проведення 

ярмаркових заходів та підтримка їх участі у міжнародних заходах. 
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1.1.3 Стимулювання інноваційних 

напрямів агровиробництва 

- створення агропромислового кластеру в пріоритетних напрямах 

сільського господарства з метою сталого розвитку сільських 

територій та постачання якісної сільськогосподарської продукції; 

- технологічне переоснащення (модернізація) та розширення діючих 

виробничих потужностей сільськогосподарських підприємств; 

- визначення конкурентоспроможних інноваційних технологій та 

стимулювання їх впровадження у сільськогосподарське 

виробництво. 

Оперативна ціль 1.2 – Стимулювання розвитку промислово-виробничого підприємництва  

Основні завдання  Потенційно можливі сфери реалізації проєктів 

1.2.1 Сприяння розширенню розвідування 

родовищ та видобування корисних 

копалин 

- створення сприятливих умов для збільшення видобування покладів 

корисних копалин; 

- розробка інвестиційних пропозицій освоєння родовищ, що не 

видобуваються, але мають значні поклади; 

- розробка проектів розвідування територій на наявність родовищ 

корисних копалин; 

- взаємна співпраця виконавчої влади із суб'єктами господарювання 

(видобувними підприємствами) з метою забезпечення надходжень 

податків та обов’язкових платежів до бюджету громади. 

1.2.2 Збільшення доданої вартості 

промислової продукції, впровадження 

наукових досліджень та інноваційних 

технологій у промисловості 

- впровадження заходів із технологічного переоснащення та 

розширення діючих виробничих потужностей; 

- впровадження нових технологій та освоєння нових видів продукції 

на базі співпраці з науковими установами; 

- сприяння створенню інтегрованих підприємницьких об'єднань з 

метою використання максимальних потужностей вироблення 

продукції для кінцевого споживача; 

- участь у грантових програмах підтримки розвитку інноваційного 

потенціалу підприємництва. 

1.2.3 Удосконалення системи підготовки 

професійних кадрів та співпраці з 

підприємствами пріоритетних галузей 

- дослідження перспективних потреб місцевого ринку праці та 

відповідне забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств 

пріоритетних напрямів господарства; 

- налагодження науково-інноваційного співробітництва вищих 

навчальних закладів області, Вищого професійного училища та 

фахових коледжів міста Ромни з реальним сектором економіки; 

- впровадження заходів щодо посилення професійної 

компетентності, вмінь та навичок населення громади на ринку 

праці. 

Оперативна ціль 1.3 – Підвищення та зміцнення інвестиційного потенціалу   

Основні завдання   Потенційно можливі сфери реалізації проектів  

1.3.1 Створення та популяризація 

інвестиційних пропозицій 

- розробка та впровадження геоінформаційної системи як 

інноваційної бази даних ресурсів громади; 

- створення та інформаційна підтримка портфелю інвестиційних 

пропозицій; 

- розробка та забезпечення безперебійного функціонування на 

постійній основі інвестиційного порталу Роменської територіальної 

громади як ефективного інструменту комунікації із потенційними 

інвесторами; 

- забезпечення презентації економічного, інвестиційного та 

туристичного потенціалу громади. 

 

1.3.2 Розробка інвестиційного паспорту 

та розвиток співробітництва між 

потенційними інвесторами та громадою 

- розробка та популяризація інвестиційного паспорту з метою 

висвітлення інвестиційного потенціалу громади; 

- налагодження ефективної комунікації, організація і проведення 

форумів та круглих столів, надання інформаційно-консультативної 

підтримки потенційним внутрішнім та зовнішнім інвесторам; 

- співфінансування інвестиційних проектів у пріоритетних галузях 

розвитку громади на засадах смарт-спеціалізації на поворотній чи 

безповоротній основі; 

- удосконалення просторового планування території громади, 

запровадження містобудівного моніторингу та кадастру; 

- створення та популяризація інвестиційних майданчиків типу 

Greenfield та Brownfield. 
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1.3.3 Підтримка розвитку малого та 

середнього підприємництва, його 

експортної спроможності та виходу 

виробленої продукції на нові ринки 

- підвищення ефективності функціонування інформаційного пункту 

підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва та тих 

осіб, що мають на меті започаткування власної справи та якості 

надання інформаційно-консультативних послуг; 

- підвищення спроможності органів влади у сфері надання 

адміністративних послуг; 

- удосконалення нормативного регулювання малого підприємництва 

з метою ефективного забезпечення регуляторної політики; 

- налагодження співпраці із регіональними та місцевими 

організаціями підтримки підприємництва, зокрема Сумським 

обласним фондом підтримки підприємництва, Радою підприємців в 

Сумській області, з метою залучення підприємців до сумісних 

програм та проектів; 

- участь у програмах та грантах різного рівня, спрямованих на 

підтримку та розвиток підприємництва; 

- сприяння розробці програм фінансування стартапів та 

підприємництв, що функціонують у пріоритетних галузях 

економіки; 

- залучення представників регіонального бізнесу до участі у 

програмах перепідготовки та стажування управлінських та 

робітничих кадрів для підприємництва; 

- провадження заходів щодо підвищення рівня знань, умінь, 

професійних компетенцій в рамках здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності та участі у міжнародній торгівлі, 

зокрема експорті; 

- створення підприємницького простору інформування про 

виставкові та ярмаркові заходи з метою розширення ринків збуту. 

Оперативна ціль 1.4 – Розвиток туристичного потенціалу та рекреаційної сфери  

Основні завдання    Потенційно можливі сфери реалізації проектів   

1.4.1 Розвиток пріоритетних напрямів 

туристичної галузі 

- збереження місцевих традицій у сфері культури харчування та 

підтримка збереження нематеріальної спадщини у напряму 

гастрономічного туризму; 

- сталий екологічний розвиток в рамках реалізації «зеленого» 

туризму з використанням унікальних територій природно-

заповідного фонду; 

- розвиток аграрного туризму як інноваційного напряму підтримки 

сільських територій, збереженню історико-культурних традицій та 

популяризації здорового способу життя; 

- створення сучасної дорожньої інфраструктури на розроблених 

туристичних маршрутах, облаштування місць для стоянок і 

короткочасних зупинок туристично-екскурсійних автобусів. 

1.4.2 Створення умов ефективного 

використання економічного потенціалу 

територій природно-заповідного фонду 

та об'єктів культурної спадщини 

- впровадження заходів по відновленню, реставрації та збереженню 

об'єктів історико-культурної спадщини; 

- підготовка та виготовлення облікової та охоронної документації на 

об'єкти культурної спадщини; 

- розробка туристичних продуктів на основі наявних ресурсів 

природно-заповідного фонду та об'єктів культурної спадщини; 

- презентація та промоція інвестиційно-туристичного потенціалу 

громади в рамках спеціалізованих заходів (форуми, виставки, 

ярмарки тощо) та зустрічах з потенційними інвесторами; 

- залучення представників бізнес середовища до участі у проектах з 

розвитку туристичної інфраструктури на принципах державно-

приватного партнерства та інших умовах співпраці; 

- сприяння розвитку об’єктів туристичної інфраструктури, у тому 

числі обладнаних місць відпочинку, об’єктів сфери гостинності 

тощо. 

1.4.3 Промоція та впровадження 

інноваційних туристичних продуктів 

- створення туристично-інформаційного центру з метою промоції 

туристичного потенціалу громади; 

- розробка та просування бренду громади як привабливого 

туристичного об'єкту для внутрішнього та в’їзного туризму; 

- створення окремої сторінки інформаційного туристичного порталу 

та соціальних мереж для регулярного висвітлення діяльності та 

комунікації із потенційними туристами; 

- інфраструктурне облаштування рекреаційних зон та зон 

короткочасного відпочинку  в рамках реалізації туристичних 

маршрутів; 

- розробка спільних комплексних туристичних продуктів у співпраці 

із сусідніми громадами; 
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- паспортизація та акредитація розроблених туристичних маршрутів 

та продуктів. 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РІВНЯ ЖИТТЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ 

ДОВКІЛЛЯ 

Оперативна ціль 2.1 – Інфраструктурний розвиток територій та пріоритетна увага сільській місцевості 

Основні завдання Потенційно можливі сфери реалізації проектів  

2.1.1 Будівництво, модернізація, 

капітальний ремонт об'єктів житлово-

комунального господарства 

- капітальний та поточний ремонт житлового фонду та відповідних 

інженерних комунікацій; 

- термомодернізація житлового фонду; 

- облаштування або реконструкція пандусів, 

підйомників та ліфтів для маломобільних груп 

населення. 

2.1.2 Впровадження технологій 

енергоефективності та застосування 

альтернативних джерел енергії 

- впровадження заходів з оптимізації структури споживання 

енергоресурсів, налагодження енергоефективної експлуатації 

споруд та будівель; 

- впровадження альтернативних джерел енергії; 

- заміна та модернізація котелень і котельного обладнання; 

- посилення відповідальності суб’єктів господарювання за 

нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; 

- просування інформації про доцільність та економічну ефективність 

застосування альтернативних видів палива; 

- вжиття комплексу заходів щодо стимулювання і 

використання відновлюваних джерел енергії, відходів у 

теплопостачанні, комбінованому виробництві теплової та 

електричної енергії. 

2.1.3 Покращення благоустрою 

населених пунктів, у тому числі 

модернізація мережі вуличного 

освітлення 

- забезпечення функціонування та утримання мереж вуличного 

освітлення населених пунктів; 

- збереження, утримання на належному рівні, покращення зелених 

зон населених пунктів та поліпшення їх екологічних умов; 

- будівництво нових, капітальний та поточний ремонт існуючих 

дорожньо-транспортних об'єктів благоустрою (стели, покажчики 

тощо); 

- капітальний та поточний ремонт об'єктів благоустрою - місць 

масового відпочинку населення (парки, сквери, пішохідні зони, 

фонтани, дитячо-спортивні зони тощо); 

- впровадження заходів з регулювання чисельності безпритульних 

тварин та налагодження механізмів поводження з домашніми 

тваринами. 

2.1.4 Забезпечення надійним 

водопостачанням та водовідведенням 

сільського населення 

- будівництво нових, забезпечення безперебійної роботи 

функціонуючих водопровідно-каналізаційних мереж, утримання їх 

у належному технічному стані; 

- будівництво нових водозабірних свердловин; 

- оновлення матеріально-технічної бази підприємств 

водопровідно-каналізаційного господарства; 

- розробка та впровадження схем оптимізації систем 

водопостачання та водовідведення населених пунктів; 

- будівництво та реконструкція водоочисних споруд. 

2.1.5 Створення умов щодо збереження 

та відновлення (капітального ремонту) 

доріг та дорожньої інфраструктури, 

поліпшення організації транспортного 

сполучення 

- будівництво, реконструкція і ремонт автомобільних доріг, 

дорожньої інфраструктури та штучних споруд; 

- впровадження ефективних заходів експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг; 

- вдосконалення системи міського та приміського пасажирського 

транспортного сполучення;  

- поповнення автобусного парку з метою реалізації перевезень з 

віддалених населених пунктів громади. 

Оперативна ціль 2.2 – Покращення демографічної ситуації та продовження тривалості активного періоду 

життя 

Основні завдання Потенційно можливі сфери реалізації проектів  

2.2.1 Підвищення доступності та якості 

надання медичних послуг з пріоритетом 

у сільській місцевості 

- придбання модулів та відкриття амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини у віддалених населених пунктах громади; 

- сприяння поліпшенню здоров'я населення шляхом забезпечення 

рівного доступу до медичних послуг належної якості; 

- орієнтація закладів охорони здоров'я на зниження ризиків для 

здоров'я людини, пов'язаних із шкідливим впливом факторів 

довкілля; 

- впровадження ефективних заходів з профілактики, своєчасного 

виявлення та лікування онкологічних захворювань, туберкульозу, а 
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також алкогольної та наркозалежності; 

- створення сприятливих умов та підвищення ефективності 

використання наявних кадрових ресурсів, зокрема у сільській 

місцевості, з метою зниження відтоку фахових спеціалістів. 

2.2.2 Модернізація закладів охорони 

здоров'я та зміцнення їх матеріально-

технічної бази, у тому числі 

забезпечення сучасним медичним 

обладнанням 

- удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров'я, у тому числі капітальні та поточні ремонти, 

реконструкція, модернізація; 

- забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення за 

регіональними та державними програмами; 

- залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та 

громадських організацій до більш широкого інформування 

населення з питань профілактики, раннього виявлення та 

ефективного лікування захворювань; 

- придбання необхідного діагностичного обладнання для вчасного 

виявлення захворювань. 

2.2.3 Розбудова спортивної та 

фізкультурно-оздоровчої 

інфраструктури, підтримка розвитку 

спорту та фізичної активності 

- впровадження заходів підвищення рівня охоплення населення 

руховою активністю та мотивації свідомого ставлення до власного 

здоров'я; 

- будівництво нових, капітальний ремонт, модернізація, 

реконструкція та покращення матеріально-технічної бази 

функціонуючих об'єктів спортивної інфраструктури та дитячих 

юнацько-спортивних шкіл; 

- забезпечення надання якісних фізкультурно-оздоровчих послуг 

спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами; 

- забезпечення підвищення рівня обізнаності різних груп населення 

щодо важливості здорового харчування та профілактики 

захворювань; 

- навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з метою якісної та 

професійної пропаганди  здорового способу життя та турботу про 

фізичний стан жителів громади; 

- забезпечення збереження провідних позицій спортсменів громади у 

обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

Оперативна ціль 2.3 – Впровадження заходів покращення стану довкілля та раціонального 

використання природних ресурсів 

Основні завдання Потенційно можливі сфери реалізації проектів 

2.3.1 Впровадження сучасних технологій 

і заходів очистки стічних вод та 

управління відходами 

- будівництво, капітальний та поточний ремонт каналізаційних 

мереж та очисних споруд стічних вод населених пунктів; 

- впровадження заходів з ліквідації стихійних та запобігання 

створенню несанкціонованих сміттєзвалищ; 

- створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини та 

створення потужностей з утилізації складових побутових відходів; 

- реконструкція існуючих полігонів з подальшою технічною 

рекультивацією; 

- проведення рекламно-інформаційних та освітньо-виховних заходів 

у сфері поводження із побутовими відходами; 

- будівництво сміттєсортувальних і сміттєпереробних комплексів із 

запровадженням інноваційних технологій, сучасних та ефективних 

засобів переробки і механізації поводження з твердими побутовими 

відходами, у тому числі технологій біоферментації; 

- впровадження та функціонування системи моніторингу 

обігу відходів, інформаційного забезпечення щодо їх 

переробки та утилізації, створення єдиної бази даних. 

