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1. Вступ. 
 

Стратегія розвитку Широківської сільської об’єднаної територіальної громади на період 

до 2022 року (далі – Стратегія) розроблена з урахуванням положень Стратегії регіонального  

розвитку  Запорізької  області  на  період  до  2020 року, затвердженої  рішенням Запорізької 

обласної ради від 25.02.2016 р. №1, Державної стратегії регіонального розвитку України на 

період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. 

№ 385, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України 

від 12.01.2015 р. № 5/2015.  

Стратегія розроблена на підставі законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про стимулювання розвитку регіонів» та «Про засади державної регіональної 

політики», відповідно до Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів 

заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.11.2015 № 932, в також згідно з Методичними рекомендаціями щодо 

формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного 

розвитку об'єднаної територіальної громади, затвердженими наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

30.03.2016 № 75. 

Стратегія є практичним інструментом місцевого розвитку, який дозволяє планувати, 

залучати з різних джерел та більш ефективно використовувати фінансові, матеріально-

технічні, природні та інші ресурси, розробляти програми місцевого розвитку, проекти 

співпраці об’єднаних територіальних громад та інші програмно-цільові документи,  

впроваджувати довгострокові інфраструктурні проекти, залучати до співпраці та реалізації 

проектів міжнародних і українських партнерів згідно з визначеними стратегічними 

пріоритетами розвитку Широківської ОТГ. 

Стратегія розроблена робочою групою, до складу якої залучались сільський голова, 

депутати і члени виконавчого комітету Широківської сільської ради, представники 

структурних підрозділів сільської ради, комунальних установ, закладів і підприємств, 

місцевого бізнесу, громадськості. Загальне організаційне, інформаційне та методичне 

забезпечення процесу розроблення проекту Стратегії здійснювали фахівці КУ «Агенція 

регіонального розвитку Широківської громади». 

Під час підготовки проекту Стратегії, зокрема під час визначення актуальних проблем і 

напрямів розвитку громади, пріоритезації цілей і завдань, проведенні SWOT-аналізу були 

організовані зустрічі з мешканцями 8 найбільших населених пунктів Широківської ОТГ, 

проведені опитування, соціологічні дослідження. Результати цих заходів та подані пропозиції 

враховані під час розроблення стратегічного плану розвитку громади.  

Стратегія базується на європейській практиці розроблення стратегій місцевого розвитку 

з урахуванням методологічної підтримки, наданої з боку експертів Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ), та спрямована на здійснення позитивних змін, 

згуртування громади, підвищення якості життя її мешканців, залучення зовнішніх і 

внутрішніх інвестицій, донорських коштів, посилення співпраці між різними зацікавленими 

сторонами. 
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2. Загальна аналітична частина.  
 

2.1. Загальна характеристика території. 

 

Широківська сільська об’єднана територіальна громада утворилась 13 жовтня 2016 року 

шляхом добровільного об’єднання 6 сільських рад Запорізького району: Августинівська, 

Веселівська, Володимирівська, Лукашівська, Сонячна та Широківська.  Перші вибори 

відбулись 30 квітня 2017 року. 

Громада розташована на північному заході Запорізької області та межує з такими 

адміністративно-територіальними одиницями:  

1) місто Запоріжжя – на південному сході;  

2) Долинська сільська ОТГ Запорізької області – на півдні;  

3) Томаківська селищна ОТГ Дніпропетровської області – на заході та північному 

заході;  

4) Солонянська селищна ОТГ Дніпропетровської області на північному заході;  

5) Миколай-Пільська сільська рада – на півночі.  

На сході територію громади омиває р. Дніпро, загальна довжина берегової лінії 

становить майже 40 км.  

Загальна площа Широківської ОТГ – 36053 га. Протяжність території від крайньої 

північної до крайньої південної точки – майже 29 км, з півдня на схід – 22 км.  

Адміністративний центр – село Широке, розташоване в південно-західній частині 

громади. Центральна садиба знаходиться на відстані 8 км від м. Запоріжжя та близько 75 км 

від м Дніпро. 

У складі Широківської громади – 28 населених пунктів: 26 сіл і 2 селища. Найбільші та 

найчисельніші за населенням серед них села Володимирівське, Лукашеве, Дніпрельстан, 

Широке, Августинівка, селища Відрадне та Сонячне.  

Населення громади – 13 тисяч осіб. Це близько 0,76% загального населення Запорізької 

області та 23,08% – Запорізького району. Найчисельніші за кількістю місцевих мешканців такі 

села: Володимирівське – 2081, Відрадне – 1424, Широке – 1205, Лукашеве – 1203, 

Августинівка – 962, Сонячне – 836. Десять сіл мають населення менше 100 осіб:  Гурського, 

Петропавлівка, Новоселище, Придніпровське, Нововознесенівка, Івангород, Лемешинське, 

Водяне, Новодніпровка, Привільне. В інших населених пунктах громади проживають від 100 

до 700 осіб. 

 

2.2. Природно-географічні та кліматичні умови. 

 

Загальна площа Широківської ОТГ – 36053 га., з яких землі водного фонду громади 

складають 197 га, землі лісового фонду – 752 га (Хортицьке лісництво ДП «Запорізького 

лісомисливського господарства» сільськогосподарські землі – 31594 га., землі природно – 

заповідного фонду – 468,2 га., землі під забудовою – 1593 га. 

Територія становить собою плоску безстічну рівнину з великою кількістю подів. Ґрунти 

– переважно чорноземи південні малогумусні на легкоглинистих лесах (65% загальної площі). 

У межах громади розташовані ландшафтні заказники місцевого значення, загальна площа 

яких становить 282,2 га, а також комплексна пам’ятка природи, Балка Лукашева, площею 

46 га. Клімат помірно континентальний, із засушливим літом і малосніжною, переважно 

теплою зимою.  

Географічне розташування надає Широківській громаді низку транспортних і 

логістичних переваг: наявність транспортного сполучення між населеними пунктами громади 

та обласним центром (м. Запоріжжя); близькість розташування двох міжнародних аеропортів 

(у м. Запоріжжі та м. Дніпрі); крім того, через територію громади проходить автошлях 

національного значення Н-08 Бориспіль-Запоріжжя.  
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Транспортна мережа загального користування:  320 км, з яких автомобільних доріг 

місцевого і державного значення - 70 км, обласного значення – 40 км. 

 

2.3.  Соціальний капітал. 

 

Працездатне населення громади становить 55,7% мешканців; середній показник 

зареєстрованого безробіття по селах – 29,4%. Сільське господарство залишається домінуючою 

сферою зайнятості та охоплює понад 1400 осіб (40% працевлаштованого населення). Високі 

показники зайнятості (від 100 до 300 осіб) зберігаються за такими видами діяльності: 

транспорт, торгівля, місцеве самоврядування побутове обслуговування. 

Об’єднання громади сприяло активізації місцевого населення. Впродовж 2017 року 

зареєстровано громадську організацію «Учасників АТО Широківської ОТГ «З Україною в 

серці»; створено Молодіжну раду, до якої входять 24 представники з 6 загальноосвітніх 

навчальних закладів Широківської громади, а також Раду Сеньйорів, яка об’єднує 28 делегатів 

від усіх 28 сіл. Активно створюються вуличні комітети – в селах Зеленопілля, Надія, Ручаївка, 

Сонячне, Широке (загалом більше 20 вуличних комітетів, офіційно зареєстрованих відповідно 

до Закону України «Про самоорганізації населення»). 

