
КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ
НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Стратегічна ціль №1
Економічна спроможність громади

Технічні завдання на проєкти місцевого розвитку операційної цілі 
 1.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади

Проєкт 1

Номер і назва 
завдання

1.1.1. Створення сприятливого інвестиційного клімату  та економічна
промоція громади, транскордонна співпраця

Назва проєкту 1.1.1.1.Виготовлення інвестиційного паспорта громади

Цілі проєкту

-залучення до Хотінської ТГ українських та іноземних інвесторів;
-ефективне використання вільних приміщень та земельних ділянок на
території територіальної громади; 
-розвиток бізнесу;
-створення  нових  підприємств  та  інших  суб'єктів  підприємницької
діяльності;
-збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок надходжень
податків від розвитку промислових та сільськогосподарських об'єктів
виробництва.

Територія, на яку 
проект матиме вплив

Населені пункти Хотінської територіальної громади

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Для забезпечення сталого розвитку економіки ТГ на території громади
потрібно створювати нові робочі  місця, розвивати малий та середній
бізнес  та  велике  підприємництво,  а  це  потребує  значних
капіталовкладень.  Для  популяризації  інвестиційних  можливостей
громади необхідно створити інвестиційний паспорт громади, у якому
буде представлена ключова інформація щодо інвестиційних перспектив
громади та ключових напрямів інвестування.

Очікувані результати

-виготовлення  інвестиційного паспорта громади; 
-залучення нових інвесторів в громаду; 
-розміщення  електронної  версії  інвестиційного  паспорта  на  сайті
громади.

Ключові заходи 
проєкту

-збір, аналіз та узагальнення інвестиційної інформації про ТГ;
-систематизація  даних  про  інвентаризацію  земель  та  майна
територіальної громади; 
-визначення  переліку  інвестиційно-привабливих  об’єктів  (земельних
ділянок, будівель тощо) Хотінської ТГ з їх детальним описом; 
-залучення  громадськості  до  розробки  обговорення  проекту
інвестиційного паспорту; 
-розроблення дизайну та друк інвестиційного паспорту Хотінської ТГ у
паперовій та електронній формі;
-розсилка інвестиційного паспорту ТГ та інформації про інвестиційно-
привабливі  об’єкти  потенційним  українським  та  закордонним
інвесторам; 
- розміщення  інформації  інвестиційного  паспорту  на  сайті  селищної
ради.

Період реалізації 2023
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 Разом



Джерела 
фінансування

Місцевий бюджет

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська територіальна громада

Проєкт 2

Номер і назва 
завдання

1.1.1. Створення сприятливого інвестиційного клімату  та економічна 
промоція громади, транскордонна співпраця

Назва 
проєкту

1.1.1.2 Виготовлення брендованої рекламної продукції та 
популяризація  іі в ЗМІ та інтернет- ресурсах

Цілі проєкту

-розробка  концепції  бренду  як  інструменту  підвищення
конкурентоздатності ТГ; 
-підготовка пакету стратегічних ініціатив  і  проектів,  спрямованих на
просунення даного бренду; 
-побудова програми просування і комунікацій бренду.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

Населені пункти Хотінської територіальної громади

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Проект передбачає створення інструменту – бренду Хотінської ТГ для
популяризації та інформування потенційних споживачів її послуг
доступними у сучасному світі засобами та інформаційними форматами.
Хотінська  ТГ  має  доволі  цікаву  історію  з  глибокими  етнічними  та
культурними  традиціями,  а  також  є  екологічно  чистою  громадою  з
перспективами  розвитку   туризму.  Передбачено  використати
комплексний  підхід  до  створення  бренду  громади.  Популяризація
традицій та ремесел етнокультури стане тим чинником, що дозволить
продуктивно  розвивати  інші  дотичні  та  суміжні  сфери.  Також
планується підтримка аграрних традицій (фестивалі врожаю, збір меду,
тощо). Передбачено виготовлення сувенірів з емблемою бренду.

Очікувані результати

Розроблено бренд, що включає: 
-опис концепції бренду ТГ; 
-презентацію бренду громади;
-презентації  етнокультурних  традицій,  адресованих  ключовим
цільовим группам; 
-інструкцію/керівництво з візуальних комутацій бренду; 
-план першочергових дій з розвитку бренду громади; 
-пакет стратегічних ініціатив та проектів, спрямованих на просування
бренду громади.

Ключові заходи 
проєкту

-брендо-орієнтований аналіз громади; 
-розробка платформи бренду громади; 
-розробка компонентів системи комунікацій бренду громади; 
-розробка  програми  дій  орієнтованої  на  втілення  концепції  бренду
громади.

Період реалізації 2023 -2025
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Селищний бюджет

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, населення громади , інвестори,
громадські організації



Проєкт 3

Номер і назва 
завдання

1.1.1 Створення сприятливого інвестиційного клімату  та економічна
промоція громади, транскордонна співпраця

Назва проєкту
1.1.1.3  Підготовка  та  підписання  угод  про  співпрацю  з
закордонними громадами-партнерами

Цілі проєкту

-залучення міжнародних інвесторів;
-створення нових робочих місць;
-сприяння  міжрегіональному  та  міжнародному  економічному
співробітництву суб’єктів підприємництва.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Проект  передбачає   підготовку  та  підписання  угод  про  співпрацю  з
закордонними громадами-партнерами
Хотінська  ТГ  має  доволі  цікаву  історію  з  глибокими  етнічними  та
культурними  традиціями,  а  також  є  екологічно  чистою  громадою  з
перспективами розвитку  туризму.

Очікувані результати

-створено умови для співпраці з інвесторами;
-збільшено доходи місцевого бюджету;
-створено нові робочі місця, зменшено рівень безробіття;
-покращення інвестиційного клімату в громаді.

Ключові заходи 
проєкту

-визначення перспективних для інвестицій об’єктів;
-покращення інвестиційного клімату в громаді.

Період реалізації 2023-2024

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 Разом
                     

Джерела 
фінансування

Селищний бюджет

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, населення громади  інвестори,
громадські організації

Проєкт 4

Номер і назва 
завдання

1.1.2. Розроблення документів просторового планування та визначення
вільних інвестиційних ділянок та об’єктів

Назва проєкту 1.1.2.1. Розроблення комплексного плану просторового розвитку

Цілі проєкту
Розроблення  системи  планування  території  громади,  створення
повноцінного життєвого середовища для громадян та умов для надання
високоякісних та доступних публічних послуг.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Комплексний  план  просторового  розвитку розробляється  та
затверджується  в  інтересах  територіальної  громади  (з  урахуванням
державних,  громадських  та  приватних  інтересів)  призначеної  для
обґрунтування  довгострокової  стратегії  планування  та  забудови  і
іншого використання території. Хотінська громада має ряд об’єктів, які
можуть  бути  запропоновані  інвесторам  –  приміщення  різного
призначення та земельні  ділянки.  По завершенні їх  інвентаризації,  ті
об’єкти, що не використовуються або використовуються не ефективно,
але можуть представляти інтерес для інвесторів, необхідно підключити



до усіх необхідних комунікацій та підготувати до роботи з інвесторами.

Очікувані результати
- удосконалення системи планування територій громади;
-створення підстав для сталого розвитку територій громади.

Ключові заходи 
проєкту

- збирання вихідних даних;
-оновлення картографічної основи;
-розроблення  або  внесення  змін  до  містобудівної  документації
відповідно до вимог стандартів;
-проведення  державної  експертизи  містобудівної  документації  (для
схем планування територій та генеральних планів міст).

Період реалізації 2023-2025

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Бюджет ТГ, кошти МТД та інші кошти не заборонені законодавством

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, населення громади,  інвестори,
громадські організації, підрядні організації

Проєкт 5

Номер і назва 
завдання

1.1.2. Розроблення документів просторового планування та визначення
вільних інвестиційних ділянок та об’єктів

Назва проєкту

1.1.2.2. Розроблення  генеральних  планів  населених  пунктів
громади:  с  Костянтинівка,  с.  Перше  травня,  с.  Степне,  с.
Новомиколаївка, с. Володимирівка, с. Андріївка, с. Олексіївка та с.
Кіндратівка

Цілі проєкту
Розроблення  системи  планування  території  громади,  створення
повноцінного життєвого середовища для громадян та умов для надання
високоякісних та доступних публічних послуг

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Комплексний  план  просторового  розвитку розробляється  та
затверджується  в  інтересах  територіальної  громади  (з  урахуванням
державних,  громадських  та  приватних  інтересів)  призначеної  для
обґрунтування  довгострокової  стратегії  планування  та  забудови  і
іншого використання території. Хотінська громада має ряд об’єктів, які
можуть  бути  запропоновані  інвесторам  –  приміщення  різного
призначення та земельні  ділянки.  По завершенні їх  інвентаризації,  ті
об’єкти, що не використовуються або використовуються не ефективно,
але можуть представляти інтерес для інвесторів, необхідно підключити
до усіх необхідних комунікацій та підготувати до роботи з інвесторами.

Очікувані результати
-удосконалення системи планування територій громади;
-створення підстав для сталого розвитку територій громади.

Ключові заходи 
проєкту

- збирання вихідних даних;
-оновлення картографічної основи;
-розроблення  або  внесення  змін  до  містобудівної  документації
відповідно до вимог стандартів;
-проведення  державної  експертизи  містобудівної  документації  (для
схем планування територій та генеральних планів міст).

Період реалізації 2023-2033 
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела Бюджет ТГ, кошти МТД та інші кошти не заборонені законодавством



фінансування
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, населення громади,  інвестори,
громадські організації, підрядні організації

Проєкт 6

Номер і назва 
завдання

1.1.2. Розроблення документів просторового планування та визначення
вільних інвестиційних ділянок та об’єктів

Назва проєкту
1.1.2.3. Сформовано  базу  даних об’єктів  нерухомого  майна
комунальної  власності  Хотінської  територіальної  громади  та
вільних земельних ділянок

Цілі проєкту
Визначення  вільних інвестиційних  ділянок  та  об’єктів,  створення
повноцінного життєвого середовища для громадян та умов для надання
високоякісних та доступних публічних послуг.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Вільні інвестиційні ділянки та об’єкти  розробляються та
затверджуються в інтересах територіальної громади (з урахуванням
державних,  громадських та приватних інтересів) та призначені для
обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови і
іншого використання території. Хотінська громада має ряд об’єктів, які
можуть  бути  запропоновані  інвесторам  –  приміщення  різного
призначення та земельні  ділянки.  По завершенні їх  інвентаризації,  ті
об’єкти, що не використовуються або використовуються не ефективно,
але можуть представляти інтерес для інвесторів, необхідно підключити
до усіх необхідних комунікацій та підготувати до роботи з інвесторами.

Очікувані результати
-удосконалення системи планування територій громади;
-створення підстав для сталого розвитку територій громади.

Ключові заходи 
проєкту

-збирання вихідних даних;
-оновлення картографічної основи;
-визначення  вільних  інвестиційних  ділянок  та  об’єктів,  в  т.ч.  під
розміщення релокованих підприємств.

Період реалізації 2023
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Бюджет ТГ, кошти МТД та інші кошти не заборонені законодавством

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, населення громади,  інвестори,
громадські організації, підрядні організації

Проєкт 7

Номер і назва 
завдання

1.1.2. Розроблення документів просторового планування та визначення 
вільних інвестиційних ділянок та об’єктів

Назва проєкту 1.1.2.4. Формування каталогу інвестиційних пропозицій

Цілі проєкту
Визначення  вільних інвестиційних  ділянок  та  об’єктів,  створення
повноцінного життєвого середовища для громадян та умов для надання
високоякісних та доступних публічних послуг.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість 5909 осіб



отримувачів вигод:

Стислий опис 
проєкту

Вільні інвестиційні ділянки та об’єкти  розробляються та
затверджуються в інтересах територіальної громади (з урахуванням
державних,  громадських та приватних інтересів) та призначені для
обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови і
іншого використання території. Хотінська громада має ряд об’єктів, які
можуть  бути  запропоновані  інвесторам  –  приміщення  різного
призначення та земельні  ділянки.  По завершенні їх  інвентаризації,  ті
об’єкти, що не використовуються або використовуються не ефективно,
але можуть представляти інтерес для інвесторів, необхідно підключити
до усіх необхідних комунікацій та підготувати до роботи з інвесторами.

Очікувані результати
-удосконалення системи планування територій громади;
-створення підстав для сталого розвитку територій громади.

Ключові заходи 
проєкту

-збирання вихідних даних;
-оновлення картографічної основи;
-визначення вільних інвестиційних ділянок та об’єктів.

Період реалізації 2023

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Бюджет ТГ, кошти МТД та інші кошти не заборонені законодавством

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, населення громади,  інвестори,
громадські організації, підрядні організації



Технічні завдання на проєкти місцевого розвитку операційної цілі 
 1.2. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу

Проєкт 8

Номер і назва 
завдання

1.2.1. Підтримка розвитку підприємництва у сфері:
- деревообробної промисловості
-  відновлювальної енергетики 
- харчової промисловості;
-  сільського  господарства  та  переробки  екологічно-чистої
сільськогосподарської  сировини   (в  т.ч.  сприяння  розвитку
фермерських господарств);

Назва проєкту
1.2.1.1.  .Створення  пільгових  (оренда  землі,  майна)  умов  для
початкуючих підприємців громади у пріоритетних сферах

Цілі проєкту

-підвищення конкурентоспроможності громади;
-залучення міжнародних інвесторів;
-створення нових робочих місць;
-сприяння  міжрегіональному  та  міжнародному  економічному
співробітництву суб’єктів підприємництва.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Хотінська  громада  створюватиме  сприятливі  умови  для  ведення
бізнесу,,  в  результаті  чого  отримуватиме  спонсорські  внески  на
розвиток території громади. 

Очікувані результати
-збільшення зайнятості населення;
-розширення спеціалізації економіки території;
-збільшення фінансових надходжень до місцевого бюджету.

Ключові заходи 
проєкту

-проведення переговорів з представниками підприємницьких структур;
-встановлення ставок податків;
-погодження відповідної документації.

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023-2033 Разом

Джерела 
фінансування

Бюджет ТГ, допомога іноземних інвесторів

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, громадські організації, підприємці

Проєкт 9

Номер і назва 
завдання

 1.2.1. Підтримка розвитку підприємництва у сфері:
- деревообробної промисловості
-  відновлювальної енергетики 
- харчової промисловості;
-  сільського  господарства  та  переробки  екологічно-чистої
сільськогосподарської  сировини   (в  т.ч.  сприяння  розвитку
фермерських господарств);

Назва проєкту
1.2.1.2.Надання  консультативно-дорадчої  допомоги  засновникам
фермерських господарств 



Цілі проєкту
-підвищення конкурентоспроможності громади;
-залучення міжнародних інвесторів;
-створення нових робочих місць;

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

-підвищення кваліфікації представників фермерських господарств;
-надання можливості підприємцям самостійно готувати грантові заявки
та залучати додаткове фінансування для подальшого розвитку;
-надання консультаційної допомоги з метою підвищення рівня знань і
вдосконалення  практичних  навичок  прибуткового  ведення
господарства, надання освітніх послуг з питань економіки, технологій,
управління, обліку, податків, права тощо.

Очікувані результати
-збільшення зайнятості населення;
-розширення спеціалізації економіки території;
-збільшення фінансових надходжень до місцевого бюджету.

Ключові заходи 
проєкту

-проведення переговорів з представниками підприємницьких структур;
-встановлення ставок податків;
-погодження відповідної документації.

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023-2033 Разом

Джерела 
фінансування

Селищний бюджет

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська сільська рада,  громадські організації, підприємницькі 
структури

Проєкт 10

Номер і назва 
завдання

1.2.1. Підтримка розвитку підприємництва у сфері:
- деревообробної промисловості
-  відновлювальної енергетики 
- харчової промисловості;
-  сільського  господарства  та  переробки  екологічно-чистої
сільськогосподарської  сировини   (в  т.ч.  сприяння  розвитку
фермерських господарств);

Назва проєкту
1.2.1.3.Організація заходів щодо участі субєктів підприємницької
діяльності у виставках, ярмарках, тощо

Цілі проєкту

-надання доступу представникам бізнесу громади до зовнішніх ринків
збуту продукції;
-залучення  до  бізнесу  Хотінської  громади  нових  партнерів  та
інвесторів;
-підвищення конкурентоспроможності бізнесу громади через вивчення
досвіду зовнішніх конкурентів.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Виклики  сучасності  вимагають  сприяння  місцевої  влади  розвитку
підприємництва  серед  населення  громади,  проте  активізація  та
розширення  бізнесу  потребує  залучення  нових  споживачів  і  пошуку



нових ринків збуту. Відсутність інформації про підприємства громади
серед споживачів  зовнішніх  ринків  (інші  регіони,  Україна  або навіть
інші країни) значно знижує конкурентні позиції бізнесу.
Можливість презентації  своєї продукції  або послуг для представників
нових ринків збуту значно підвищить конкурентні позиції підприємців
громади та надасть перевагу щодо вивчення досвіду конкурентів.

Очікувані результати

-підтримка  участі  3-5  підприємців  ТГ  у  профільних  виставках,
ярмарках, тощо;
-підвищення  інформованості  споживачів  України  про  продукцію  та
послуги, які надають СПД Хотінської ТГ;
-формування іміджу активної підприємницької громади;
-просування власних виробників на зовнішні ринки. 