2.3.2 Формування збалансованої системи 

раціонального використання земель, 

водних об'єктів та інших природних 

ресурсів 

- відновлення та оздоровлення водних екосистем в басейнах річок та 

інших водних об’єктів, у тому числі розчистка русел, відновлення і 

підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного 

стану, здійснення протипаводкових заходів; 

- розроблення робочих проектів землеустрою з рекультивації земель, 

порушених видобувною промисловістю; 

- відновлення продуктивності територій, збереження родючого шару 

ґрунту; 

- забезпечення достовірною актуальною інформацією про стан 

довкілля на території громади. 

2.3.3 Розвиток формування екологічної 

мережі та впровадження заходів 

збереження біорізноманіття 

- створення нових та розширення існуючих територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду; 

- забезпечення організаційної та інформаційної підтримки при 

формуванні територій Смарагдової мережі України; 

- охорона та збереження природних оселищ, рідкісних та зникаючих 
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видів природної флори та фауни; 

- підвищення рівня обізнаності населення щодо цінності територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду і залучення до управління. 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

Оперативна ціль 3.1 – Підвищення якості надання освітніх та культурних послуг  

Основні завдання  Потенційно можливі сфери реалізації проектів  

3.1.1 Забезпечення підтримки та 

розвитку інтелектуального та творчого 

потенціалу жителів, їх гендерної 

рівності 

- створення освітніх хабів цифрової освіти жителів громади шляхом 

створення інформаційної платформи; 

- створення пунктів Європейської інформації на базі бібліотек з 

метою інформаційного забезпечення знань з Європейського вибору 

та Європейської інтеграції; 

- розширення напрямів впровадження та надання нових 

інформаційно-бібліотечних послуг на основі інформаційно-

комунікаційних технологій та електронної бібліотеки; 

- підтримка розвитку етнічної, культурної, мовної, релігійної та 

гендерної ідентичності всіх корінних народів та національних 

меншин; 

- організація і проведення культурно-мистецьких заходів (фестивалі, 

свята, виставки, концертні програми, літературні та мистецькі 

конкурси тощо); 

- участь у програмах підтримки проектів у сфері культури і 

креативних індустрій, у тому числі національних та міжнародних 

ярмарках грантів, проектах Українського культурного фонду тощо; 

- розробка та впровадження науково-методичного забезпечення 

роботи з обдарованої молоддю, створення програмно-методичних 

комплексів для їх освіти. 

3.1.2 Зміцнення матеріально-технічної 

бази закладів освіти та культури, у тому 

числі забезпечення формування 

інклюзивного середовища 

- капітальний ремонт, модернізація, технічне переоснащення 

матеріально-технічної бази закладів освіти, культури та 

структурних підрозділів виконавчої влади; 

- впровадження цифрових та мультимедійних технологій в закладах 

освіти та культури; 

- створення умов для трансформації мережі закладів загальної 

середньої освіти, спрямованих на реалізацію реформи Нової 

української школи; 

- облаштування закладів освіти та культури інфраструктурою для 

осіб з особливими потребами, у тому числі з метою реалізації 

інклюзивного навчання, (встановлення пандусів, створення 

ресурсних та санітарних кімнат тощо); 

- впровадження в їдальнях (харчоблоках) закладів освіти всіх рівнів 

альтернативних меню, з урахуванням системи HACCP; 

- покращення системи безперервного професійного розвитку 

працівників освіти та культури; 

- підключення закладів освіти та культури до мережі сучасного 

швидкісного інтернету; 

- створення вебсайтів та сторінок у соціальних мережах для 

висвітлення діяльності та комунікації із отримувачами послуг; 

- створення матеріально-технічних та кадрових умов для 

рівноправного доступу до інформації користувачів із особливими 

потребами; 

- покращення якості надання послуг комунальним підприємством 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Роменської міської ради; розробка 

та впровадження ефективного та репрезентативного сайту та 

сторінок у соціальних мережах. 

3.1.3 Формування оптимальної мережі 

закладів освіти та культури у 

відповідності до проживання у населених 

пунктах 

- створення опорних закладів освіти та їх філій з метою забезпечення 

рівного доступу осіб до здобуття освіти, у тому числі з особливими 

потребами;  

- формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; 

- виявлення можливостей з метою реорганізації закладів культури в 

сільській місцевості. 

Оперативна ціль 3.2 – Підвищення рівня залучення жителів у процеси розвитку громади 

Основні завдання   Потенційно можливі сфери реалізації проектів  

3.2.1 Застосування інструментів 

співпраці влади з жителями громади з 

метою вирішення проблемних питань 

- покращення якості задоволення потреб жителів у доступі до 

публічної та державної інформації; 

- створення креативних просторів як інноваційних соціальних 

партнерств на базі бібліотек та закладів культури з метою спільної 

праці активних жителів громади та місцевої влади; 

- впровадження механізмів зворотного зв’язку для моніторингу 
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громадської думки та ініціатив. 

3.2.2 Підтримка місцевих громадських 

ініціатив, у тому числі реалізація 

проектів громадського бюджету 

- залучення ініціативного населення до формування громадського 

бюджету та розробки механізмів розподілу коштів; 

- організація та проведення конкурсу відбору переможців 

громадського бюджету; 

- фінансова підтримка проектів та ініціатив; 

- підтримка інститутів громадянського суспільства, що діють за 

пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку 

громади. 

3.2.3 Запровадження інноваційних 

технологій в сфері комунікації місцевої 

влади і громадськості, у тому числі 

покращення доступу до електронних 

сервісів 

- ефективне функціонування механізму залучення громадськості до 

обговорення та внесення пропозицій щодо соціально-економічного 

розвитку громади; 

- висвітлення актуальної інформації щодо реалізації проектів 

громади для спільного обговорення та внесення пропозицій; 

- забезпечення доступу громадськості до екологічної інформації та її 

участі в процесі прийняття рішень, що стосуються довкілля; 

- сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства із 

залученням представників сільської місцевості. 

Оперативна ціль 3.3 – Соціальна підтримка і допомога   

 Основні завдання Потенційно можливі сфери реалізації проектів  

3.3.1 Забезпечення доступності та 

пристосованості закладів соціального 

захисту із своєчасною та якісною 

допомогою незахищеним та 

малозабезпеченим категоріям населення 

- здійснення адаптації та реорганізації інфраструктури з метою 

безперешкодного доступу для осіб із порушенням стану здоров'я та 

інших категорій; 

- забезпечення доступності усіх видів послуг для всіх населених 

пунктів громади для осіб із різними фізичними, когнітивними, 

комунікаційними можливостями; 

- надання соціального супроводу жителям, що опинились в складних 

життєвих обставинах; 

- забезпечення безперешкодного доступу внутрішньо переміщених 

осіб до отримання соціальних послуг; 

- впровадження заходів попередження правопорушень у дитячому 

середовищі, насильства над дітьми, запобігання соціальному 

сирітству. 

3.3.2 Розширення сфери та доступності 

надання адміністративних (соціальних 

та публічних) послуг, з пріоритетом для 

жителів сільських територій 

- забезпечення доступу до інформаційних ресурсів жителів 

віддалених територій, у тому числі осіб з обмеженими 

можливостями; 

- підвищення якості функціонування Центру надання 

адміністративних послуг, у тому числі для обслуговування осіб з 

особливими потребами; 

- забезпечення діяльності інформаційного пункту підтримки 

використання електронних сервісів на базі ЦНАП. 

3.3.3 Зміцнення матеріально-технічної 

бази мережі закладів надавачів 

соціальних послуг 

- створення умов для соціальної адаптації та реабілітації осіб з 

інвалідністю та обмеженими фізичними можливостями; 

- покращення матеріально-технічної бази установ соціального 

захисту населення та впровадження цифрового автоматизованого 

прийому громадян; 

- вдосконалення роботи Роменського центру комплексної 

реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю імені Наталії Осауленко;  

- покращення матеріально-технічної бази та підвищення 

ефективності функціонування «Університету третього віку»; 

- забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського 

піклування. 

 

Стратегія розвитку Роменської міської територіальної громади відповідає нормативно-

правовим актам чинного законодавства України та основним положенням Державної 

стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.08.2020 року №695; Стратегії регіонального розвитку Сумської 

області на 2021-2027 роки та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації, затверджених 

рішенням другої сесії Сумської обласної ради восьмого скликання від 11.12.2020 року; 

Проєкту прогнозу економічного і соціального розвитку міста Ромни Сумської області на 

середньостроковий період, затвердженого рішенням Роменської міської ради від 30.11.2018 

року.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

2.1 Основні екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 

населення 

 

Роменська громада представлена різними галузями господарської діяльності, в 

результаті чого сформовано відносно стабільну структуру господарювання, основу якої 

становлять добувна промисловість, машинобудування та виробництво обладнання і 

устаткування, легка промисловість (текстильна, харчова), хімічна промисловість та сільське 

господарство. 

На території громади сконцентровані потужні промислово-виробничі підприємства, 

зокрема «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (добування нафти, газу, конденсатів), ТОВ 

«Таланпром» (виробництво взуття), ТОВ «Завод Кобзаренка», ПрАТ «Роменський завод 

тракторозапчастина» (машинобудування), ТДВ «Роменська гардинно-тюлева фабрика» 

(текстильна промисловість), ТОВ «Ласий кошик» (харчова промисловість), ТОВ 

«Слобожанська будівельна кераміка» (добування будівельної сировини) та 

сільськогосподарські. 

Наявність промислового потенціалу призводить до великої кількості викидів і скидів у 

довкілля, що спричиняє забруднення атмосферного повітря та водних об’єктів, земельних 

ресурсів, негативно впливає на здоров’я населення, флору та фауну. Значна частина 

промислових підприємств розташована в межах міста Ромни, що формує основне техногенне 

навантаження на довкілля. 

Забруднення атмосферного повітря 

Основними проблемами забруднення атмосферного повітря продовжують залишатися:  

- застарілі технології та устаткування основного промислово-виробничого комплексу 

громади, що не забезпечують дотримання встановлених законодавством нормативів 

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;  

- наявність неорганізованих та не зареєстрованих стаціонарних джерел, обсяги викидів 

забруднюючих речовин від яких сприяють значній загазованості житлових 

забудованих територій;  

- збільшення обсягів викидів від пересувних джерел забруднення, зокрема 

автотранспорту, у тому числі з причин: використання палива, яке не відповідає 

сучасним екологічним нормам; навантаження головних магістралей громади 

транзитним транспортом; відсутність нейтралізаторів вихлопних газів більшості 

автотранспорту вітчизняних марок і старих іномарок; перехід на неекологічне більш 

дешеве пальне (вугілля, мазут), що є джерелом додаткового забруднення 

атмосферного повітря.  

Відсутність ефективних заходів поводження з відходами 

Утворення і накопичення істотних обсягів твердих побутових відходів, у тому числі 

створенню стихійних сміттєзвалищ, та відсутність їх переробки потребують впровадженню 

комплексу рішень щодо управління з ними, яке має базуватись на визначенні основних 

пріоритетів і напрямів з урахуванням специфічних особливостей населених пунктів, 

поєднанні інтересів та зусиль органів місцевої виконавчої влади, утворювачів відходів, 

перевізників і контролюючих органів. 

Забруднення водних об’єктів 

Забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із зворотними водами 

промисловими підприємствами і підприємствами житлово-комунального господарства є 

найбільшими забруднювачами водних ресурсів громади. Основними причинами скиду 

забруднених вод є: неефективна робота існуючих каналізаційних очисних споруд, 

недостатня кількість очисних споруд каналізації. Також не сприяють поліпшенню 

екологічного стану водних об’єктів існуючі технологічні схеми водоочисних споруд, 

застаріла технологія очистки стічних вод, значна зношеність існуючих водопровідних і 

каналізаційних мереж. 

За даними обстежень проб води за 1-й квартал 2021 року із джерел децентралізованого 
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водозабезпечення, у місті Ромни із 180 об’єктів – індивідуальних колодязів досліджено 35, з 

яких 27 не відповідають санітарно-хімічним показникам (77,1%), у тому числі за вмістом 

нітратів. У порівнянні із 3-м кварталом 2019 року щодо проб води із джерел 

децентралізованого водозабезпечення у місті Ромни з 192 об’єктів – індивідуальних 

колодязів обстежено 15, з яких 8 не відповідали санітарно-хімічним показниками (53,3%), у 

тому числі за вмістом нітратів. 

Низький рівень екологічної свідомості бізнесу та населення  

Низька екологічна свідомість в громаді пов’язана із низьким рівнем екологічних знань 

жителів та бізнесу, їх особистого байдужого ставлення до довкілля, неготовності до дій, які 

дозволять зберегти довкілля чи утримання від дій, які заподіюють шкоду довкіллю або 

здоров’ю населенню тощо.  

Підвищення рівня екологічної свідомості бізнесу та населення, в першу чергу, 

передбачає  впровадження заходів екологічної освіти та просвіти; прийняття загальних 

правил поведінки, обмежень, заборон, встановлення відповідальності та дозвільних 

процедур; створення належної інфраструктури для реалізації жителями та бізнесом своїх 

екологічних обов’язків. 

Високий рівень забруднення річок  

Річка Сула є середньою за класифікацією та найбільшою водною артерією громади. 

Інші річки, що протікають по території громади визначаються як малі, зокрема Великий 

Ромен, Олава, Бобрик й інші.  

Основні фактори, що погіршують стан річкової мережі:  

- скид забруднених зворотних вод через відсутність або неефективну роботу очисних 

споруд;  

- змив забруднюючих речовин безпосередньо у річки;  

- порушення режиму господарської діяльності у межах прибережних захисних смуг і 

водоохоронних зон.  

Забруднення поверхневого стоку  
Поверхневий стік міських територій містить у своєму складі мінеральні та органічні 

домішки (залишки нафтопродуктів, солей важких металів, фенолів й інших токсичних 

речовин). Відведення неочищеного стоку призводить до замулення водойм, їх суттєвого 

забруднення, погіршення санітарного режиму. Очищений прісний поверхневий стік може 

використовуватись як джерело технічного водопостачання підприємств, для зрошення та 

обводнення сільськогосподарських угідь, забезпечення протиерозійних цілей та інших 

потреб. 