Для ефективної реалізації молодіжної політики, а також для активізації неформальної 

освіти та профорієнтаційної роботи серед учнів у селі Широке створено молодіжний хаб Space 

HUB. Втілення проекту стало можливим завдяки фінансовій підтримці Німецького товариства 

міжнародного співробітництва GIZ. 

Для активізації участі громадян у прийнятті рішень місцевого значення та забезпечення 

прозорості й відкритості органу місцевого самоврядування в 2018 році прийнято Положення 

про громадський бюджет Широківської сільської ради. Разом з тим ОТГ долучилась до 

проекту «Громадський бюджет на сході України – інтеграція заради розвитку», що 

реалізується Фундацією українсько-польської співпраці PAUCI. 

 

2.4. Соціальна інфраструктура. 

 

Заклади освіти. Для забезпечення повної загальної середньої освіти на території 

громади працюють 6 шкіл (у т.ч. 2 в складі навчально-виховних комплексів), у яких 

навчаються 779 учнів: Августинівська, Відраднівська, Володимирівська, Широківська 

загальноосвтіні школи, Лукашівський навчально-виховний комплекс і Петропільський 

опорний заклад загальної середньої освіти. Середній показник наповненості навчальних 

закладів становить 46,2% (найвищий показник – Лукашівський НВК, 83,3%; найнижчий – 

Августинівська ЗОШ, 14,4%).  

Для забезпечення умов здобуття освіти та всебічного розвитку дітей з особливими 

потребами на базі Петропільського опорного закладу загальної середньої освіти діють два 

класи інклюзивного навчання (для школярів) і одна інклюзивна група для дітей раннього віку. 

У квітні 2018 р. в межах програми «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» благодійного 

фонду Петра Порошенка та за сприяння Запорізької облдержадміністрації на базі закладу 

відбулось відкриття медіатеки – інтерактивного та мультимедійного центру в поєднанні з 

книжковим фондом для навчання та розвитку школярів. 

У чотирьох селах громади також діють заклади дошкільної освіти: Августинівський, 

Відрадненський, Володимирівський та Широківський КЗДО. Рівень охоплення дітей 3–5 років 

дошкільними навчальними закладами в 2017 році становив 46% (загальна кількість 

вихованців – 354 дитини).  

У листопаді 2017 року затверджено Програму розвитку освіти Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької області на 2017–2020 роки. 

Медичні установи. Для якісного надання медичних послуг населенню в Широківській 

громаді працює комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Сімейний лікар». Йому підпорядковані 5 амбулаторій загальної практики – 
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сімейної медицини (Відрадненська, Володимирівська, Лукашівська, Петропільська, а також 

амбулаторія №1 загальної практики-сімейної медицини в м. Запоріжжі); 2 фельдшерсько-

акушерські пункти (Августинівський, Широківський); 7 фельдшерських пукнтів (у селах 

Веселе, Дніпрельстан, Зеленопілля, Малишівка, Привільне, Привітне, Ручаївка). Зазначені 

структурні підрозділи комунального підприємства разом обслуговують 12 626 осіб, з яких 10 

556 – дорослих, 2070 – дітей. 

Наприкінці березня 2018 року КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Сімейний лікар» отримало ліцензію Міністерства охорони здоров’я на медичну практику. 

Затверджена Програма розвитку охорони здоров’я мешканців Широківської сільської 

ради охоплює 2018–2023 роки. 

Заклади культури. Широківська громада має досить розвинену мережу культурних 

закладів, зокрема 6 сільських будинків культури та клубів (Августинівський, Веселівський, 

Відрадненський, Лукашівський, Ручаївський, Широківський ) та 6 бібліотек (у селах 

Августиніка, Веселе, Відрадне, Володимирівське, Зеленопілля, Широке), при яких діють 23 

гуртки та секції різного творчого спрямування – вокальні, театральні, танцювальні, 

літературні та художні. При Лукашівській сільській бібліотеці працює музей на громадських 

засадах. На базі Широківського будинку культури діє молодіжний Space HUB. Водночас 

більшість будівель сільських закладів культури потребує капітального або косметичного 

ремонту, підключення систем опалення, водопостачання та водовідведення.  

Для координації розвитку культурної, спортивної та туристичної сфер Широківської 

громади, забезпечення змістовного дозвілля різних категорій населення, а також реалізації 

молодіжної та сімейної політики створено профільну комунальну установу «Центр культури 

та дозвілля, сім’ї, молоді, спорту та туризму» Широківської сільської ради; затверджено 

Програму розвитку культури та дозвілля, сім’ї та молоді, спорту і туризму на 2018–2023 роки. 

Соціальний захист. Соціальні послуги мешканцям надає комунальна установа «Центр 

соціальних послуг Широківської громади», у штатному розписі якої визначено такі 

відділення: допомоги вдома; соціальної допомоги сім`ям, дітям, молоді та учасникам АТО; по 

роботі з людьми похилого віку та людьми з особливими потребами. 

Затверджено Програму соціального захисту населення, а також Комплексну програму з 

оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми 

на 2018–2021 роки. Крім того, в 2018 році в рамках проекту «Підтримка територіальних 

громад України у зв‘язку зі збільшенням кількості ВПО» Німецького товариства 

міжнародного співробітництва GIZ GmbH у Широківській ОТГ було проведено дослідження 

потреб місцевих мешканців у соціальних послугах. У ході опитування визначено, що 

найбільш соціально незахищеними групами населення в громаді є: літні люди (74,4 % 

відповідей), люди з обмеженою фізичною активністю (48,6 %) та діти з інвалідністю (43%). 

Водночас серед найважливіших соціальних проблем названі: дорогі медикаменти, відсутність 

спеціального обладнання для обстеження або реабілітації та відсутність доріг, тротуарів і 

будівель, доступних для людей з інвалідністю. Ці та інші дані будуть враховані при розробці 

Стратегії розвитку соціальних послуг.  

Комунальні послуги. Розвиток благоустрою та санітарне утримання території, 

організований збір і вивезення побутових та інших відходів, надання комунальних послуг 

населенню забезпечує комунальне підприємство «Благводсервіс Широківської громади» 

Широківської сільської ради.  

На території всіх населених пунктів, підпорядкованих Широківській сільській раді, 

громади та поза ними діють «Правила благоустрою території Широківської сільської ОТГ», 

що регулюють відносини в галузі благоустрою території, визначають комплекс заходів, 

необхідних для забезпечення чистоти та порядку в громаді.  

Крім того, у галузях будівництва, архітектури та земельних відносин працюють: 

комунальне підприємство «Привітне», «Лукашівське», «ВКС», спеціалізоване комунальне 

підприємство «Об’єднана житлово-комунальна, побутова та ритуальна служба», житлово-

експлуатаційне комунальне підприємство «Альтернатива». 
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2.5. Економічний розвиток. 

 

Економічний потенціал громади забезпечують сільськогосподарські підприємства, 

фермерські господарства, промислові та інші підприємства. Сільськогосподарські 

підприємства задіяні переважно в рослинництві (80%). Основні галузі – вирощування 

зернових (озима пшениця, ячмінь (ярий та озимий), кукурудза, просо), вирощування олійних 

культур (соняшник, ріпак озимий, льон, гірчиця), овочівництво (овочі закритого ґрунту: 

помідори, капуста, буряки столові). 

У користуванні сільськогосподарських підприємств перебуває близько 16 561 га землі 

(45,93% загальної площі земель громади). Крім того, селянські (фермерські) господарства 

займають 3 321,02 га, особисті підсобні господарства – близько 871 га; близько 1342 га 

відведено під ділянки для товарного сільськогосподарського виробництва, 659,8 га – під 

ділянки для садівництва та 1 394,5 – присадибні ділянки. 