Ключові заходи 
проєкту

-визначення відповідальної особи для роботи з представниками бізнесу;
-моніторинг часу та місць проведення виставок-ярмарків, асортименту
продукції, що пропонується для участі в них.
-організація  участі  представників  ТГ  та/або  їхньої  продукції  у
виставках-ярмарках, які цікаві місцевим виробникам продукції;
-проведення зустрічей, круглих столів місцевої влади та бізнесу.

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Хотінська селищна  рада, донорські та інші кошти не заборонені 
законодавством

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, громадські організації, грантодавці, учасники
семінарів, населення, яке зацікавлене у відкритті бізнесу, представники
надання послуг з проведення семінарів

Проєкт 11

Номер і назва 
завдання

1.2.2. Налагодження ефективного діалогу з представниками  бізнесу

Назва проєкту 1.2.2.1.Сприяння створенню ради підприємців

Цілі проєкту
Створити консультативно-дорадчий орган, який об’єднує  80% 
підприємців громади

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Розрізнені  підприємці не  ефективно  відстоюють  свої  права, не
розуміють переваг,  які  надають  членство  у  бізнес-асоціаціях  та
підприємницьких об’єднаннях  

Очікувані результати

Створення Ради підприємців дасть змогу сформування  дієвий механізм
взаємодії   органів  місцевого  самоврядування  і  суб’єктів
господарювання  на  засадах  партнерства,  відкритості  та  прозорості,
узгодження  адміністративних  та  громадських  зусиль  по  створенню
сприятливих умов для розвитку бізнесу.

Ключові заходи 
проєкту

-вивчення досвіду функціонування Ради підприємців  в Україні;
-забезпечення  участі  Ради  підприємців  в  обговоренні  перспективних
напрямків  розвитку  громади,  розробці  стратегічних  документів  та
рішень з питань розвитку МСП тощо;
-проведення  щорічного  бізнес-форуму,  організатором  якого  є  Ради
підприємців, із залученням гостей підприємців для обміну досвідом; 
-проведення  інформаційної  кампанії  з  пропагування  успішних
прикладів  функціонування  Рад  підприємців  та  переваг,  які  надає



членство в бізнес-асоціації та підприємницьких об’єднання.
Період реалізації 2023
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Бюджет ТГ, грантова підтримка, ДФРР, абонплата учасників

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

 Хотінська  селищна рада,  залучені  експерти,  Центр зайнятості,  фонд
підтримки підприємництва

Технічні завдання на проєкти місцевого розвитку операційної цілі 



 1.3. Розвиток туристичної інфраструктури

Проєкт 12

Номер і назва 
завдання

1.3.1.  Розбудова  мережі  туристично-рекреаційних  об’єктів  з
розвинутою інфраструктурою (зелений  етнотуризм)

Назва проєкту

1.3.1.1.Виділення  земельної  ділянки  під  будівництво  бази
відпочинку для цивільного населення та військових, вертолітного
майданчику зі смугою перешкод в смт.Хотінь

Цілі проєкту
Виділення  земельних  ділянок  під  будівництво  бази  відпочинку  бази
відпочинку  для  цивільного  населення  та  військових,  вертолітного
майданчику зі смугою перешкод в смт.Хотінь

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Виділення земельних ділянок під будівництво бази відпочинку бази 
відпочинку для цивільного населення та військових, вертолітного 
майданчику зі смугою перешкод в смт.Хотінь

Очікувані результати
Виділення земельних ділянок під будівництво бази відпочинку бази 
відпочинку для цивільного населення та військових, вертолітного 
майданчику зі смугою перешкод в смт.Хотінь

Ключові заходи 
проєкту

Виділення земельних ділянок під будівництво бази відпочинку бази 
відпочинку для цивільного населення та військових, вертолітного 
майданчику зі смугою перешкод в смт.Хотінь

Період реалізації 2023-2025

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Хотінська селищна  рада, інші кошти не заборонені законодавством

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  БО  «БФ  Добродії  нашого  краю»,  Відділ
культури,  молоді,  спорту  та  туризму  Хотінської  селищної  ради,
залучені спонсори

Проєкт 13

Номер і назва 
завдання

1.3.1. Розбудова мережі туристично-рекреаційних об’єктів з 
розвинутою інфраструктурою (зелений етнотуризм)

Назва проєкту 1.3.1.2.Сприяння створенню агроосель та еко-садиб 

Цілі проєкту

-ознайомитися із поняттям «сільський зелений відпочинок»; 
-виокремити переваги агротуризму; 
 ознайомитися із досвідом ведення агротуристичних господарств у 
іноземних громад-партнерів; 
-пошук ідей щодо створення еко-садиби на території Хотінської 
громади.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Агротуристичні садиби можуть запропонувати великий спектр розваг
для відпочинку всією сім'єю. Тому для будь-якого власника сільського
господарства дуже важливо запропонувати відпочивальникам найкращі
та  найдешевші  умови  проживання.  Хотінська  громада  має  чудові
можливості  для  започаткування  сільського  зеленого  туризму  та



створення еко-садиб.

Очікувані результати

-здійснення  не  менше  одного  оглядового  візиту  до  агротуристичних
господарств закордонних громад- партнерів;
-започаткування сільського зеленого туризму у Хотінській громаді; 
-затверджена  Концепція  створення  еко-садиб на  території  Хотінської
ТГ.

Ключові заходи 
проєкту

 організація  та  здійснення  не  менше  1  оглядового  візиту  до
агротуристичних господарств закордонних громад- партнерів;
 -розробка та затвердження Концепції створення еко-садиб на території
Хотінської ТГ; 
-створення еко-садиби на території Хотінської ТГ.

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Кошти  громадян,   кошти  міжнародної  технічної  допомоги,  інші
джерела, не заборонені законодавством України

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  БО  «БФ  Добродії  нашого  краю»,  Відділ
культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради , жителі
громади

Проєкт 14

Номер і назва 
завдання

1.3.1.  Розбудова  мережі  туристично-рекреаційних  об’єктів  з
розвинутою інфраструктурою (зелений етнотуризм)

Назва проєкту
1.3.1.3.Ознакування  історично-краєзнавчої  стежки  «Історичні  та
природні таємниці Хотінщини» 

Цілі проєкту
Промоція здорового способу життя,  створення комфортних умов для
занять спортом, активним відпочинком  та ознайомлення  з туристично-
привабливими об’єктами території громади.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Ознакування історично-краєзнавчої стежки «Історичні та природні 
таємниці Хотінщини»  сприятиме  розвитку активного туризму з 
пізнавальною метою ознайомлення туристів з місцевістю краю. 

Очікувані результати
-урізноманітнення місцевого туристичного продукту за рахунок;  
розширення пропозиції по традиційних для громади  видів туризму; 
-збільшення кількості туристів,  дохідності у місцевий бюджет.

Ключові заходи 
проєкту

-ознакування  історично-краєзнавчої стежки «Історичні та природні 
таємниці Хотінщини»;
-підготовка маркетингових, інформаційних та інших матеріалів, 
розповсюдження.

Період реалізації 2023-2025

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Кошти місцевого бюджету, інші кошти, не заборонені законодавством 
України

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, БО «БФ Добродії нашого краю», Відділ 
культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради



Проєкт 15

Номер і назва 
завдання

1.3.1.  Розбудова  мережі  туристично-рекреаційних  об’єктів  з
розвинутою інфраструктурою (зелений  етнотуризм)

Назва проєкту
1.3.1.4.Ознакування  еколого-краєзнавчої  стежки  «Стежками
Хотінщини» 

Цілі проєкту
Промоція здорового способу життя,  створення комфортних умов для
занять спортом, активним відпочинком  та ознайомлення з туристично-
привабливими об’єктами території громади.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Ознакування еколого-краєзнавчої  стежки  «Стежками  Хотінщини»
сприятиме   розвитку  активного  туризму  з  пізнавальною  метою
ознайомлення туристів з місцевістю краю. 

Очікувані результати
-урізноманітнення  місцевого  туристичного  продукту  за  рахунок
розширення пропозиції по традиційних для громади  видів туризму, 
-збільшення кількості туристів,  дохідності у місцевий бюджет.

Ключові заходи 
проєкту

-ознакування еколого-краєзнавчої стежки «Стежками Хотінщини»
-підготовка  маркетингових,  інформаційних  та  інших  матеріалів,
розповсюдження.

Період реалізації 2025
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Кошти місцевого бюджету, інші кошти, не заборонені законодавством 
України

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  БО  «БФ  Добродії  нашого  краю»,  Відділ
культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради

Проєкт 16

Номер і назва 
завдання

1.3.1.  Розбудова  мережі  туристично-рекреаційних  об’єктів  з
розвинутою інфраструктурою (зелений етнотуризм)

Назва проєкту
1.3.1.5.Ознакування еколого-краєзнавчої стежки «Від витоків ріки
Олешні»  

Цілі проєкту
Промоція здорового способу життя,  створення комфортних умов для
занять спортом, активним відпочинком  та ознайомлення з туристично-
привабливими об’єктами території громади.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Ознакування еколого-краєзнавчих стежок «Від витоків ріки Олешні»   
  сприятиме   розвитку  активного  туризму  з  пізнавальною  метою
ознайомлення туристів з місцевістю краю. 

Очікувані результати
-урізноманітнення  місцевого  туристичного  продукту  за  рахунок
розширення пропозиції по традиційних для громади  видів туризму,
-збільшення кількості туристів,  дохідності у місцевий бюджет.

Ключові заходи 
проєкту

-ознакування еколого-краєзнавчих стежок «Від витоків ріки Олешні»;
-підготовка  маркетингових,  інформаційних  та  інших  матеріалів,



розповсюдження.
Період реалізації 2025

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Кошти місцевого бюджету, інші кошти, не заборонені законодавством 
України

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, БО «БФ Добродії нашого краю», Відділ 
культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради

Проєкт 17

Номер і назва 
завдання

1.3.1.  Розбудова  мережі  туристично-рекреаційних  об’єктів  з
розвинутою інфраструктурою (зелений етнотуризм)

Назва проєкту

1.3.1.6.Ознакування туристичного маршруту «Галявина щасливих 
людей»  
1.3.1.7. Ознакування туристичного маршруту «Хотінь туристична» 
 

Цілі проєкту
Промоція здорового способу життя,  створення комфортних умов для
занять  спортом,  активним  відпочинком    та  ознайомлення   з
туристично-привабливими об’єктами території громади.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Ознакування  туристичних маршрутів ««Галявина щасливих людей», 
«Хотінь туристична»    сприятиме  розвитку активного туризму з 
пізнавальною метою ознайомлення туристів з місцевістю краю. 

Очікувані результати
-урізноманітнення  місцевого  туристичного  продукту  за  рахунок
розширення пропозиції по традиційних для громади  видів туризму, 
-збільшення кількості туристів,  дохідності у місцевий бюджет.

Ключові заходи 
проєкту

-ознакування туристичних  маршрутів  ««Галявина  щасливих  людей»,
«Хотінь туристична»;
-підготовка  маркетингових,  інформаційних  та  інших  матеріалів,
розповсюдження.

Період реалізації 2023-2024

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Кошти місцевого бюджету, інші кошти, не заборонені законодавством 
України

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, БО «БФ Добродії нашого краю», Відділ 
культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради

Проєкт 18

Номер і назва 
завдання

1.3.2. Створення нових туристичних продуктів

Назва проєкту

1.3.2.1.Ознакування нової  еколого-краєзнавчої стежки «Стежками 
визвольних змагань» 
1.3.2.2. Ознакування нової  екологічної пізнавально-прогулянкової 
стежки для осіб з особливими потребами «Краєвиди Заказника 
Золотарівський» 



Цілі проєкту
Промоція здорового способу життя,  створення комфортних умов для
занять спортом, активним відпочинком  та ознайомлення  з туристично-
привабливими об’єктами території громади.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Ознакування нової  еколого-краєзнавчої стежки «Стежками визвольних
змагань»,  нової   історико-культурної  стежки  «Краєвиди  Заказника
Золотарівський»  сприятиме   розвитку  активного  туризму  з
пізнавальною метою ознайомлення туристів з місцевістю краю. 

Очікувані результати
-урізноманітнення  місцевого  туристичного  продукту  за  рахунок
розширення пропозиції по традиційних для громади  видів туризму,
-збільшення кількості туристів,  дохідності у місцевий бюджет.

Ключові заходи 
проєкту

-ознакування нової  еколого-краєзнавчої стежки «Стежками визвольних
змагань»,  нової   історико-культурної  стежки  Краєвиди  Заказника
Золотарівський»;
-підготовка  маркетингових,  інформаційних  та  інших  матеріалів,
розповсюдження.

Період реалізації 2025

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Кошти місцевого бюджету, інші кошти, не заборонені законодавством 
України

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, БО «БФ Добродії нашого краю», Відділ 
культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради

Проєкт 19

Номер і назва 
завдання

1.3.2. Створення нових туристичних продуктів

Назва проєкту

1.3.2.3.Ознакування  нового  регіонального  велосипедного  шляху
«Прикордонна веломандрівка Хотінщиною» 
2.4.Ознакування  нового  регіонального  велосипедного  шляху
«Прикордонна веломандрівка шляхами воєнного вторгнення»

Цілі проєкту
Промоція здорового способу життя,  створення комфортних умов для
занять спортом, активним відпочинком  та ознайомлення  з туристично-
привабливими об’єктами території громади.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Ознакування нового  регіонального  велосипедного  шляху
«Прикордонна  вело  мандрівка  Хотінщиною»  та «Прикордонна
веломандрівка  шляхами  воєнного  вторгнення»  сприятиме   розвитку
активного  туризму  з  пізнавальною  метою  ознайомлення  туристів  з
місцевістю краю. 

Очікувані результати
-урізноманітнення  місцевого  туристичного  продукту  за  рахунок
розширення пропозиції по традиційних для громади  видів туризму,
-збільшення кількості туристів,  дохідності у місцевий бюджет.

Ключові заходи 
проєкту

-ознакування нового  регіонального  велосипедного  шляху
«Прикордонна  вело  мандрівка  Хотінщиною»   та  «Прикордонна



веломандрівка шляхами воєнного вторгнення»
-підготовка  маркетингових,  інформаційних  та  інших  матеріалів,
розповсюдження

Період реалізації 2025

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Кошти місцевого бюджету, інші кошти, не заборонені законодавством 
України.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, БО «БФ Добродії нашого краю», Відділ 
культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради

Проєкт 20

Номер і назва 
завдання

1.3.2. Створення нових туристичних продуктів

Назва проєкту 1.3.2.5.Розроблення і встановлення знаків туристичної навїгації 

Цілі проєкту
Створення  системи  умовних  знаків,  покликаних  сприяти  туризту  у
своєчасному отриманні корисної інформації.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Задля розвитку туризму у Хотінській громаді необхідно облаштовувати
чітку навігацію по території та встановлювати об’єкти, які привертають
увагу  туристів.  Одним  з  найважливіших  елементів  маркування  є
вказівники та  інформаційні таблички на пам’ятках громади.

Очікувані результати

-здійснено маркування до пам’ятних місць Хотінської  територіальної
громади;
 -встановлені   інформаційні  таблички  з  QR-кодами  на  історичних
пам’ятках громади; 
-облаштовані  вказівники до туристично-привабливих об’єктів;
-збільшено кількість туристів, які відвідують Хотінську громаду.

Ключові заходи 
проєкту

-розміщення  інформації  про  туристичні  маршрути  громади  на
офіційному сайті Хотінської територіальної ради у розділі «Туризм»;
-формування єдиного дизайну елементів маркування;
-зібрання інформації для табличок;
-визначення локацій для встановлення табличок та вказівників.

Період реалізації 2023-2025

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Кошти місцевого бюджету, інші кошти, не заборонені законодавством 
України

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, БО «БФ Добродії нашого краю», Відділ 
культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради

Проєкт 21

Номер і назва 1.3.2. Створення нових туристичних продуктів



завдання

Назва проєкту
1.3.2.6.Облаштування фото-локації «Вікно в глибину історії 
Хотінщини» 

Цілі проєкту
Створення  фото-локації  «Вікно в глибину історії  Хотінщини» в  для
ознайомлення  з  туристично-привабливими  об’єктами  території
громади.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Задля розвитку туризму у Хотінській громаді необхідно облаштовувати
фото-локації, які привертають увагу туристів. 

Очікувані результати

-урізноманітнення  місцевого  туристичного  продукту  за  рахунок
розширення пропозицій по традиційних для громади  видів туризму;
-збільшення  дохідності у місцевий бюджет;
-збільшення кількості туристів, які відвідують Хотінську громаду.

Ключові заходи 
проєкту

-розміщення  інформації  про  туристичні  маршрути  громади  на
офіційному сайті Хотінської територіальної ради у розділі «Туризм»;
 -визначення локацій з  туристично-привабливими об’єктами території
громади.

Період реалізації 2024-2025
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Кошти місцевого бюджету, інші кошти, не заборонені законодавством 
України

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, БО «БФ Добродії нашого краю», Відділ 
культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради

Проєкт 22

Номер і назва 
завдання

1.3.2. Створення нових туристичних продуктів

Назва проєкту 1.3.2.7. Створення музею під відкритим небом

Цілі проєкту Створено музей під відкритим небом
Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Створення музею під відкритим небом

Очікувані результати -урізноманітнення  місцевого  туристичного  продукту  за  рахунок
розширення пропозицій по традиційних для громади  видів туризму;
-створення музею під відкритим небом;
-збільшення дохідності у місцевий бюджет,
-збільшення кількості туристів, які відвідують Хотінську громаду.

