
 



 

ПЛАН СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУБПРОЄКТІВ НКПВУ 

Завдання
* 

Строки реалізації
** 

Результати впровадження
***

 
Відповідальні 

органи/особи
**** Ресурси

***** 
початок 

/квартал, рік/ 
завершення 

/квартал, рік/ 

1. ОЦІНКА ПОТРЕБ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ, АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТА РИЗИКІВ СУБПРОЄКТІВ 

Організувати та провести оцінку потреб 
мешканців (у тому числі ВПО) м.Миргорода у 
відновленні соціальної інфраструктури, 
включаючи потреби вразливих груп населення 

ІV квартал 
2018  

І квартал 
2019 

Протоколи громадських слухань, 
результати опитування думки 
мешканців м.Миргорода, витяг зі 
Стратегії сталого розвитку 
Миргородського субрегіону 

Заступник міського 
голови 
С.Ю.Михайленко 

Приміщення, консультації, 
засідання ради 
мікрорайону, засідання 
Громадської ради, 
депутатські комісії 

Оцінити екологічні та соціальні впливи 
субпроєктів на відповідність стандартам ЄІБ та 
розробити заходи управління  

ІV квартал 
2019 

ІV квартал 
2019 

Таблиця оцінки екологічних та 
соціальних впливів та ризиків 
субпроєктів, заходів 
управління/реагування (Додаток 1) 

Робоча група для 
супроводу проєктів у 
рамках НКПВУ (далі – 
РГ) 

Приміщення, засідання РГ 

Провести аналіз ризиків впровадження 
субпроєктів та розробити заходи реагування 

ІV квартал 
2019 

ІV квартал 
2019 

Таблиця оцінки екологічних та 
соціальних впливів  та ризиків 
субпроєктів і заходів 
управління/реагування (Додаток 1)  

РГ Приміщення, засідання РГ 

2. ЗАЛУЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ  

Ухвалити та забезпечувати виконання Плану 
залучення зацікавлених сторін до реалізації 
субпроєктів 

ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

План залучення зацікавлених сторін 
(Додаток 2); проведені заходи, 
передбачені Планом 

РГ Приміщення, засідання РГ 

Визначити та провести аналіз зацікавлених 
сторін на місцевому рівні, періодично 
оновлювати інформацію 

ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Актуальний Список зацікавлених 
сторін (Додаток 3) 

Спеціаліст по зв'язкам 
з громадськістю та 
зацікавленими 
сторонам Н.Кондра 

Приміщення, засідання РГ 

Організувати навчання виконавців субпроєктів 
та ключових зацікавлених сторін з питань 
соціального менеджменту 

ІV квартал 
2019 

ІІ квартал 
2020 

Участь представників організацій, 
розташованих на об'єктах, підрядника, 
місцевих ГО у тренінгах з соціального 
менеджменту, інформаційних та 
інших заходах в рамках НКПВУ 

РГ Приміщення, засідання РГ 

Створити Робочу групу з впровадження 
субпроєктів та сприяти її діяльності 

ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Затверджено Положення про Робочу 
групу та Регламент, визначено склад, 
призначено голову, секретаря, 
протоколи засідань ради/групи  

Заступник міського 
голови 
С.Ю.Михайленко 

Розпорядження міського 
голови 



3. ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБПРОЄКТІВ 

Розробити та забезпечити виконання 
комунікаційного плану субпроєктів 

ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Комунікаційний план субпроєктів 
(Додаток 4), публікації на сайті 
Миргородської міської ради та у 
місцевих ЗМІ, на офіційній фейсбук-
сторінці міської ради 

Спеціаліст по зв'язкам 
з громадськістю та 
зацікавленим 
сторонам Н.Кондра 

Приміщення, засідання РГ 

Організувати процес періодичних консультацій 
із зацікавленими сторонами 

ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

План консультацій, протоколи, 
реєстраційні форми учасників 
консультацій 

РГ Приміщення, засідання РГ 

Забезпечувати прозорість і підзвітність процесу 
впровадження субпроєктів, зниження 
корупційних ризиків 

ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Тендерні процедури проведені 
відповідно до законодавства, відсутні 
корупційні діяння та прояви 
недоброчесної поведінки, 
громадськість залучена до анти-
корупційного моніторингу закупівель 

Спеціаліст по зв'язкам 
з громадськістю та 
зацікавленим 
сторонам Н.Кондра 

публікації у місцевих ЗМІ 

Сприяти здійсненню періодичного моніторингу 
реалізації субпроєктів за участі зацікавлених 
сторін, представників громадськості, фахівців 
ПРООН, консультантів ЄІБ 