Серед провідних сільськогосподарських підприємств, що працюють на території 

Широківської громади: ТОВ «Александр-агро», ТОВ «Сонячне 2007», ТОВ «НАІ», ТОВ 

«Оріс-нива», ПП «АФ «Славутич», ФГ Марія».  

Промисловий потенціал представлений підприємствами харчової та переробної галузей 

(20%), машинобудування (20%), виробництва будівельних матеріалів, виробництва та 

розподілу електроенергії та інші. Найбільші підприємства: ПП «ЕЛТІЗ» (виробництво 

трансформаторів, електрореакторів, дросерів) та «Виробничо-комерційна фірма «Берегиня» 

(виготовлення меблів), ТОВ «Еліз» (трансформатори) та «Металоінвест» (будівельні 

металоконструкції). Загалом у користуванні промислових підприємств перебуває близько 

128,35 га землі громади.  

Торговельні послуги на території громади надають 62 торгові точки, у тому числі 48 

магазинів, 4 АЗС. 

Для стимулювання розвитку місцевого підприємництва започатковані зустрічі 

представників органів місцевого самоврядування та підприємців у форматі «Бізнес-діалогів». 

У першому заході, що відбувся в березні 2018 року, взяли участь понад 25 підприємців і 

фермерів, що ведуть свою діяльність на території громади. 

 

2.6. Туристичний потенціал. 

 

Широківська громада має значний туристичний потенціал, що обумовлений природною 

багатоманітністю, наявністю пам’яток історії, археології та архітектури, а також зручним 

географічним розташуванням.  

На території громади розміщуються ландшафтні заказники місцевого значення – об’єкти 

природно – заповідного фонду: «Балка Хуторська» (на північ від села Сонячне, площа – 7 га), 

«Балка Гадюча» та «Володимирівський заказник» (біля села Володимирівське, 16,8 га і 18 га, 

відповідно), «Балка Малишевська» (на схід від с. Малишівка, 49 га), «Томаківський заказник» 

та «Балка Ручаївська» (в околицях с. Ручаївка, 78,8 га та 112,6 га, відповідно). «Балка 

Лукашева» біля с. Малишівка має статус комплексної пам’ятки природи місцевого значення 

(загальна площа – 46 га).  

У межах громади діють два об’єкти зеленого туризму – центр зеленого туризму 

«AQUAZOO–Петрополь» і фермерське господарство «Широкий простір 2008». Кемпінги та 

будинки відпочинку займають 109 га. Розвиток зеленого туризму та зон відпочинку, а також 

будівництво закладів об’єктів відпочинку й оздоровлення є одним з пріоритетних напрямів 

для залучення інвестицій. 

 

 

2.7. Інвестиційний розвиток території  
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Широківська сільська рада провадить активну інвестиційну діяльність. За 2016–2017 рр. 

було підготовлено та подано на різноманітні конкурси грантової підтримки та міжнародної 

технічної допомоги понад 50 проектних заявок. Загальний обсяг залучених коштів – понад 1,5 

млн. гривень.  

Станом на травень 2018 року в Широківській громаді були реалізовані та/або 

реалізуються проекти за сприяння таких міжнародних організацій, як Німецьке товариство 

міжнародного співробітництва GIZ GmbH, National Endowment for Democracy, Агентство 

США з міжнародного розвитку USAІD, Фонд «Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych», IREX 

(Рада міжнародних наукових досліджень та обмін), Фундація українсько-польської співпраці 

PAUCI. Серед партнерів громади – професійні спільноти та неурядові організації, зокрема 

Асоціація міст України, запорізький ВП «Центр розвитку місцевого самоврядування», 

благодійний фонд «Менонітський центр», запорізька міська молодіжна громадська 

організація «СТЕП», ГО «Міський центр допомоги».  

З метою сприяння проектно-інвестиційній діяльності, пошуку потенційних партнерів і 

розвитку економічного потенціалу громади наприкінці 2017 року створено профільну 

комунальну установу «Агенція розвитку Широківської громади». Крім того, Агенція 

проводить моніторингову роботу щодо виявлення ділянок на вільних територіях громади для 

реалізації інвестиційних проектів. 

У межах проекту «Рівний рівному» Робочої групи Комітету регіонів ЄС – Україна з 

питань децентралізації Широківська ОТГ співпрацює з німецькою громадою Барлебен у сфері 

розвитку малого та середнього бізнесу.  

 

3. SWOT-аналіз, порівняльні переваги, виклики та ризики.  
 

SWOT-аналіз Широківської об’єднаної територіальної громади проведений на 

засіданні робочої групи, виходячи з напрацювань, які отримані під час 8 зустрічей з 

мешканцями громади та попереднього соціологічного дослідження. В результаті були 

визначені наявні сильні й слабкі сторони громади як об’єкта стратегічного планування, а 

також виявлені основні зовнішні можливості та загрози, які з найбільшою вірогідністю 

можуть вплинути на реалізацію Стратегії і розвиток громади у період до 2022 року. 

Результати SWOT-аналізу подаються у наведених нижче таблицях. 
 

SWOT-аналіз 
Таблиця 3.1 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Наявна база даних нерухомого майна 

(комунальне, приватне, комерційне), яке може 

бути потенційно продане або передане в 

оренду. 
Наявність земель промислового та 

комерційного призначення за межами 

населених пунктів для залучення інвестицій. 
Впроваджене централізоване вивезення ТПВ. 
Централізоване водопостачання в окремих 

населених пунктах. 
Молодь ототожнює себе з рідною громадою, 

готова брати активну участь в суспільному 

житті. 
Збалансоване розподілення наявних закладів 

соціально-гуманітарної сфери по території 

ОТГ. 

Відсутні генеральні плани більшості населених 

пунктів. 

Переважно незадовільний стан дорожньої 

інфраструктури, відсутність велоінфраструктури. 

Значна кількість приватних будинків покинуті, 

виключені з обігу. 

Недостатнє зовнішнє освітлення населених пунктів. 

Значна частина мереж водопостачання та 

водовідведення має великий знос, що призводить до 

аварійного припинення послуг. 

Високий ступінь зносу комунальної виробничої 

інфраструктури, загальний незадовільний стан 

інженерних мереж. 
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Сильні сторони Слабкі сторони 

На території громади розташовані визначні 

історичні місця, культурна (археологічна та 

ін.) спадщина різних часів. 
Велика кількість малих та середніх 

підприємств (у порівнянні з іншими 

сільськими ОТГ), готовність бізнесу до 

діалогу. 
Наявність комунальних установ: агенція 

розвитку, центр культури і дозвілля, центр 

соціальних послуг. 
Працює власний Центр надання 

адміністративних послуг. 
Активне використання Інтернету для 

комунікації з мешканцями. 
Власна щомісячна газета для інформування 

мешканців, які не користуються електронними 

засобами інформації. 
Систематичні заходи з соціальної 

згуртованості населення, які проводяться 

місцевою владою у різних населених пунктах. 
Реальна зацікавленість керівництва ОМС у 

розвитку громади. 
Досвід співпраці з програмами і проектами 

міжнародної технічної допомоги. 
 

Низька правова свідомість населення щодо охорони 

довкілля призводить до стихійних сміттєзвалищ, 

ускладнює збирання і вивезення ТПВ. 

Відсутність системи роздільного збирання, 

сортування та переробки ТПВ. 

Низька якість питної води, зокрема через техногенне 

навантаження (розміщення відходів тощо). 

Недостатнє запровадження енергозберігаючих 

технологій. 

Негативний демографічний баланс (старіння 

населення, міграція молоді). 