Ключові заходи 
проєкту

- розміщення інформації про створення музею під відкритим небом на
офіційному сайті Хотінської територіальної ради у розділі «Туризм»;
-визначення  локацій  з  туристично-привабливими об’єктами території
громади.

Період реалізації 2023-2033

2023 2024 2025 Разом



Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн
Джерела 
фінансування

Кошти місцевого бюджету, інші кошти, не заборонені законодавством 
України

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, БО «БФ Добродії нашого краю», Відділ 
культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради

Проєкт 23

Номер і назва 
завдання

1.3.3. Промоція  туристично-рекреаційного потенціалу громади 

Назва проєкту 1.3.3.1. Створення каталогу туристичних продуктів громади

Цілі проєкту
Визначення туристично-привабливих об’єктів на території громади   та
створення каталогу туристичних проєктів

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Очікувані результати
-урізноманітнення  місцевого  туристичного  продукту  за  рахунок
розширення пропозицій по традиційних для громади  видів туризму,
 -збільшення кількості туристів, які відвідують Хотінську громаду.

Ключові заходи 
проєкту

-розміщення інформації про туристичні  проєкти  на офіційному сайті
Хотінської територіальної ради у розділі «Туризм»;
-визначення  локацій  з  туристично-привабливими об’єктами території
громади.

Період реалізації 2024
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Кошти місцевого бюджету, інші кошти, не заборонені законодавством 
України.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, БО «БФ Добродії нашого краю», Відділ 
культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради

Проєкт 24

Номер і назва 
завдання

1.3.3. Промоція  туристично-рекреаційного потенціалу громади 

Назва проєкту
1.3.3.2. Розміщення інформаційних вказівників туристично 
привабливих місць  громади

Цілі проєкту
 Створення  системи  умовних  знаків,  покликаних  сприяти  туристу  у
своєчасному отриманні корисної інформації. 

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Розміщення інформаційних вказівників туристично привабливих місць
громади

Очікувані результати -урізноманітнення  місцевого  туристичного  продукту  за  рахунок   .
розміщення інформаційних вказівників туристично привабливих місць
громади;
-розширення пропозицій по традиційних для громади  видів туризму; 



-збільшення кількості туристів, які відвідують Хотінську громаду.

Ключові заходи 
проєкту

-розміщення інформаційних вказівників туристично привабливих місць
громади;
-розміщення  інформації  про туристичні  проєкти на офіційному сайті
Хотінської територіальної ради у розділі «Туризм»;
-визначення  локацій  з  туристично-привабливими об’єктами території
громади.

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Кошти місцевого бюджету, інші кошти, не заборонені законодавством 
України

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, БО «БФ Добродії нашого краю», Відділ 
культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради

Проєкт 25

Номер і назва 
завдання

1.3.3. Промоція  туристично-рекреаційного потенціалу громади 

Назва проєкту
1.3.3.3.  Створення  туристичного  розділу  на  офіційному  сайті
громади

Цілі проєкту
 Створити   офіційний  сайт  Хотінської  територіальної  ради  -  розділ
«Туризм» та розміщувати на ньому інформацію про туристичні проєкти
громади. Сформувати позитивний туристичний імідж громади.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Задля  розвитку  туризму  у  Хотінській  громаді  необхідно  створити
туристичний  розділ  на  офіційному  сайті  селищної  ради  для
формування позитивного туристичного іміджу громади.

Очікувані результати
 Створений туристичний розділ на офіційному сайті громади

Ключові заходи 
проєкту

-розміщення інформації про туристичні  проєкти  на офіційному сайті
Хотінської територіальної ради у розділі «Туризм»;
 -визначення локацій з  туристично-привабливими об’єктами території
громади.

Період реалізації
2023

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Кошти місцевого бюджету, інші кошти, не заборонені законодавством 
України.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, БО «БФ Добродії нашого краю», Відділ 
культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради

Проєкт 26

Номер і назва 
завдання

1.3.3. Промоція  туристично-рекреаційного потенціалу громади 



Назва проєкту
1.3.3.4.  Виготовлення  сувенірно-промоційної  продукції
туристичних об’єктів громади

Цілі проєкту

-формування  корпоративного  стилю  туристичних  об'єктів на  основі
затвердженої символіки; 
-створення  різних  видів  сувенірної  продукції  для  туристів  та  гостей
громади;
-визначення механізмів розповсюдження сувенірної продукції.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

    Мешканці  громади-5909  осіб,  туристи  та  гості  громади,
представники  місцевого  бізнесу  та  власники  еко-садиб  на  території
громади.

Стислий опис 
проєкту

Хотінська громада має можливості для розвитку різних видів туризму.
Тут є кілька пам’яток для історичного туризму, природних об’єктів –
для зеленого туризму. Але при цьому всі вони є невпорядкованими та
не  розвиненими  на  належному  рівні.  Для  формування  позитивного
образу  громади  варто  виготовляти  сувенірну  продукцію,  яка  стане
чудовим  подарунком  для  туристів  та  гостей  громади.  На  основі
символіки необхідно розробити єдиний стиль оформлення, який буде
вирізняти  сувенірну  продукцію.  Декілька  видів  блокнотів,  ручки,
магніти,  екосумки,  футболки,  кепки – усе  це можна презентувати як
партнерам,  так  і  гостям  та  туристам,  які  завітали  до  територіальної
громади.  Ці речі  люди використовуватимуть  з  користю,  а розміщена
символіка громади нагадуватиме про успішну співпрацю чи приємно
проведений час. 

Очікувані результати

-зроблено дизайн різних видів сувенірної продукції;
-підвищено  кількість  туристів,  які  відвідали  історичні  та  культурні
пам’ятки Хотінської громади; 
-виготовлено 100 сувенірних матеріалів; 
-задоволено попит туристів на сувенірну продукцію.

Ключові заходи 
проєкту

-розробка та дизайн продукції за участі експертів туристичної галузі; 
-виготовлення та розповсюдження сувенірної продукції громади.

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий бюджети, МТД, кошти інвесторів

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, БО «БФ Добродії нашого краю», Відділ 
культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради 
інвестори, організації з формування бренду громади

Проєкт 27

Номер і назва 
завдання

1.3.3. Промоція  туристично-рекреаційного потенціалу громади 

Назва проєкту
1.3.3.5. Виготовлення проморолика та розміщення на сайті громади
і в соціальних мережах

Цілі проєкту
Виготовлення сучасної інформаційно-презентаційної продукції,  а саме:
проморолика і розміщення на сайті громади і в соціальних мережах.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
Мешканці громади-5909 осіб, туристи та гості громади,  представники
місцевого бізнесу та власники еко-садиб на території громади.



Стислий опис 
проєкту

Одним  із  видів  інструментів   промоційної  діяльності  є  створення
проморолика та розміщення на сайті громади  і в соціальних мережах. 

Очікувані результати

-зроблено дизайн проморолика;
-підвищено  кількість  туристів,  які  відвідали  історичні  та  культурні
пам’ятки Хотінської громади; 
-розміщення проморолика на сайті громади і в соціальних мережах.

Ключові заходи 
проєкту

-збір інформації для проморолика;
-розробка та дизайн проморолика; 
-розміщення  проморолика  на  сайті  громади  та  соціальних  мережах,
ЗМІ.

Період реалізації 2024 р.

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий бюджет

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, БО «БФ Добродії нашого краю», Відділ 
культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради 
організації з формування проморолика громади

Стратегічна ціль №2
Гармонійний розвиток мешканців

Технічні завдання на проєкти місцевого розвитку операційної цілі 



 2.1. Здорове населення

         Проєкт 28

Номер і назва 
завдання

2.1.1.  Формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров`я  та
забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту
2.1.1.1. Реконструкція та переобладнання стаціонарного відділення
в смт.Хотінь у військовий шпиталь

Цілі проєкту
Реконструкція  та  переобладнання  стаціонарного  відділення  в
смт.Хотінь у військовий шпиталь

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Реконструкція  та  переобладнання  стаціонарного  відділення  в
смт.Хотінь у військовий шпиталь

Очікувані результати
- проведено  повну  реконструкцію  та  переобладнання  стаціонарного
відділення в смт.Хотінь у військовий шпиталь;
-забезпечено надання якісних медичних послуг

Ключові заходи 
проєкту

-збільшено кількість пацієнтів;
-забезпечено надання якісних медичних послуг;
-розміщено  інформацію  про  реконструкцію  та  переобладнання
стаціонарного відділення в смт.Хотінь у військовий шпиталь на сайті
громади та соціальних мережах, ЗМІ.

Період реалізації 2024-2025 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий бюджет

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, міжнародні донори

Проєкт 29

Номер і назва 
завдання

2.1.1.  Формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров`я  та
забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту
2.1.1.2.  Реконструкція  будівлі  амбулаторії  загальної  практики-
сімейної медицини с.Кіндратівка (зруйнованої внаслідок ворожих
обстрілів рф)

Цілі проєкту
-створення  належних  комфортних  умов  при  отриманні  медичної
допомоги громадянами;
-покращення матеріально-технічної бази лікарні.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Поліпшення комфортності, надійності і безпечності умов перебування
в лікарні, зменшення споживання енергоносіїв та економія коштів ТГ,
ремонт внутрішніх приміщень.

Очікувані результати -забезпечено  належні  лікувальні  послуги  населенню у безпечних  та
сприятливих умовах;
-забезпечено подальше використання будівлі без капітальних вкладень;
-підвищено комфортність та безпеку;



-покращено естетичний вид будівлі.

Ключові заходи 
проєкту

проєкт передбачає: 
-розробку ПКД;
-укладення договору з підрядною організацією на виконання робіт;
-виконання робіт згідно договору;
-введення в експлуатацію об’єкта.

Період реалізації 2023-2024

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет,інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,   ТОВ  «Сумиінвестпроект»,  інвестори,
підрядні та проектувальні організації

Проєкт 30

Номер і назва 
завдання

2.1.1.  Формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров`я  та
забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту
2.1.1.3. Капітальний ремонт  ФАПів громади

Цілі проєкту
-створення  комфортних  умов  при  отриманні  медичної  допомоги
громадянами;
-покращення матеріально-технічної бази лікарні.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Поліпшення комфортності, надійності і безпечності умов перебування
в  медичному  закладі,   впровадження  енергозберігаючих  заходів,
зменшення  споживання  енергоносіїв  та  економія  коштів  ТГ,  ремонт
внутрішніх приміщень.

Очікувані результати

-забезпечено  належні  лікувальні  послуги  населенню у безпечних  та
сприятливих умовах;
-забезпечено оновлене приміщення;
-забезпечено подальше використання будівлі без капітальних вкладень;
-підвищено комфортність та безпеку;
-покращено естетичний вид будівлі;
-підвищено рейтинг громади.

Ключові заходи 
проєкту

проєкт передбачає: 
-розробку ПКД;
-укладення договору з підрядною організацією на виконання робіт;
-виконання робіт згідно договору;
-введення в експлуатацію об’єкта.

Період реалізації 2024
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет,інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,   ТОВ  «Сумиінвестпроект»,  інвестори,
підрядні та проектувальні організації інвестори

Проєкт 31



Номер і назва 
завдання

2.1.1.  Формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров`я  та
забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту 2.1.1.4. Закіпівля обладнання для військового шпиталю

Цілі проєкту
-створення  комфортних  умов  при  отриманні  медичної  допомоги
громадянами;
-покращення матеріально-технічної бази лікарні.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Поліпшення комфортності, надійності і безпечності умов перебування
в лікарні та якості надання медичних послуг

Очікувані результати
-забезпечено  належні  лікувальні  послуги  населенню у безпечних  та
сприятливих умовах; 
 -підвищено комфортність та безпеку.

Ключові заходи 
проєкту

Проєкт передбачає: 
-закупівля медичного обладнання для амбулаторій та  пунктів охорони
здоров`я через закупівельний майданчик Prozorro; 

Період реалізації 2025

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий бюджет

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори, міжнародні донори,  

Проєкт 32

Номер і назва 
завдання

2.1.1.  Формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров`я  та
забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту 2.1.1.5. Благоустрій території  військового шпиталю 

Цілі проєкту
-створення  комфортних  умов  при  отриманні  медичної  допомоги
громадянами;
-покращення матеріально-технічної бази лікарні.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Поліпшення комфортності, надійності і безпечності умов перебування
в лікарні, створення належних умов перебування мешканців громади,
благоустрій території.

Очікувані результати
-забезпечено благоустрій території;
-викладено бруківку,впорядковано територію;
-проведено вуличне освітлення.

Ключові заходи 
проєкту

Проєкт передбачає: 
-укладення договору з підрядною організацією на виконання робіт;
-виконання робіт згідно договору.

Період реалізації 2025

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний  бюджет,інші не заборонені законодавством 
джерела фінансування



Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада,  Сумська обласна державна адміністрація, 
інвестори,  підрядні та проектувальні організації

Проєкт 33

Номер і назва 
завдання

2.1.1. Формування спроможної мережі закладів охорони здоров`я та 
забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту
2.1.1.6.Формування спроможної мережі закладів охорони здоров`я 
первинної медичної допомоги

Цілі проєкту

-формування спроможної мережі закладів охорони здоров`я первинної 
медичної допомоги в населених пунктах громади;
-створення комфортних умов при отриманні медичної допомоги 
громадянами.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Формування спроможної мережі закладів охорони здоров`я первинної
медичної  допомоги  дасть   можливість  надавати  різний  спектр
медичних  послуг,  поліпшить   якість  медичного  обслуговування,   та
проведення профілактичних заходів для оздоровлення в  громаді.

Очікувані результати

Очікуваним результатом реалізації даного проєкту є:
-забезпечення  місцевих  медичних  закладів  відповідним
сертифікованим медичним обладнанням;
-поліпшення якості та доступності медичних послуг;
-зменшення рівня захворюваності;
-підвищення рівня довіри громади до гілок влади;
-можливість проведення медичних оглядів з залученням широкої
кількості спеціалістів медичної галузі;
-підвищення безпеки людського життя, зниження соціальної напруги;
-покращення  морально-психологічного  клімату  членів
територіальної    громади.

Ключові заходи 
проєкту

-закупівля медичного обладнання для амбулаторій та  пунктів охорони
здоров`я через закупівельний майданчик Prozorro;
-висвітлення  інформації  про  забезпечення  обладнанням  в  ЗМІ,
інтернет-ресурсах.

Період реалізації 2025-2026
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний  бюджет,інші не заборонені законодавством 
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада,  Сумська обласна державна адміністрація, 
інвестори

Проєкт 34

Номер і назва 
завдання

2.1.1.  Формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров`я  та
забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту
2.1.1.7.Створення  пункту  постійного  базування  відділення
екстреної медичної допомоги та  катастроф в смт.Хотінь 



Цілі проєкту
- створення  пункту  постійного  базування  відділення  екстреної
медичної  допомоги  та   катастроф  в  смт.Хотінь -  надання  швидкої
медичної допомоги жителям в максимально стислі терміни

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Створення пункту постійного базування відділення екстреної медичної
допомоги  та   катастроф  в  смт.Хотінь дасть  можливість  надавати
швидку медичну допомогу у віддалених  від центру  громади населених
пунктах, поліпшить  якість медичного обслуговування.  

Очікувані результати

очікуваним результатом реалізації даного проєкту є:
-поліпшення якості та доступності медичних послуг;
-зменшення рівня захворюваності;
-підвищення рівня довіри громади до гілок влади;
-підвищення безпеки людського життя, зниження соціальної напруги,
 -покращення морально-психологічного клімату жителів сіл ;

Ключові заходи 
проєкту

-створення пункту постійного базування відділення екстреної медичної
допомоги та  катастроф в смт.Хотінь;
-поліпшення якості та доступності медичних послуг;
-висвітлення  інформації  про  створення  пункту  базування  медицини
катастроф в ЗМІ, інтернет-ресурсах.

Період реалізації 2025-2026
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет,інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,   Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 35

Номер і назва 
завдання

2.1.1.  Формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров`я  та
забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту
2.1.1.8.  Придбання  для  пункту  постійного  базування  відділення
екстреної  медичної  допомоги  та   катастроф  в  смт.Хотінь
автомобілю згідно сучасних вимог

Цілі проєкту
Придбання  для  пункту  постійного  базування  відділення  екстреної
медичної  допомоги  та   катастроф  в  смт.Хотінь  автомобілю  згідно
сучасних вимог

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Придбання  для  пункту  постійного  базування  відділення  екстреної
медичної  допомоги  та   катастроф  в  смт.Хотінь  автомобілю  згідно
сучасних вимог

Очікувані результати -придбано автомобіль  для  пункту  постійного  базування  відділення
екстреної  медичної  допомоги та  катастроф в смт.Хотінь автомобілю
згідно сучасних вимог; 
-поліпшено якість та доступність медичних послуг;
-зменшено рівень захворюваності;
-підвищено рівень довіри громади до гілок влади;
-підвищено безпеку людського життя, знижено соціальної напруги,



 -покращено морально-психологічного клімату жителів сіл ;

Ключові заходи 
проєкту

-придбано автомобіль  для  пункту  постійного  базування  відділення
екстреної  медичної  допомоги та  катастроф в смт.Хотінь автомобілю
згідно сучасних вимог; 
-поліпшено якість та доступність медичних послуг;
-зменшено рівень захворюваності;
-підвищено рівень довіри громади до гілок влади;
-підвищено безпеку людського життя, знижено соціальної напруги,
 -покращено морально-психологічного клімату жителів сіл ;
-розміщено  інформацію  про  придбання  мобільного  діагностичного
комплексу  на сайті громади та соціальних мережах.