І квартал 
2020 

І квартал 
2021 

Створена Робоча моніторингова група 
(затверджено Положення), План 
моніторингу (Додаток 5), протоколи 
засідань моніторингової групи, 
проведені візити, Анкети/звіти 
екологічного та соціального 
моніторингу 

Заступник міського 
голови, спеціаліст з 
екологічного і 
соціального 
моніторингу 
С.Ю.Михайленко 

Візити на об'єкти, робочі 
наради 

Впровадити ефективний та доступний механізм 
отримання пропозицій та вирішення скарг, 
пов’язаних з реалізацією субпроєктів 

ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Інформація про контакти для подачі 
пропозицій, звернень чи скарг 
розміщена на сайті Миргородської 
міської ради та інформаційних стендах 
на об’єктах будівництва; призначений 
спеціаліст по роботі з пропозиціями та 
скаргами, ведеться реєстр/книга 
обліку пропозицій і скарг 

Спеціаліст по роботі з 
пропозиціями та 
скаргами Н.І.Двигало 

Журнал обліку  пропозицій 
та скарг 

Інформувати ПРООН, Міністерство розвитку 
громад і територій про стан реалізації 
субпроєктів та дотримання екологічних та 
соціальних стандартів ЄІБ /у разі запиту/ 

ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Анкети моніторингу та фінальний звіт 
про реалізацію субпроєктів містять 
інформацію про екологічні та 
соціальні впливи субпроєктів та 
дотримання стандартів ЄІБ 

Заступник міського 
голови, спеціаліст з 
екологічного і 
соціального 
моніторингу 
С.Ю.Михайленко 

Відповідно до форми запиту 

4. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ ВПЛИВОМ СУБПРОЄКТІВ 

Забезпечити дотримання екологічних та 
соціальних стандартів ЄІБ під час реалізації 
субпроєктів 

ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Моніторингові звіти/Анкети – без 
порушень, звіти Технічного нагляду – 
без порушень; реєстр/книга обліку 

Заступник міського 
голови, спеціаліст з 
екологічного і 

Регулярний моніторинг 



  

скарг і пропозицій – відсутні скарги 
щодо порушення стандартів під час 
реалізації субпроєктів 

соціального 
моніторингу 
С.Ю.Михайленко 

Забезпечити завчасне та чітке інформування 
щодо можливих негативних впливів 
будівельних робіт 

І квартал 
2020 

І квартал 
2021 

Повідомлення на сайті Миргородської 
міської ради / у місцевих ЗМІ, 
інформаційні та попереджувальні 
таблички та знаки на об’єктах 
будівництва  

Спеціаліст по зв'язкам 
з громадськістю та 
зацікавленим 
сторонам Н.Кондра 

публікації у місцевих ЗМІ 

Забезпечити уникнення/мінімізацію та 
компенсацію негативних екологічних і 
соціальних наслідків реалізації субпроєктів 

ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Впроваджені заходи реагування, 
передбачені таблицею оцінки впливів 
та ризиків субпроєктів (огорожа 
будівельних майданчиків) 

Заступник міського 
голови, спеціаліст з 
управління ризиками 
О.В.Гуржій 

Відповідно до форми ризику 

Сприяти посиленню позитивного соціального 
ефекту від впровадження субпроєктів 

ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Представники громадськості залучені 
до прийняття рішень; пропозиції 
громади та інших зацікавлених сторін 
враховані та реалізовані; створені 
додаткові переваги, що не були 
передбачені під час подачі заявки 

РГ Приміщення, консультації 

Визначити соціальний ефект субпроєктів на 
громаду міста Миргород після їх завершення, 
звітувати про результати субпроєктуів 

ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Підсумковий звіт про реалізацію 
субпроєктів доведений до відома 
громади, повідомлення у місцевій 
пресі, на сайті Миргородської міської 
ради, під час прес-конференції, 
публічних заходів 

Спеціаліст по зв'язкам 
з громадськістю та 
зацікавленим 
сторонам Н.Кондра 

публікації у місцевих ЗМІ 



Додаток 1 

до Плану соціального менеджменту субпроєктів НКПВУ 

"Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м. Миргород Полтавська обл." /PL03_02/ 

"Реконструкція старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород Полтавської області" /PL04_07/ 

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ ТА РИЗИКІВ 

1. ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ СУБПРОЄКТІВ 

Очікуваний вплив
1 

Відповідність екологічним і 
соціальним стандартам ЄІБ 

так/ні 

Заходи управління впливом
2 

Збільшення кількості видів гуртків художньо-
естетичного спрямування позашкільної освіти 