Високий рівень злочинності (у т.ч. на ґрунті 

пияцтва, безробіття). 

Значна частина населення є суспільно пасивною, не 

підтримує зміни в громаді. 

Високий рівень безробіття. 

Відтік кваліфікованого персоналу через відсутність 

робочих місць та професійних перспектив, дефіцит 

кадрів на існуючих підприємствах, низький рівень 

профорієнтаційної роботи серед молоді.  

Відсутні можливості змістовного дозвілля для 

різних цільових груп. 

Застаріла матеріально-технічна база і надмірна 

вартість утримання закладів культурно-освітньої та 

соціальної сфер. 

Низький рівень кваліфікації вчителів (історії, 

іноземних мов, правознавства та ін.). 

Недостатність закладів дошкільної освіти. 

Низька якість медичного обслуговування. 

Обмеженість та невисока якість соціальних послуг, 

відсутність мобільних соціальних послуг та 

безбар’єрного доступу. 

Віддаленість частини адміністративних установ від 

окремих населених пунктів, складність логістики. 

Відсутність системи муніципального маркетингу. 

Обмежена міжсекторна взаємодія (влада-бізнес-

громада) та міжгалузева кооперація.  

Наявний кадровий потенціал і система внутрішньої 

взаємодії не повною мірою відповідають актуальним 

потребам в управлінні громадою.  

Відсутність стратегії та інфраструктури підтримки 

малого і середнього бізнесу. 

Відсутність туристичної інфраструктури і системної 

роботи із залучення туристів. 

Монополізація місцевого ринку продуктів 

харчування, незбалансованість пропозиції товарів за 

ціною/якістю. 

 

 

  



 9 

Можливості Загрози 

Оптимізація системи отримання дозволів і 

погоджень на законодавчому рівні. 

Реформування земельного законодавства – 

більші повноваження для громад в питаннях 

розпорядження землями. 

Лібералізація ринку землі, дозвіл на вільний 

продаж земель сільськогосподарського 

призначення. 

Бюджетна підтримка об‘єднаних громад. 

Державна підтримка запровадження новітніх 

технологій з енергозбереження та в інших 

сферах.  

Приватно-державне (приватно-комунальне) 

партнерство. 

Сприятливі природні умови для розвитку 

«зеленої» енергетики. 

Відносно сприятлива екологічна ситуація на 

території громади. 

Географічне розміщення громади на кордоні 

двох областей, на перехресті шляхів та зручній 

відстані від обласних центрів (Запоріжжя, 

Дніпро). 

Наявність на території громади 40 км 

берегової лінії р. Дніпро. 

Близькість розташування до двох міжнародних 

аеропортів (Запоріжжя, Дніпро). 

Передача нерухомого майна з невідомими 

власниками у власність громади. 

Зростання попиту на продовольство на 

світових ринках, розвиток АПК країни.  

Зростання попиту на енергозберігаючі 

технології, нетрадиційні види і джерела 

енергії, зокрема на основі відходів 

сільгоспвиробництва. 

Доступність швидкісного Інтернету для 

впровадження сучасних технологій та 

розвитку ІТ-бізнесу на території громади. 

Можливість залучення кадрів та підвищення 

кваліфікації кадрів у м. Запоріжжі. 

Продовження реалізації в Україні проектів 

міжнародної технічної допомоги. 

Менторство, міжмуніципальна співпраця з 

більш досвідченими ОТГ. 

Корупція, несправедливий перерозподіл ресурсів. 

Обмеження фінансування регіону, який не є 

пріоритетним для центру. 

Близькість зони військового конфлікту. 

Недосконале законодавство та можливі негативні 

його зміни (обмеження повноважень ОМС тощо). 

Збільшення податкового навантаження на суб’єкти 

господарювання, особливо на малий бізнес. 

Зміни релевантного політичного курсу після 

можливих виборів Президента України, 

парламентських і місцевих виборів (політика 

реформ, децентралізація тощо). 

Поганий стан дорожньої інфраструктури, яка не 

підпорядкована громаді (обласного, 

міжрегіонального, державного значення). 

Відсутність права комунальної власності на мережі 

зовнішнього освітлення, що ускладнює 

модернізацію, ремонт і технічне обслуговування. 

Техногенне навантаження та можливі негативні 

довгострокові екологічні наслідки через введення в 

експлуатацію полігону ТПВ-3, який розташований 

на території громади. 

Низький рівень заробітної плати і низька 

платоспроможність населення.  

Тіньова зайнятість населення, тіньова оплата праці. 

Несприятливий інвестиційний клімат на 

національному та регіональному рівнях. 

Подорожчання енергоносіїв та пального. 

Погіршення макроекономічних показників в 

Україні, у т.ч. через поглиблення міжнародної 

економічної кризи. 

Висока вартість кредитних ресурсів, обмеженість 

джерел залучення фінансування для 

сільгоспвиробників. 

Системні ускладнення при стягненні податків на 

землю з великих підприємств. 

Скорочення обсягів грантової та пільгової кредитної 

допомоги Україні, скорочення грантового 

фінансування для потреб ОТГ. 

Результати SWOT-аналізу свідчать про те, що станом на початок реалізації Стратегії 

громада матиме певну перевагу слабких сторін над сильними, але при цьому зовнішні 

можливості для розвитку в цілому переважають над загрозами. Завданням стратегічного  

планування в цій частині є ефективне використання зовнішніх можливостей для підтримки 

власних сильних сторін і зменшення слабких сторін (порівняльні переваги та виклики) і 

запобігання загрозам, які посилюють слабкі сторони громади, одночасно зменшуючи 

сильні сторони (ризики). 
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ПЕРЕВАГИ 

Таблиця 3.2 

 

 

 

 

Можливості   

Сильні сторони 

Оптимізація системи отримання дозволів і 

погоджень на законодавчому рівні. 

Реформування земельного законодавства 

– більші повноваження для громад в 

питаннях розпорядження землями. 

Лібералізація ринку землі, дозвіл на 

вільний продаж земель 

сільськогосподарського призначення. 

Бюджетна підтримка об‘єднаних громад. 

Державна підтримка запровадження 

новітніх технологій з енергозбереження та 

в інших сферах.  

Приватно-державне (приватно-

комунальне) партнерство. 

Сприятливі природні умови для розвитку 

«зеленої» енергетики. 

Відносно сприятлива екологічна ситуація 

на території громади. 

Географічне розміщення громади на 

кордоні двох областей, на перехресті 

шляхів та зручній відстані від обласних 

центрів (Запоріжжя, Дніпро). 

Наявність на території громади 40 км 

берегової лінії р. Дніпро. 

Близькість розташування до двох 

міжнародних аеропортів (Запоріжжя, 

Дніпро). 

Передача нерухомого майна з невідомими 

власниками у власність громади. 

Зростання попиту на продовольство на 

світових ринках, розвиток АПК країни.  

Зростання попиту на енергозберігаючі 

технології, нетрадиційні види і джерела 

енергії, зокрема на основі відходів 

сільгоспвиробництва. 

Доступність швидкісного Інтернету для 

впровадження сучасних технологій та 

розвитку ІТ-бізнесу на території громади. 

Можливість залучення кадрів та 

підвищення кваліфікації кадрів у м. 

Запоріжжі. 

Продовження реалізації в Україні проектів 

міжнародної технічної допомоги. 

Менторство, міжмуніципальна співпраця з 

більш досвідченими ОТГ. 