Основними екологічними проблемами та проблемами впливу на стан здоров’я 

населення, на вирішення яких направлені завдання проєктів реалізації Стратегії 

розвитку, є 

- незадовільний стан водопровідних мереж, водоочисних та каналізаційних мереж; 

- відсутність достатньої кількості водозабірних свердловин; 

- істотна кількість котелень, що працюють на традиційних видах палива; 

- неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів; 

- втрати теплової енергії в магістральних мережах; 

- низьке охоплення закладів, що забезпечені альтернативними видами палива; 

- недостатня кількість заходів інформування населення про ефективність та економічну 

доцільність застосування альтернативних видів палива; 

- низькі коефіцієнти народжуваності і високі коефіцієнти смертності; 

- високий рівень захворюваності за основними класами хвороб; 

- високий рівень онкологічної захворюваності та летальності від онкологічних хвороб; 

- низька якість та недоступність якісних медичних послуг у сільській місцевості; 

- низьке охоплення жителів, що займаються фізичною культурою і спортом; 

- наявність стихійних звалищ ТПВ, джерел забруднення повітря, підземних та 

поверхневих вод і ґрунтів; 

- забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, підземних та поверхневих вод; 

- низьке охоплення населених пунктів послугами зі збирання ТПВ; 
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- низькі обсяги відбору вторинної сировини; 

- накопичення ТПВ на полігонах; 

- скидання забруднених стічних вод; 

- викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря; 

- незначна площа природно-заповідного фонду та коефіцієнт заповідності; 

- незначна площа території екологічної мережі; 

- недостатня кількість заходів щодо обізнаності населення поводження з відходами; 

- недостатня кількість заходів щодо популяризації цінності територій природно-

заповідного фонду 

 

2.2 SWOT-аналіз екологічної ситуації Роменської громади 

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ 
 

СЛАБКІ СТОРОНИ 

1 
Значна площа сільських населених пунктів; відносно 

достатня чисельність населення громади 
1 

Стійка тенденція від'ємного природного приросту 

населення   

2 

Зручна мережа дорожньо-транспортної інфраструктури, 

у тому числі автомобільних доріг міжнародного, 

регіонального та територіального рівнів 

2 

Накопичення відходів у місцях організованого 

складування. Низький рівень охоплення населення 

поводження із збором твердих побутових відходів 

3 

Наявність значних природних ресурсів, у тому числі 

водних, мінерально-сировинних, лісового фонду, 

земельних ресурсів, рекреаційних ресурсів 

3 

Не всі сільські населені пункти мають містобудівну 

документацію (генеральні плани, зонування територій 

села тощо) 

4 
Наявність значних площ природно-заповідного фонду 

та Смарагдової мережі 
4 

Незадовільний технічний стан об’єктів житлово-

комунального господарства, у тому числі дорожньо-

транспортної інфраструктури, об’єктів благоустрою 

тощо 

5 

Функціонування Роменської центральної районної 

лікарні як опорного міжрайонного центру надання 

спеціалізованої медичної допомоги жителям  

5 

Наявність підприємств, що віднесені до переліків 

найбільших забруднювачів навколишнього 

середовища 

6 
Високий рівень активності жителів щодо покращення 

стану навколишнього середовища 
6 

Недоступні якісні послуги медичного обслуговування 

в сільській місцевості, активний перетік 

кваліфікованих медичних фахівців 

  
7 

Відсутність заходів, спрямованих на ефективне 

використання природно-заповідного фонду громади 

 

МОЖЛИВОСТІ 
 

ЗАГРОЗИ 

1 
Значний потенціал для використання альтернативних 

джерел енергії 
1 

Негативна динаміка природного скорочення 

населення; збільшення смертності над народжуваністю  

2 
Впровадження енергозберігаючих технологій у 

виробничо-промисловій та бюджетній сферах  
2 

Підвищення рівня захворюваності населення 

основними хворобами (серцево-судинні, дихання, 

новоутворення, травлення) 

3 
Розвиток системи екологічного менеджменту та 

раціонального природокористування 
3 

Активне використання сільськогосподарськими та 

промисловими підприємствами джерел забруднення 

4 
Високий потенціал скорочення побутового 

енергоспоживання   
4 

Позбавлення басейнів річок природних біофільтрів з 

тенденцією розораності водозборів 

5 
Залучення міжнародної технічної допомоги у галузі 

екології та природокористування   

6 
Істотний потенціал збільшення площ природно-

заповідного фонду    

7 Продовження проведення реформ децентралізації влади 
  

 

2.3 Аналіз трендів стану довкілля 

2.3.1 Географічне розташування, кліматичні умови 
 

Географічно Роменська міська територіальна громада розташована на південному 

заході Сумської області та межує із Чернігівською областю на західному кордоні; із 

Хмелівською сільською територіальною громадою на північному сході; із Коровинською 

сільською територіальною громадою на сході та Липоводолинською селищною 

територіальною громадою на південному сході; із Андріяшівською сільською 

територіальною громадою на півдні. 
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Роменська територіальна громада є адміністративною одиницею Сумської області, яка 

межує на сході державним кордоном із Російською Федерацією. Адміністративним центром 

громади є місто Ромни, яке розташоване у центрі території громади. 

Населені пункти Роменської міської територіальної громади розташовані в лісостеповій 

зоні на берегах річкової мережі Сули, Ромена та Олави в південно-західній частині Сумської 

області. Територія району за фізико-географічними властивостями переважно рівнинна, 

лежить в межах Північнопридніпровської терасової низовинної області.  

За картою аґрогрунтового районування України територія громади відноситься до 

південно–західної східноєвропейської рівнини і знаходиться в межах лісостепової зони 

лівобережної високої провінції воднольодовикової рівнини зі схилами середньоросійської 

височини. 

Території характеризуються різноманітністю ґрунтів. Розміщення їх має добре 

виражений зональний характер. В основному представлені світло-сірі і темно-сірі опідзолені 

ґрунти, чорноземи типові малогумусні і середньогумусні, переважно на лесових породах. В 

Ромнах, в основному, поширені типові малогумусні та опідзолені чорноземи. Ґрунти 

сільської місцевості мають добру структурну будову і при застосуванні правильних 

агротехнічних методів обробки та зрошення дають стійкі високі врожаї. 

У гідрологічному відношенні населенні пункти території громади знаходяться у межах 

Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну. Гідрографічна мережа, що належить до 

басейну річки Дніпро, суббасейну середнього Дніпра, порівняно густа. 

Роменська міська територіальна громада за кліматичним районуванням відноситься до 

західного кліматичного району. Клімат району помірно континентальний з теплим і вологим 

літом та м’якою і хмарною зимою. Зима м’яка, нестійка з похмурою погодою та частими 

туманами. Найхолоднішим місяцем є січень (середня місячна температура складає -6,2 

градуси), найтеплішим – липень (середньомісячна температура складає 19,4 градуси). 

Початок осінніх заморозків спостерігається у другій половині вересня, кінець весняних 

заморозків – в кінці квітня або на початку травня.  

Середня тривалість теплого періоду складає 185 днів. Глибина промерзання ґрунту 

досягає 1 м. Переважним напрямом вітру в зимовий період є східні вітри, а в літній – 

північні. Середньорічна швидкість вітру складає 2,3 м/сек., взимку збільшується до 2,7 

м/сек., влітку зменшується до 1,7 м/сек. Вітри зі швидкістю 25 м/сек. можливі 1 раз за 20 

років.  

 

2.3.2 Чисельність населення, адміністративно-територіальний устрій 

 

За останні п’ять років демографічна ситуація в Роменській громаді свідчить про наявну 

тенденцію депопуляції або зменшення відтворення населення. Чисельність населення міста 

Ромни на 01.01.2021 року становить 38 718 осіб, чисельність населення сільських населених 

пунктів на 01.01.2021 року становить 19 635 осіб. 

Роменська міська територіальна громада була створена відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження адміністративних центрів та затвердження 

територій територіальних громад Сумської області» від 12.06.2020 року №723-р. До складу 

Роменської міської територіальної громади входять 16 адміністративно-територіальних 

одиниць, зокрема: м. Ромни (м. Ромни, село Колісникове, селище Лучки), Ріпчанський 

старостат (села Ріпки, В’юнне, Мокіївка), Малобубнівський старостат (села Малі Бубни, 

Бацмани), Галківський старостат (села Галка, Плужникове, Заїзд, Ведмеже), Рогинський 

старостат (села Рогинці, Авраменкове), Миколаївський старостат (села Миколаївка, Горове, 

Житне, Калинівка, Погреби), Перехрестівський старостат (села Перехрестівка, Бойкове, 

Зюзюки, Кашпури, Кузьменкове, Левондівка, Малярівщина, Олексіївка, Савойське), 

Довгополівський старостат (села Довгополівка, Левченки, Кропивинці, Москівщина, 

Овлаші), Біловодський старостат (села Біловод, Веселий Степ, Марківське, Москалівка, 

Попівка), Коржівський старостат (села Коржі, Зеленівщина, Піски, Садове, Ярмолинці), 

Бобрицький старостат (села Бобрик, Лукашове, Новокалинівка, Біловодське), 

Погожокриницький старостат (села Погожа Криниця, Галенкове, Яковенкове, Степурине, 

Заруддя, Велике, Мале), Пустовійтівський старостат (села Пустовійтівка, Вовківці, 
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Герасимівка, Кононенкове, Сененкове, Загребелля, Зінове, Правдюки, Шилівське, Скрипалі), 

Плавигищенський старостат (села Плавинище, Борозенка), Великобубнівський старостат 

(села Великі Бубни, Матлахове, Посад), Гаврилівський старостат (села Гаврилівка, 

Королівщина, Миколаївське, Ненадіївка, Салогубівка, Чижикове). Роменська міська 

територіальна громада нараховує 75 населених пунктів.  

На території громади переважає міське населення, частка якого становить 65,6%; 

частка сільського населення складає 34,4%. Порівняння показників розселення говорить про 

достатньо рівномірний розподіл жителів на міське та сільське населення. 

Щільність населення міської місцевості становить 1350 жителів на 1 км2, сільської 

місцевості становить 60 жителів на 1 км2. 

 

2.3.3 Атмосферне повітря 

 

На сьогоднішній день рівень забруднення атмосферного повітря є достатньо високим, 

незважаючи на спад виробництва та зниження викидів забруднюючих речовин і парникових 

газів від стаціонарних джерел викидів. До основних антропогенних джерел забруднення 

атмосфери належать теплове та енергетичне устаткування, промислові підприємства, 

добувна та переробна галузь, всі види транспорту. 

 

Динаміка викидів забруднюючих речовин 

Адміністративно-територіальна 

одиниця 

Викиди забруднюючих речовин, т 

2017 2018 2019 2020 

місто Ромни 148,3 122,3 103,9 126,2 

Роменський район 2 034,4 1 947,1 1 988,2 2 896,4 

Сумська область 20 335,9 20 772,4 21 681,7 20 935,9 

 

Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря 

збільшувались у сільській місцевості Роменської громади; базисний темп приросту викидів 

становив 42,4%. У Ромнах за період з 2017 по 2020 роки мало місце скорочення викидів; 

темп скорочення становив 14,9%. 

 

Викиди забруднюючих речовин за галузями господарювання 

Галузь 
Викиди забруднюючих речовин, % 

2017 2018 2019 2020 

сільське, лісове та рибне господарство 6,1 6,6 6,0 7,0 

добувна промисловість та розроблення кар'єрів 26,0 16,7 24,1 28,2 

переробна промисловість 26,0 34,3 26,9 28,0 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 15,8 26,4 24,7 17,3 

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 18,1 3,1 4,5 3,5 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами 2,9 8,7 9,5 11,4 

професійна, наукова та технічна діяльність; освіта 1,3 1,2 1,0 2,2 

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги; мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок; надання інших видів послуг 
1,2 0,6 0,4 0,4 

інші галузі 2,6 2,4 2,9 2,0 

Найбільші викиди спостерігаються у добувній промисловості та розробленні кар’єрів, 

переробній промисловості, постачанні електроенергії та газу, водопостачанні, каналізації та 

поводженні з відходами. Найменші у загальному обсязі забруднюючих викидів – у охороні 

здоров’я та наданні соціальної допомоги, мистецтві, спорту, відпочинку та наданні інших 

видів послуг. 

Основним підприємством, яке забруднює атмосферне повітря та потужності якого 

розташовані на території Роменської громади є НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» 

(2750,1 т викидів в атмосферне повітря). Чинники забруднення повітря знаходяться у 

постійному динамічному стані та залежать від багатьох складових. 

Рівень радіаційного забруднення атмосферного повітря та стаціонарні спостереження 

щільності радіаційних випадінь здійснюються ДП «Сумський обласний лабораторний 

центр». Результати вимірювань природного радіаційного фону, що створюється 
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випромінюванням природних радіонуклідів та космічного випромінювання, має стабільну 

динаміку відповідно до офіційних даних. Показник радіаційного фону на територіях 

Роменської громади (за даними пункту спостережень Ромни) є середнім в області та 

становить 12 мкР/год.  

 

2.3.4 Водокористування 

 

Основним джерелом водопостачання територій Роменської громади є підземні води 

Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну та поверхневі води басейну Дніпро у межах 

басейну притоки Сули та її приток і Великого Ромену. 

Річка Великий Ромен протікає по території громади із північного заходу на південний 

схід у напряму міста Ромни через села частково Галківського, Ріпчанського, Миколаївського, 

Довгопільського старостатів та впадає до річки Сула. Річка Олава бере початок на 

північному заході громади в селі Великі Бубни, протікає переважно у напряму південного 

сходу до села Москалівка, впадає у річку Сула та виступає її правою притокою. Річка Олава 

протікає через сіла частково Гаврилівського, Малобубнівського та Біловодського 

старостатів. Річка Бобрик протікає переважно у північному напряму, є лівою притокою Сули 

та впадає в неї біля західної околиці села Бобрик, що південніше міста Ромни. Олава, 

Великий Ромен, Бобрик мають довжину більше 10 км. 

Ставки та інші водойми використовуються для технічного водопостачання 

підприємств, для зрошення та обводнення сільськогосподарських угідь, риборозведення, 

задоволення культурно-побутових потреб, забезпечення протиерозійних цілей та інших 

потреб. 

Існують певні проблеми щодо якості питної води у сільських населених пунктах, які 

не мають централізованого водопостачання і для питних потреб використовують ґрунтові 

води, які в основному залягають на невеликій глибині (до 5-10 метрів), внаслідок чого 

зазнають забруднення мінеральними і органічними сполуками та не відповідають санітарним 

вимогам якості питної води.  