так Консультації з вихованцями щодо напрямків і видів актуальних гуртків; завчасне 
планування відкриття нових гуртків, їх розміщення та виділення фінансування 

Збереження історико-культурної спадщини так Інформування громади та партнерів по історичну цінність будівель 

Створення сучасних умов для позашкільної освіти так Врахування потреб вихованців, особливо вразливих категорій населення, ВПО 

Профілактика правопорушень серед дітей та підлітків так Постійна педагогічна робота із учнями та вихованцями закладів, з їх батьками 

Підвищення загального культурного рівня громади так Культурні заходи у обраних заходах відвідують члени громади міста, члени родин 
вихованців. Після відкриття великої концертної зали відвідати заходи зможе більша 
кількість людей 

Створення належних умов роботи персоналу, у тому 
числі ВПО (до 10% персоналу) 

так До 10% персоналу закладів є ВПО 

Створення нових робочих місць, у тому числі для 
ВПО (усього 10 місць) 

так Після відкриття Школи мистецтв  будуть відкриті нові гуртки, набрані нові керівники на 
конкурсних засадах 

Створення тимчасових робочих місць на період 
реконструкції  

так Моніторингова група відстежує кількість зайнятих на будівництві працівників 

Створення умов для реалізації вимог Нової 
української школи 

так Чотири кабінету у Школі мистецтв планується виділити на потреби НУШ (Школа 
мистецтв та ЗОШ №1 мають спільне подвір'я) 

Благоустрій прилеглих територій (освітлення, 
тротуари, камери відеоспостереження) 

так Паркова зона між Школою мистецтв та вулицею Гоголя буде облаштована алеями, 
освітленням та лавочками. Біля входу буде встановлено камери відеонагляду із 
підключенням до міської системи "Безпечне місто" 

Підвищення рівня безпеки мікрорайону так Завдяки благоустрою та камерам відеонагляду, а також велодоріжкам 

Підвищення енергоефективності будівель так Реконструкція включає енергоефективні заходи. Після реконструкції енергоменеджер 
міської ради проведе із працівниками тренінг щодо розумного споживання 

Покращення іміджу міста завдяки створенню міської 
концертної зали 

так Проведення у міській концертній залі щорічних фестивалів, концертів, звітів випускників 
музичної школи 

Створення спортивно-культурно-освітницького 
кварталу міста  

так У радіусі 500м знаходяться міська Спортивна школа, стадіон "Старт", Центр естетичного 
виховання, ЗОШ №1, Школа мистецтв. Усі заклади об'єднані велодоріжкою та 
маршрутними автобусами – для зручності мешканців інших мікрорайонів міста 



  

Зупинка/перерви у роботі Центру естетичного 
виховання на період проведення реконструкції 

ні Переведення гуртків у інші приміщення міста, розробка графіку роботи Центру, 
інформування батьків та дітей 

2. РИЗИКИ СУБПРОЄКТІВ 

Ризик
3
 

Рівень ризику
4 

незначний/прийнятний/ 
неприйнятний 

Заходи реагування на ризик
5 

Переїзд гуртків на період реконструкції закладу 
може призвести до втрати частини гуртків або 
частини залучених дітей 

незначний Завчасне створення детального плану переїзду; обрання нових місць з урахуванням 
потреб вихованців та специфіки гуртків 

Крадіжки будівельних матеріалів незначний Встановлення на будівельних майданчиках камер відеоспостереження з підключенням 
до системи "Безпечне місто", співпраця з поліцією і правозахисними ГО, 
неформальними групами; організація приміщення для зберігання матеріалів; 
цілодобова охорона майданчика 

Пошкодження об'єктів, вандалізм прийнятний Встановлення камер відеоспостереження з підключенням до системи "Безпечне місто",  
співпраця з поліцією і правозахисними ГО, неформальними групами 

Ненадійні підрядники, порушення графіку виконання 
робіт, порушення техніки безпеки 

прийнятний Контроль підрядника замовником та моніторинговою групою 

Політичні (прийдешні місцеві вибори) незначний Завчасне проведення роз'яснювальної роботи, робота з кандидатами 

Потреба в збільшенні фінансування субпроєкту за 
рахунок місцевого бюджету 

прийнятний Завчасне інформування депутатів та фінансового управління міської ради 

Затримка субпроєктів через переоформлення 
документів і переукладання договорів після 
створення ОТГ 

незначний Залишити юридичну особу кінцевого бенефеціара без змін; за потреби оперативно та 
завчасно готувати документи 

Неможливість обрати підрядника через 
невідповідність поданої на тендер документації, 
відсутність достатньої кількості учасників 