Наявна база даних нерухомого майна 

(комунальне, приватне, комерційне), яке може 

бути потенційно продане або передане в 

оренду. 
Наявність земель промислового та 

комерційного призначення за межами 

населених пунктів для залучення інвестицій. 
Впроваджене централізоване вивезення ТПВ. 
Централізоване водопостачання в окремих 

населених пунктах. 
Молодь ототожнює себе з рідною громадою, 

готова брати активну участь в суспільному 

житті. 
Збалансоване розподілення наявних закладів 

соціально-гуманітарної сфери по території 

ОТГ. 
На території громади розташовані визначні 

історичні місця, культурна (археологічна та ін.) 

спадщина різних часів. 
Велика кількість малих та середніх 

підприємств (у порівнянні з іншими 

сільськими ОТГ), готовність бізнесу до 

діалогу. 
Наявність комунальних установ: агенція 

розвитку, центр культури і дозвілля, центр 

соціальних послуг. 
Працює власний Центр надання 

адміністративних послуг. 
Активне використання Інтернету для 

комунікації з мешканцями. 
Власна щомісячна газета для інформування 

мешканців, які не користуються електронними 

засобами інформації. 
Систематичні заходи з соціальної 

згуртованості населення, які проводяться 

місцевою владою у різних населених пунктах. 
Реальна зацікавленість керівництва ОМС у 

розвитку громади. 
Досвід співпраці з програмами і проектами 

міжнародної технічної допомоги. 
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ВИКЛИКИ  

Таблиця 3.3 

Слабкі сторони  Можливості 

Відсутні генеральні плани більшості 

населених пунктів. 

Переважно незадовільний стан дорожньої 

інфраструктури, відсутність 

велоінфраструктури. 

Значна кількість приватних будинків 

покинуті, виключені з обігу. 

Недостатнє зовнішнє освітлення населених 

пунктів. 

Значна частина мереж водопостачання та 

водовідведення має великий знос, що 

призводить до аварійного припинення послуг. 

Високий ступінь зносу комунальної 

виробничої інфраструктури, загальний 

незадовільний стан інженерних мереж. 

Низька правова свідомість населення щодо 

охорони довкілля призводить до стихійних 

сміттєзвалищ, ускладнює збирання і 

вивезення ТПВ. 

Відсутність системи роздільного збирання, 

сортування та переробки ТПВ. 

Низька якість питної води, зокрема через 

техногенне навантаження (розміщення 

відходів тощо). 

Недостатнє запровадження 

енергозберігаючих технологій. 

Негативний демографічний баланс (старіння 

населення, міграція молоді). 

Високий рівень злочинності (у т.ч. на ґрунті 

пияцтва, безробіття). 

Значна частина населення є суспільно 

пасивною, не підтримує зміни в громаді. 

Високий рівень безробіття. 

Відтік кваліфікованого персоналу через 

відсутність робочих місць та професійних 

перспектив, дефіцит кадрів на існуючих 

підприємствах, низький рівень 

профорієнтаційної роботи серед молоді.  

Відсутні можливості змістовного дозвілля для 

різних цільових груп. 

Застаріла матеріально-технічна база і 

надмірна вартість утримання закладів 

культурно-освітньої та соціальної сфер. 

Низький рівень кваліфікації вчителів (історії, 

іноземних мов, правознавства та ін.). 

Недостатність закладів дошкільної освіти. 

Низька якість медичного обслуговування. 

 Оптимізація системи отримання дозволів і 

погоджень на законодавчому рівні. 

Реформування земельного законодавства 

– більші повноваження для громад в 

питаннях розпорядження землями. 

Лібералізація ринку землі, дозвіл на 

вільний продаж земель 

сільськогосподарського призначення. 

Бюджетна підтримка об‘єднаних громад. 

Державна підтримка запровадження 

новітніх технологій з енергозбереження та 

в інших сферах.  

Приватно-державне (приватно-

комунальне) партнерство. 

Сприятливі природні умови для розвитку 

«зеленої» енергетики. 

Відносно сприятлива екологічна ситуація 

на території громади. 

Географічне розміщення громади на 

кордоні двох областей, на перехресті 

шляхів та зручній відстані від обласних 

центрів (Запоріжжя, Дніпро). 

Наявність на території громади 40 км 

берегової лінії р. Дніпро. 

Близькість розташування до двох 

міжнародних аеропортів (Запоріжжя, 

Дніпро). 

Передача нерухомого майна з невідомими 

власниками у власність громади. 

Зростання попиту на продовольство на 

світових ринках, розвиток АПК країни.  

Зростання попиту на енергозберігаючі 

технології, нетрадиційні види і джерела 

енергії, зокрема на основі відходів 

сільгоспвиробництва. 

Доступність швидкісного Інтернету для 

впровадження сучасних технологій та 

розвитку ІТ-бізнесу на території громади. 

Можливість залучення кадрів та 

підвищення кваліфікації кадрів у м. 

Запоріжжі. 

Продовження реалізації в Україні проектів 

міжнародної технічної допомоги. 

Менторство, міжмуніципальна співпраця з 

більш досвідченими ОТГ. 
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Обмеженість та невисока якість соціальних 

послуг, відсутність мобільних соціальних 

послуг та безбар’єрного доступу. 

Віддаленість частини адміністративних 

установ від окремих населених пунктів, 

складність логістики. 

Відсутність системи муніципального 

маркетингу. 

Обмежена міжсекторна взаємодія (влада-

бізнес-громада) та міжгалузева кооперація.  

Наявний кадровий потенціал і система 

внутрішньої взаємодії не повною мірою 

відповідають актуальним потребам в 

управлінні громадою.  

Відсутність стратегії та інфраструктури 

підтримки малого і середнього бізнесу. 

Відсутність туристичної інфраструктури і 

системної роботи із залучення туристів. 

Монополізація місцевого ринку продуктів 

харчування, незбалансованість пропозиції 

товарів за ціною/якістю. 
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РИЗИКИ  

Таблиця 3.4 

Слабкі сторони  Загрози 

Відсутні генеральні плани більшості 

населених пунктів. 

Переважно незадовільний стан дорожньої 

інфраструктури, відсутність 

велоінфраструктури. 

Значна кількість приватних будинків 

покинуті, виключені з обігу. 

Недостатнє зовнішнє освітлення населених 

пунктів. 

Значна частина мереж водопостачання та 

водовідведення має великий знос, що 

призводить до аварійного припинення послуг. 

Високий ступінь зносу комунальної 

виробничої інфраструктури, загальний 

незадовільний стан інженерних мереж. 

Низька правова свідомість населення щодо 

охорони довкілля призводить до стихійних 

сміттєзвалищ, ускладнює збирання і 

вивезення ТПВ. 

Відсутність системи роздільного збирання, 

сортування та переробки ТПВ. 

Низька якість питної води, зокрема через 

техногенне навантаження (розміщення 

відходів тощо). 

Недостатнє запровадження енергозберігаючих 

технологій. 

Негативний демографічний баланс (старіння 

населення, міграція молоді). 

Високий рівень злочинності (у т.ч. на ґрунті 

пияцтва, безробіття). 

Значна частина населення є суспільно 

пасивною, не підтримує зміни в громаді. 

Високий рівень безробіття. 

Відтік кваліфікованого персоналу через 

відсутність робочих місць та професійних 

перспектив, дефіцит кадрів на існуючих 

підприємствах, низький рівень 

профорієнтаційної роботи серед молоді.  

Відсутні можливості змістовного дозвілля для 

різних цільових груп. 

Застаріла матеріально-технічна база і 

надмірна вартість утримання закладів 

культурно-освітньої та соціальної сфер. 

Низький рівень кваліфікації вчителів (історії, 

іноземних мов, правознавства та ін.). 