Основними причинами скиду забруднених вод є: неефективна робота існуючих 

каналізаційних очисних споруд, недостатня кількість очисних споруд каналізації. Також не 

сприяють поліпшенню екологічного стану водних об’єктів існуючі технологічні схеми 

водоочисних споруд, застаріла технологія очистки стічних вод, значна зношеність існуючих 

водопровідних і каналізаційних мереж. 

За даними обстежень проб води за 1-й квартал 2021 року із джерел 

децентралізованого водозабезпечення, у місті Ромни із 180 об’єктів – індивідуальних 

колодязів досліджено 35, з яких 27 не відповідають санітарно-хімічним показникам (77,1%), 

у тому числі за вмістом нітратів. У порівнянні із 3-м кварталом 2019 року щодо проб води із 

джерел децентралізованого водозабезпечення у місті Ромни з 192 об’єктів – індивідуальних 

колодязів обстежено 15, з яких 8 не відповідали санітарно-хімічним показниками (53,3%), у 

тому числі за вмістом нітратів.  

Відповідно до проекту «Чиста вода», розробленого на основі даних Державного 

агентства водних ресурсів України та Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській 

області, стан забруднення річки Сула, що здійснюється за аналізом забору води (259 км, 

місто Ромни), є відносно задовільним. 

Основними підприємствами, які забруднюють водні об’єкти та розташовані на 

території Роменської громади є ДП «Сток-Сервіс» ПП «Еліпс», м. Ромни (0,874 млн. м3 

скинутої забрудненої води), Роменська виправна колонія №56, с. Перехрестівка (0,021 млн. 

м3 скинутої забрудненої води), Філія ПРАТ «Слобожанська будівельна кераміка», с. 

Плавинище (0,02 млн. м3 скинутої забрудненої води). 

Для захисту поверхневих вод від забруднення в області функціонує мережа біологічних 

каналізаційних очисних споруд, зокрема: каналізаційні очисні споруди підприємств 

комунальної сфери, закладів охорони здоров’я та освітніх установ, очисні споруди 

промислових підприємств. Забезпечення нормативної очистки зворотних вод на даних 

об’єктах екологічної інфраструктури має для довкілля громади стратегічно важливе 
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значення, у зв’язку з тим, що близько 80 % забруднених зворотних вод області скидаються в 

поверхневі водні об’єкти саме підприємствами комунальної сфери. 

Водовідведення відбувається централізованою системою каналізації по повній 

роздільній схемі з відводом стічних вод на каналізаційні очисні споруди повного 

біологічного очищення для міської забудови; у водонепроникні вигріби, з вивозом стоків на 

зливну станцію каналізаційних очисних споруд територій, зайнятих садибною забудовою 

(сільська місцевість).  

За період з 2016 по 2020 роки на територіях Роменської громади було покращено 

інфраструктуру екологічного захисту водних об’єктів, зокрема: ремонт гідроспоруд ставка в 

селі Малі Бубни, капітальний ремонт шлюзу регулятора на річці Ромен біля села Рогинці, 

капітальний ремонт гідроспоруди на водоймі загального користування в межах населеного 

пункту села Великі Бубни; проведені берегоукріплювальні роботи вздовж водойми 

загального користування в межах населеного пункту села Великі Бубни; здійснений 

поточний ремонт греблі ставка в селі Заруддя; здійснено розчищення та поглиблення русла 

річки Ромен (протяжністю 1,0 км) для підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річки біля села Житне; розпочато будівництво очисних споруд в селі 

Біловод. 

Діяльність із забезпечення безперебійного функціонування водопровідно-

каналізаційних мереж здійснюється комунальним підприємством «Міськводоканал». 

 

2.3.5 Земельні ресурси та стан ґрунтів 

 

Місцевість характеризується різноманітністю ґрунтів. Розміщення їх має добре 

виражений зональний характер. В основному представлені світло- і темно-сірі опідзолені 

ґрунти, чорноземи типові мало- і середньо-гумусні, переважно на лесових породах.  

В Ромнах, в основному, поширені типові малогумусні та опідзолені чорноземи. Ґрунти 

сільської місцевості мають добру структурну будову і при застосуванні правильних 

агротехнічних методів обробки та зрошення дають стійкі високі врожаї. Ґрунтово-кліматичні 

умови сприяють розвитку сільського господарства. 

Значну частину міста Ромни займають сільськогосподарські угіддя – 1,123 тис. га 

(майже 0,07 % від площ сільськогосподарських угідь Сумської області), із них: рілля – 

0,742 тис. га. Площа забудованої землі складає 1,168 тис. га.  

Площі сільськогосподарських угідь, у тому числі ріллі, та забудовані землі складають 

основну площу земельного фонду міста Ромни: 39,2% та 40,7% відповідно. 

Агрохімічна оцінка ґрунтів є однією із найвищих в Україні та становить в 
середньому 51 бал (коливається в межах 42-58 балів). Родючість ґрунтів за вказаною 
шкалою порівняно з іншими регіонами України є вище середньої.  

Сучасний стан використання земельних ресурсів не відповідає вимогам раціонального 

природокористування. Порушено екологічно допустиме співвідношення площ ріллі, 

природних кормових угідь, що негативно впливає на стійкість агроландшафтів. 

Сільськогосподарська освоєність земель перевищує екологічно допустиму, зокрема 71,1% 

займають сільськогосподарські угіддя, у тому числі рілля – 51,9%. 

Антропогенний вплив на довкілля постійно зростає і досягнув критичних значень, що 

позначилося на стані ґрунтового покриву. Погіршуються фізичні, хімічні й біологічні 

властивості ґрунтів, зростають площі деградованих земель, забруднених атмосферними 

викидами й стічними водами, хімічними речовинами та відходами. 

 

2.3.6 Мінерально-сировинний потенціал 

 

На території Роменської громади розташовані поклади корисних копалин, що 
знаходяться у добувній експлуатації, що не експлуатуються та добування, на яких 
призупинено з причини анулювання спеціальних дозволів на користування надрами. 

Горючі корисні копалини громади представлені нафтогазоконденсатними 
родовищами та покладами торфу.  
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Нафтогазоконденсатні родовища, зокрема: Артюхівське родовище (площа 1808,52 га, 

планові показники річного видобування нафтових газів складають 2,4 млн. м3); Коржівське 

родовище (площа 1326,73 га, планові показники річного видобування нафтових газів 

складають 1,4 млн. м3); Миколаївське родовище (площа 5,05 га, планові показники річного 

видобування нафтових газів складають 0,4 млн. м3); Великобубнівське родовище (площа 

3440,0 га, планові показники річного видобування нафтових газів складають 3,5 млн. м3);  

Східно-Рогинцівське родовище (площа 670,0 га). 

Нафтогазоконденсатні родовища, що знаходяться у добувній експлуатації налічують 5 

об’єктів, загальною площею 7250,3 га. Загальні балансові запаси становлять: нафта - 2718,0 

тис. т, природний газ – 7878,0 млн. м3, конденсату – 1500,0 тис. т). 

Нафтогазоконденсатні родовища, що розташовані частково на територіях сусідніх 

громад, зокрема: Матлахівське родовище (площа 808 га, планові показники річного 

видобування супутніх газів складають 0,162 млн. м3); Ярмолинцівське родовище (площа 

1680 га, планові показники річного видобування газу природного складають 2,7 млн. м3, 

конденсату – 0,1 тис. т); Перекопівське родовище (площа 1383 га, планові показники річного 

видобування нафтових газів складають 5,9 млн. м3); Південно-Панасівське родовище (площа 

1410,26 га, планові показники річного видобування нафтових газів складають 3,4 млн. м3); 

Анастасівське родовище (площа 6957 га, планові показники річного видобування нафтових 

газів складають 78,3 млн. м3).  

Загальні балансові запаси родовищ, складають: нафти – 2593,0 тис. т, газу природного – 

4587,0 млн. м3, конденсату – 1077,0 тис. т.  

Нафтогазоконденсатні родовища, добування на яких призупинено або не розпочато, 

зокрема: Житнє родовище (площа 280 га); Ромашівське родовище (площа 671 га); 

Скрипалівське родовище (площа 7590 га). 

Добування нафти, природного газу та конденсатів здійснюється Нафтогазовим 

управлінням «Охтирканафтогаз» та «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта. 

Структура торф’яних родовищ представлена Роменським (загальні запаси 1742,0 тис. 

т); Герасимівка-1 (загальні запаси 48,0 тис. т); Сула, Засулля, Вовківці, Вовківці 2. 

Поклади суглинку представлені 5 родовищами, 4 з яких не розробляються, зокрема 

Роменське-1 (загальні запаси 3315,3 тис. м3);; Великобубнівське (загальні запаси 497.0 тис. 

м3); Роменське (загальні запаси 1108,6 тис. м3); Миколаївське (загальні запаси 1176,0 тис. м3), 

та Процівським родовищем, що експулуатується (загальні запаси 678,83 тис. м3). 

Загальні запаси покладів піску представлені Попівським родовищем, складають 719 

тис. м3. Загальні запаси покладів гіпсу представлені Роменським родовищем, складають 576 

тис. т. Поклади сапропелі представлені родовищами, що мають загальні геологічні запаси 

ресурсів – 76,0 тис. т, але не розробляються: Бацмани, (загальні запаси 40,0 тис. т), Овлаші 

(загальні запаси 36,0 тис. т). 

Роменське родовище, що має поклади солі кам’яної із загальними балансовими 

запасами 435900 тис. т, не розробляється. 

Ділянка Роменського родовища має 5 свердловин (Свердловини №3, №4, №5, №6, №8) 

видобування вод підземних питних і технічних. Загальні запаси вод питних і технічних 

складають 46,7 тис. м3/добу, у тому числі балансові запаси – 13,1 тис. м3/добу.  

Мінерально-сировинний потенціал громади складається з паливно-енергетичної 
сировини (нафта, газ, конденсат, торф), сировини для виробництва будівельних 
матеріалів, питних і технічних підземних вод й іншими гірничохімічними та нерудними 
корисними копалинами.  
 

2.3.7 Лісові ресурси 
 
Лісові ресурси громади представлені землями лісового фонду, що знаходяться у 

віданні: 

- Державного підприємства «Роменське лісове господарство» та його структурних 

підрозділів: Роменського лісництва та Глинського лісництва (в межах територій 

Біловодського та Коржівського старостатів); 
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- Дочірнім підприємством «Роменський агролісгосп» Сумського обласного 

комунального агролісогосподасрького підприємства «Сумиоблагроліс» та його 

структурних підрозділів: Роменського та Андріяшівського лісництв (в межах 

територій Малобубнівського, Коржівського, Біловодського, Бобрицького старостатів). 

Господарська діяльність підприємств спрямована на раціональне використання 

лісового фонду, покращення стану лісових насаджень, рекреаційне використання лісів, 

збереження та посилення їх санітарно-гігієнічних, естетичних та захисних функцій. 

Підприємства в рамках впровадження своєї господарської діяльності проводять заготівлю 

деревини в порядку ведення рубок головного користування, а також інших рубок пов’язаних 

із веденням лісового господарства, а також переробленням деревини. 

Головними лісоутворюючими породами є сосна, дуб, липа, клен, осика, береза, вільха. 

Найбільш поширеними є дубові, кленово-липово-дубові, соснові, березові гаї (ліси), 

найбільші масиви яких розташовані поблизу сіл Рогинці, Великі Бубни, Плавинище. Вони 

мають в залежності від місцевості різний вік, бонітет та густоту деревостою.  

 

Порівняння площ лісових земель Сумської області 

Адміністративно-територіальна одиниця 
Площа земель лісового 

фонду, тис. га 

Загальна площа 

території, тис. га 

Частка земель 

лісового фонду, % 

Роменська громада 10,633 97,04 11,00 

ДП "Роменське лісове господарство" 2,761 
  

ДП "Роменський агролісгосп" 7,872 
  

Сумська область 465,900 2 383,21 19,50 

 

Коефіцієнт лісистості території Сумської області за 2020 рік становить 16,2%. 

Показник лісистості земель Роменської громади за 2020 рік становить близько 10,1%, що є 

суттєво нижчим за відповідний показник по Сумській області. 

 

2.3.8 Природно-заповідний фонд та збереження біорізноманіття  

 

Природно-заповідний фонд представляє собою ділянки суші та водного простору, 

природні комплекси та об’єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, 

рекреаційну та іншу цінність та виділені з метою збереження природної різноманітності 

ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного 

балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. 

Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» природно-

заповідні території охороняються як національне надбання, щодо яких встановлені особливі 

режими охорони, відтворення і використання, які виступають складовою частиною світової 

системи природних територій. Розвиток системи природоохоронних територій є важливою 

передумовою для забезпечення сталого розвитку країни. 

Безпосередньо природно-заповідний фонд Роменської міської територіальної громади 

представлений унікальними та найкраще збереженими природними територіями та 

об’єктами. Заповідні території включають 1 об’єкт загальнодержавного значення та 24 – 

місцевого значення.  

Біловодський гідрологічний заказник загальнодержавного значення, загальною площею 

1515,7 га;  (об’єкт збереження - заболочені ділянки в заплаві річки Сула з болотною, водною, 

чагарниковою та лісовою рослинністю)  

Гідрологічні пам’ятки природи місцевого значення (об’єкти збереження - вихід на 

поверхню самовитічних джерел води доброї питної якості): Джерело біля села Рогинці, 

площею 0,02 га; Джерела біля села Малі Бубни, площею 0,02 га; Джерела біля села 

Гаврилівка, площею 0,02 га; Криниця в Редьчиному яру, площею 3,35 га, Криниця Свята, 

площею 13,7 га; . 

Гідрологічні заказники місцевого значення з метою регуляції водного режиму річок і 

рівня ґрунтових вод прилеглих територій: Миколаївський гідрологічний заказник площею 

163,7 га (охорона болотного масиву у заплаві річки Ромен); Вовківці, площею 462,9 га 

(охорона територія заплави річки Сула з численними старицями, болотними та лучними 
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масивами); Пустовійтівський гідрологічний заказник, площею 337,2 га (охорона водно-

лучно-болотного природного комплексу в заплаві та акваторії річки Сула, з численними 

старицями, болотними та лучними масивами); Сульський гідрологічний заказник площею 

316,5 га (охорона заплави річки Сула з численними старицями, болотними та лучними 

масивами).  