прийнятний Інформувати про тендер організації, з якими кінцевий бенефеціар працював раніше та 
які гарно показали себе; інформувати організації, що гарно показали себе в попередніх 
пулах НКПВУ в інших містах 

Управлінські: комунікація на місці, зміна складу 
робочої групи 

незначний Налагодження координаційної роботи головою РГ 

Фінансовий: затримка авансових та поточних виплат  незначний Якісно та своєчасно готувати платіжні документи, належна комунікація з МРГТ та 
Мінфіном 

Звинувачення у корупції від "недоброзичливців", 
негативні повідомлення у пресі 

незначний Усі етапи висвітлювати у ЗМІ, публікувати протоколи нарад, засідань Робочої групи, 
результати зустрічей з підрядником. Виконувати усі роботи максимально прозоро, 
залучити до перевірки документації зацікавлені ГО 

   



Додаток 2 

до Плану соціального менеджменту субпроєктів НКПВУ 

"Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м. Миргород Полтавська обл." /PL03_02/ 

"Реконструкція старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород Полтавської області" /PL04_07/ 

ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН 

Заходи/діяльність 
Цільові групи 
зацікавлених 

сторін 

Строки реалізації
** 

Результати впровадження
***

 Відповідальні особи
**** 

Ресурси
***** початок 

/квартал, 
рік/ 

завершення 
/квартал, рік/ 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН 

Визначення та аналіз зацікавлених сторін 
на рівні субпроєктів 

усі Групи ІV квартал 
2018 

ІV квартал 
2019 

Список зацікавлених сторін (ЗС) кінцевий бенефіціар – 
відділ капітального 
будівництва 

приміщення 

Оновлення інформації про зацікавлені 
сторони /за потреби, раз на півроку/ 

усі Групи ІІ квартал 
2020 

ІV квартал 
2020 

Оновлений список ЗС РГ приміщення, 
засідання 

2. ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН 

Інформування місцевої громади про 
оголошення конкурсу/відбору 
субпроєктів НКПВУ  

Групи В, С  ІV квартал 
2018 

ІІ квартал 
2019 

Публікація про оголошення конкурсу/відбору 
субпроєктів на веб-сайті Миргородської міської 
ради, друкованих ЗМІ, соціальних мережах 

Прес-секретар міської 
ради Н.Кондра 

публікації у 
місцевих ЗМІ 

Підготовка матеріалів про НКПВУ та 
субпроєкти для інформування 
зацікавлених сторін 

усі Групи ІV квартал 
2018 

ІV квартал 
2020 

Друковані листівки – поширені під час 
громадських слухань, розміщені на стенді у  
Миргородській міській раді; електронні листівки, 
брошури, презентація – розміщені на сайті  
Миргородської міської ради 

Спеціаліст по зв'язкам 
з громадськістю та 
зацікавленим 
сторонам Н.Кондра 

друкарня 

Оцінка потреб громади у відновленні, 
проведення громадських слухань для 
обговорення потенційних субпроєктів 

Групи В, С ІV квартал 
2018 

ІІ квартал 
2019 

Плани розвитку громад/територій, протоколи 
громадських слухань, обговорень, реєстраційні 
форми  

кінцевий бенефіціар – 
відділ капітального 
будівництва 

приміщення 

Розробка комунікаційного плану та 
постійне інформування зацікавлених 
сторін про стан реалізації субпроєктів 

усі Групи ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Розроблений комунікаційний план субпроєкту, 
щоквартальні/щомісячні публікації на веб-сайті  
Миргородської міської ради, інформація у 
інформаційному пункті оновлюється раз на 
квартал/місяць 

Спеціаліст по зв'язкам 
з громадськістю та 
зацікавленим 
сторонам Н.Кондра 

друкарня 

Організація та проведення консультацій 
із зацікавленими сторонами 

Групи А, В ІV квартал 
2018 

І квартал 
2021 

План консультацій, порядок денний, протоколи 
консультацій, реєстраційні форми учасників 

кінцевий бенефіціар – 
відділ капітального 
будівництва 

приміщення 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ 



Створення Робочої групи  для супроводу 
проєктів у рамках Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення 
України, визначення обов’язків членів 
ради/групи 

Група А 
(обов’язково)
, В (за 
згодою) 

ІV квартал 
2019 

ІV квартал 
2019 

Положення про Робочу групу затверджено 
розпорядженням міського голови від 01.08.2019 
№47-р 

Секретар РГ 
В.Горбань 

комп'ютер 

Забезпечення належної роботи 
Координаційної ради/Робочої групи, 
запрошення на засідання представників 
громадськості 