Недостатність закладів дошкільної освіти. 

Низька якість медичного обслуговування. 

 Корупція, несправедливий перерозподіл 

ресурсів. 

Обмеження фінансування регіону, який 

не є пріоритетним для центру. 

Близькість зони військового конфлікту. 

Недосконале законодавство та можливі 

негативні його зміни (обмеження 

повноважень ОМС тощо). 

Збільшення податкового навантаження на 

суб’єкти господарювання, особливо на 

малий бізнес. 

Зміни релевантного політичного курсу 

після можливих виборів Президента 

України, парламентських і місцевих 

виборів (політика реформ, 

децентралізація тощо). 

Поганий стан дорожньої інфраструктури, 

яка не підпорядкована громаді 

(обласного, міжрегіонального, 

державного значення). 

Відсутність права комунальної власності 

на мережі зовнішнього освітлення, що 

ускладнює модернізацію, ремонт і 

технічне обслуговування. 

Техногенне навантаження та можливі 

негативні довгострокові екологічні 

наслідки через введення в експлуатацію 

полігону ТПВ-3, який розташований на 

території громади. 

Низький рівень заробітної плати і низька 

платоспроможність населення.  

Тіньова зайнятість населення, тіньова 

оплата праці. 

Несприятливий інвестиційний клімат на 

національному та регіональному рівнях. 

Подорожчання енергоносіїв та пального. 

Погіршення макроекономічних 

показників в Україні, у т.ч. через 

поглиблення міжнародної економічної 

кризи. 

Висока вартість кредитних ресурсів, 

обмеженість джерел залучення 

фінансування для сільгоспвиробників. 

Системні ускладнення при стягненні 

податків на землю з великих підприємств. 
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Обмеженість та невисока якість соціальних 

послуг, відсутність мобільних соціальних 

послуг та безбар’єрного доступу. 

Віддаленість частини адміністративних 

установ від окремих населених пунктів, 

складність логістики. 

Відсутність системи муніципального 

маркетингу. 

Обмежена міжсекторна взаємодія (влада-

бізнес-громада) та міжгалузева кооперація.  

Наявний кадровий потенціал і система 

внутрішньої взаємодії не повною мірою 

відповідають актуальним потребам в 

управлінні громадою.  

Відсутність стратегії та інфраструктури 

підтримки малого і середнього бізнесу. 

Відсутність туристичної інфраструктури і 

системної роботи із залучення туристів. 

Монополізація місцевого ринку продуктів 

харчування, незбалансованість пропозиції 

товарів за ціною/якістю. 

 

Скорочення обсягів грантової та пільгової 

кредитної допомоги Україні, скорочення 

грантового фінансування для потреб ОТГ. 

 

Результати SWOT-аналізу, співставлення сильних сторін і можливостей, слабких сторін і 

можливостей, слабких сторін і загроз визначають порівняльні переваги, ключові виклики та 

ризики, які враховані під час розроблення цієї Стратегії. 

 

Порівняльні переваги 
 

1. Близькість до обласного центру, що надає можливість користуватись додатковими 

ресурсами (залучення фахівців, інформаційні та інші сервіси тощо). 

2. Логістична зручність розташування громади (проходження через територію громади 

автомагістралі Бориспіль-Запоріжжя, відносна близькість до м.Дніпро, до транспортних 

розв’язок у напрямках Південь-Північ, Схід-Захід). 

3. Наявність узбережжя Дніпра протяжністю 40 км (потенціал для розвитку поливного і 

тепличного сільгоспвиробництва; розвитку туристично-рекреаційної сфери та ін.). 

4. Наявність земельних ділянок та інших умов для реалізації інноваційних проектів. 

5. Відносна екологічна безпечність стану більшості природних ресурсів, наявних на 

території громади. 

6. Збережена базова соціальна інфраструктура (дошкільні заклади, школи, ФАП, 

бібліотеки тощо) в основних населених пунктах, які розподілені по території громади. 

7. Відкритість керівництва і громадського активу до співпраці на регіональному, 

національному та міжнародному рівнях. 

8. Досвід участі у грантових програмах та інших партнерських проектах. 

9. Активна інформаційна і промоційна діяльність громади (сайти, сторінки у соціальних 

мережах, регулярні публікації тощо). 

10. Створена спеціалізована комунальна установа – Агенція розвитку Широківської 

громади. 

 

Виклики  
 

1. Диференціація джерел надходження коштів до бюджету громади, посилення 

фінансової спроможності громади. 
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2. Детінізація бізнесу, легалізація заробітної плати та збільшення надходжень податків 

від наявних суб’єктів господарювання. 

3. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, реєстрації й діяльності нових 

суб’єктів підприємницької діяльності на території громади.  

4. Підвищення інвестиційної привабливості території громади для системних інвесторів, 

інноваційних (високотехнологічних) виробництв. 

5. Ефективне розпорядження земельними ділянками – на території і за межами населених 

пунктів. 

6. Створення нових робочих місць у виробничих та невиробничих галузях економіки. 

7. Посилення економічної спроможності і соціальної активності самозайнятого населення 

громади. 

8. Формування сучасної дорожньої та супутньої інфраструктури, спрощення комунікацій 

між селами громади. 

9. Покращення благоустрою і побутового комфорту на території сіл. 

10. Оновлення і забезпечення безперебійної роботи інженерних мереж і комунікацій, у т.ч. 

магістральних (шляхом посилення співпраці з власниками і розпорядниками ресурсів).  

11. Забезпечення доступності муніципальних, комунальних, соціальних (у т.ч. освітніх, 

медичних), адміністративних послуг, не залежно від місця проживання та соціально-

гендерних особливостей одержувачів. 

12. Створення умов для урізноманітнення культурного дозвілля, здорового способу життя, 

особистісного розвитку і творчої самореалізації мешканців громади. 

13. Впровадження повноцінної системи роздільного збирання, сортування, переробки та 

утилізації сміття у відповідності з чинним законодавством. 

14. Підвищення енергоефективності комунальних і приватних об’єктів інфраструктури, 

впровадження енергоощадливих і «зелених» технологій, відновлювальних джерел енергії. 

15. Збереження і розвиток людського капіталу, заохочення місцевої молоді до роботи та 

проживання на території громади. 

16. Підвищення ефективності та безпечності використання наявних природних ресурсів, 

рекреаційного і туристичного потенціалу громади. 

 

Ризики  
 

1. Системні корупційні ризики, які тягнуть за собою несправедливий розподіл коштів чи 

створюють перешкоди у розпорядженні ресурсами громади. 

2. Системні ризики, пов’язані з президентськими, парламентськими і місцевими 

виборами (мобілізація фінансових та адміністративних ресурсів, «замовні» інформаційні 

кампанії, можливі зміни політичного курсу та ін.). 

3. Близькість зони військового конфлікту та пов’язаних з цим обмежень, зокрема, щодо 

фінансування інфраструктурних проектів, інвестиційної діяльності. 

4. Скорочення обсягів грантової та пільгової кредитної підтримки, ускладнення доступу 

до зовнішніх фінансових та інших ресурсів. 

5. Погіршення макроекономічних показників, а також показників інвестиційної 

привабливості, легкості ведення бізнесу та інших – на національному рівні. 

6. Збільшення податкового навантаження (прямого чи прихованого) на суб’єктів 

підприємництва, перш за все – на малий і середній бізнес. 

7. Уповільнення реформи децентралізації, незбалансованість законодавства, зворотній 

перерозподіл повноважень між державою й органами місцевого самоврядування на 

національному чи регіональному рівні. 