Ботанічні заказники місцевого значення: Борозенківський ботанічний заказник, 

площею 295 га (охорона території, у тому числі кленово-липово-дубового лісу природного 

походження, видів рідкісних рослин); Ботанічний заказник площею 172,78 га (охорона 

території, на якій зростають представники рідкісної флори, що охороняються Бернською 

конвенцією); Ботанічний заказник Засулля, площею 13,5 га (охорона території, що 

представлена рідкісними представниками флори і фавни).  

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення: Парк-пам’ятка 

садово-паркового мистецтва «Огнівщина», площею 43,40 га, Парк-пам’ятка садово-

паркового мистецтва «Пивний ліс», площею 5,0 га, Парк-пам’ятка садово-паркового 

мистецтва «Роменський», площею 11,30 га. 

Ботанічні пам’ятки природи місцевого значення: Дуби біля села Рогинці; Дуб-Король; 

Дуб біля села Кропивинці. 

Зоологічні заказники місцевого значення: Байбачий загальнозоологічний заказник, 

площею 9,6 га, (охорона території заказника з його тваринним та рослинним світом, зокрема 

проживання великої популяції байбаків), Ведмежівський загальнозоологічний заказник, 

площею 71,2 га (охорона території болотного масиву в заплаві річки Ромен, мисливських 

видів тварин та рідкісних тварин. 

Ландшафтні заказники місцевого значення: Коржівський ландшафтний заказник 

площею 23,3 га (охорона розчленованих горбистих рельєфів із сірими та темно-сірими 

опідзоленими ґрунтами, давньозсувними останцями); Ландшафтний заказник Овлаші, 

площею 65,0 га (охорона території з балковим лісостеповим масивом з рельєфом, 

сформованим хвилястими вододільними місцевостями, розгалуженими балками з відносно 

похилими схилами, що забезпечує збереження цінних для регіону компонентів 

ландшафтного та біологічного різноманіття).  

Геологічний заказник місцевого значення – пагорб-гора Золотуха, площею 14,952 га 

(охорона пагорбу на лівому схилі долини річки Сула висотою близько 110-120 метрів з 

асиметричною будовою, що представляє собою рідкісне природне явище тектонічного 

походження – вихід на земну поверхню найдавніших палеозойських порід (брекчії 

Роменського соляного штоку девонського віку з гіпсом і діабазами).  

Комплексна пам’ятка природи місцевого значення Оксютинські кургани, площею 2,55 

га (охорона групи скіфських курганів, до яких належать: Царська могила, Старша могила, 

Сторожова могила, Середня могила, Розграбована могила та кілька менших курганів, а також 

оборонні укріплення городища раннього залізного віку, що є осередком зростання залишків 

рідкісної степової рослинності). Пам’ятка входить до складу Державного історико-

культурного заповідника «Посулля».  

Деякі представники флори і фавни територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

віднесені до Червоної книги України, Європейського Червоного списку, обласного 

Червоного списку, Зеленої книги. Рідкісні угрупування рослин охороняються Бернською 

конвенцією та занесені до Зеленої книги та обласного Червоного списку.  

«Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки», затверджена 

Постановою КМУ від 05.08.2020 року №695, передбачає розширення частки територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду до 15% від загальної території відповідного регіону до 

2027 року. Цей показник є суттєвим екологічним і соціальним індикатором, підвищення 

якого сприяє підтриманню екологічного балансу екосистем та екологічній стабільності 

територій.  

Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 

України на період до 2030 року» для забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного 

потенціалу України передбачено збільшення та розширення територій природно-заповідного 

фонду (зокрема заповідних зон у національних природних парках та регіональних 

ландшафтних парках), створення на суходолі і забезпечення збереження і функціонування 
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репрезентативної та ефективно керованої системи територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, у тому числі транскордонних та європейського і міжнародного значення. 

Відповідно до офіційних даних Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської 

обласної державної адміністрації, показник заповідності Сумської області становить 7,494%. 

В загальному вигляді такий показник відображає частку площ природно-заповідного фонду 

від загальної площі відповідного регіону (міста, громади, району, області тощо). У 

відносному значенні цей показник показує частину площі заповідних земель, що приходяться 

на 1 одиницю загальної площі відповідного регіону.  

За період з 2016 року по 2021 рік збільшення площ природно-заповідного фонду 

Роменської громади відбувалось за рахунок надання статусу Ландшафтному заказнику 

місцевого значення – Овлаші (2016 рік), Гідрологічній пам’ятці природи місцевого значення 

– Криниця в Редьчиному Яру (2017 рік), Гідрологічній пам’ятці природи місцевого значення 

– Криниця Свята (2017 рік). Абсолютний приріст площ природно-заповідного фонду 

Роменської громади за останні п’ять років становив 82,05 га, що відповідає базисному 

приросту у 2,5% від загальної площі природно-заповідного фонду громади на початок 2021 

року. 

Частка територій і об’єктів природно-заповідного фонду Роменської громади в 

загальній площі Сумської області складає всього 0,136%. Спостерігалась досить повільна 

тенденція зростання присвоєння землям статусу заповідних за період з 2016 року по 2020 рік; 

темп зростання становив 2,6%. За даний період площа природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення як територій Роменської громади (1,331 тис. га), так і 

територій Сумської області (50,5 тис. га) не змінилась.  

На 01.01.2021 року показник заповідності Сумської області становив 7,494% та був 

вищим середнього значення показника заповідності по Україні, який складав 6,6%. Сумська 

область займає 15-е місце серед областей України за часткою заповідних земель.  

На 01.01.2021 року показник заповідності Роменської громади складає близько 3,34%, 

що є значно нижчим коефіцієнта заповідності по області.  

Екологічна мережа представляє собою єдину територіальну систему, яка утворюється з 

метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-

ресурсного потенціалу території, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць 

оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, 

шляхів міграції тварин через поєднання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а 

також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього 

природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов’язань України 

підлягають особливій охороні.  

Території та об’єкти природно-заповідного фонду Роменської громади включені до 

екологічної мережі Сумської області. Відповідно до Регіональної схеми екологічної мережі 

окремі території, що мають особливу цінність для охорони довкілля, відносяться до 

Смарагдової мережі.  

Мета збереження територій Смарагдової мережі полягає у забезпеченні охорони 

оселищ та видів, наведених у Резолюціях Бернської конвенції, що і є передумовою для 

створення території Смарагдової мережі та збереження яких реалізується через 

біогеографічний підхід, що передбачає визначення територій довгострокового збереження 

видів і оселищ в межах біогеографічних регіонів. Територія Роменської громади знаходиться 

в межах континентального біогеографічного регіону, через яку вздовж заплав річки Сула із 

північного сходу через села Вовківці, Сененкове, Кононенкове, Борозенка на південний захід 

через місто Ромни до околиць села Москалівка, проходять території Смарагдової мережі – 

території Верхньосульського гідрологічного заказника місцевого значення.   

Території заказника прийняті до Смарагдової мережі у листопаді 2016 року за 

ідентифікаційним номером UA0000051 загальною площею в Сумській області 16898 га. На 

території заказника виявлено 25 рідкісних видів птахів, 21 інший рідкісний вид та 18 

природних оселищ. 

 

2.3.9 Управління відходами 

 



244 

 

Однією з важливих екологічних проблем в громаді є поводження з відходами. Станом 

на 01.01.2021 в області накопичено 35911065,307 т відходів 1-4 класів небезпеки.  

Основними джерелами утворення відходів є підприємства добувної, машинобудівної, 

хімічної, будівельної галузей, агропромислового комплексу та сфери комунально-побутового 

обслуговування. Найбільша кількість відходів утворюється на підприємствах добувної та 

машинобудівної галузей промисловості. Структура утворення відходів по Сумській області 

за категоріями матеріалів наведена у таблиці. 

 

Структура утворення відходів за категоріями матеріалів 

Категорія матеріалів 
Утворення відходів, % 

2017 2018 2019 2020 

відходи кислот, лугів чи солей 31,8 39,7 41,5 49,6 

побутові та подібні відходи 15,2 6,2 18,6 19,4 

осад промислових стоків 12,4 9,4 0,4 10,3 

шлами та рідкі відходи очисних споруд 1,8 1,3 9,2 1,3 

відходи чорних металів 9,1 6 5,7 6,8 

відходи тваринного походження та змішані харчові відходи 7,7 5,3 0,3 0,1 

відходи рослинного походження 5,6 20,7 13,2 2,3 

деревні відходи 5,6 3,3 2,9 3,7 

відходи згоряння 3,8 3,6 3 3,3 

тваринні екскременти, сеча та гній 2,5 2,2 2,1 1,1 

 

Протягом досліджуваного періоду основними категоріями матеріалів, з яких 

утворюються відходи, були переважно відходи кислот та солей, побутові та подібні відходи, 

осад промислових стоків. Значне скорочення відходів рослинного походження та тваринного 

походження і змішаних харчових відходів мало місце у 2020 році. 

Періодично відходи передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам, але 

обсяги їх утворення значно більші від обсягів утилізації. Частка обсягів утворення відходів у 

місті Ромни становить близько 10,2% від загальних обсягів відходів Сумської області. 

З метою запобігання забруднення довкілля небезпечними відходами, відповідно до ст. 

17 Закону України «Про відходи», суб’єктами господарювання повинні здійснюватися 

відповідні заходи щодо максимальної утилізації відходів чи передачі їх іншим споживачам 

та спеціалізованим підприємствам, установам і організаціям, які займаються збиранням, 

обробленням та утилізацією відходів. 

Ефективне вирішення комплексу питань, пов'язаних з поводженням з побутовими 

відходами має базуватись на визначенні основних пріоритетів і напрямів з урахуванням 

специфічних особливостей населених пунктів, поєднанні інтересів та зусиль органів 

державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, утворювачів відходів, 

перевізників і контролюючих органів.  

Загальний обсяг твердих відходів по місту Ромни становить: 28,3 тис. тонн на рік з 

сільської місцевості та 0,943 тис. тонн на рік з територій промислових підприємств.   

Полігон під розміщення твердих побутових відходів для потреб міста Ромни та 

Роменського району розташований в 4 км на схід від околиці міста Ромни, поблизу пагорба-

гори Золотуха, на території Пустовійтівського старостату. Площа ділянки складає 4,88 га. 

Ділянка оточена орними землями з півночі, пасовищем з півдня та сходу і геологічним 

заказником місцевого значення – пагорбом-горою Золотуха на заході. Складування ТПВ 

ведеться без дотримання норм і правил поводження з відходами ТПВ. Перепад висот 

складування складає понад 9,0 м (136-127). Зовнішній укіс за складованих ТПВ складає 

1:0,75, а місцями крутіше. Відсутня добова проміжна ізоляція ТПВ мінеральним ґрунтом.  

На території громади фактично відсутня дієва система та підприємства з утилізації 

побічних неїстівних продуктів тваринництва (трупів тварин, відходів боєнь тощо). Часто 

виявляються стихійні захоронення трупів тварин та їх залишків.  

Основним напрямком роботи у сфері поводження з відходами залишається вирішення 

питання забезпечення повного збирання небезпечних відходів з метою передачі їх для 

подальшої утилізації, обробки (переробки) на спеціалізовані підприємства. 
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2.3.10 Здоров’я населення 

 

За останні п’ять років демографічна ситуація в Роменській громаді свідчить про наявну 

тенденцію депопуляції або зменшення відтворення населення.  

Основними показниками, що дозволяють оцінити поточний стан відтворення населення 

в громаді є зміни показників народжуваності і смертності. Динаміку природного руху 

населення можна проаналізувати з використанням коефіцієнтів народжуваності та 

смертності. Загальний коефіцієнт народжуваності Роменської громади характеризує рівень 

народжуваності, притаманний даному регіону та показує відношення кількості народжених 

на 1000 осіб до середньорічної чисельності населення.  

Загальний коефіцієнт смертності Роменської громади показує кількість померлих на 

1000 осіб до середньорічної чисельності населення за досліджуваний період. У зв’язку із 

відсутністю офіційної статистичної інформації щодо середньорічної чисельності населення у 

розрізі громад та населених пунктів, коефіцієнти народжуваності та смертності розраховані, 

враховуючи чисельність наявного населення на перше число календарного року, у тому 

числі по Сумській області. 

Динаміка коефіцієнтів народжуваності та смертності 
Адміністративно-територіальна одиниця 2018 2019 2020 

Роменська громада       

померло, осіб 971 966 1 054 

народилось, осіб 367 326 305 

чисельність населення, осіб 60 720 59 782 58 353 

коефіцієнт народжуваності 6,0 5,5 5,2 

коефіцієнт смертності 16,0 16,2 18,1 

Роменська міська рада       

померло, осіб 700 689 785 

народилось, осіб 288 252 240 

чисельність населення, осіб 39 944 39 363 38 718 

коефіцієнт народжуваності 7,2 6,4 6,2 

коефіцієнт смертності 17,5 17,5 20,3 

Сумська область       

померло, осіб 17 877 17 404 18 971 

народилось, осіб 7 114 6 483 6 002 

чисельність населення, осіб 1 081 418 1 068 247 1 053 452 

коефіцієнт народжуваності 6,6 6,1 5,7 

коефіцієнт смертності 16,5 16,3 18,0 

За період з 2018 по 2020 роки має місце стійка тенденція зниження коефіцієнтів 

народжуваності у місті Ромни та сільських населених пунктів Роменської громади, зокрема: 

- народжуваність у населених пунктах Роменської громади знизилась з 6 осіб на 1000 

жителів наявного населення у 2018 році до 5,2 – у 2020 році; базисний темп 

скорочення становив 13,3%; 

- народжуваність в міській місцевості (місто Ромни) знизилась з 7,2 осіб на 1000 

жителів наявного населення у 2018 році до 6,2 осіб – у 2020 році; базисний темп 

скорочення становив 13,9%. 

За період з 2018 по 2020 роки спостерігається стійка тенденція збільшення коефіцієнтів 

смертності за всіма адміністративно-територіальними одиницями, зокрема: 

- смертність у місті Ромни збільшилась з 17,5 осіб на 1000 жителів наявного 

населення у 2018 році до 20,3 – у 2020 році; базисний темп приросту смертності 

становив 16,0%; 

- смертність у населених пунктах громади збільшилась з 16 осіб на 1000 жителів 

наявного населення у 2018 році до 18,1 – у 2020 році; базисний темп приросту 

смертності становив 13,1%. 