Група А 
(обов’язково)
, В (за 
згодою) 

ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Затверджений Регламент, призначено секретаря, 
спеціаліста по зв’язкам з зацікавленими 
сторонами, затверджено графік засідань; 
протоколи засідань Робочої групи 

РГ приміщення, 
засідання 

Інформування про засідання 
Координаційної ради/Робочої групи та їх 
результати 

усі Групи ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Публікації на веб-сайті Миргородської міської 
ради, персональна розсилка членам РГ 

Спеціаліст по зв'язкам 
з громадськістю та 
зацікавленим 
сторонам Н.Кондра, 
Секретар РГ 
В.Горбань 

комп'ютер, список 
розсилки 

4. РОБОТА З ПРОПОЗИЦІЯМИ ТА СКАРГАМИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН 

Впровадження механізму звернення з 
пропозиціями та вирішення скарг 
зацікавлених сторін та громадськості 

усі Групи ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Призначено спеціаліста по роботі з 
пропозиціями та скаргами, форма 
звернення/скарги; Реєстр/журнал обліку 
пропозицій та скарг 

Спеціаліст по роботі з 
пропозиціями та 
скаргами – Н. Двигало 

Журнал обліку, 
приміщення 

Інформування про механізм звернення з 
пропозиціями та вирішення скарг 

Групи В, С ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Інформація про контакти для подачі пропозицій 
та скарг (телефон, e-mail) розміщена на сайті 
міської ради та інформаційних стендах на 
об’єктах будівництва 

Спеціаліст по зв'язкам 
з громадськістю та 
зацікавленим 
сторонам Н.Кондра 

комп'ютер, 
друкарня 

Забезпечення ефективного процесу 
розгляду пропозицій та вирішення скарг 

Групи В, С ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Звернення та скарги зацікавлених сторін 
розглядаються у передбаченому порядку, 
відповідно до законодавства 

Спеціаліст по роботі з 
пропозиціями та 
скаргами – Н. Двигало 

приміщення, 
робочі зустрічі 

5. МОНІТОРИНГ ЗА УЧАСТІ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ СУБПРОЄКТУ  

Створення моніторингової групи за участі 
зацікавлених сторін та представників 
громадськості 

Групи А, В 
(обов’язково)
, С (за 
потреби) 

ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Робоча моніторингова група створена; 
затверджено Положення про моніторингову 
групу та персональний склад групи  

Секретар РГ 
В.Горбань 

засідання РГ, 
розпорядження 
міського голови 

Складання плану моніторингу 
субпроєктів та забезпечення його 
виконання, проведення моніторингових 
візитів на об’єкти будівництва 

Групи А, В 
(обов’язково)
, С (за 
потреби) 

ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Затверджені: План моніторингу субпроєктів та 
Анкета з індикаторами моніторингу; протоколи 
засідань моніторингової групи; проведені візити 
на об’єкти будівництва згідно з планом 
моніторингу; заповнені Анкети моніторингу 

Голова 
моніторингової групи 
С.Михайленко 

засідання, виїзди 
на об'єкти 

Узагальнення результатів моніторингу та 
інформування зацікавлених сторін про 
такі результати 

усі Групи ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Анкети та звіт за результатами моніторингу; 
протокол засідання моніторингової групи; 
презентація з результатами моніторингу; 
публікації на веб-сайті міської ради 

Голова 
моніторингової групи 
С.Михайленко, 
спеціаліст по зв'язкам 

засідання, 
публікації 



  

з громадськістю та 
зацікавленим 
сторонам Н.Кондра 

Внесення змін до процесу реалізації 
субпроєктів з урахуванням результатів 
моніторингу /за потреби/ 

Група А ІV квартал 
2019 

І квартал 
2021 

Розроблено та впроваджено дії, необхідні для 
реалізації субпроєктів відповідно до Плану 
соціального менеджменту 

РГ засідання 

Оцінка соціального впливу субпроєктів 
по завершенні, розробка рекомендацій 
для наступних субпроєктів 

Групи А, В 
(обов’язково)
, С (за 
потреби) 

І квартал 
2021 

І квартал 
2021 

Підсумковий звіт про результати субпроєктів з 
рекомендаціями щодо подальших дій; 
презентація з інформацією про соціальний ефект 
субпроєктів; протокол засідання Робочої групи 

РГ засідання 

6. РОЗВИТОК ДОВГОСТРОКОВОГО ПАРТНЕРСТВА ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ 

Презентація результатів впровадження 
субпроєктів для громади, обмін досвідом 

Групи В, С І квартал 
2021 

І квартал 
2021 

Прес-конференція, публічне відкриття об’єкту; 
публікація на веб-сайті міської ради, у місцевій 
пресі 