Період реалізації 2025

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2022 2023 2024 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний бюджети

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, Сумська обласна адміністрація, спонсори

Проєкт 36

Номер і назва 
завдання

2.1.1.  Формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров`я  та
забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту
2.1.1.8.  Придбання  для  військового  шпиталю  мобільного
діагностичного комплексу

Цілі проєкту
Придбання  для  військового  шпиталю  мобільного  діагностичного
комплексу

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Придбання  для  військового  шпиталю  мобільного  діагностичного
комплексу

Очікувані результати
-придбано мобільний  діагностичний  комплекс  для  військового
шпиталю; 
-забезпечено надання якісних медичних послуг

Ключові заходи 
проєкту

-збільшено кількість пацієнтів;
-забезпечено надання якісних медичних послуг;
-розміщено  інформацію  про  придбання  мобільного  діагностичного
комплексу  на сайті громади та соціальних мережах.

Період реалізації 2025

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний бюджети

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, Сумська обласна адміністрація, спонсори

Проєкт 37

Номер і назва 2.1.1.  Формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров`я  та



завдання забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту
2.1.1.9.  Придбання  для  військового  шпиталю   діагностичного
апаратно-програмного   комплексу  для  телеметрії  та
телеметричного консультування

Цілі проєкту
Придбання  для  КНП  «Хотінська  районна  лікарня»  діагностичного
апаратно-програмного   комплексу  для  телеметрії  та  телеметричного
консультування.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Придбання  для  КНП  «Хотінська  районна  лікарня»  діагностичного
апаратно-програмного   комплексу  для  телеметрії  та  телеметричного
консультування

Очікувані результати
-придбано діагностичний  апаратно-програмний   комплекс  для
телеметрії та телеметричного консультування;
-забезпечено надання якісних медичних послуг

Ключові заходи 
проєкту

-збільшено кількість пацієнтів;
-забезпечено надання якісних медичних послуг;
-розміщено  інформацію  про  придбання  мобільного  діагностичного
комплексу  на сайті громади та соціальних мережах.

Період реалізації 2026
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний бюджети

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, Сумська обласна адміністрація, спонсори

Проєкт 38

Номер і назва 
завдання

2.1.1.  Формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров`я  та
забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту
2.1.1.10.  Встановлення  системи  відео  спостереження  в  будівлях
ФАПів громади  

Цілі проєкту Встановлення системи відео спостереження в будівлях  ФАПів громади
Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Встановлення  системи  відео  спостереження  в  будівлях   військового
шпиталю та ФАПів громади  

Очікувані результати
-встановлено  систему  відео  спостереження  в  будівлях   військового
шпиталю  та ФАПів громади;  
-забезпечено безпеку пацієнтів та персоналу лікарні

Ключові заходи 
проєкту

-забезпечено безпеку пацієнтів та персоналу лікарні;
-розміщено інформацію про встановлення системи відео спостереження
на сайті громади та соціальних мережах.

Період реалізації 2025
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний бюджети



Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, Сумська обласна адміністрація, спонсори

Проєкт 39

Номер і назва 
завдання

2.1.1.  Формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров`я  та
забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту
2.1.1.11.  Встановлення  системи  протипожежної  сигналізації  в
медичних закладах громади 

Цілі проєкту
Встановлення  системи  протипожежної  сигналізації  в  медичних
закладах громади

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Встановлення  системи  протипожежної  сигналізації  в  медичних
закладах громади

Очікувані результати
-встановлено системи протипожежної сигналізації в медичних закладах
громади»;  
-забезпечено безпеку пацієнтів та персоналу лікарні

Ключові заходи 
проєкту

-забезпечено безпеку пацієнтів та персоналу лікарні;
-розміщено  інформацію  про  встановлення  системи  протипожежної
сигналізації   на сайті громади та соціальних мережах.

Період реалізації 2025

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний бюджети

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, Сумська обласна адміністрація, спонсори

Проєкт 40

Номер і назва 
завдання

2.1.1.  Формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров`я  та
забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту
2.1.1.12. Закупівля кисневої системи   для військового шпиталю

Цілі проєкту
-створення  комфортних  умов  при  отриманні  медичної  допомоги
громадянами;
-покращення матеріально-технічної бази лікарні.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Поліпшення  комфортності  умов  перебування  в  лікарні,   створення
належних умов перебування мешканців громади.

Очікувані результати
-забезпечено  належні  лікувальні  послуги  населенню у безпечних  та
сприятливих умовах;
-забезпечено реконструкцію кисневої системи. 

Ключові заходи 
проєкту

-збільшено кількість пацієнтів;
-забезпечено надання якісних медичних послуг;
-розміщено інформацію про реконструкцію кисневої системи на сайті



громади та соціальних мережах, ЗМІ.
Період реалізації 2025

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет,інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,   Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори,  підрядні та проектувальні організації

Проєкт 41

Номер і назва 
завдання

2.1.1.  Формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров`я  та
забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту
2.1.1.13. Утеплення фасадів  ФАПів громади  

Цілі проєкту
-створення  комфортних  умов  при  отриманні  медичної  допомоги
громадянами;
- покращення матеріально-технічної бази лікарні.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Поліпшення комфортності, надійності і безпечності умов перебування
в  лікарні,   впровадження  енергозберігаючих  заходів,  зменшення
споживання енергоносіїв та економія коштів ТГ.

Очікувані результати

-забезпечено  належні  лікувальні  послуги  населенню у безпечних  та
сприятливих умовах;
-забезпечено оновлене приміщення;
-забезпечено подальше використання будівлі без капітальних вкладень;
-підвищено комфортність та безпеку;
-покращено естетичний вид будівлі;
-підвищено рейтинг громади.

Ключові заходи 
проєкту

Проєкт передбачає: 
-розробку ПКД;
-укладення договору з підрядною організацією на виконання робіт;
-виконання робіт згідно договору;
-введення в експлуатацію об’єкта.

Період реалізації 2026

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2026 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет,інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,   Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори,  підрядні та проектувальні організації

Проєкт 42

Номер і назва 
завдання

2.1.1.  Формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров`я  та
забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту
2.1.1.14.  Облаштування  зупинки  громадського  транспорту
«Лікарня»  



Цілі проєкту Облаштування зупинки громадського транспорту «лікарня»  
Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Облаштування зупинки громадського транспорту «лікарня»  

Очікувані результати
-облаштування зупинки громадського транспорту «лікарня»  
-забезпечено зручні умови доїзду пацієнтів та персоналу лікарні

Ключові заходи 
проєкту

-забезпечено зручні умови доїзду пацієнтів та персоналу лікарні
-розміщено  інформацію  про облаштування  зупинки  громадського
транспорту «лікарня»   на сайті громади та соціальних мережах.

Період реалізації 2025

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний бюджет

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, спонсори

Проєкт 43

Номер і назва 
завдання

2.1.1.  Формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров`я  та
забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту 2.1.1.15. Капітальний ремонт біля військового шпиталю

Цілі проєкту
-покращення матеріально-технічної бази лікарні;
-проведення капітального ремонту гаражів.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

проведено капітальний ремонт гаражів  біля військового шпиталю

Очікувані результати

-забезпечено оновлене приміщення;
 -забезпечено  подальше  використання  будівлі  без  капітальних
вкладень;
 -підвищено комфортність та безпеку.

Ключові заходи 
проєкту

Проєкт передбачає: 
-розробку ПКД;
-укладення договору з підрядною організацією на виконання робіт;
-виконання робіт згідно договору;
-введення в експлуатацію об’єкта.

Період реалізації 2026
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет,  інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,   Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори,  підрядні та проектувальні організації

Проєкт 44



Номер і назва 
завдання

2.1.1.  Формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров`я  та
забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту
2.1.1.16.  Придбання  для  військового  шпиталю   апарату  штучної
вентиляції легень

Цілі проєкту
Придбання  для  військового  шпиталю  апарату  штучної  вентиляції
легень

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Придбання  для  військового  шпиталю  апарату  штучної  вентиляції
легень, покращено надання лікувальних послуг. 

Очікувані результати
-придбано апарат штучної вентиляції легень; 
-забезпечено надання якісних медичних послуг.

Ключові заходи 
проєкту

-збільшено кількість пацієнтів;
-забезпечено надання якісних медичних послуг;
-розміщено  інформацію  про  придбання  апарату  штучної  вентиляції
легень  на сайті громади та соціальних мережах.

Період реалізації 2027
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний бюджети

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, Сумська обласна адміністрація, спонсори

Проєкт 45

Номер і назва 
завдання

2.1.1.  Формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров`я  та
забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту
2.1.1.17.  Придбання  для  військового  шпиталю  стоматологічних
установок

Цілі проєкту Придбання для військового шпиталю стоматологічних установок
Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

-придбано для військового шпиталю стоматологічні установки; 
-покращено надання лікувальних послуг  

Очікувані результати
-придбано стоматологічні установки
-забезпечено надання якісних медичних послуг

Ключові заходи 
проєкту

-збільшено кількість пацієнтів;
-забезпечено надання якісних медичних послуг;
-розміщено інформацію про придбання стоматологічних установок
на сайті громади та соціальних мережах.

Період реалізації 2025

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 202 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний бюджети

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, Сумська обласна адміністрація, спонсори



Проєкт 46

Номер і назва 
завдання

2.1.1.  Формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров`я  та
забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту
2.1.1.18.  Придбання  для  військового  шпиталю  біохімічного
аналізатора 

Цілі проєкту Придбання для військового шпиталю біохімічного аналізатора  
Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

-придбано для військового шпиталю біохімічний аналізатор;
-покращено надання лікувальних послуг 

Очікувані результати
-придбано  біохімічний аналізатор 
-забезпечено надання якісних медичних послуг

Ключові заходи 
проєкту

-збільшено кількість пацієнтів;
-забезпечено надання якісних медичних послуг;
-розміщено інформацію про придбання біохімічного аналізатора 
  на сайті громади та соціальних мережах.

Період реалізації 2026
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний бюджети

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, Сумська обласна адміністрація, спонсори

Проєкт 47

Номер і назва 
завдання

2.1.1.  Формування  спроможної  мережі  закладів  охорони  здоров`я  та
забезпечення надання якісних медичних послуг

Назва проєкту
2.1.1.19.  Придбання   системи  безперебійного  електроживлення
належної потужності для вйськового шпиталю

Цілі проєкту
-створення  комфортних  умов  при  отриманні  медичної  допомоги
громадянами;
-покращення матеріально-технічної бази лікарні.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Поліпшення комфортності, надійності і безпечності умов перебування
в  лікарні,   впровадження  енергозберігаючих  заходів,  зменшення
споживання енергоносіїв.

Очікувані результати
-забезпечено  належні  лікувальні  послуги  населенню у безпечних  та
сприятливих умовах;
- підвищено рейтинг громади.

Ключові заходи 
проєкту

-придбано систему безперебійного живлення.

Період реалізації 2026

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет,інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування



Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,   Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори,  підрядні та проектувальні організації

Проєкт 48

Номер і назва 
завдання

2.1.2.  Створення  та  розбудова  спортивної  мережі,  дитячих  ігрових
майданчиків  в  населених  пунктах  громади,  проведення  заходів  з
популяризації здорового способу життя

Назва проєкту
2.1.2.1.  Реконструкція  спортивного  майданчика  з  штучним
покриттям  в  смт.Хотінь  (добудова  роздягальні,  душових  кімнат,
туалетів)

Цілі проєкту
Популяризувати  серед мешканців  громади заняття  масовим спортом,
здоровий спосіб життя, знизити криміногенну ситуацію.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Реконструкція  спортивного  майданчика  з  штучним   покриттям  в
смт.Хотінь  (добудова  роздягальні,  душових  кімнат,  туалетів)  дасть
можливість комфортно проводити змагання та тренерування з різних
видів спорту.  Проведення  заходів,  спортивних  змагань  сприятиме
розвитку  спорту  серед  населення,  зменшуватиме  криміногенну
ситуацію.

Очікувані результати Покращення здоров’я населення громади.

Ключові заходи 
проєкту

Проведення кампанії щодо можливого залучення мешканців Хотінської
громади  до  проведення  спортивних  змагань,  що  сприятиме
покращенню здоров’я населення громади.

Період реалізації 2025

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет,інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,   Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори,  підрядні та проектувальні організації

Проєкт 49

Номер і назва 
завдання

2.1.2.  Створення  та  розбудова  спортивної  мережі,  дитячих  ігрових
майданчиків  в  населених  пунктах  громади,  проведення  заходів  з
популяризації здорового способу життя

Назва проєкту
2.1.2.2.  Облаштування  сільських  стадіонів   в  населених  пунктах
громади

Цілі проєкту
Популяризувати  серед мешканців  громади заняття  масовим спортом,
здоровий спосіб життя, знизити криміногенну ситуацію.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Облаштування  сільських  стадіонів   в  населених  пунктах покращить
фізкультурно-спортивну  інфраструктуру,  забезпечить оптимальну
рухову активність кожного жителя громади та сприятиме профілактиці
захворювань та фізичної реабілітації.

Очікувані результати Пропагування здорового способу життя, профілактика захворювань та



фізичної реабілітації

Ключові заходи 
проєкту

Проведення кампанії щодо можливого залучення мешканців Хотінської
громади  до  проведення  спортивних  змагань,  що  сприятиме
покращенню здоров’я населення громади.

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет,інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,   Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори,  підрядні та проектувальні організації.

Проєкт 50

Номер і назва 
завдання

2.1.2.  Створення  та  розбудова  спортивної  мережі,  дитячих  ігрових
майданчиків  в  населених  пунктах  громади,  проведення  заходів  з
популяризації здорового способу життя

Назва проєкту
2.1.2.3.  Облаштування  тренажерних  майданчиків   в  населених
пунктах громади

Цілі проєкту
Популяризувати  серед мешканців  громади заняття  масовим спортом,
здоровий спосіб життя, знизити криміногенну ситуацію.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Облаштування  тренажерних  майданчиків   в  населених  пунктах
покращить   фізкультурно-спортивну   інфраструктуру,  забезпечить
оптимальну рухову активність кожного жителя громади та сприятиме
профілактиці захворювань та фізичної реабілітації.

Очікувані результати
Пропагування здорового способу життя, профілактика захворювань та
фізичної реабілітації

Ключові заходи 
проєкту

Проведення кампанії щодо можливого залучення мешканців Хотінської
громади  до  проведення  спортивних  змагань,  що  сприятиме
покращенню здоров’я населення громади.

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет,інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,   Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори,  підрядні та проектувальні організації

Проєкт 51

Номер і назва 
завдання

2.1.2.  Створення  та  розбудова  спортивної  мережі,  дитячих  ігрових
майданчиків  в  населених  пунктах  громади,  проведення  заходів  з
популяризації здорового способу життя

Назва проєкту
2.1.2.4. Облаштування дитячих ігрових  майданчиків  в населених
пунктах громади

Цілі проєкту -підвищити зацікавленість дітей до ігрової діяльності;
-сформувати  бажання  займатися  активними  іграми,  руховою



діяльністю під час прогулянок.
Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Встановлення дитячих майданчиків забезпечить безпечні умови під
час ігор на прогулянці та спонукатиме до активної рухової
активності, що в свою чергу буде ефективно впливати на фізичний
розвиток дітей дошкільного та шкільного віку.

Очікувані результати
-придбано та встановлено 28 комплектів  дитячих майданчиків;
-залучено дітей до активної рухової активності,
-покращено благоустрій населених пунктів.

Ключові заходи 
проєкту

-проведення  закупівлі дитячих  ігрових   майданчиків   через  систему
PROZORRO;
-встановлення дитячих ігрових  майданчиків  у визначених місцях.

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет,інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,   Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 52

Номер і назва 
завдання

2.1.2.  Створення  та  розбудова  спортивної  мережі,  дитячих  ігрових
майданчиків  в  населених  пунктах  громади,  проведення  заходів  з
популяризації здорового способу життя

Назва проєкту
2.1.2.5.  Реконструкція  спортивного  залу  Хотінського  ліцею
Хотінської селищної ради

Цілі проєкту
- покращення фізкультурно-спортивної інфраструктури; 
- пропагування здорового способу життя

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Реконструкція  спортивного  залу  Хотінського  ліцею  Хотінської
селищної  ради покращить  фізкультурно-спортивну  інфраструктуру,
забезпечить оптимальну рухову активність кожного школяра та
сприятиме профілактиці захворювань та фізичної реабілітації.

Очікувані результати
- покращення фізкультурно-спортивної інфраструктури; 
- пропагування здорового способу життя

Ключові заходи 
проєкту

Проєкт передбачає: 
-розробку ПКД;
 -укладення договору з підрядною організацією на виконання робіт;
- виконання робіт згідно договору;
 -введення в експлуатацію об’єкта.