У структурі поширеності хвороб у 2020 році, як і у попередніх періодах, головну частку 

займають хвороби системи кровообігу (65,1% у місті Ромни, 70,9% у сільській місцевості), 

новоутворення (онкологічні захворювання) (16,1% у місті Ромни, 12,0% у сільській 

місцевості), хвороби органів травлення (4,4% у місті Ромни, 2,9% у сільській місцевості), 

хвороби органів дихання (2,1% у місті Ромни, 3,2% у сільській місцевості). 
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На території громади серйозною проблемою для здоров’я населення, 
пов’язаною із забрудненням атмосферного повітря, є негативний вплив оксиду 
вуглецю. Суттєво впливають на здоров’я людей викиди в атмосферу важких металів. 

Сучасний стан забруднення атмосфери є серйозною екологічною проблемою, 
яка негативно впливає на умови життя та на здоров’я населення, в цілому на 
екосистеми і розвиток сільськогосподарських культур, призводить до несприятливих 
екологічних наслідків таких як закислення ґрунту та води, глобальне потепління, 
виснаження озонового шару тощо. Викиди, хімічні реакції в атмосфері та опади, що 
містять сполуки сірки і азоту, зумовлюють підкислення в наземних та водних 
екосистемах, порушується структура та функціонування екосистем, шкідливо 
впливають на здоров’я людей (ураження дихальних шляхів), нищать рослинність, 
знижують родючість ґрунтів, пришвидшують корозію металів, руйнують кам’яні 
будівлі та металоконструкції, прискорюють зменшення риб у водоймах та збільшують 
кількість водоростей.  

 

2.3.11 Прогнозні припущення про стан довкілля 

 

Прогнозні зміни стану довкілля, якщо документ Стратегія розвитку не буде 

затверджена матимуть той же характер (в цілому стабільний), що має місце при поточному 

стані. Зміни клімату передбачають зростання середньої температури; значну кількість 

парникових газів; відсутність в населених пунктах «комфортних зон» (тінь, вода, 

контрольована температура, вологість). Якість атмосферного повітря продовжує 

погіршуватись від викидів промислово-виробничих підприємств, стаціонарних та 

пересувних джерел, недотримання технології виробництва, несвоєчасна реконструкція та 

модернізації об’єктів житлово-комунального господарства, низького рівня впровадження 

енергозберігаючих технологій та використання альтернативних джерел енергії. Недостатня 

модернізація очисних споруд, неорганізоване водовідведення поверхневих стічних вод 

супроводжується ризиками забруднення ґрунтів та ґрунтових вод, погіршення якості 

підземних вод. 

Продовжується депопуляція населення, в першу чергу, з причини негативного впливу 

забруднення довкілля на здоров’я населення, у тому числі перевищення смертності над 

народжуваністю та збільшення захворюваності на основні хвороби, що притаманні 

територіям громади. Наявні дані захворюваності населення серед усіх вікових груп, свідчать 

про більш ймовірний вплив стану атмосферного повітря на здоров’я людини. Крім того 

суттєву загрозу несуть промислово-виробничі підприємства та істотне збільшення 

транспортного навантаження, збільшення наявності заболочених територій  

Крім того, відсутність впровадження дієвих заходів на покращення довкілля негативно 

вплине на біорізноманніття та стан об’єктів та територій природно-заповідного фонду. 

Стратегія розвитку Роменської міської територіальної громади на період до 2027 року 

визначає пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення якості життя 

населення, у тому числі завдяки впровадженню суттєвих заходів із покращенню стану 

довкілля та раціонального використання природних ресурсів.  

 

3. АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЦІЛЯМ ОХОРОНИ 

ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

 

Аналіз відповідності завдань Стратегії розвитку Роменської міської територіальної 

громади на період до 2027 року завданням Державної стратегії регіонального розвитку на 

2021 2027 роки. 

Завдання Державної стратегії Завдання Стратегії розвитку Роменської міської територіальної громади на період до 2027 року 
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Забезпечення підтримки індустрії 

переробки та утилізації відходів, що 

використовує передові інноваційні 

технології 

      
Х 

    
Х Х Х 

Забезпечення модернізації міської 

інфраструктури, що зменшує потребу 

у невідновлюваних ресурсах, створює 

стійкість до природних та 

техногенних катаклізмів, адаптує 

міську мережу до зміни клімату 

    
Х Х Х Х 

      

Сприяння розширенню зелених 

насаджень       
Х 

       

Сприяння впровадженню 

інноваційних рішень у сфері 

видобутку вугілля, використання 

супутніх ресурсів (зокрема шахтного 

газу метану, технології підземної 

газифікації вугілля, шахтних вод 

тощо), створення належних умов для 

функціонування вітчизняної 

традиційної енергетики, 

стимулювання розвитку 

альтернативної енергетики 

Х Х 
   

Х 
        

Забезпечення сталого водопостачання 

населених пунктів        
Х 

   
Х Х 

 

Створення якісної системи закладів 

громадського здоров’я та закладів 

охорони здоров’я, де надається 

третинна медична допомога, з 

урахуванням потреб населення 

кожного типу території 

        
Х Х 

    

Поліпшення медичного 

обслуговування жителів сільських 

територій: запровадження практики 

диспансерних оглядів для жителів 

сільських територій, у тому числі із 

застосуванням мобільних пунктів, 

оснащених необхідним обладнанням 

        
Х Х 

    

Збільшення площі територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого та загальнодержавного 

значення 

  
Х Х 

        
Х Х 

Створення природоохоронних 

територій міжнародного значення             
Х Х 

Здійснення заходів щодо забезпечення 

збереження, відновлення та 

збалансованого використання 

природоохоронних територій 

  
Х Х 

        
Х Х 

Стимулювання формування 

економічного середовища та розвитку 

сфери зайнятості населення навколо 

природоохоронних територій, у тому 

числі визначення економічного 

механізму стимулювання створення та 

збереження природоохоронних 

територій 

  
Х Х 

        
Х Х 

Забезпечення охорони земель, 

відтворення екосистем, 

удосконалення структури земельних 

угідь та напрямів господарської 

діяльності з метою формування 

оптимального співвідношення 

земельних угідь, підтримання 

екологічної безпеки і рівноваги 

території та досягнення нейтрального 

рівня деградації земель 

Х Х 
          

Х Х 
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Розроблення та впровадження 

комплексу заходів щодо запобігання 

та адаптації до зміни клімату 

територій та найбільш вразливих 

галузей (сільського, лісового, водного 

господарства, охорони здоров’я та 

транспортної інфраструктури) та 

об’єктів інфраструктури, а також 

забезпечення розвитку об’єктів і 

територій національної екологічної 

мережі 

Х Х 
          

Х Х 

Забезпечення розвитку екологічної 

освіти, просвітницької діяльності з 

метою формування культури 

споживання та поваги до 

навколишнього природного 

середовища, підвищення рівня 

поінформованості суспільства щодо 

значення, переваг та інструментів 

сталого споживання та виробництва, 

стану і цінностей біорізноманіття та 

заходів, які необхідно здійснити для 

його збереження 

            
Х 

 

Створення інформаційних еколого-

освітніх центрів в установах 

природно-заповідного фонду, 

розширення мережі туристичних 

маршрутів і стежок у межах територій 

та об’єктів природно-заповідного 

фонду України з використанням 

інтерактивних методів та 

інфраструктури для осіб з 

інвалідністю 

  
Х Х 

        
Х Х 

Сприяння підвищенню рівня 

поінформованості населення про 

екосистемні послуги, у тому числі 

рекреаційні та освітні, які є 

доступними на природоохоронних 

територіях, з метою розвитку 

пов’язаного з ними бізнесу 

  
Х Х 

        
Х Х 

Створення умов для впровадження 

систем енергетичного менеджменту 

чи енергетичного моніторингу органів 

місцевого самоврядування та систем 

енергоменеджменту громадських 

будівель 

    
Х Х Х Х 

      

Впровадження енергоефективних 

заходів та технологій у секторах 

транспорту, промисловості, 

будівництва тощо 

    
Х Х Х Х 

      

Забезпечення запровадження 

комплексу заходів з розвитку, санації 

та ревіталізації систем 

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, 

забезпечення доступності якісних 

послуг у цій сфері, зокрема шляхом 

будівництва нових систем з 

використанням новітніх технологій, 

реконструкції існуючих з 

урахуванням потреб територіальних 

громад 

       
Х 

      

Сприяння створенню мережі 

сміттєпереробних підприємств, 

проведенню роз’яснювальної роботи з 

підвищення рівня поінформованості 

населення щодо управління відходами 

           
Х 

  

Впровадження системи біологічного 

очищення побутових та промислових 

стоків на рівні територіальних громад 

для забезпечення екологічної безпеки 

       
Х 

      

Забезпечення розвитку фізичної 

культури та спорту на рівні 

територіальних громад, зокрема 

шляхом розширення мережі закладів 

фізичної культури і спорту 

          
Х 

   

Забезпечення проведення 

інформаційної кампанії з 

популяризації здорового способу 

життя із залученням громадських 

об’єднань, державних та громадських 

діячів, відомих спортсменів та митців 

  
Х Х 

      
Х 

   

Здійснення заходів щодо модернізації 

наявної матеріально-технічної бази 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

облаштування її необхідним 

обладнанням та інвентарем з 

урахуванням сучасних вимог до 

організації навчально-тренувального 

процесу 

          
Х 

   

Сприяння створенню спортивної 

інфраструктури для занять фізичною 

культурою і спортом 
          

Х 
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Сприяння функціонуванню діючих та 

утворенню нових місцевих центрів з 

фізичної культури і спорту для осіб з 

інвалідністю, фізкультурно-

спортивних та фізкультурно-

реабілітаційних клубів для осіб з 

інвалідністю 

          
Х 

   

Здійснення організаційно-практичних 

заходів щодо залучення дітей з 

інвалідністю до занять фізичною 

культурою, спортом та фізкультурно-

спортивною реабілітацією на місцях 

          
Х 

   

Здійснення заходів щодо збереження 

мережі дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл для осіб з інвалідністю, 

спеціалізованих дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл для осіб з 

інвалідністю паралімпійського та 

дефлімпійського резерву, сприяння 

відкриттю нових відділень для дітей з 

інвалідністю у дитячо-юнацьких 

спортивних школах, у тому числі 

комунальної форми власності 

          
Х 

   

Забезпечення безперешкодного 

доступу осіб з інвалідністю до 

об’єктів фізкультурно-спортивного та 

реабілітаційного призначення 

          
Х 

   

Оцінка відповідності завдань стратегічних цілей Стратегії розвитку має узгодженість із завданнями Стратегічних цілей Державної 

стратегії (визначається позначкою «Х»). Відсутність позначки визначає нейтральність цілей одна до одної або неузгодженість, яка може 
бути здійснена у подальшому стратегічному плануванні з розробкою заходів, направлених на узгодженість таких цілей. 

 

Аналіз відповідності завдань Стратегії розвитку Роменської міської територіальної 

громади на період до 2027 року завданням Стратегії регіонального розвитку Сумської 

області на 2021-2027 роки 

Завдання Стратегії регіонального 

розвитку Сумської області на 2021 - 

2027 роки 

Завдання Стратегії розвитку Роменської міської територіальної громади на період до 2027 року 
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1.1.4 Створення умов для 

виробництва, зберігання та 

поглибленої переробки 

сільськогосподарської продукції 

Х Х 
            

1.3.2 Розвиток туристичних об'єктів, 

продуктів та мереж   
Х Х 

          

2.1.1 Будівництво, реконструкція, 

капітальний ремонт об'єктів житлово-

комунального господарства , у тому 

числі на засадах енергоефективності 

    
Х Х Х Х 

      

2.1.2 Підтримка альтернативної 

енергетики     
Х Х Х 

       

3.1.1 Створення умов для якісних і 

сучасних медичних послуг         
Х Х 

    

3.1.5 Формування здорового способу 

життя через систему фізичної 

культури і спорту 
          

Х 
   

3.2.1 Збереження та захист довкілля 
           

Х Х Х 

3.2.2 Створення системи управління 

відходами            
Х Х Х 

Оцінка відповідності завдань стратегічних цілей Стратегії розвитку має узгодженість із завданнями Стратегічних цілей 
регіональної стратегії розвитку (визначається позначкою «Х»). Відсутність позначки визначає нейтральність цілей одна до одної або 

неузгодженість, яка може бути здійснена у подальшому стратегічному плануванні з розробкою заходів, направлених на узгодженість таких 

цілей. 
 

4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 

ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ 
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Засади екологічної політики України визначаються Законом України «Про Основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 

28.02.2019 року №2697-VIII. Закон передбачає інтегрування екологічних вимог під час 

розроблення і затвердження документів державного планування, галузевого (секторального), 

регіонального та місцевого розвитку.  

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 року №695, як планувальний 

документ для реалізації секторальних стратегій розвитку та координації державної політики 

у різних сферах визначає 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. 

Соціально-економічні сектори, які є вразливими до наслідків зміни клімату, зокрема: 

біорізноманіття, водні ресурси, енергетика, громадське здоров’я, лісове господарство, 

прибережні території, рибне господарство, сільське господарство та ґрунти, територіальні 

громади, транспорт та інфраструктура, туризм, визначені Стратегією екологічної безпеки та 

адаптації до зміни клімату на період до 2030 року, затвердженою розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 20.10.2021 року №1363-р.  

Регулювання суспільних відносин у сфері формування, збереження та раціонального, 

невиснажливого використання екомережі як однієї з найважливіших передумов забезпечення 

сталого, екологічно збалансованого розвитку України, охорони навколишнього природного 

середовища, задоволення сучасних та перспективних економічних, соціальних, екологічних 

та інших інтересів суспільства, визначається Законом України «Про екологічну мережу 

України» від 24.06.2004 року №1864-IV. 

Забезпечення дотримання Цілей сталого розвитку здійснюється відповідно до Указу 

Президента України № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 

року». 

Відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 

виконання документів державного планування, у тому числі стратегій розвитку громад, 

регулюються законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018 року 

№2354-VIII. 

Основними міжнародними правовими документами щодо стратегічної екологічної 

оцінки є Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про 

оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), 

ратифікований Верховною Радою України від 01.07.2015 року №562-VIII, та Директива 

2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, 

імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом.  