Спеціаліст по зв'язкам 
з громадськістю та 
зацікавленим 
сторонам Н.Кондра 

приміщення 

Залучення зацікавлених сторін до 
поширення результатів субпроєктів 
НКПВУ, впровадження майбутніх 
проєктів у громаді 

Групи А, В І квартал 
2021 

І квартал 
2031 

Робоча група продовжує діяльність з планування 
та впровадження інших 
інфраструктурних/соціальних проєктів на 
території м.Миргород; практика залучення 
громадськості до прийняття рішень є усталеною 

РГ засідання 



Додаток 3 
до Плану соціального менеджменту субпроєктів НКПВУ 

"Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м. Миргород Полтавська обл." /PL03_02/ 
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СПИСОК ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН 

 Група А: зацікавлені сторони, безпосередньо залучені до реалізації субпроєкту, яких критично важливо залучати до процесу його впровадження через регулярне 

інформування, консультації, участь у заходах, звітність. При формуванні консультативно-дорадчого органу – всі зацікавлені сторони цієї групи мають бути залучені до активної 
співпраці у такому органі.  
Група В: інші зацікавлені сторони на місцевому рівні, на які субпроєкт справляє той чи інший прямий соціальний вплив. Основні механізми їх залучення до 
впровадження субпроєкту – регулярне інформування та консультації. Важливо, щоб зацікавлені сторони цієї групи були представлені на громадських слуханнях чи інших 
публічних заходах, які заплановані в рамках субпроєкту.  
Група С: члени громади, на яких вплив субпроєкту є опосередкованим, а залучення відбуватиметься, переважно, через регулярне інформування та отримання 
пропозицій/скарг. Рекомендується зберігати документацію щодо будь-яких проведених інформаційних заходів із залученням зацікавлених сторін цієї групи.  

  
Зацікавлена сторона   
/назва, тип, підрозділ/  

Потенційний рівень  
/високий, середній, низький/  

та опис впливу на 
реалізацію cубпроєктів

1
  

Очікуваний рівень  
/високий, середній, низький/ 

та опис зацікавленості у 
реалізації субпроєктів

2
  

Важливість
3
  

/висока, середня, низька/  

та механізми залучення
4
  

Контактна особа  
/ПІБ, посада, телефон, e-mail/  

Група А: Зацікавлені сторони, безпосередньо залучені до реалізації субпроєктів  

Відділ капітального будівництва 
Миргородської міської ради 
(кінцевий бенефіціар) 

 високий, реалізація субпроєктів високий  середня, членство в РГ М.Богаєнко, начальник, Н.Двигало, 
головний спеціаліст відділу, член РГ, (05355) 
5-27-00, vkb_2013@ukr.net 

Миргородська міська рада (власник) високий, виділення 
співфінансування 

високий висока, участь у РГ С. Михайленко, заступник міського голови, 
(05355) 5-22-94 e-mail: mmrada@ukr.net 

Відділ муніципальних ініціатив, 
інвестицій та енергоменеджменту 
міської ради 

середній, координація 
субпроєктів 

високий висока, членство у РГ Т.Усик, начальник відділу; В.Горбань, гол. 
спеціаліст; члени РГ, (05355)5-33-21, e-mail: 
mirgorodinvest@gmail.com 

Адміністрація ЦЕВ середній, надання пропозицій, 
моніторинг 

високий висока, членство в РГ А.Хоменко, директор ЦЕВ, член РГ, (05355) 
5-20-89, cevmirgorod@gmail.com 

Адміністрація ЗОШ №1 середній, надання пропозицій, 
моніторинг 

високий висока, членство в РГ В.Фененко, директор ЗОШ №1, член РГ, 
(05355) 5-25-57, school1.mirgorod@gmail.com 

Підрядник (реконструкція ЦЕВ) високий, виконання робіт високий висока, присутність на 
засіданнях РГ 

Буде визначено після проведення тендеру  

Технічний нагляд (реконструкція 
ЦЕВ) 

високий, здійснення технічного 
нагляду 

середній середня, консультації Буде визначено після проведення тендеру  

Підрядник (реконструкція ЗОШ №1) високий, виконання робіт високий висока, присутність на 
засіданнях РГ 

Буде визначено після проведення тендеру 

Технічний нагляд (реконструкція високий, здійснення технічного середній середня, консультації Буде визначено після проведення тендеру  

mailto:mmrada@ukr.net
mailto:mirgorodinvest@gmail.com
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mailto:school1.mirgorod@gmail.com