Період реалізації 2024

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет,інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні Хотінська  селищна  рада,   Сумська  обласна  державна  адміністрація,



учасники реалізації 
проєкту

інвестори,  підрядні та проектувальні організації

Проєкт 53

Номер і назва 
завдання

2.1.2.  Створення  та  розбудова  спортивної  мережі,  дитячих  ігрових
майданчиків  в  населених  пунктах  громади,  проведення  заходів  з
популяризації здорового способу життя

Назва проєкту 2.1.2.6. Проведення спортивних змагань

Цілі проєкту
Популяризувати  серед мешканців  громади заняття  масовим спортом,
здоровий спосіб життя, знизити криміногенну ситуацію.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Проведення  спортивних  змагань  забезпечить  оптимальну  рухову
активність  кожного  жителя  громади,   сприятиме  профілактиці
захворювань  та  фізичної  реабілітації,  популяризуватиме  здоровий
спосіб життя.

Очікувані результати
Пропагування здорового способу життя, профілактика захворювань та
фізичної реабілітації

Ключові заходи 
проєкту

Проведення кампанії щодо можливого залучення мешканців Хотінської
громади  до  проведення  спортивних  змагань,  що  сприятиме
покращенню  здоров’я  населення  громади,  зниженню  криміногенної
ситуації.

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет,  інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,   Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 54

Номер і назва 
завдання

2.1.2.  Створення  та  розбудова  спортивної  мережі,  дитячих  ігрових
майданчиків  в  населених  пунктах  громади,  проведення  заходів  з
популяризації здорового способу життя

Назва проєкту
2.1.2.7.  Розроблення  та  оприлюднення  Календаря  спортивних
активностей  на  рік  (естафети,  масові  змагання,  спортивні
фестивалі)

Цілі проєкту
Популяризувати  серед мешканців  громади заняття  масовим спортом,
здоровий спосіб життя, знизити криміногенну ситуацію.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Розроблення та оприлюднення Календаря спортивних активностей на
рік  (естафети,  масові  змагання,  спортивні  фестивалі)  забезпечить
інформацію  для  кожного  жителя  громади про  терміни  проведення
спортивних змагань.

Очікувані результати
Пропагування здорового способу життя, профілактика захворювань та
фізичної реабілітації



Ключові заходи 
проєкту

Проведення кампанії щодо можливого залучення мешканців Хотінської
громади  до  проведення  спортивних  змагань,  що  сприятиме
покращенню  здоров’я  населення  громади,  зниженню  криміногенної
ситуації.

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет,  інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,   Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Технічні завдання на проєкти місцевого розвитку операційної цілі 
 2.2. Розвиток особистості

Проєкт 55

Номер і назва 
завдання

2.2.1. Підвищення якості освітніх послуг в т.ч. розвиток дошкільної і 
позашкільної освіти з оптимізацією мережі освітніх закладів



Назва проєкту

2.2.1.1. Проведення капітального ремонту приміщень:
ДНЗ «Вербиченька» 
ДНЗ «Струмочок»
ДНЗ «Дюймовочка»
Хотінського ліцею Хотінської селищної ради (внутрішні роботи)
Кіндратівського ліцею Хотінської селищної ради 
Олексіївського ліцею Хотінської селищної ради

Цілі проєкту

-підвищення доступності якісної,  конкурентоспроможної освіти для
молодого покоління Хотінської громади відповідно до вимог
інноваційного сталого розвитку суспільства,  економіки,  кожного
громадянина;
-забезпечення  особистісного  розвитку  дитини  згідно  з  її
індивідуальними задатками, здібностями;
-створення необхідних умов для виховання дітей.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Створення  безпечного  та  доступного  освітнього  середовища,
концентрації  та  ефективного  використання  наявних  ресурсів.  їх
спрямування  на  задоволення  освітніх  потреб  учнів  (вихованців),
створення єдиної системи виховної роботи 

Очікувані результати
-покращено умови для надання якісних освітніх послуг дітям;
-забезпечено  кожній  дитині  громади  доступ  до якісної  освіти та
розвитку творчих здібностей. 

Ключові заходи 
проєкту

-розробка проєктно-кошторисних документацій;
-отримання експертних звітів;
-укладення угоди та визначення підрядника на виконання ремонтних
робіт;
-виконання ремонтних робіт;
-звітування за проєктом та введення об`єктів в експлуатацію .

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний,  державний   бюджет, інші  не  заборонені
законодавством джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, Сумська обласна державна адміністрація,
інвестори, підрядні та проектувальні організації

Проєкт 56

Номер і назва 
завдання

2.2.1. Підвищення якості освітніх послуг в т.ч. розвиток дошкільної і 
позашкільної освіти з оптимізацією мережі освітніх закладів

Назва проєкту

2.2.1.2. Проведення капітального ремонту системи опалення 
ДНЗ «Вербиченька» 
ДНЗ «Струмочок»
ДНЗ «Дюймовочка»
Хотінського ліцею Хотінської селищної ради 
Кіндратівського ліцею Хотінської селищної ради 
Олексіївського ліцею Хотінської селищної ради

Цілі проєкту -підвищення доступності якісної,  конкурентоспроможної освіти для
молодого покоління Хотінської громади відповідно до вимог
інноваційного сталого розвитку суспільства,  економіки,  кожного
громадянина;



-забезпечення  особистісного  розвитку  дитини  згідно  з  її
індивідуальними задатками, здібностями;
-створення необхідних умов для виховання дітей.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Створення  безпечного  та  доступного  освітнього  середовища,
концентрації  та  ефективного  використання  наявних  ресурсів.  їх
спрямування  на  задоволення  освітніх  потреб  учнів  (вихованців),
створення єдиної системи виховної роботи 

Очікувані результати
-покращено умови для надання якісних освітніх послуг дітям;
-забезпечено  кожній  дитині  громади  доступ  до якісної  освіти та
розвитку творчих здібностей. 

Ключові заходи 
проєкту

-розробка проектно-кошторисних документацій;
-отримання експертних звітів;
-визначення підрядника на виконання ремонтних робіт;
-виконання ремонтних робіт;
-звітування за проєктом.

Період реалізації 2023-2025

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори, підрядні та проектувальні організації

Проєкт 57

Номер і назва 
завдання

2.2.1. Підвищення якості освітніх послуг в т.ч. розвиток дошкільної і 
позашкільної освіти з оптимізацією мережі освітніх закладів

Назва проєкту

2.2.1.3. Проведення капітального ремонту приміщення їдалень: 
ДНЗ «Вербиченька» 
ДНЗ «Струмочок»
ДНЗ «Дюймовочка»
Хотінського ліцею Хотінської селищної ради 
Кіндратівського ліцею Хотінської селищної ради 

Цілі проєкту

-підвищення доступності якісної,  конкурентоспроможної освіти для
молодого покоління Хотінської громади відповідно до вимог
інноваційного сталого розвитку суспільства,  економіки,  кожного
громадянина;
-забезпечення  особистісного  розвитку  дитини  згідно  з  її
індивідуальними задатками, здібностями;
-створення необхідних умов для виховання дітей.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Створення  безпечного  та  доступного  освітнього  середовища,
концентрації  та  ефективного  використання  наявних  ресурсів.  їх
спрямування  на  задоволення  освітніх  потреб  учнів  (вихованців),
створення єдиної системи виховної роботи 

Очікувані результати -покращено умови для надання якісних освітніх послуг дітям;
-забезпечено  кожній  дитині  громади  доступ  до якісної  освіти та



розвитку творчих здібностей. 

Ключові заходи 
проєкту

-розробка проєктно-кошторисних документацій;
-отримання експертних звітів;
-визначення підрядника на виконання ремонтних робіт;
-виконання ремонтних робіт;
-звітування за проєктом.

Період реалізації 2023-2025 р.
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори, підрядні та проектувальні організації

Проєкт 58

Номер і назва 
завдання

2.2.1.  Підвищення якості освітніх послуг в т.ч.  розвиток дошкільної і
позашкільної освіти з оптимізацією мережі освітніх закладів

Назва проєкту

2.2.1.4. Проведення капітального ремонту внутрішніх вбиралень: 
ДНЗ «Вербиченька» 
ДНЗ «Струмочок»
ДНЗ «Дюймовочка»
Хотінського ліцею Хотінської селищної ради 
Кіндратівського ліцею Хотінської селищної ради 
Олексіївського ліцею Хотінської селищної ради

Цілі проєкту

-підвищення доступності якісної,  конкурентоспроможної освіти для
молодого покоління Хотінської громади відповідно до вимог
інноваційного сталого розвитку суспільства,  економіки,  кожного
громадянина;
-забезпечення  особистісного  розвитку  дитини  згідно  з  її
індивідуальними задатками, здібностями;
-створення необхідних умов для виховання дітей.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

 5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Створення  безпечного  та  доступного  освітнього  середовища,
концентрації  та  ефективного  використання  наявних  ресурсів.  їх
спрямування  на  задоволення  освітніх  потреб  учнів  (вихованців),
створення єдиної системи виховної роботи 

Очікувані результати
-покращено умови для надання якісних освітніх послуг дітям;
-забезпечено  кожній  дитині  громади  доступ  до якісної  освіти та
розвитку творчих здібностей. 

Ключові заходи 
проєкту

-розробка проєктно-кошторисних документацій;
-отримання експертних звітів;
-визначення підрядника на виконання ремонтних робіт;
-виконання ремонтних робіт;
-звітування за проєктом.

Період реалізації 2023-2025
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,



учасники реалізації 
проєкту

інвестори, підрядні та проектувальні організації

Проєкт 59

Номер і назва 
завдання

2.2.1. Підвищення якості освітніх послуг в т.ч. розвиток дошкільної і 
позашкільної освіти з оптимізацією мережі освітніх закладів

Назва проєкту

2.2.1.5. Закупівля засобів навчання та обладнання; комп`ютерного
обладнання; меблів для учнів початкових класів, що навчаються
за новими методиками відповідно до Концепції «Нова українська
школа»

Цілі проєкту

-підвищення доступності якісної,  конкурентоспроможної освіти для
молодого покоління Хотінської громади відповідно до вимог
інноваційного сталого розвитку суспільства,  економіки,  кожного
громадянина;
-забезпечення  особистісного  розвитку  дитини  згідно  з  її
індивідуальними задатками, здібностями;
-створення необхідних умов для виховання дітей.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Створення  безпечного  та  доступного  освітнього  середовища,
концентрації  та  ефективного  використання  наявних  ресурсів.  їх
спрямування  на  задоволення  освітніх  потреб  учнів  (вихованців),
створення єдиної системи виховної роботи 

Очікувані результати
-покращено умови для надання якісних освітніх послуг дітям;
-забезпечено  кожній  дитині  громади  доступ  до якісної  освіти та
розвитку творчих здібностей. 

Ключові заходи 
проєкту

-проведення закупівель засобів навчання та обладнання через систему
PROZORRO;
-забезпечено надання якісних освітніх послуг

Період реалізації 2023-3033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори.

Проєкт 60

Номер і назва 
завдання

2.2.1. Підвищення якості освітніх послуг в т.ч. розвиток дошкільної і 
позашкільної освіти з оптимізацією мережі освітніх закладів

Назва проєкту 2.2.1.6. Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків)

Цілі проєкту

-підвищення доступності якісної,  конкурентоспроможної освіти для
молодого покоління Хотінської громади відповідно до вимог
інноваційного сталого розвитку суспільства,  економіки,  кожного
громадянина;
-забезпечення  особистісного  розвитку  дитини  згідно  з  її
індивідуальними задатками, здібностями;
-створення необхідних умов для виховання дітей.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада



Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Створення  безпечного  та  доступного  освітнього  середовища,
концентрації  та  ефективного  використання  наявних  ресурсів.  їх
спрямування  на  задоволення  освітніх  потреб  учнів  (вихованців),
створення єдиної системи виховної роботи 

Очікувані результати
-покращено умови для надання якісних освітніх послуг дітям;
-забезпечено  кожній  дитині  громади  доступ  до якісної  освіти та
розвитку творчих здібностей. 

Ключові заходи 
проєкту

-проведення  закупівель  обладнання  для  їдалень  (харчоблоків)  через
систему PROZORRO;
-забезпечено надання якісних освітніх послуг

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний  бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 61

Номер і назва 
завдання

2.2.1. Підвищення якості освітніх послуг в т.ч. розвиток дошкільної і 
позашкільної освіти з оптимізацією мережі освітніх закладів

Назва проєкту
2.2.1.7.  Придбання  ноутбуків  для  педагогічних  працівників
закладів освіти громади для організації дистанційного навчання 

Цілі проєкту

-підвищення доступності якісної,  конкурентоспроможної освіти для
молодого покоління Хотінської громади відповідно до вимог
інноваційного сталого розвитку суспільства,  економіки,  кожного
громадянина;
-забезпечення  особистісного  розвитку  дитини  згідно  з  її
індивідуальними задатками, здібностями;
-створення необхідних умов для виховання дітей.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Створення  безпечного  та  доступного  освітнього  середовища,
концентрації  та  ефективного  використання  наявних  ресурсів.  їх
спрямування  на  задоволення  освітніх  потреб  учнів  (вихованців),
створення єдиної системи виховної роботи 

Очікувані результати
-покращено умови для надання якісних освітніх послуг дітям;
-забезпечено  кожній  дитині  громади  доступ  до якісної  освіти та
розвитку творчих здібностей.

Ключові заходи 
проєкту

-проведення закупівель ноутбуків для педагогічних працівників ЗЗСО
та  їх  філій  для  організації  дистанційного  навчання через систему
PROZORRO;
-забезпечено надання якісних освітніх послуг

Період реалізації 2023

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2022 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний,  державний   бюджет, інші  не  заборонені
законодавством джерела фінансування.

Ключові потенційні Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,



учасники реалізації 
проєкту

інвестори.

Проєкт 62

Номер і назва 
завдання

2.2.1. Підвищення якості освітніх послуг в т.ч. розвиток дошкільної і 
позашкільної освіти з оптимізацією мережі освітніх закладів

Назва проєкту
2.2.1.8. Створення нових гуртків позашкільної освіти при освітніх
закладах громади

Цілі проєкту

-підвищення доступності якісної,  конкурентоспроможної освіти для
молодого покоління Хотінської громади відповідно до вимог
інноваційного сталого розвитку суспільства,  економіки,  кожного
громадянина;
-забезпечення  особистісного  розвитку  дитини  згідно  з  її
індивідуальними задатками, здібностями;
-створення необхідних умов для виховання дітей.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Створення  безпечного  та  доступного  освітнього  середовища,
концентрації  та  ефективного  використання  наявних  ресурсів.  їх
спрямування  на  задоволення  освітніх  потреб  учнів  (вихованців),
створення єдиної системи виховної роботи 

Очікувані результати
-покращено умови для надання якісних освітніх послуг дітям;
-забезпечено  кожній  дитині  громади  доступ  до якісної  освіти та
розвитку творчих здібностей. 

Ключові заходи 
проєкту

-створення  безпечного  та  доступного  освітнього  середовища,
концентрації  та  ефективного  використання  наявних  ресурсів.  їх
спрямування  на  задоволення  освітніх  потреб  учнів  (вихованців),
створення єдиної системи виховної роботи;
-створення  нових  гуртків  позашкільної  освіти  при  освітніх  закладах
громади

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори.

Проєкт 63

Номер і назва 
завдання

2.2.1. Підвищення якості освітніх послуг в т.ч. розвиток дошкільної і 
позашкільної освіти з оптимізацією мережі освітніх закладів

Назва проєкту
2.2.1.9.  Облаштування  та  приведення  до  належного  стану
бомбосховищ у закладах освіти



Цілі проєкту
-забезпечення безпеки школярів при проходженні навчального процесу
в умовах воєнного стану

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Облаштування  приміщень  під  бомбосховища  та  приведення  їх  до
належного стану відповідно до вимог законодавства

Очікувані результати
-забезпечено  кожній  дитині  громади  доступ  до якісної  освіти та
розвитку творчих здібностей в умовах воєнного стану.

Ключові заходи 
проєкту

-виготовлення кошторисної документації;
-укладення угоди та визначення підрядника на виконання ремонтних
робіт;
-проведення  ремонтних робіт.

Період реалізації 2023-2027
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний,  державний   бюджет, інші  не  заборонені
законодавством джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 64

Номер і назва 
завдання

2.2.2. Реформування мережі закладів культури у сучасні осередки 
культурно-мистецького та освітнього простору

Назва проєкту 2.2.2.1. Реорганізація бібліотечних закладів в громаді

Цілі проєкту

Головною ціллю проекту є підтримка ініціативних  сільських бібліотек,
які:
-організують та надаватимуть доступ до мережі Інтернет користувачам 
на постійній основі;
-ініціюватимуть та реалізовуватимуть бібліотечні послуги з 
використанням доступу до мережі Інтернет, які задовольнятимуть 
потреби місцевих громад (пошук інформації, електронне врядування, 
інтернет-покупки);
-мають можливість залучити додаткові ресурси для бібліотеки у 
вигляді оплати за Інтернет (забезпечити співфінансування).

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Хотінська громада має значну кількість закладів культури, які введено
в  експлуатацію  ще  за  радянських  часів.  З  того  часу  капітальних
ремонтів  у  закладах  не  проводилися.   Приміщення  потребують
проведення  як  капітальних  так  і  поточних  ремонтів.  Реорганізація
бібліотек  дасть  можливість  надавати  послуги  у  капітально
відремонтованих приміщеннях.