8. Посилення конкуренції та підвищення якості життя у сусідніх громадах, що може 

спричинити додаткову міграцію населення. 
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9. Погіршення стану довкілля на території громади через збільшення техногенного 

навантаження  (забруднення р.Дніпро, експлуатація полігону ТПВ-3, нові небезпечні 

виробництва на сусідніх територіях тощо). 

10. Недостатній досвід муніципального управління, відсутність порозуміння та ефективної 

взаємодії між різними суб’єктами всередині громади, послаблення власного кадрового 

потенціалу. 

11. Подальше погіршення соціально-демографічних показників (старіння населення, 

зменшення частки осіб працездатного віку тощо). 

12. Відсутність підтримки діяльності органів місцевого самоврядування з боку мешканців 

громади, відсутність активної громадянської позиції, низька мотивація до співпраці. 
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4. Сценарії стратегічного розвитку.  
 

Під час розроблення Стратегії були проаналізовані три ймовірних сценарії розвитку 

громади, які базуються на вірогідності прояву та різному ступені впливу певних зовнішніх і 

внутрішніх чинників. 

Оптимістичний сценарій виходить з таких основних припущень: 

1. Реформа децентралізації відбуватиметься за сприятливих політичних та соціально-

економічних умов, без істотного впливу, зокрема, президентських, парламентських і місцевих 

виборів, які відбудуться протягом 2019-2020 років.  

2. Відбудеться швидка легалізація підприємницької діяльності і тіньової зайнятості на 

території громади, внаслідок чого місцевий бюджет отримає істотні додаткові надходження 

за різними видами податків і зборів, соціальних внесків. Стратегія отримає активну підтримку 

з боку платників податків та інших зацікавлених сторін. 

3. Буде лібералізований та упрозорений ринок землі і нерухомості, що сприятиме 

залученню громадою значних інвестиційних коштів, які дозволять розвинути нові галузі 

економіки та отримати відповідний соціальний ефект з підвищенням купівельної 

спроможності населення та загальної якості життя. 

4. Істотно зменшаться корупційні та інші ризики, які впливають на розподіл коштів 

державного та обласного бюджетів, цільових фондів та ін. 

5. За сприятливих обставин припиниться виконання операції об’єднаних сил на Сході 

України з відновленням державного суверенітету над всією територією Донецької і 

Луганської областей без істотного збільшення рівня злочинності у цих і прилеглих регіонах. 

6. Загальна макроекономічна ситуація в країні і тенденції соціально-економічного 

розвитку регіону будуть позитивними упродовж всього періоду реалізації Стратегії. 

Песимістичний сценарій виходить з таких основних припущень: 

1. Протягом часу реалізації Стратегії відбудеться значне погіршення макроекономічних 

показників. 

2. Політичні процеси в Україні (в т.ч. найближчі вибори) істотним і негативним для 

громади чином позначаться на розподілі бюджетних коштів, ухваленні рішень на різних 

рівнях, впровадженні державних і регіональних програм. 

3. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку не вирішуватимуться через 

зміну політичної кон’юнктури на місцевому, регіональному чи державному рівні. 

4. Реформа децентралізації припиниться або матиме стійку тенденцію до скорочення та 

обмеження прав і можливостей ОТГ щодо розпорядження місцевими ресурсами та 

фінансовими надходженнями. 

5. Стратегія не матиме підтримки серед населення громади, підприємців, керівників 

суб’єктів господарської діяльності, інших зацікавлених сторін. 

6. Збільшаться ризики та негативні впливи пов’язані з проведенням операції об’єднаних 

сил на Сході України (скорочення інвестицій, зростання злочинності, міграція населення). 

Базовий сценарій, покладений в основу цієї Стратегії, виходить з таких припущень: 

1. Загальна соціально-економічна ситуація залишиться достатньо стабільною з 

незначною тенденцією до покращення. 

2. Майбутні вибори істотним чином не вплинуть на ухвалення рішень щодо розподілу 

бюджетних коштів та на процеси ухвалення управлінських рішень на рівні громади. 

3. Військовий конфлікт на Сході України може зберегтись протягом всього часу 

реалізації Стратегії, але без істотної зміни впливу на інвестиційні, міграційні та інші процеси. 

4. Певною мірою збільшиться підтримка на території Запорізької області процесів 

регіонального та місцевого розвитку з боку проектів міжнародної технічної допомоги, хоча 

загалом цей фактор не варто вважати вирішальним для громади. 

5. Наявні тенденції щодо реформи децентралізації залишаться і будуть позитивними. 
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5. Стратегічне бачення. 

З урахуванням проведених заходів та обговорень за участі мешканців громади, результатів 

опитувань та підсумкової аналітичної роботи для Широківської ОТГ на період до 2022 року є 

актуальним наступне визначення стратегічного бачення майбутнього: 

Широківська громада – економічно спроможна і соціально-орієнтована 

спільнота, територія комфортного проживання людей, які забезпечені 

основними муніципальними, комунальними і соціальними послугами та мають 
можливості розвитку у різних сферах життєдіяльності.  

Згідно з баченням формується система стратегічних та оперативних цілей, які мають бути 

досягнуті протягом визначеного періоду стратегічного планування, а також пріоритетні 

завдання і проекти, які мають бути виконані для досягнення відповідних цілей.  

6. Система стратегічних та оперативних цілей, пріоритетні завдання і 
проекти.  
 

Система стратегічних та оперативних цілей представлена в таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 

 

Стратегічна ціль 1. Зростання економічної спроможності громади. 

Оперативна ціль 1.1. 

Створення умов для 

залучення інвестицій і 

розвитку сучасних 

виробничих підприємств. 

Оперативна ціль 1.2. 

Збільшення можливостей 

для розвитку малого і 

середнього бізнесу. 

Оперативна ціль 1.3. 

Підвищення туристичної 

привабливості території. 

Стратегічна ціль 2. Підвищення якості життя мешканців громади. 

Оперативна 

ціль 2.1.  

Розвиток 

комунальної і 

транспортної 

інфраструктури. 

Оперативна 

ціль 2.2.  

Покращення 

умов надання 

послуг у сфері 

культури і 

дозвілля. 

Оперативна 

ціль 2.3.  

Соціалізація та 

інтеграція 

людей з 

інвалідністю. 

Оперативна 

ціль 2.4.  

Підвищення 

привабливості 

громади для 

молоді та 

сімей. 

Оперативна 

ціль 2.5.  

Розвиток 

громадської 

активності. 

 

Стратегічна ціль 3. Покращення послуг, які надаються в громаді. 

Оперативна ціль 

3.1. 

Покращення 

якості освітньої 

галузі. 

Оперативна ціль 

3.2.  
Покращення якості 

медичного 

обслуговування. 

Оперативна ціль 

3.3.  

Покращення якості 

соціальних послуг. 

Оперативна ціль 

3.4.  

Покращення якості 

надання 

адміністративних 

послуг. 



За кожною стратегічною та оперативною ціллю, що представлені в таблицях 6.2 – 6.4, визначаються пріоритетні завдання і проекти, які повинні 

бути виконані протягом терміну реалізації Стратегії. 

 

Таблиця 6.2 

 

Стратегічна ціль 1. Зростання економічної спроможності громади. 

Оперативна ціль 1.1.  

Створення умов для залучення інвестицій і 

розвитку сучасних виробничих підприємств. 

Оперативна ціль 1.2.  

Збільшення можливостей для розвитку 

малого і середнього бізнесу. 

Оперативна ціль 1.3.  

Підвищення туристичної привабливості 

території. 

Пріоритетні напрями досягнення оперативних цілей 

1.1.1. Впровадити ефективне управління 

територіями, земельними ресурсами та 

нерухомістю. 