ЗОШ №1) нагляду 

Прес-служба Миргородської міської 
ради 

середній, інформування 
громадськості 

середній висока, членство у РГ Н.Кондра, прес-секретар міської ради, член 
РГ, (05355) 5-61-68, kondranata@ukr.net 

Юридичний відділ Миргородської 
міської ради 

середній, підготовка необхідної 
документації 

середній висока, членство у РГ О.Федрунов, начальник, (05355) 5-21-42, e-
mail: mmrada@ukr.net 

Група В: Зацікавлені сторони на місцевому рівні, на які субпроєкти здійснюють безпосередній вплив  
Персонал ЦЕВ середній високий висока, консультації  І.Соколовська, зас.дир з госп.роб (098) 956-

13-29, cevmirgorod@gmail.com 

Персонал ЗОШ №1 середній високий висока, консультації С.Кір'ян, зас.дир з госп.роб (066) 889-2802, 

school1.mirgorod@gmail.com 

Вихованці ЦЕВ та їх батьки середній високий висока, консультації Ю.Водяник, секретар батьківської ради ЦЕВ, 
(068) 375-02-21, vodianikjulja@gmail.com 

Батьки учнів ЗОШ №1 низький високий висока, консультації І.Онищенко, голова ради школи, (066) 820-
9601 

Учні ЗОШ №1 середній високий висока, консультації І.Городівський, президент школи, (050) 077-
9837 

Відділ освіти Миргородської міської 
ради 

низький середній середня, консултації Т.Колибельнік, начальник відділу освіти, 
(05355)5-47-49, 
vo.mmr@ukr.net 

Фінансове управління 
Миргородської міської ради 

 високий  середній  висока, членство в РГ С.Скляр, начальник фінансового управління, 
член РГ, (05355) 5-27-58, 
finmirgorod@ukr.net 

Мешканці мікрорайону 
"Спортивний" 

 середній  середній  середня, консультації О.Залєський, голова ради мікрорайону 
"Спортивний", (05355) 5-29-77, 
vkgmirgorod@ukr.net 

Громадська рада при Виконавчому 
комітеті Миргородської міської ради 

 низький  високий  висока, членство в РГ  Н.Дрімайло, голова Громадської ради, член 
РГ, (066) 931-7914, Drimaylo@ukr.net 

 Міська телестудія «Миргород»  низький  середній  висока, членство в РГ  Ошека Є.П., директор, 0505684696 

Група С: Зацікавлені сторони на місцевому рівні, на які субпроєкти здійснюють непрямий вплив  
 Управління соціального захисту 
населення Миргородської міської 
ради 

 низький  низький  низька, консультації  Л.Ільяшенко, начальник управління, 
(05355) 5-32-81, 
uszn1632@adm-pl.gov.ua 

Відділ культури Миргородської 
міської ради 

середній високий середня, консультації, 
запрошення на засідання 
РГ 

Л.Педченко, начальник відділу культури, 
(05355) 5-68-32, 
kultura.mirgorod@ukr.net 

Центр соціальних служб  низікий середній низька, консультації В.Максімова, начальник центру, (095) 397-
5061, maksymovaviktoriya@gmail.com 

Громада Миргородського субрегіону низький середній середня, інформування 
мешканців телебачення та 
радіо; прямі контакти з 
сільськими головами 

Сільські голови, активісти 

mailto:kondranata@ukr.net
mailto:mmrada@ukr.net
mailto:cevmirgorod@gmail.com
mailto:school1.mirgorod@gmail.com
tel:+380683750221
mailto:vodianikjulja@gmail.com
mailto:vo.mmr@ukr.net
mailto:finmirgorod@ukr.net
mailto:vkgmirgorod@ukr.net
mailto:Drimaylo@ukr.net
mailto:uszn1632@adm-pl.gov.ua
mailto:kultura.mirgorod@ukr.net


Додаток 4 

до Плану соціального менеджменту субпроєктів НКПВУ 

"Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м. Миргород Полтавська обл." /PL03_02/ 

"Реконструкція старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород Полтавської області" /PL04_07/ 

КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПЛАН 

Заходи комунікації
1 

Мета заходу Цільова аудиторія
2 

Термін/періодичність
3 Відповідальна 

особа/спікер
**** Канали комунікації

4 

Консультації з учнями, батьками, 
колективами закладів 

визначити потреби, 
спільне прийняття 
рішень 

учні ЗОШ №1; вихованці 
ЦЕВ; педколективи; 
батьки 

перед поданням проектів 
на участь у НКПВУ; перед 
початком оздоблювальних 
робіт 