Очікувані результати

-покращено  умови  для  надання  якісних  бібліотечних  послуг
мешканцям громади;
-зростання  культурної  освідченості  мешканців  капітально
відремонтованих бібліотечних закладів;
-центри доступу відвідувачів бібліотек до мережі Інтернет;
-трансформація та модернізація закладів культури.

Ключові заходи -розширення напрямків діяльності бібліотек;



проєкту

-придбання обладнання, техніки, апаратури;
-встановлення безкоштовного покриття WI- FI;
-реорганізація бібліотечних закладів;
-проведення ремонтних робіт в закладах культури.

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 65

Номер і назва 
завдання

2.2.2.  Реформування  мережі  закладів  культури  у  сучасні  осередки
культурно-мистецького та освітнього простору

Назва проєкту 2.2.2.2. Оновлення бібліотечних фондів

Цілі проєкту
-забезпечення бібліотечних закладів фібліотечними фондами;
-зацікавленість мешканців у відвідуванні закладів культури.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Хотінська громада має значну кількість бібліотечних закладів, у яких
матеріально-технічна база, а саме: бібліотечні фонди є застарілі, тому
необхідно оновити ці фонди.  

Очікувані результати Заохочення мешканців у відвідуванні бібліотечних закладів.
Ключові заходи 
проєкту

Закупівля бібліотечних фондів через систему Prozorro.

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 66

Номер і назва 
завдання

2.2.2.  Реформування  мережі  закладів  культури  у  сучасні  осередки
культурно-мистецького та освітнього простору

Назва проєкту 2.2.2.3.Капітальний ремонт приміщення бібліотек громади

Цілі проєкту
 Проведення капітальних ремонтів  сільських бібліотек,  що сприятиме
покращенню естетичного вигляду закладів,   покращенню матеріально-
технічної бази комунальних закладів та установ.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

 
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Хотінська громада має значну кількість закладів культури, які введено
в  експлуатацію  ще  за  радянських  часів.  З  того  часу  капітальних
ремонтів  у  закладах  не  проводилися.   Приміщення  потребують
проведення як капітальних так і поточних ремонтів.



Очікувані результати

-забезпечено оновлене приміщення для покращення рівня
наданих послуг;
-забезпечено  подальше  використання  будівель  без  капітальних
вкладень;
-підвищено комфортність та безпеку;
-покращено естетичний вид будівлі.

Ключові заходи 
проєкту

Проєкт передбачає:
-розробку ПКД; 
-укладення договору про проведення будівельних робіт;
-виконання робіт згідно договору;
-введення в експлуатацію об’єктів.

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори, підрядні органазації

Проєкт 67

Номер і назва 
завдання

2.2.2.  Реформування  мережі  закладів  культури  у  сучасні  осередки
культурно-мистецького та освітнього простору

Назва проєкту

2.2.2.4. Капітальний ремонт закладів  культури громади

Цілі проєкту

-проведення капітальних ремонтів приміщень;
-покращення матеріально-технічної бази комунальних закладів та
установ;
-створення оптимальних санітарно-гігієнічних та побутових умов
для функціонування закладів.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Хотінська громада має значну кількість закладів культури, які введено
в  експлуатацію  ще  за  радянських  часів.  З  того  часу  капітальних
ремонтів  у  закладах  не  проводилися.   Приміщення  потребують
проведення як капітальних так і поточних ремонтів.

Очікувані результати

-забезпечено оновлене приміщення для покращення рівня
наданих послуг;
-забезпечено подальше використання будівель без капітальних
вкладень;
-підвищено комфортність та безпеку;
-покращено естетичний вид будівлі.

Ключові заходи 
проєкту

проєкт передбачає:
-розробку ПКД;
-укладення договорів про проведення будівельних робіт;
-виконання робіт згідно договору;
-введення в експлуатацію об’єктів.

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом



Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори, підрядні органазації

Проєкт 68

Номер і назва 
завдання

2.2.2.  Реформування  мережі  закладів  культури  у  сучасні  осередки
культурно-мистецького та освітнього простору

Назва проєкту
2.2.2.5.  Закупівля  сценічного  одягу  для  художніх  колективів
громади

Цілі проєкту

Створення  умов  для  всебічного,  гармонійного  розвитку  Хотінської
територіальної  громади,  пропаганда  кращих  народних  домів.
Забезпечення  естетичного  вигляду  художніх  колективів  народних
домів.. 

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Сценічний  одяг  для  художніх  колективів  народних  домів,  який  на
сьогодні  наявний  в  закладах  культури   Хотінської  ТГ  зношений  та
потребує оновлення.

Очікувані результати Оновлення  сценічного одягу для художніх колективів.

Ключові заходи 
проєкту

-звернення  до  потенційних  постачальників  та  розгляд  їх  цінових
пропозицій; 
-проведення тендерної процедури/спрощеної закупівлі; 
-обрання постачальників; 
-поточне утримання сценічного одягу .

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 68

Номер і назва 
завдання

2.2.2.  Реформування  мережі  закладів  культури  у  сучасні  осередки
культурно-мистецького та освітнього простору

Назва проєкту
2.2.2.6. Закупівля обладнання для озвучення концертів, проведення
масових заходів Хотінської селищної ради

Цілі проєкту

Створення умов для всебічного, гармонійного розвитку територіальної
громади,  пропаганда  кращих  зразків  фольклорної  та  автентичної
музики.  Виховання  в  підростаючого  покоління  любові  до культурної
спадщини українського народу, розвиток творчих здібностей у дітей. 

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Звукове  обладнання,  яке  на  сьогодні  наявне  в  закладах  культури
Хотінської ТГ зношене, або взагалі відсутнє. Матеріальний ресурс бази



вичерпаний та потребує оновлення.

Очікувані результати
-виховання патріотизму, любові до рідного краю;
-піднесення іміджу народних домів Хотінської громади.

Ключові заходи 
проєкту

-звернення  до  потенційних  постачальників  та  розгляд  їх  цінових
пропозицій;
-проведення тендерної процедури;
-обрання постачальникв;
-поставка інструментів та проведення оплати за нього.

Період реалізації 2024-2025 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний  бюджет, інші не заборонені законодавством 
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 70

Номер і назва 
завдання

2.2.2.  Реформування  мережі  закладів  культури  у  сучасні  осередки
культурно-мистецького та освітнього простору

Назва проєкту 2.2.2.7. Відновлення  та реконструкція пам`ятних знаків

Цілі проєкту
Створення умов для всебічного, гармонійного розвитку територіальної
громади. Виховання в підростаючого покоління любові до культурної
спадщини українського народу, розвиток творчих здібностей у дітей. 

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Задля розвитку туризму у Хотінській громаді необхідно облаштовувати
чітку навігацію по території та встановлювати об’єкти, які привертають
увагу  туристів.  Одним  з  найважливіших  елементів  маркування  є
вказівники та  інформаційні таблички на пам’ятках громади.

Очікувані результати

-здійснено маркування до пам’ятних місць Хотінської  територіальної
громади;
-встановлені   інформаційні  таблички  з  QR-кодами  на  історичних
пам’ятках громади; 
-облаштовані   вказівники  до  туристично-привабливих  об’єктів;  -
збільшено кількість туристів, які відвідують Хотінську громаду.

Ключові заходи 
проєкту

-розміщення  інформації  про  туристичні  маршрути  громади  на
офіційному сайті Хотінської територіальної ради у розділі «Туризм»;
-зібрання інформації для табличок;
-визначення локацій для встановлення табличок та вказівників.

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 71



Номер і назва 
завдання

2.2.3. Збереження та відродження  традиційних місцевих промислів та
ремесел, відновлення  об`єктів культурної спадщини

Назва проєкту 2.2.3.1. Створення етно-фольк центру в смт.Хотінь

Цілі проєкту
Створення умов для всебічного, гармонійного розвитку територіальної
громади. Виховання в підростаючого покоління любові до культурної
спадщини українського народу, розвиток творчих здібностей у дітей. 

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Створення просвітницько-розважальних  виступів, заходів, фестивалів,
присвячених народним промислам,  проведення  етнофестивалів.
Виховання в підростаючого покоління любові до культурної спадщини
українського народу, розвиток творчих здібностей у дітей.

Очікувані результати
-виховання патріотизму, любові до рідного краю;
-піднесення іміджу народних домів Хотінської громади.

Ключові заходи 
проєкту

-виховання в підростаючого покоління любові до культурної спадщини
українського народу, розвиток творчих здібностей у дітей.
-збір історико-культурних матеріалів

Період реалізації 2024
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 72

Номер і назва 
завдання

2.2.4.  Підтримка  громадських  ініціатив  та  підвищення  громадської
активності

Назва проєкту
2.2.4.1.  Створення  системи  зв`язку  влада-громада  (проведеня
інтернет-опитування з найбільших проблем, що стосуються життя
громади)

Цілі проєкту Покращення життя мешканців та мешканців громади.
Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Кожен  мешканець  громади   може  подати  проєктну  заявку  для
вирішення питань з покращення життя громади.

Очікувані результати

-підвищено громадську активність;
-втілено в життя проекти громадян з дотриманням принципів ґендерної
рівності;
-покращено життя мешканців громади.

Ключові заходи 
проєкту

-оприлюднення  на  офіційному  сайті  Хотінської  ТГ  заявок   для
вирішення питань з покращення життя громади.

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом



Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Технічні завдання на проєкти місцевого розвитку операційної цілі 
2.3. Комфортне середовище та чисте довкілля

Проєкт 73

Номер і назва 
завдання

2.3.1.  Забезпечення  надання  якісних  адміністративних  та  соціальних
послуг мешканцям громади



Назва проєкту
2.3.1.1. Капітальний ремонт нежитлового приміщення та створення
ЦНАП в смт.Хотінь

Цілі проєкту
Капітальний ремонт нежитлового приміщення  та створення ЦНАП в
смт.Хотінь

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) на сьогодні є однією
з найкращих організаційних форм надання послуг та взаємодії влади і
громади. 
Створення  зручних  і  доступних  умов  для  отримання  населенням
адміністративних  послуг  є  однією  з  головних  задач,  що  має
вирішуватися органами державної влади та місцевого самоврядування.
Реалізація  цієї  задачі  особливо  актуальна  для  України  на  сучасному
етапі  її  розвитку,  де  система  надання  адміністративних  послуг  є
непрозорою, нераціональною та повільною. 

Очікувані результати

-обладнання  робочих місць для працівників ЦНАП;
-збільшення кількості наданих адміністративних послуг;
-зменшення  терміну надання адміністративної послуги;
-покращення доступності та якості надання адміністративних послуг.
-можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у
сфері надання адміністративних послуг.

Ключові заходи 
проєкту

-ремонт приміщення, закупівля обладнання для ЦНАПу в смт.Бориня.
-підготовка та затвердження пакету документів щодо функціонування
центру надання адміністративних послуг;
-організація  та  впровадження  електронного  супроводу  надання
адміністративних послуг;
-моніторинг доступності та якості надання адміністративних послуг.

Період реалізації 2024

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 74

Номер і назва 
завдання

2.3.1.  Забезпечення  надання  якісних  адміністративних  та  соціальних
послуг мешканцям громади

Назва проєкту 2.3.1.2. Розширення переліку адміністративних послуг

Цілі проєкту Розширення переліку адміністративних послуг
Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) на сьогодні є однією
з найкращих організаційних форм надання послуг та взаємодії влади і
громади. 
Створення  зручних  і  доступних  умов  для  отримання  населенням
адміністративних  послуг  є  однією  з  головних  задач,  що  має
вирішуватися органами державної влади та місцевого самоврядування.
Реалізація  цієї  задачі  особливо  актуальна  для  України  на  сучасному



етапі  її  розвитку,  де  система  надання  адміністративних  послуг  є
непрозорою, нераціональною та повільною. 

Очікувані результати

- збільшення кількості наданих адміністративних послуг;
-зменшення  терміну надання адміністративної послуги;
-покращення доступності та якості надання адміністративних послуг.
-можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у
сфері надання адміністративних послуг;

Ключові заходи 
проєкту

-розширення переліку адміністративних послуг;
-організація  та  впровадження  електронного  супроводу  надання
адміністративних послуг;
-моніторинг доступності та якості надання адміністративних послуг.

Період реалізації 2024-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний  бюджет, інші не заборонені законодавством 
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 75

Номер і назва 
завдання

2.3.1.  Забезпечення  надання  якісних  адміністративних  та  соціальних
послуг мешканцям громади

Назва проєкту

2.3.1.3.  Придбання  та  встановлення  сучасного  ком`ютерного
обладнання, інвентаря, меблів для ЦНАПу та віддалених робочих
місць адміністраторів

Цілі проєкту
Придбання  та  встановлення  ком`ютерного  обладнання,  інвентаря,
меблів для ЦНАПу та віддалених робочих місць адміністраторів 

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) на сьогодні є однією
з найкращих організаційних форм надання послуг та взаємодії влади і
громади. 
Створення  зручних  і  доступних  умов  для  отримання  населенням
адміністративних  послуг  є  однією  з  головних  задач,  що  має
вирішуватися органами державної влади та місцевого самоврядування.
Реалізація  цієї  задачі  особливо  актуальна  для  України  на  сучасному
етапі  її  розвитку,  де  система  надання  адміністративних  послуг  є
непрозорою, нераціональною та повільною. 

Очікувані результати

-створення 4 віддалених робочих місць;
-обладнання  робочих місць для працівників ЦНАП;
-збільшення кількості наданих адміністративних послуг;
-зменшення  терміну надання адміністративної послуги;
-покращення доступності та якості надання адміністративних послуг;
-можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у
сфері надання адміністративних послуг.

Ключові заходи 
проєкту

-ремонт  приміщення,  закупівля  обладнання  для  віддалених  місць
ЦНАПу;
-підготовка та затвердження пакету документів щодо функціонування
та роботи віддалених робочих місць центру надання адміністративних
послуг;
-організація  та  впровадження  електронного  супроводу  надання



адміністративних послуг;
-моніторинг доступності та якості надання адміністративних послуг.

Період реалізації 2024
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний  бюджет, інші не заборонені законодавством 
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 76

Номер і назва 
завдання

2.3.1.  Забезпечення  надання  якісних  адміністративних  та  соціальних
послуг мешканцям громади

Назва проєкту
2.3.1.4.  Капітальні  та  поточні  ремонти  адмінбудівель  громади:
приміщення селищної ради, приміщення старостинських округів 

Цілі проєкту
Капітальні  та  поточні  ремонти  адмінбудівель  громади,  приміщення
селищної ради, приміщення старостинських округів 

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Створення  безпечного  та  доступного   середовища,  концентрації  та
ефективного використання наявних ресурсів для задоволення  потреб
жителів громади 

Очікувані результати
-покращено умови для надання якісних адміністративних послуг;
-забезпечено жителям громади доступ до якісних послуг. 

Ключові заходи 
проєкту

-розробка проєктно-кошторисних документацій;
-отримання експертних звітів;
-визначення підрядника на виконання ремонтних робіт;
-виконання ремонтних робіт;
-звітування за проєктом.

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 77

Номер і назва 
завдання

2.3.1.  Забезпечення  надання  якісних  адміністративних  та  соціальних
послуг мешканцям громади

Назва проєкту
2.3.1.5.  Створення  місць  компактного  проживання  внутрішньо-
переміщених осіб смт.Хотінь

Цілі проєкту
Створення  місць  компактного  проживання  внутрішньо-переміщених
осіб смт.Хотінь 

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб



Стислий опис 
проєкту

Даний проект має перш за все соціально-економічне спрямування та
направлений  на  вирішення  проблеми  забезпечення  житлом
внутрішньо-переміщених  осіб  та  створення  умов  для  економічного
зростання та удосконалення механізмів управління розвитком громади
на  засадах  ефективності,  відкритості  та  прозорості,  посилення
інвестиційної  та  інноваційної  активності,  забезпечення  комунальної
інфраструктури,  дотримання  високих  екологічних  стандартів,  та
внаслідок  цього  підвищення  конкурентоспроможності  громади,
доступності  широкого  спектру  соціальних  послуг  та  зростання
добробуту населення.

Очікувані результати

-забезпечення ВПО житлом;
-підтримати  політику  регіонального  розвитку  в  Україні,  щодо
підвищення  рівня  конкурентоспроможності  регіонів,  направлену  на
виконання  насамперед  завдань  і  здійснення  заходів,  спрямованих  на
вирішення актуальних проблемних питань;
-висвітлено  результати  проєкту через офіційний сайт ТГ  та ЗМІ.

Ключові заходи 
проєкту

-пошук помешкання;
-укладання угоди про купівлю житла.

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 78

Номер і назва 
завдання

2.3.1.  Забезпечення  надання  якісних  адміністративних  та  соціальних
послуг мешканцям громади

Назва проєкту
2.3.1.6. Надання матеріальної допомоги одиноким особам похилого
віку,  малозабезпеченим  сім`ям,  учасникам  бойових  дій,
внутрішньо-переміщеним особам

Цілі проєкту
Соціальний захист у вигляді надання  одиноким особам похилого віку,
малозабезпеченим сім’ям, учасникам бойових дій, ВПО.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Стан  здоров’я  населення  визначається  інтегральним  показником
соціального середовища,  який включає в себе  поняття  «якість  життя
населення».  Це поняття передбачає рівень життя населення та умови
його життєдіяльності. Рівень життя населення як соціально-економічна
категорія  являє  собою рівень  і  ступінь  задоволення  потреб  людей у
матеріальних  благах,  побутових  та  культурних  послугах.
Проаналізувавши  показники  матеріального  добробуту  населення
можна  зауважити,  що  загалом  рівень  матеріального  добробуту
населення серед одиноких осіб похилого віку, малозабезпечених сімей,
учасників  бойових  дій,  ВПО  є  на  низькому  рівні.  Тому  Хотінська
громада сприятиме матеріальній підтримці вище зазначених категорій
населення.