Юридичні засади поводження з водними ресурсами визначаються Водним кодексом 

України від 06.06.1995 року №214/95-ВР та іншими законодавчими актами, що були 

розроблені для забезпечення збереження, збалансованого й науково обґрунтованого 

використання та відновлення водних ресурсів, захисту водних ресурсів від забруднення, 

зараження й виснаження, запобігання та пом’якшення негативного впливу, покращення 

екологічного стану водних об’єктів і захисту прав водокористувачів. Найголовнішими 

питаннями у сфері водопостачання та водовідведення є дозвіл на забір води із джерел 

водопостачання (дозвіл на спеціальне водокористування) і дозвіл на скидання очищених та 

неочищених стічних вод у навколишнє середовище. Дозволи на спеціальне 

водокористування надаються Радою міністрів АР Крим і обласними адміністраціями (для 

водних ресурсів державного значення) та органами виконавчої влади з питань охорони 

навколишнього природного середовища АР Крим і обласними радами водних ресурсів 

місцевого значення.  

Основними нормативно-правовими актами у сфері користування водними ресурсами є: 

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на 

спеціальне водокористування»; постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок 



251 

 

розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих 

речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується»; Державні санітарні 

норми та правила «Питна вода. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною»; наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про 

затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів 

(ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами»; постанова Кабінету Міністрів України 

«Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів».  

Правове й інституційне регулювання та ключові екологічні вимоги, спрямовані на 

збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих 

умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому 

впливу атмосферного повітря на здоров’я людей та навколишнє природне середовище, 

визначаються в Законі України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 року 

№2707-XII.  

Основними нормативно-правовими актами у сфері захисту атмосферного повітря є: 

постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок розроблення і затвердження 

нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів 

стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря»; постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами»; постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок здійснення 

державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря»; посібник з інвентаризації 

джерел викидів в атмосферне повітря; максимальні допустимі концентрації та «можливі рівні 

безпечного ефекту» для забруднюючих речовин в атмосферному повітрі для заселених 

територій.  

Правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із запобіганням або 

зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, 

сортуванням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а 

також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та 

здоров'я людини на території України, регулюються Законом України «Про відходи» від 

05.03.1998 року №187/98-ВР та іншими законодавчими актами.  

Норми законодавства у сфері інвестиційної діяльності направлені на необхідність 

дотримання екологічних норм в процесі інвестиційної діяльності, зокрема Законом України 

«Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 року №1560-XII встановлюється заборона 

інвестування в об'єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-

гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених 

законодавством України. В разі їх порушення інвестиційна діяльність може бути зупинена 

або припинена. Крім того, інвестор зобов'язаний одержати висновок з оцінки впливу на 

довкілля у випадках та порядку, встановлених Законом України «Про оцінку впливу на 

довкілля» від 23.05.2017 року №2059-VIII. 

 

5. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ 

 

Атмосферне повітря 

Стратегія розвитку не передбачає створення нових підприємств із значними обсягами 

викидів у атмосферне повітря, тому заходи з її реалізації не призведуть до значних 

негативних наслідків для атмосферного повітря. Оперативні цілі стратегічної цілі 1 

Підвищення конкурентоспроможності галузей економіки на засадах смарт-спеціалізації 

передбачають розширення промислово-виробничого комплексу, у тому числі сприяння 

розвитку агропромислового господарства, що може на стадіях впровадження таких 

інвестиційних проєктів мати певний негативний ефект на підвищення викидів у атмосферу 

виключно у короткостроковому періоді. Враховуючи той факт, що розширення промислових 

потужностей передбачає застосування сучасних інноваційних енергозберігаючих технологій, 

використання альтернативних джерел енергії, тощо, передбачається несуттєве збільшення 

обсягів викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря. 
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Реалізація завдань оперативної цілі 1.4 Розвиток туристичного потенціалу та 

рекреаційної сфери,  ймовірно може призвести до збільшення викидів забруднюючих 

речовин через використання транспортних засобів під час туристичних подорожей та 

перевезень. Для туристичних перевезень характерними є часті зупинки з метою огляду 

об’єктів екскурсії, а також рух на невеликих швидкостях, що значно підвищує обсяги 

викидів.  

Інфраструктурний розвиток територій передбачає, у тому числі будівництво, 

модернізацію, капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального господарста, покращення 

благоустрою, стоврення умов щодо збереження та відновлення доріг та дорожньої 

інфраструктури, поліпшення організації транспортного сполучення, що на етапах 

будівельних робіт негативно впливатиме на якість повітря переважно у короткостроковому 

періоді на етапах такого будівництва. Зниження якості атмосферного повітря обумовлено: 

- викидами пилу внаслідок дій із сипучими матеріалами, у тому числі з поверхонь 

(земляні роботи, навантаження, рух обладнання тощо); 

- викидами продуктів спалювання палива з двигунів машин та устаткування, 

пересувних джерел (транспортні засоби), що використовуються у будівельному 

процесі, у тому числі для перевезення працівників, транспортування матеріалів й 

інших потреб.  

Викиди вихлопних газів і пилу несуттєво вплинуть на довгострокове погіршення якості 

повітря прилеглих територій. Якщо має місце короткочасне погіршення якості повітря, 

негативний вплив припиниться при завершені будівельних робіт.  

Реалізація заходів з метою поліпшення якості атмосферного повітря і скорочення 

обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними і пересувними 

джерелами передбачає впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі 

життєзабезпечення населених пунктів; використання альтернативних видів палива; 

застосування новітніх інноваційних технологій у процесах будівництва та виробництва, що 

вже передбачають знижені показники викидів.  

Кліматичні зміни 

Як було зазначено вище, під час розширення діючих та створення нових промислово-

виробничих потужностей, у тому числі у сільському господарстві та інфраструктурному 

будівництві, викиди парникових газів передбачаються у короткостроковому періоді на 

етапах такого будівництва або реалізації інвестиційних проєктів. Загалом, загальний вплив 

заходів Стратегії розвитку на клімат є позитивним, враховуючи завдання щодо 

впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення 

населених пунктів, використання альтернативних видів палива, розширення сфери 

органічного виробництва, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, 

розширення територій природно-заповідного фонду тощо.  

Водні ресурси  
Вплив на водні ресурси заходів Стратегії розвитку є переважно нейтральним; 

негативний вплив під час окремих проєктів є помірним і прийнятним. Зокрема, на якість 

водних ресурсів на будівельних ділянках і на ділянках дорожніх робіт можуть негативно 

вплинути інфраструктурне будівництво та ремонт автомобільних доріг виключно у 

короткостроковій перспективі на етапах такого будівництва. Крім того, Стратегія розвитку 

передбачає реалізацію низки заходів, спрямованих на ефективне використання водних 

ресурсів громади, забезпечення споживачів якісною питною водою, будівництво та 

реконструкцію очисних споруд і систем водовідведення, поліпшення стану водних об’єктів 

громади, зокрема річки Сула та її приток, ставків.  

Земельні ресурси  

Негативними наслідками впливу деяких заходів Стратегії розвитку на земельні ресурси 

може бути вилучення або трансформація земель для розвитку транспортної інфраструктури, 

будівництва житла й інших об’єктів соціальної сфери, у тому числі фізкультурно-оздоровчої 

інфраструктури та благоустрою, будівництва та реконструкції мереж водопостачання та 

водовідведення, розвитку нових туристичних маршрутів та їх облаштування.  Зазначені 

заходи передбачені оперативними цілями 2.1 Інфраструктурний розвиток територій та 

пріоритетна увага сільській місцевості та 2.2 Покращення демографічної ситуації та 
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продовження тривалості активного періоду життя. В рамках підвищення продуктивності 

агропромислового комплексу, може бути незначний негативний вплив на землі 

сільськогосподарського призначення, що розорюються та накопичують забруднюючі 

речовини під час провадження діяльності. Завдання 1.1.3 Стимулювання інноваційних 

напрямів виробництва, зокрема розвиток органічного сектору сільськогосподарського 

виробництва, сприятиме покращенню стану ґрунтів. Враховуючи, що Стратегія розвитку 

переважно передбачає розширення, реконструкцію, модернізацію існуючої інфраструктури, 

очікується, що негативні впливи будуть мінімальними та короткостроковими.  

Поводження з відходами 

Під час будівництва (дорожньо-транспортна інфраструктура, будівництво житла і 

спортивних споруд, об’єктів соціальної інфраструктури, будівництво та реконструкція мереж 

водопостачання та водовідведення тощо) основним негативним наслідком є утворення 

будівельних відходів. Збір та утилізація всіх видів відходів, що утворюються на об’єктах їх 

утворення, відповідно до норм діючого законодавства і передового досвіду, сприятиме 

запобіганню забрудненню довкілля. Неналежне поводження з відходами може призвести до 

потенційного впливу на ґрунти і водні ресурси, а також в залежності від видів матеріалів 

відходів, на атмосферне повітря. Розвиток промислового комплексу, у тому числі 

агропромислового, розширення існуючих виробничих потужностей, прогресивний розвиток 

підприємництва, що передбачений стратегічною ціллю 1. Підвищення 

конкурентоспроможності галузей економіки на засадах смарт-спеціалізації,  ймовірно може 

супроводжуватись зростанням кількості утворених промислових відходів. Оскільки 

Стратегія розвитку не передбачає створення нових великих підприємств, можна припустити, 

що негативний вплив відходів буде помірним і прийнятним. Заходи оперативної цілі 1.4 

Розвиток туристичного потенціалу та рекреаційної сфери й інші напрями, пов’язані із 

масовими заходами, фестивалями, конференціяит, традиційними святами (дозвілля, спорт, 

культура, тощо) ймовірно несуттєво призведе до збільшення кількості твердих побутових 

відходів. У даному випадку важливим є реалізація заходів завдання 2.3.1 Впровадження 

сучасних технологій і заходів очистки стічних вод та управління відходами, які вплинуть на 

скорочення накопичення відходів та зниження кількості створених стихійних та 

несанкціонованих сміттєзвалищ. 

 

Біорізноманіття  
Стратегія розвитку не передбачає реалізацію заходів, які можуть негативно вплинути 

на флору і фауну громади. В свою чергу, заходи оперативної цілі 2.3 Впровадження заходів 

покращення стану довкілля та раціонального використання природних ресурсів, зокрема 

формування збалансованої системи раціонального використання земель, водних об’єктів та 

інших природних ресурсів, розвиток формування екологічної мережі та впровадження 

заходів збереження біорізноманіття, спрямовані на збереження ландшафтного та біотичного 

різноманіття, що матиме позитивні наслідки для довкілля. Одним з очікуваних результатів 

реалізації таких заходів є збереження популяції байбаків, що оселені на землях Байбачого 

зоологічного заказника, а також сприяння збільшенню чисельності популяцій рідкісних видів 

рослин та тварин, що занесені до Червоної книги України, Європейського Червоного списку, 

обласного Червоного списку, Зеленої книги та що охороняються Бернською конвенцією.  

Природно-заповідний фонд 

Стратегія розвитку не передбачає заходів, які можуть призвести до негативного впливу 

на існуючі об’єкти природно-заповідного фонду громади. В свою чергу, завдання 2.3.3 

Розвиток формування екологічної мережі та впровадження заходів збереження 

біорізноманіття спрямоване на розширення площ природно-заповідного фонду і створення 

нових об’єктів, що матиме позитивні наслідки для довкілля та збереження біорізноманіття.   

Здоров’я населення  

Впровадження заходів Стратегії за умови її повноцінної реалізації має призвести до 

покращення життя та стану здоров’я населення. Впровадження заходів стратегічної цілі 2 

Підвищення якості життя та забезпечення охорони довкілля, зокрема за завданнями 2.2.1 

Підвищення доступності та якості надання медичних послуг з пріоритетом у сільській 

місцевості, 2.2.2 Модернізація підприємств охорони здоров’я та зміцнення їх матеріально-
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технічної бази, у тому числі забезпечення медичним обладнанням, 2.2.3 Розбудова 

спортивної та фізкультурно-оздоровчої інфраструктури, підтримка розвитку спорту та 

фізичної активності, має у довгостроковій перспективі привести до скорочення депопуляції 

населення завдяки своєчасній профілактиці та запобіганню захворюваності, збільшенню 

активного віку населення, зниженню смертності, збільшенню народжуваності тощо. Загалом 

заходи Стратегії направлені на прямий та опосередкований позитивний вплив на здоров’я 

населення. 

Транскордонний вплив  

Транскордонні вплив при реалізації Стратегії розвитку на довкілля, у тому числі 

здоров’я населення, відсутній. 

 

6. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 

ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

 

Заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання 

Стратегії розвитку ґрунтуються на впливі та наслідках на довкілля та здоров’я населення. 

Зазначені заходи носять виключно загальний рекомендований характер щодо усунення 

можливих негативних наслідків; в свою чергу, конкретні заходи до основних завдань 

Стратегії розвитку розглядаються під час реалізації відповідних проєктів та надання 

екологічних дозволів. 

 

Сфера довкілля Заходи щодо зменшення негативних наслідків впливу 

Атмосферне повітря 

- зниження викидів забруднюючих речовин від технологічного переоснащення 

та модернізації промислово-виробничого комплексу та потужностей у 

сільському господарстві; 

- збільшення озеленення територій; 

- дотримання нормативів граничнодопустимих викидів стаціонарними та 

пересувними джерелами; 

- збільшення еколого-технологічних та оптимізаційних заходів машин та 

устаткування; 

- збільшення використання новітніх технологій на транспортних засобах з 

метою зниження витрат паливно-мастильних матеріалів та скороченню 

викидів; 

- посилення контролю якості паливно-мастильних матеріалів та відповідності 

державним стандартам; 

- збільшення використання електротраспорту 

Водні ресурси 

- зниження викидів від реконструкції та модернізації мереж водопостачання та 

водовідведення; 

- збільшення очищених вод від реконструкції та модернізації каналізаційних 

очисних споруд; 

- посилення моніторингу об’єктів господарювання в межах водоохоронних зон 

та відповідності діючому законодавству 

Земельні ресурси 

- збільшено кількість механізмів збирання та утилізації залишків 

відпрацьованих паливно-мастильних матеріалів; 

- збільшення кількості виготовленої землевпорядної документації на території 

природно-заповідного фонду з метою запобігання їх розорювання; 

- збільшення площ природно-заповідного фонду; 

- посилення моніторингу використання добрив у сільському господарстві 

Поводження з відходами 

- збільшення впроваджених технологій роздільного збирання та сортування 

твердих побутових відходів; 

- збільшення кількості заходів із знешкодження та утилізації промислових 

відходів; 

- збільшено кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ та механізмів 

запобіганню їх створенню; 

- розробка стратегії поводження з відходами, у тому числі щодо їх переробки, 

мінімізації, повторного використання, транспортування, утилізації тощо 

 

7. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ 

 

В Стратегії розвитку Роменської міської територіальної громади на період до 2027 року 

розглядались три сценарії розвитку. Оптимістичний сценарій передбачає в очікуваних 
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сприятливих внутрішніх і зовнішніх факторах та максимальному використанні соціально-

економічних трансформацій у державі на макрорівні, у тому числі ефективному поєднанню 

сильних сторін громади з можливостями, усуненням слабких сторін за рахунок збільшення 

впливу можливостей, елімінування впливу загроз на слабкі сторони. Цей сценарій 

характеризується розвитком та зростанням, що приводить до використання факторів 

виробництва у більш продуктивнішому напряму та забезпечення комфортній 

життєдіяльності для розвитку громади. Розробка оптимістичного сценарію припускає 

суттєве зниження тиску у геополітичних відносинах з Російською Федерацією і Білоруссю та 

пом’якшення політичних та економічних викликів, пов’язаних з бойовими діями в зоні АТО 

на сході країни. 