директори закладів: ЦЕВ 
– А.Хоменко, ЗОШ №1 – 
В.Фененко 

зустрічі, консультації 

Створення розділу НКПВУ на 
офіційному сайті міста 

інформування громади 
про хід проектів 

громада міста; міста та 
організації; потенційні 
інвестори 

щоразу при появі нової 
відповідної інформації 

спеціаліст по зв'язкам з 
громадськістю та 
зацікавленим сторонам 
Н.Кондра 

офіційний сайт міської 
ради 

Публікація інформації про хід проекту 
на офіційній сторінці міської ради у 
Фейсбуці 

інформування громади 
про хід проектів 

громада міста щоразу при появі нової 
відповідної інформації 

спеціаліст по зв'язкам з 
громадськістю та 
зацікавленим сторонам 
Н.Кондра 

офіційна сторінка у 
Фейсбук 

Сюжети на місцевих телебаченні та 
радіо 

інформування громади 
про хід проектів 

громада миргородського 
субрегіону 

щоразу при появі нової 
відповідної інформації 

спеціаліст по зв'язкам з 
громадськістю та 
зацікавленим сторонам 
Н.Кондра 

телебачення, радіо 

Паспорти об'єктів інформування 
мешканців 
мікрорайону 

мешканці мікрорайону на початку будівельних 
робіт 

спеціаліст по зв'язкам з 
громадськістю та 
зацікавленим сторонам 
Н.Кондра 

на об'єктах 

Інформування про засідання Робочої 
групи, оприлюднення протоколів 

інформування громади, 
максимальна 
прозорість виконання 

громада міста; міста та 
організації; потенційні 
інвестори 

щоразу після засідань спеціаліст по зв'язкам з 
громадськістю та 
зацікавленим сторонам 
Н.Кондра 

офіційний сайт міської 
ради 

Інформування про результати 
моніторингу і прогрес субпроєктів 

інформування громади, 
максимальна 
прозорість виконання 

громада міста; міста та 
організації; потенційні 
інвестори 

щоразу при появі нової 
відповідної інформації 

спеціаліст по зв'язкам з 
громадськістю та 
зацікавленим сторонам 
Н.Кондра 

офіційний сайт міської 
ради, місцеві радіо та 
телебачення 

Інформування про наради з 
підрядниками 

інформування громади, 
максимальна 
прозорість виконання 

громада миргородського 
субрегіону 

щоразу при появі нової 
відповідної інформації 

спеціаліст по зв'язкам з 
громадськістю та 
зацікавленим сторонам 

офіційний сайт міської 
ради 



 

 

Додаток 5 

до Плану соціального менеджменту субпроєктів НКПВУ 

"Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м. Миргород Полтавська обл." /PL03_02/ 

"Реконструкція старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород Полтавської області" /PL04_07/ 

 

Н.Кондра 

Урочисте відкриття об'єктів інформування громади 
про завершення 
проєктів, початок 
експлуатації 

громада міста; міста та 
організації; потенційні 
інвестори 

при здачі в експлуатацію спеціаліст по зв'язкам з 
громадськістю та 
зацікавленим сторонам 
Н.Кондра 

офіційний сайт міської 
ради, місцеві радіо та 
телебачення, прес-
анонси  

ПЛАН ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ 

Заходи моніторингу
1 

Термін/періодичність
2
 Відповідальна особа

**** 
Ресурси

***** 

Формування моніторингової групи 29.10.2019 голова моніторингової групи 
С.Михайленко 

засідання РГ 

Візити на об'єкти, огляд документації, 
станів будівельних майданчиків 

щокварталу від початку 
робіт 

голова моніторингової групи 
С.Михайленко 

об'єкти 

Перевірка дотримання строків виконання 
робіт та екологічних і соціальних 
стандартів ЄІБ 

постійно голова моніторингової групи 
С.Михайленко 

робоча документація 

Бесіди з працівниками щокварталу від початку 
робіт 

голова моніторингової групи 
С.Михайленко 

приміщення 

Відстеження конфліктів між підрядником 
та технаглядом 

постійно голова моніторингової групи 
С.Михайленко 

робоча документація 

Засідання моніторингової групи щокварталу від початку 
робіт 

голова моніторингової групи 
С.Михайленко 

приміщення 

Інформування громади про результати 
моніторингу 

щокварталу по 
формуванню звіту 

спеціаліст по зв'язкам з 
громадськістю та зацікавленим 
сторонам Н.Кондра 

офіційний сайт міської ради 

Анкетування щокварталу від початку 
робіт 

спеціаліст по зв'язкам з 
громадськістю та зацікавленим 
сторонам Н.Кондра 

зустрічі 