Очікувані результати
 Покращення  матеріального  становища  одиноким  особам  похилого
віку, малозабезпеченим сім’ям, учасникам бойових дій, ВПО.

Ключові заходи -забезпечення виділення з бюджету ТГ коштів для надання одноразової



проєкту
матеріальної допомоги. 
-забезпечення  своєчасного  перерахування  коштів  одиноким   особам
похилого віку, малозабезпеченим сім’ям, учасникам бойових дій, ВПО.

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 79

Номер і назва 
завдання

2.3.2. Забезпечення заходів безпеки та громадського порядку

Назва проєкту
2.3.2.1.  Облаштування  систем  оповіщення  при  надзвичайних
ситуаціях в населених пунктах громади

Цілі проєкту
Забезпечити  оповіщення  населення  громади  у  випадку  виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

В Хотінській територіальній  громаді необхідно облаштувати  місцеві
системи  оповіщення   на випадок виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного  та  природного  характеру.  Для  забезпечення  якісних
послуг  необхідно  розширити   надання  послуг  на  території  всіх
населених пунктів громади.

Очікувані результати

-підвищення рівня цивільного захисту в громаді;
-забезпечення  своєчасного  оповіщення  населення у  випадку
виникнення  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного
характеру.

Ключові заходи 
проєкту

-розроблення проєкту системи оповіщення;
-розширення  місцевої системи оповіщення;
-проведення  інформаційно-роз`яснювальної  кампанії  щодо
можливостей системи оповіщення.

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 80

Номер і назва 
завдання

2.3.2. Забезпечення заходів безпеки та громадського порядку

Назва проєкту 2.3.2.2. Покращити відео спостереження на території громади 

Цілі проєкту -зменшити  кількість  злочинів,  здійснених  на  теренах  Хотінської
громади;



-забезпечити публічну безпеку і порядок в громадських місцях, місцях
загального користування, поліпшити стан безпеки дорожнього руху на
вулицях.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Правові порушення,   що підпадають під категорію адміністративних
відбуваються через впевненість правопорушників,  що їх не побачать.
Тому проектом передбачається  удосконалення відео-спостереження у
населених пунктах громади та зведення їх до єдиної системи «Безпечна
громада» .  Цей проєкт є  досить  довготривалим та потребує  зничних
фінансових  ресурсів.  Наразі  буде  напрацьовуватися  концепція  та
пошук фінансування.

Очікувані результати
-зниження рівня криміногенної обстановки в громаді;
-підвищення рівня безпеки населення 
-підвищення рівня громадянської відповідальності населення.

Ключові заходи 
проєкту

-аналіз  стану  правопорядку  в  громаді,  проведення  консультацій  із
громадськістю  та  визначення  місць  для  встановлення  елементів
системи відеоспостереження; 
-закупівля  системи   через  систему  Prozorro,  вибір  виконавця,
підписання договору про закупівлю;
-проведення  інформаційно-роз`яснювальної  кампанії  щодо
можливостей системи спостереження.

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 81

Номер і назва 
завдання

2.3.2. Забезпечення заходів безпеки та громадського порядку

Назва проєкту 2.3.2.3. Створення пункту поліції ( «Поліцейський офіцер громади)  

Цілі проєкту

-зменшити  кількість  злочинів,  здійснених  на  теренах  Хотінської
громади;
-забезпечити публічну безпеку і порядок в громадських місцях, місцях
загального користування;
-поліпшити  стан  безпеки  дорожнього  руху  на  вулицях,  враховуючи
умови воєнного стану.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

 
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Правові порушення,   що підпадають під категорію адміністративних
відбуваються через впевненість правопорушників,  що їх не побачать.
Створення  місцевого  пункту  поліції   підвищить   рівень  безпеки
населення  та  рівень  громадянської відповідальності населення.

Очікувані результати -зниження  рівня  криміногенної  обстановки  в  громаді,  враховуючи
умови воєнного стану;



-підвищення рівня безпеки населення 
-підвищення рівня громадянської відповідальності населення.

Ключові заходи 
проєкту

-забезпечення   публічної  безпеки  і  порядку  в  громадських  місцях,
місцях загального користування, враховуючи умови воєнного стану; 
-поліпшення стану безпеки дорожнього руху на вулицях ;
-закупівля автомобілів  через систему Prozorro;
-розміщення  інформації  про створення місцевого пункту поліції  на
сайті громади та соціальних мережах.

Період реалізації 2023
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 82

Номер і назва 
завдання

2.3.2. Забезпечення заходів безпеки та громадського порядку

Назва проєкту
2.3.2.4. Оновлення матеріально-технічної бази пожежних команд в
смт.Хотінь
2.5 Створення пожежно-рятувальної частини в с.Олексіївка

Цілі проєкту
Оновлення матеріально-технічної бази пожежних команд в смт.Хотінь
Створення пожежно-рятувальної частини в с.Олексіївка

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Створення  безпечного  та  доступного   середовища,  концентрації  та
ефективного використання наявних ресурсів для задоволення  потреб
жителів громади , враховуючи умови воєнного стану.

Очікувані результати
-покращено умови для надання якісних  послуг;
-оновлено матеріально-технічну базу пожежних команд. 

Ключові заходи 
проєкту

-закупівля матеріалів  через систему Prozorro;
-розміщення   інформації   про  оновлення  матеріально-технічної  бази
пожежних команд на сайті громади та соціальних мережах..

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 83

Номер і назва 
завдання

2.3.2. Забезпечення заходів безпеки та громадського порядку

Назва проєкту

2.3.2.6. Облаштування безпечних пішохідних переходів в населених
пунктах громади



Цілі проєкту
Облаштування  безпечних  пішохідних  переходів,  автоматизованих
залізничних  переїздів,  встановлення  дорожніх  знаків  та  дорожньої
розмітки

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Створення  безпечного  та  доступного  дорожнього   середовища,
концентрації  та  ефективного  використання  наявних  ресурсів  для
задоволення  потреб жителів громади 

Очікувані результати
-покращено умови для надання якісних дорожніх  послуг;
-встановлення дорожніх знаків та дорожньої розмітки. 

Ключові заходи 
проєкту

- облаштування  безпечних  пішохідних  переходів,  автоматизованих
залізничних переїздів; 
-поліпшення стану безпеки дорожнього руху на вулицях;
-розміщення   інформації   про  встановлення  дорожніх  знаків  та
дорожньої розмітки  на сайті громади та в соціальних мережах.

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 84

Номер і назва 
завдання

2.3.2. Забезпечення заходів безпеки та громадського порядку

Назва проєкту 2.3.2.7. Створення продовольчого резерву

Цілі проєкту Забезпечення продовольчих потреб громади в умовах воєнного стану
Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Затвердження  номенклатури  та  обсягів  продовольчої  продукції  для
формування  місцевого  резерву  продовольства  з  урахуванням
забезпечення  життєдіяльності  населення  Хотінської  територіальної
громади.

Очікувані результати
-забезпечення продовольчих потреб громади в умовах воєнного стану;
-закупівля  продовольчої продукції  для формування місцевого резерву
продовольства

Ключові заходи 
проєкту

-затвердити номенклатуру та обсяги продовольчої продукції;
-укласти угоди на закупівлю продовольства; 
-провести закупівлю продовольчої продукції для формування місцевого
резерву продовольства

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством  джерела
фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, інвестори



Проєкт 85

Номер і назва 
завдання

2.3.2. Забезпечення заходів безпеки та громадського порядку

Назва проєкту
2.3.2.8.  Формування  та  забезпечення  заходів  національного
спротиву (територіальної оборони)

Цілі проєкту

-зміцнення  матеріально-технічної  та  навчальної  бази  добровольчого
формування  територіальної  оборони;  забезпечення  добровольчого
формування територіальної оборони;
-підвищення престижу військової служби.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
Добровольче формування територіальної оборони

Стислий опис 
проєкту

 Фінансування  окремого  добровольчого  формування  територіальної
оборони за рахунок коштів селищного бюджету Хотінської ТГ.

Очікувані результати

-покращення матеріально-технічного забезпечення форменним одягом,
взуттям, бронежилетами, амініцією та обмундируванням
-проведення навчань, зборів, тренувань ТрО
-удосконалення  механізму  координації  роботи  співпраці  місцевої
громади з підрозділом ТрО.

Ключові заходи 
проєкту

Виділення коштів на фінансування заходів з  покращення матеріально-
технічного забезпечення ТрО, проведення навчань, зборів, тренувань.

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством  джерела
фінансування.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська селищна рада, інвестори.

Проєкт 86

Номер і назва 
завдання

2.3.3.  Розробка  та  впровадження  системи  поводження  з  твердими
побутовими відходами

Назва проєкту
2.3.3.1.  Будівництво полігону  з  сортування та переробки твердих
побутових відходів на території громади

Цілі проєкту

- формування  в  мешканців  громади  свідомості  сталості  розвитку
території;
- вирішення  питання  екологічної  безпеки  на  території  громади  та
сусідніх прикордонних громад.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Проєктом передбачено облаштування майданчиків для роздільного
збору твердих побутових відходів та розташування на них
євроконтейнерів для  збору  ПЕТпляшок  та  склотари та організація
семінарів щодо необхідності та правильного здійснення сортування та
переробки твердих побутових відходів.

Очікувані результати
-впроваджено систему роздільного збору твердих побутових відходів;
-змінено відношення громадян в поводженні з відходами;
-покращено санітарно-епідемічний стан в населених пунктах;



Ключові заходи 
проєкту

-облаштування  майданчиків для роздільного збору твердих побутових
відходів;  
-організація збирання та реалізації вторинної сировини;

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 87

Номер і назва 
завдання

2.3.3.  Розробка  та  впровадження  системи  поводження  з  твердими
побутовими відходами

Назва проєкту
2.3.3.2.  Придбання  та  запровадження  в  громаді  контейнерів  для
роздільного збирання твердих побутових відходів

Цілі проєкту

- формування  в  мешканців  громади  свідомості  сталості  розвитку
території;
- зменшення  кількості  ТПВ,  що  вивозиться  на  полігон  твердих
побутових відходів.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Проєктом передбачено облаштування майданчиків для роздільного
збору твердих побутових відходів та розташування на них
євроконтейнерів для  збору  ПЕТпляшок  та  склотари та організація
семінарів щодо  необхідності  та  правильного  здійснення  сортування
твердих побутових відходів.

Очікувані результати

-впроваджено систему роздільного збору твердих побутових відходів;
-змінено відношення громадян в поводженні з відходами;
-покращено санітарно-епідемічний стан в населених пунктах;
-зменшено  кількість  твердих  побутових  відходів,  що  вивозяться  на
полігон твердих побутових відходів.

Ключові заходи 
проєкту

-облаштування  майданчиків для роздільного збору твердих побутових
відходів; 
-придбання та встановлення  євроконтейнерів для збору ПЕТ-пляшок
та склотари; 
-організація збирання та реалізації вторинної сировини;
-проведення  не  менше  6  занять  для  дітей  і  молоді  (по  одному  у
кожному населеному пункті громади) щодо поводження з ТПВ.

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 88

Номер і назва 2.3.3.  Розробка  та  впровадження  системи  поводження  з  твердими



завдання побутовими відходами
Назва проєкту 2.3.3.3. Підписання угод з мешканцями про вивезення ТПВ

Цілі проєкту
Метою даного проєкту є  підписання  максимальної  кількості  угод  з
мешканцями щодо вивезення ТПВ задля збереження довкілля, а також
здешевлення вартості послуг на одного мешканця.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Проєктом  передбачено  підписання  максимальної  кількості  угод  з
мешканцями про вивіз сміття з населених пунктів з метою здешевлення
вартості  вивезення  для одного  мешканця  та  охорони навколишнього
природного середовища.

Очікувані результати

У жителів Хотінської громади сформовано свідоме розуміння того, що
тверді  побутові  відходи  можна  використовувати  з  користю.Також
важливим  є  збереження  та  охорона  навколишнього  природного
середовища.

Ключові заходи 
проєкту

-інформаційна діяльність серед мешканців громади;
-підписання угод.

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний  бюджет, інші не заборонені законодавством 
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 89

Номер і назва 
завдання

2.3.4.  Розвиток  мережі  територій  та  об’єктів  природно-заповідного
фонду, парків, скверів, відпочинкових локацій

Назва проєкту 2.3.4.1. Будівництво парку в смт.Хотінь

Цілі проєкту
Створення комфортних умов  для відпочинку та  проведення дозвілля
для всіх мешканців та гостей громади

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Однією  з  важливих  передумов  розвитку  особистості  є  забезпечення
права жителів громади на активне проведення відпочинку та ведення
здорового  способу  життя.  Проєктом  передбачається  проведення
наступних  заходів,  а  саме:  будівництво  2  парків,  облаштування
відпочинкових локацій для різних категорій громадян(врахувавши їхні
інтереси та побажання).

Очікувані результати

-створення  умов  для  відпочинку,  проведення  дозвілля  та  культурно-
масових заходів для мешканців та гостей громади;
-популяризація  здорового  способу  життя  та  активного  відпочинку
жителів громади;
-покращення туристичної привабливості громади.

Ключові заходи 
проєкту

-виготовлення проєктно-кошторисної документації.
-проведення  тендерних  процедур,  укладання  договорів  з  підрядними
організаціями.
- проведення робіт з облаштування парків, скверів, місць відпочинку.
-закупівля та встановлення обладнання(лавочки, ліхтарі та ін.)



-озеленення території та проведення ландшафтних робіт.
-введення об’єкту в експлуатацію та його подальше відкриття.

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 90

Номер і назва 
завдання

2.3.4.  Розвиток  мережі  територій  та  об’єктів  природно-заповідного
фонду, парків, скверів, відпочинкових локацій

Назва проєкту 2.3.4.2. Будівництво парку в с.Кіндратівка

Цілі проєкту
Створення комфортних умов  для відпочинку та  проведення дозвілля
для всіх мешканців та гостей громади

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Однією  з  важливих  передумов  розвитку  особистості  є  забезпечення
права жителів громади на активне проведення відпочинку та ведення
здорового  способу  життя.  Проєктом  передбачається  проведення
наступних  заходів,  а  саме:  будівництво  парку,  облаштування
відпочинкових локацій для різних категорій громадян(врахувавши їхні
інтереси та побажання).

Очікувані результати

-створення  умов  для  відпочинку,  проведення  дозвілля  та  культурно-
масових заходів для мешканців та гостей громади;
-популяризація  здорового  способу  життя  та  активного  відпочинку
жителів громади;
-покращення туристичної привабливості громади.

Ключові заходи 
проєкту

-виготовлення проєктно-кошторисної документації;
-проведення  тендерних  процедур,  укладання  договорів  з  підрядними
організаціями;
-проведення робіт з облаштування парків, скверів, місць відпочинку;
-закупівля та встановлення обладнання(лавочки, ліхтарі та ін.);
-озеленення території та проведення ландшафтних робіт;
-введення об’єкту в експлуатацію та його подальше відкриття.

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 91

Номер і назва 
завдання

2.3.4.  Розвиток  мережі  територій  та  об’єктів  природно-заповідного
фонду, парків, скверів, відпочинкових локацій

Назва проєкту 2.3.4.3. Будівництво парку в с.Олексіївка



Цілі проєкту
Створення комфортних умов  для відпочинку та  проведення дозвілля
для всіх мешканців та гостей громади

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Однією  з  важливих  передумов  розвитку  особистості  є  забезпечення
права жителів громади на активне проведення відпочинку та ведення
здорового  способу  життя.  Проєктом  передбачається  проведення
наступних  заходів,  а  саме:  будівництво  парку,  облаштування
відпочинкових локацій для різних категорій громадян(врахувавши їхні
інтереси та побажання).

Очікувані результати

-створення  умов  для  відпочинку,  проведення  дозвілля  та  культурно-
масових заходів для мешканців та гостей громади;
-популяризація  здорового  способу  життя  та  активного  відпочинку
жителів громади;
-покращення туристичної привабливості громади.

Ключові заходи 
проєкту

-виготовлення проєктно-кошторисної документації;
-проведення  тендерних  процедур,  укладання  договорів  з  підрядними
організаціями;
-проведення робіт з облаштування парків, скверів, місць відпочинку;
-закупівля та встановлення обладнання(лавочки, ліхтарі та ін.);
-озеленення території та проведення ландшафтних робіт;
-введення об’єкту в експлуатацію та його подальше відкриття.

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 92

Номер і назва 
завдання

2.3.4. Розвиток мережі територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду, парків, скверів, відпочинкових локацій

Назва проєкту
2.3.4.4.  Проведення  посадки  лісових  насаджень  на  території
Хотінської громади в рамках акції «За чисте довкілля»

Цілі проєкту

Проведення посадки лісових насаджень на території Хотінської 
громади в рамках акції «За чисте довкілля» та створення комфортних 
умов для відпочинку та проведення дозвілля для всіх мешканців та 
гостей громади

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Проведення посадки лісових насаджень на території Хотінської 
громади в рамках акції «За чисте довкілля» та створення комфортних 
умов для відпочинку та проведення дозвілля для всіх мешканців та 
гостей громади.