Песимістичний сценарій розвитку громади передбачає наявність припущень про 

інтенсивне вичерпання чи неефективне використання наявних сильних сторін, обмежену 

часткову реалізацію потенційних можливостей сталого розвитку та підвищення ступеню 

впливу загроз, що мають тенденцію до підсилення. За таких умов слабкі сторони розвитку 

громади виявляються надзвичайно вразливими до дії зовнішніх та внутрішніх чинників. 

Песимістичний сценарій враховує, у тому числі, збільшення тиску у геополітичних 

відносинах з Російською Федерацією і Білоруссю та загострення соціально-економічних та 

політичних викликів, пов’язаних з продовженням бойових дії в зоні АТО на сході країни. 

Цілі та завдання Стратегії розвитку Роменської громади спрямовані, у тому числі на 

реалізацію цілей та завдань, визначених Стратегією розвитку Сумської області на 2021 -2027 

роки, Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки з врахуванням 

збалансованості у фінансуванні економічних, соціальних та екологічних інвестицій з метою 

підтримки реального сектору, формування здорового суспільства, вдосконалення 

соціального захисту населення, підвищення якості освітніх послуг, якості життя, комфортних 

умов та добробуту в громаді, що відповідає принципам базового реалістичного сценарію 

розвитку.  

Стратегія передбачає припущення, що завдяки об’єднанням зусиль органів місцевої 

влади різних рівнів, громадськості та бізнесу, можуть бути створені певні умови для 

наближення базового сценарію розвитку громади до оптимістичного. 

Зокрема, збалансованість вимагає інтеграції та балансування економічних, соціальних і 

екологічних цілей. Стратегія розвитку поряд з економічними та соціальними цілями і 

завданнями містить оперативну ціль – Впровадження заходів покращення стану довкілля та 

раціонального використання природних ресурсів, завданнями якої є: впровадження сучасних 

технологій і заходів очистки стічних вод та управління відходами; формування 

збалансованої системи раціонального використання земель, водних об'єктів та інших 

природних ресурсів; розвиток формування екологічної мережі та впровадження заходів 

збереження біорізноманіття.   

Стратегія розвитку спрямована на екологічно збалансований розвиток і тому не 

потребує альтернативних цілей і пріоритетів та альтернативних сценаріїв розвитку. В якості 

альтернативи можна розглядати «нульовий сценарій», який передбачає опис, прогнозування 

та оцінку ситуації у випадку незатвердження Стратегії розвитку. В такому випадку відмова 

від реалізації запланованих Стратегією розвитку заходів не збільшить позитивні впливи та 

продовжить поточні, несприятливі тенденція для стану довкілля та здоров’я населення в 

громаді. Реалізація «нульового сценарію» не забезпечить досягнення збалансованого 

(сталого) розвитку Роменської міської територіальної громади; зазначений сценарій може 

призвести до певної стагнації та неефективного використання природних, матеріальних та 

фінансових ресурсів. 

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки були використані: 

- метод статистичного аналізу, що ґрунтується на кількісних показниках, які 

дають можливість проаналізувати ретроспективні тенденції досліджуваних явищ та зробити 

прогнозні припущення на їх основі, зокрема: обсяги викидів забруднюючих речовин 

стаціонарними та пересувними джерелами; коефіцієнти смертності від основних хвороб; 

динаміка депопуляції чисельності населення громади, частка викидів за галузями 

господарювання; рівень радіаційного фону тощо. Основна проблема під час здійснення 

статистичного аналізу була пов’язана із відсутністю офіційної інформації щодо показників у 
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сільській місцевості громади. Статистична інформація наводилась за районами Сумської 

області до формування нового адміністративно-територіального устрою у 2020 році.  

- метод SWOT-аналізу, що передбачає дослідження взаємозв’язків між 

внутрішніми – сильні сторони і слабкі сторони та зовнішніми – можливості і загрози 

факторами, що мають стратегічне значення для оцінки екологічного стану громади. До 

сильних сторін і слабких сторін відносяться внутрішні чинники та ресурси, що перебувають 

у власності громади або які громада може контролювати. До можливостей і загроз 

відносяться фактори та тенденції, що можуть впливати на розвиток громади, але не 

перебувають під її прямим контролем, та можуть відображати потенційні майбутні зміни, 

викликані такими факторами. SWOT-матриця є основним елементом визначення 

конкурентних переваг громади у сфері екології та захисту довкілля.  

 

8. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ 

ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

 

Моніторинг здійснюється з метою виявлення наслідків виконання Стратегії розвитку 

для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, забезпечення здійснення заходів із 

запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Стратегії розвитку, 

а також у разі виявлення негативних наслідків, не передбачених звітом про стратегічну 

екологічну оцінку, вжиття заходів для їх усунення. 

Результати моніторингу мають бути у відкритому та безперешкодному доступі для 

органів влади та громадськості. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

встановлює необхідність здійснення моніторингу наслідків виконання Стратегії розвитку. 

Моніторинг використовується для: 

- порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дає можливість отримати 

інформацію про реалізацію Стратегії розвитку;  

- отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх оцінок 

(моніторинг як інструмент контролю якості стратегічної екологічної оцінки);  

- перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними органами 

влади;  

- перевірки того, що Стратегія розвитку виконується відповідно до затвердженого 

документу, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або 

пом'якшення несприятливих наслідків.  

Для проведення моніторингу і оцінки результативності відповідальні особи подають до 

Роменської міської ради: оперативний звіт щокварталу до 10 числа другого місяця, що настає 

за звітним періодом, підсумковий звіт щороку до 30 січня року наступного року за звітним. 

Роменська міська рада проводить аналіз стану реалізації Стратегії розвитку та Плану заходів 

з її реалізації (з порівняльною оцінкою ступеня відхилення фактичних значень індикаторів 

результативності від їх прогнозованих значень та нарощування чи скорочення показників за 

виконанням відповідних завдань) та до 25 числа другого місяця, що настає за звітним 

періодом, підготовлює узагальнений звіт (поквартальний та річний) про виконання плану 

заходів Стратегії розвитку.  

Перелік показників за кожною оперативною ціллю та завданнями до неї визначений у 

Плані заходів Стратегії розвитку. 

Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для уточнення 

завдань та цільових програм громади на наступний за звітним бюджетний рік.  

Орієнтовний (невичерпний) перелік показників наслідків виконання Стратегії розвитку 

для довкілля та здоров’я населення включає: 

- строк експлуатації водозабірних споруд, роки; 

- кількість станцій (установок) доочищення питної води; одиниць; 

- кількість жителів, що отримують послугу очищеної питної води, осіб; 

- кількість проведених аналізів питної води та стічних вод, одиниць; 

- обсяг активного мулу в аеротенку, мг/л; 

- кількість заторів на каналізаційній мережі, одиниць; 

- обсяг очищуваних стічних вод, тис. л; 
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- кількість жителів - отримувачів медичних послуг, осіб; 

- обсяг вивезення твердих побутових відходів, т; 

- рівень захворюваності жителів, %. 

Показники результативності можуть бути доповнені індикаторами, визначеними 

оперативними цілями та відповідними завданнями до них, у тому числі екологічними  

індикаторами та індикаторами здоров’я населення, кількість та сутність яких може бути 

розширена або звужена для врахування окремих проєктів та завдань.  

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу, враховують специфіку Стратегії 

розвитку, період, на який здійснюється планування, та необхідність здійснення моніторингу 

на різних стадіях виконання Стратегії. 

З метою забезпечення здійснення моніторингу замовник своїм рішенням може 

утворювати групи експертів, що відповідальні за здійснення моніторингу (моніторингові 

групи), визначати їх склад та порядок роботи. 

Результати моніторингу оприлюднюються на власному офіційному веб-сайті громади 

один раз на рік протягом строку дії Стратегії розвитку та через рік після закінчення такого 

строку. У разі коли під час здійснення моніторингу виявлено не передбачені звітом про 

стратегічну екологічну оцінку негативні наслідки виконання Стратегії розвитку для довкілля, 

у тому числі для здоров’я населення, вживаються заходи для їх усунення, та Роменській 

міській раді подаються пропозиції щодо внесення змін до Стратегії розвитку з метою 

усунення негативних наслідків. У такому випадку зміни, що вносяться до Стратегії розвитку, 

підлягають стратегічній екологічній оцінці. 

 

9. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У 

ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

 

Ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 

при реалізації Стратегії розвитку Роменської міської територіальної громади на період до 

2027 року та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації, відсутні. 

 

10. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

1. Мета Стратегії розвитку Роменської міської територіальної громади на період до 

2027 року та План заходів на 2021-2023 роки з її реалізації (далі – Стратегія розвитку) 

полягає у визначенні стратегічних і оперативних цілей та завдань до них, що сприятимуть 

розвитку конкурентоспроможності та інноваційності пріоритетних галузей економіки 

громади на засадах наявних переваг та можливостей для досягнення сталого соціально-

економічного розвитку території, нарощування темпів приросту валового продукту громади, 

створення сприятливих та комфортних умов життєдіяльності людини. 

У Стратегії розвитку визначені наступні стратегічні цілі: Стратегічні ціль 1 

Підвищення конкурентоспроможності галузей економіки на засадах смарт-спеціалізації; 

Стратегічна ціль 2. Підвищення якості рівня життя та забезпечення охорони довкілля; 

Стратегічна ціль 3. Розвиток людського потенціалу та соціальна сфера. 

2. Аналіз трендів стану довкілля Роменської громади вказує на коливання обсягів 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел; 

обсягів забору та використання води, зменшення рівня водовідведення та скидів забруднених 

вод; високий рівень господарського освоєння земель; незначне зростання площі природно-

заповідного фонду; низький коефіцієнт лісистості території; стабілізацію кількості 

утворюваних відходів. 

Основними екологічними проблемами громади є забруднення атмосферного повітря, 

відсутність ефективних заходів поводження з відходами, забруднення водних об’єктів, 

низький рівень екологічної свідомості бізнесу та населення, забруднення поверхневого 

стоку, високий рівень забруднення річок. 

3. Завдання цілей Стратегії розвитку Роменської міської територіальної громади 

відповідають завданням стратегічних цілей, визначеним Державної стратегії регіонального 
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розвитку на 2021 – 2027 роки; Стратегією регіонального розвитку Сумської області на 2021-

2027 роки. 

4. Основні зобов’язання у сфері охорони довкілля громади визначаються нормами 

Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на 

період до 2030 року», Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки, 

Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року, Закону 

України «Про екологічну мережу України», Указу Президента України «Про Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року», Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» й інших нормативно-правових актів. 

5. Реалізація деяких заходів Стратегії розвитку ймовірно може призвести до 

несуттєвого короткострокового збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря через розширення промислово-виробничих потужностей, розвиток транспортної 

інфраструктури і туристичних перевезень, спалювання відходів; збільшення викидів 

парникових газів в процесі створення нових виробничих потужностей та на етапі 

будівництва інфраструктури; погіршення якості водних ресурсів на будівельних ділянках і на 

ділянках дорожніх робіт; вилучення або трансформації земель для розвитку транспортної 

інфраструктури, будівництва, реконструкції мереж водопостачання й водовідведення, 

розвитку нових туристичних маршрутів; утворення будівельних відходів, зростання обсягів 

промислових і твердих побутових відходів. Наслідки реалізації цих заходів мають бути 

помірними й прийнятними. Ймовірність того, що реалізація Стратегії розвитку призведе до 

таких можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, 

але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є 

незначною.  

6. Загалом, реалізація Стратегії розвитку має позитивно вплинути на стан 

атмосферного повітря та клімат, стан водних об'єктів, поводження з відходами, земельні 

ресурси, ґрунти, біорізноманіття, природоохоронні території. Реалізація заходів Стратегії 

розвитку має призвести до покращення стану здоров’я населення та підвищення рівня 

безпеки населення.  

7. Для запобігання, зменшення та пом’якшення ймовірних негативних наслідків 

виконання проєктів Стратегії розвитку передбачається впровадження ряду заходів, що мають 

загальний рекомендований характер щодо усунення негативних наслідків. В свою чергу, 

конкретні заходи до основних завдань Стратегії розвитку розглядаються під час реалізації 

відповідних проєктів та надання екологічних дозволів.  

8. Цілі та завдання Стратегії розвитку Роменської громади спрямовані, у тому числі на 

реалізацію цілей та завдань, визначених Стратегією регіонального розвитку Сумської області 

на 2021 -2027 роки, Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки з 

врахуванням збалансованості у фінансуванні економічних, соціальних та екологічних 

інвестицій з метою підтримки реального сектору, формування здорового суспільства, 

вдосконалення соціального захисту населення, підвищення якості освітніх послуг, якості 

життя, комфортних умов та добробуту в громаді, що відповідає принципам базового 

реалістичного сценарію розвитку. Відмова від реалізації запланованих Стратегією розвитку 

заходів не збільшить позитивні впливи та продовжить поточні, несприятливі тенденції для 

стану довкілля та здоров’я населення в громаді. Реалізація «нульового сценарію» не 

забезпечить досягнення збалансованого (сталого) розвитку Роменської міської 

територіальної громади. 

9. Ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 

при реалізації Стратегії розвитку Роменської міської територіальної громади на період до 

2027 року та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації, відсутні. 

10. Моніторинг виконання Стратегії розвитку здійснюватиметься відповідно до 

порядку здійснення моніторингу Стратегії розвитку Роменської міської територіальної 

громади за екологічними індикаторами результативності. 

магістр «Міжнародної економіки», 

кандидат економічних наук 
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