Очікувані результати -висадження лісових насаджень;
-створення умов для відпочинку, проведення дозвілля та культурно-
масових заходів для мешканців та гостей громади;
-популяризація  здорового  способу  життя  та  активного  відпочинку
жителів громади;



-покращення туристичної привабливості громади.
Ключові заходи 
проєкту

- озеленення території та проведення ландшафтних робіт;
- покращення туристичної привабливості громади.

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний  бюджет, інші не заборонені законодавством 
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 93

Номер і назва 
завдання

2.3.4.  Розвиток  мережі  територій  та  об’єктів  природно-заповідного
фонду, парків, скверів, відпочинкових локацій

Назва проєкту
2.3.4.5. Облаштування відпочинкових локацій в с.Біловоди

Цілі проєкту
Створення комфортних умов  для відпочинку та  проведення дозвілля
для всіх мешканців та гостей громади

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

 
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Однією  з  важливих  передумов  розвитку  особистості  є  забезпечення
права жителів громади на активне проведення відпочинку та ведення
здорового  способу  життя.  Проектом  передбачається  проведення
наступних  заходів,  а  саме:  облаштування відпочинкових локацій для
різних категорій громадян(врахувавши їхні інтереси та побажання).

Очікувані результати

-створення  умов  для  відпочинку,  проведення  дозвілля  та  культурно-
масових заходів для мешканців та гостей громади;
-популяризація  здорового  способу  життя  та  активного  відпочинку
жителів громади;
-покращення туристичної привабливості громади.

Ключові заходи 
проєкту

-проведення робіт з облаштування місць відпочинку;
-закупівля та встановлення обладнання(лавочки, ліхтарі та ін.);
-озеленення території та проведення ландшафтних робіт.

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 94

Номер і назва 
завдання

2.3.5. Виховання екологічно свідомого населення

Назва проєкту
2.3.5.1.  Проведення  екскурсій  при  школах  громади  для
ознайомлення з природою рідного краю

Цілі проєкту
Формування у мешканців громади, у т.ч. дітей та молоді, «зеленої»
свідомості, культури енергозбереження, формування екологічного
світогляду.



Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Екологічна освіта і виховання, формування екологічної свідомості як 
головних компонентів екологічної культури є одним із
найважливіших напрямів подолання екологічної кризи і формування
екологічної безпеки та сталого соціально-економічного розвитку
держави.

Очікувані результати

-покращено екологічну ситуацію у громаді;
-зменшено кількість сміттєзвалищ;
-збільшено кількість зелених насаджень;
-збільшено відповідальність мешканців за природні ресурси.

Ключові заходи 
проєкту

-проведення в  школах тематичних заходів щодо
дбайливого ставлення до природи, збереження, примноження та
раціональне використання природних багатств;
-проведення заходів з пропаганди охорони навколишнього
природного середовища;
-залучення громади до реалізації «зелених» проектів.

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори,  БО «БФ Добродії  нашого краю»,  відділ культури,  молоді,
спорту та туризму Хотінської селищної ради

Проєкт 95

Номер і назва 
завдання

2.3.5. Виховання екологічно свідомого населення

Назва проєкту
2.3.5.2.Публікації  в  засобах  масової  інформації  щодо  охорони
Червонокнижних рослин

Цілі проєкту
Формування у мешканців громади, у т.ч. дітей та молоді, «зеленої»
свідомості, культури енергозбереження, формування екологічного
світогляду.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Екологічна освіта і виховання, формування екологічної свідомості як 
головних компонентів екологічної культури є одним із
найважливіших напрямів подолання екологічної кризи і формування
екологічної безпеки та сталого соціально-економічного розвитку
держави.

Очікувані результати
-покращено екологічну ситуацію у громаді;
-збільшено відповідальність мешканців за природні ресурси.

Ключові заходи 
проєкту

-проведення в  школах тематичних заходів щодо
дбайливого ставлення до природи, збереження, примноження та
раціонального  використання  природних  багатств  в  т.ч.
Червонокнижних рослин;
-висвітлення  в  засобах  масової  інформації  публікацій  щодо  охорони
Червонокнижних  рослин  та проведення  заходів  з   охорони
навколишнього природного середовища.



Період реалізації
2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний  бюджет, інші не заборонені законодавством 
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори,  БО «БФ Добродії  нашого краю»,  відділ культури,  молоді,
спорту та туризму Хотінської селищної ради

Проєкт 96

Номер і назва 
завдання

2.3.5. Виховання екологічно свідомого населення

Назва проєкту
2.3.5.3.Проведення  лекторіїв  для  дорослих  з  питань  охорони
навколишнього середовища

Цілі проєкту
Формування у мешканців громади, у т.ч. дітей та молоді, «зеленої»
свідомості, культури енергозбереження, формування екологічного
світогляду.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Екологічна освіта і виховання,  формування екологічної свідомості як
головних компонентів екологічної культури є одним із
найважливіших напрямів подолання екологічної кризи і формування
екологічної безпеки та сталого соціально-економічного розвитку
держави.

Очікувані результати
-покращено екологічну ситуацію у громаді;
-збільшено відповідальність мешканців за природні ресурси.

Ключові заходи 
проєкту

-проведення лекторіїв для дорослих щодо
дбайливого ставлення до природи, збереження, примноження та
раціонального використання природних багатств; 
-висвітлення в засобах масової інформації інформації щодо проведення
заходів з  охорони навколишнього природного середовища.

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний  бюджет, інші не заборонені законодавством 
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори,  БО «БФ Добродії  нашого краю»,  відділ культури,  молоді,
спорту та туризму Хотінської селищної ради

Технічні завдання на проєкти місцевого розвитку операційної цілі 
 2.4. Сучасна і функціональна технічна інфраструктура

Проєкт 97

Номер і назва 
завдання

2.4.1. Покращення дорожньої та інформаційно-комунікаційної (Internet 
та мобільний зв'язок) інфраструктури



Назва проєкту
2.4.1.1. Капітальний  ремонт доріг громади

Цілі проєкту

Провести   капітальний ремонт доріг громади та ввести  автодорогу в
експлуатацію.  Незадовільний  стан  доріг  загального  користування
місцевого значення та комунальних доріг  негативно впливає на якість
життя  населення.  Капітального  ремонту  потребують  велика  частина
доріг загального користування місцевого значення.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Створення  безпечного  дорожнього  полотна  доріг  загального
користування місцевого значення та комунальних доріг.

Очікувані результати
-завершено капітальний ремонт автодороги;
-приведено  в  задовільний  стан  дороги  загального  користування
місцевого значення та комунальні дороги

Ключові заходи 
проєкту

-розробка проєктно-кошторисної документації;
-визначення підрядника на виконання ремонтних робіт;
-виконання ремонтних робіт;
-введення автодороги  в експлуатацію.

Період реалізації 2024
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний  бюджет, інші не заборонені законодавством 
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 98

Номер і назва 
завдання

2.4.1. Покращення дорожньої та інформаційно-комунікаційної (Internet 
та мобільний зв'язок) інфраструктури

Назва проєкту
2.4.1.2.  Віднолення  та  реконструкція  дорожного  покриття
пошкодженого  внаслідок  вторгнення  військ  рф  та  проходження
військ держави агресора через населені пункти громади 

Цілі проєкту

Провести   віднолення  та  реконструкцію  дорожного  покриття
пошкодженого внаслідок вторгнення військ рф та проходження військ
держави агресора через населені пункти громади та ввести  автодорогу
в  експлуатацію.  Незадовільний  стан  доріг  загального  користування
місцевого значення та комунальних доріг  негативно впливає на якість
життя населення. 

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Створення  безпечного  дорожнього  полотна  доріг  загального
користування місцевого значення та комунальних доріг.

Очікувані результати
-завершено капітальний ремонт автодороги;
-приведено  в  задовільний  стан  дороги  загального  користування
місцевого значення та комунальні дороги.

Ключові заходи 
проєкту

-розробка проєктно-кошторисної документації;
-визначення підрядника на виконання ремонтних робіт;
-виконання ремонтних робіт;
-введення автодороги  в експлуатацію.



Період реалізації 2024
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний  бюджет, інші не заборонені законодавством 
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 99

Номер і назва 
завдання

2.4.1. Покращення дорожньої та інформаційно-комунікаційної (Internet 
та мобільний зв'язок) інфраструктури

Назва 
проєкту

2.4.1.3. Будівництво велодоріжки вздовж автомобільної дороги по
смт.Хотінь та с.Писарівка

Цілі проєкту
Будівництво велодоріжки вздовж автомобільної дороги в смт.Хотінь та
с.Писарівка

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

-збудовано велодоріжку вздовж автомобільної дороги в смт.Хотінь та
с.Писарівка;

-урізноманітнено  місцевий  туристичний  продукт,  розширено
пропозиції  видів туризму;

-збільшено кількість туристів, які відвідують Хотінську громаду.

Очікувані результати
-завершено будівництво велодоріжки вздовж автомобільної дороги;
-приведено в задовільний стан дороги.

Ключові заходи 
проєкту

-розробка проєктно-кошторисної документації;
-визначення підрядника на виконання будівельних робіт;
-виконання будівельних робіт;
-введення велодоріжки  в експлуатацію.

Період реалізації 2024-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий,  обласний   бюджет, інші  не  заборонені  законодавством
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 100

Номер і назва 
завдання

2.4.1. Покращення дорожньої та інформаційно-комунікаційної (Internet 
та мобільний зв'язок) інфраструктури

Назва проєкту

2.4.1.4.  Реконструкція  мережі  вуличного  освітлення  з
використанням  енергозберігаючих  ламп  в  населених  пунктах
громади

Цілі проєкту
Реконструкція  мережі  вуличного  освітлення  з  використанням
енергозберігаючих ламп в населених громади

Територія, на яку  Хотінська територіальна громада



проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Реконструкція  мережі  вуличного  освітлення  з  використанням
енергозберігаючих ламп в населених пунктах. Створення безпечного та
доступного  дорожнього   середовища,  концентрації  та  ефективного
використання  наявних  ресурсів  для  задоволення   потреб  жителів
громади.

Очікувані результати
-проведено реконструкцію  мережі  вуличного  освітлення  з
використанням енергозберігаючих ламп в населених пунктах;
- удосконалено технічну  інфраструктуру.

Ключові заходи 
проєкту

-проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт);
-укладення  угоди  на  виконання  робіт  з   реконструкції  мережі
вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих ламп; 
-проведення  інформаційних  заходів  (розміщення  інформації  про
реалізацію проєкту у ЗМІ та мережі Інтернет).

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний  бюджет, інші не заборонені законодавством 
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 101

Номер і назва 
завдання

2.4.1. Покращення дорожньої та інформаційно-комунікаційної (Internet 
та мобільний зв'язок) інфраструктури

Назва 
проєкту

2.4.1.5. Встановлення дорожніх вказівників населених пунктів

Цілі проєкту Встановити дорожні вказівники населених пунктів

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Створення  безпечного  та  доступного  дорожнього   середовища,
концентрації  та  ефективного  використання  наявних  ресурсів  для
задоволення   потреб  жителів  громади. Встановлення  дорожніх
вказівників населених пунктів

Очікувані результати
-проведено встановлення дорожніх вказівників населених пунктів;
-удосконалено дорожньо- технічну  інфраструктуру

Ключові заходи 
проєкту

-проведення процедури закупівель дорожніх вказівників;
-укладення угоди на виконання робіт з встановлення дорожніх 
вказівників населених пунктів;
-проведення інформаційних заходів (розміщення інформації про 
реалізацію проєкту у ЗМІ та мережі Інтернет).

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний  бюджет, інші не заборонені законодавством 
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори



проєкту

Проєкт 102

Номер і назва 
завдання

2.4.1. Покращення дорожньої та інформаційно-комунікаційної (Internet
та мобільний зв'язок) інфраструктури

Назва проєкту
2.4.1.6. Встановлення покращених мобільних станцій в населених
пунктах громади

Цілі проєкту
Встановлення  покращених  мобільних  станцій  в  населених  пунктах
громади. Покращити якість мобільного зв’язку.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

 Встановлення  покращених  мобільних  станцій  в  населених  пунктах
громади.

Очікувані результати
-встановлено покращені мобільні станції в населених пунктах громади.
-покращено якість мобільного зв’язку.

Ключові заходи 
проєкту

-укладення  угоди  на  виконання  робіт  з  встановлення  покращених
мобільних станцій;
-розміщення  інформації  про  реалізацію  проєкту  у  ЗМІ  та  мережі
Інтернет.

Період реалізації 2023-2033
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний  бюджет, інші не заборонені законодавством 
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 103

Номер і назва 
завдання

2.4.2. Розбудова комунальної інфраструктури та благоустрій населених 
пунктів із врахуванням потреб маломобільних груп

Назва проєкту

2.4.2.1.  Закупівля  комунальної  техніки  для  покращення  надання
послуг  для  жителів  громади  (комбінована  дорожня  машина,,
грейдер,  автобуси,  екскаватор,  автомобільна  вишка,
автонавантажувач)

Цілі проєкту

У даний час гостро існує необхідність у придбанні обладнання та
спецтехніки для громади, в т.ч.трактора. Це дасть можливість надання 
покращених комунальних посуг для житеів громади,  забезпечить 
функціонування роботи комунального підприємства.

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

  
5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

-покращення матеріально-технічної бази підприємства;
-забезпечення ефективного функціонування комунальної сфери;
-покращення санітарного стану території громади;
-створення сприятливих умов для життя мешканців.

Очікувані результати -розширено номенклатуру послуг, що надаються населенню;
-підвищено якість надання комунальних послуг мешканцям
громади;



-поліпшено санітарний стан території громади.

Ключові заходи 
проєкту

-визначення переліку необхідної комунальної техніки;
-проведення  торгів по закупівлі спецтехніки;
-придбання спецтехніки;
-взяття на баланс спецтехніки та обладнання;
 громадська презентація нових можливостей щодо надання
комунальних послуг та послуг з благоустрою.

Період реалізації 2024 -2025

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний  бюджет, інші не заборонені законодавством 
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 104

Номер і назва 
завдання

2.4.3. Збереження, відтворення та розширення зелених зон та 
водних об’єктів

Назва 
проєкту

2.4.3.1.  Капітальний  ремонт  очисних  споруд  смт.Хотінь
вул.Центральна

Цілі проєкту Поліпшення якості очищення стічних вод.
Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Очисні споруди давно застаріли.Їх потужності не вистачає. 
Капітальний ремонт очисних споруд, з використанням сучасних 
технологій, дасть змогу більш ефективно очищати стоки та економити 
ресурси.   

Очікувані результати

1.Забезпечення безаварійної роботи та надійного 
функціонування очисних споруд,  поліпшення якості 
очищення стічних вод,  зниження витрат енергетичних 
ресурсів.  
2.Показники якості стічних вод після біологічного 
очищення повинні 
відповідати вимогам «Правил охорони поверхневих вод 
від забруднення стічними водами» 

Ключові заходи 
проєкту

- Реконструкція очисних споруд
- Прокладання нових майданчикових мереж
- Благоустрій території

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний  бюджет, інші не заборонені законодавством 
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 105

Номер і назва 2.4.4 Сучасні мережі водопостачання та водовідведення



завдання
Назва 
проєкту

2.4.4.1. Якісна питна вода

Цілі проєкту
- Забезпечити якісною питною водою населені пункти громади;

Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Забезпечення якісною питною водою населених пунктів громади за 
рахунок встановлення фільтрів очистки води на водонапірних баштах 
громади та гіпохлоритної установки для знезараження води на 
водозаборі 

Очікувані результати - Якісна питна вода у населених пунктах громади

Ключові заходи 
проєкту

- Закупівля та встановлення гіпохлоритної установки
- Закупівля та встановлення фільтрів очистки води

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела 
фінансування

Місцевий, обласний  бюджет, інші не заборонені законодавством 
джерела фінансування

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори

Проєкт 105

Номер і назва 
завдання

2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій

Назва 
проєкту

2.4.5.1. Енергозберігаючі заходи у закладах громади

Цілі проєкту Зменшення споживання енергоносіїв у бюджетній сфері громади
Територія, на яку 
проєкт матиме вплив

 Хотінська територіальна громада

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

5909 осіб

Стислий опис 
проєкту

Величезні рахунки за енергоносії є ,у тому числі, результатом 
використання застарілих електроприладів (ламп накалювання, камінів, 
електроплит тощо). Їх заміна на сучасні (енергозберігаючі) дасть змогу 
суттєво скоротити видатки бюджету на дані цілі, а також зменшити 
навантаження на внутрішні і зовнішні електромережі.

Очікувані результати
- економія бюджетних коштів
- зменшення ризиків виникнення пожеж

Ключові заходи 
проєкту

- заміна та заборона використання застарілого освітлення у 
бюджетній сфері

- перевірка та заміна (у разі потреби) енергозатратного 
обладнання

Період реалізації 2023-2033

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн

2023 2024 2025 Разом

Джерела Місцевий, обласний  бюджет, інші не заборонені законодавством 



фінансування джерела фінансування
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проєкту

Хотінська  селищна  рада,  Сумська  обласна  державна  адміністрація,
інвестори