1.1.2. Спростити доступ до інформації про 

інвестиційний потенціал громади, 

удосконалити процедури залучення 

інвестицій. 

1.1.3. Організувати системну промоцію 

інвестиційних можливостей на регіональному, 

національному та міжнародному рівнях. 

1.2.1. Сприяти зайнятості населення в 

аграрному секторі та 

несільськогосподарських видах діяльності. 

1.2.2. Покращити та інституалізувати 

комунікацію між громадою, місцевими 

підприємствами та самозайнятим 

населенням. 

1.2.3. Надати інформаційну, організаційну 

та іншу ресурсну підтримку в розвитку 

сільськогосподарської кооперації. 

1.2.4. Збільшити виробництво екологічно 

чистої (органічної) продукції суб’єктами 

МСБ, сприяти її реалізації на 

регіональному, національному і 

міжнародних ринках. 

1.3.1. Розробити місцеві туристичні 

продукти та розвинути туристичну 

інфраструктуру. 

1.3.2. Покращити системну співпрацю з 

різними суб’єктами туристичної та 

екскурсійної діяльності. 

1.3.3. Покращити екологічний стан і 

благоустрій рекреаційних зон, підвищити 

ефективність їх використання для розвитку 

«зеленого», спортивного і водного туризму. 

1.3.4. Сприяти зайнятості місцевого 

населення в туристичній галузі. 

1.3.5. Створити туристично-інформаційний 

центр громади. 

Основні завдання і проекти за оперативними цілями 

- Розробити  та затвердити містобудівну 

документацію з просторового планування території 

всіх населених пунктів громади з обґрунтуванням 

довгострокової стратегії планування, забудови та 

іншого використання території населених пунктів, 

- Розробити «Програму розвитку і підтримки 

малого та середнього бізнесу Широківської 

громади» і забезпечити її реалізацію; 

- Створити інфраструктуру підтримки МСБ; 

- Розробити туристичну стратегію (програму 

розвитку туризму); 

- Провести інвентаризацію природних та 

історико-культурних туристичних об’єктів на 

території громади; 
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зміни меж населених пунктів, а також визначення 

умов та обмежень використання території для 

містобудівних потреб;  
- Визначити земельні ділянки для будівництва 

Індустріального парку, логістичних терміналів, зон 

рекреації, туристичних об’єктів, інших об’єктів 

промислової, транспортної і комунальної 

інфраструктури, створення нових об’єктів 

благоустрою населених пунктів; 

- Створити інвестиційний сайт громади та 

необхідні бази даних; 
- Визначити пріоритетні галузі та об‘єкти для 

залучення інвестицій; 

- Забезпечити розроблення, інформаційну та 

організаційну підтримку інвестиційних проектів; 
- Збільшити представництво в асоціаціях та інших 

спільнотах різного рівня, спрямованих на 

посилення економічного потенціалу громади; 
- Забезпечити презентацію перспективних 

інвестиційних проектів на інвестиційних та 

економічних форумах; 
- Налагодити систематичну міжрегіональну та 

муніципальну співпрацю. 

- Сприяти розвитку ділових зв’язків між 

суб’єктами бізнесу всередині громади і на 

регіональному рівні; 

- Організувати обмін інформацією між 

громадою, суб’єктами підприємництва та 

населенням у форматі «бізнес-діалогу»; 

- Організувати і забезпечити функціонування 

міні бізнес-інкубатору для підприємців-

початківців на базі КУ «Агенція розвитку 

Широківської громади»; 

- Впровадити для мешканців громади 

навчальні програми (курси) з питань 

профорієнтації, перекваліфікації, 

перепрофілювання; 

- Організувати систематичне проведення 

семінарів, тренінгів, «круглих столів», «днів 

відкритих дверей», консультацій для суб’єктів 

підприємницької діяльності і населення з 

метою роз’яснення чинного законодавства з 

питань ведення бізнесу; 

- Розширити участь суб’єктів малого та 

середнього підприємництва у національних, 

міжнародних форумах, семінарах, 

конференціях, виставках та ярмарках з метою 

сприяння доступу суб’єктів малого 

підприємництва до міжнародних кредитних та 

інвестиційних ресурсів; 

- Розробити і реалізувати проект зі створення 

системи обслуговуючих, виробничих, збутових 

кооперативів у сільськогосподарській сфері; 

- Залучити національних та міжнародних 

партнерів, грантові ресурси до розвитку 

виробництва екологічно-безпечної (органічної) 

продукції; 

- Облаштувати оптово-роздрібний ринок для 

зберігання, переробки та реалізації 

сільськогосподарської продукції; 

- Забезпечити збереження історико-культурної 

спадщини на території громади різних 

історичних періодів; 
- Сприяти розвитку подієвого туризму шляхом 

організації та проведення на території громади 

фестивалів, спортивних змагань, творчих 

пленерів та інших заходів; 

- Створити умови для розвитку сільського 

(зеленого) туризму; 

- Створити умови для розвитку історичного 

туризму (спадщина німців-менонітів); 

- Покращити інформаційний супровід і 

логістичну доступність туристично-

привабливих об’єктів, територій, подій; 

- Розробити туристичні веломаршрути; 

- Створити умови для розвитку екскурсійної 

діяльності; 

- Налагодити співпрацю з обласним центром та 

іншими громадами в межах Запорізького 

регіону, зокрема з метою створення 

туристичного кластеру; 
- Сформувати бренд «Широківська громада – 

туристична»; 

- Забезпечити участь туристичних об’єктів 

громади в обласних, всеукраїнських та 

регіональних виставках-ярмарках. 
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- Створити на території громади власні 

потужності з переробки сільськогосподарської 

продукції, виробництва продуктів харчування з 

місцевої сировини; 

- Створити необхідні умови для розвитку 

жіночого підприємництва; 
- Сприяти впровадженню сучасних технологій 

та розвитку ІТ-бізнесу на території громади. 
 

 

Таблиця 6.3 

 

Стратегічна ціль 2. Підвищення якості життя мешканців громади. 

Оперативна ціль 2.1.  

Розвиток комунальної і 

транспортної 

інфраструктури. 

Оперативна ціль 2.2.  

Покращення умов 

надання послуг у сфері 

культури і дозвілля. 

Оперативна ціль 2.3.  

Соціалізація та 

інтеграція людей з 

інвалідністю. 

Оперативна ціль 2.4.  

Підвищення 

привабливості громади 

для молоді та сімей. 

Оперативна ціль 2.5.  

Розвиток громадської 

активності. 

 

Пріоритетні напрями досягнення оперативних цілей 

2.1.1. Забезпечити 

безперебійне надання 

послуг з водопостачання та 

водовідведення згідно з 

встановленими 

нормативами і 

стандартами. 

2.1.2. Створити систему 

управління твердими 

побутовими відходами на 

основі роздільного 

збирання і сортування 

сміття. 

2.2.1. Підвищити 

ефективність 

використання мережі 

культурно-

просвітницьких 

закладів. 

2.2.2. Впровадити 

культурно-просвітницькі 

послуги і заходи з 

культурного дозвілля, 

орієнтовані на різні 

цільові групи (діти, 

2.3.1. Забезпечити 

доступність публічних 

просторів, комунальних 

закладів та установ для 

людей з інвалідністю. 

2.3.2. Сприяти 

соціальній активності і 

самореалізації людей з 

інвалідністю у різних 

сферах життєдіяльності. 

2.3.3. Забезпечити 

інклюзивність освітньо-

виховного процесу у 

2.4.1. Впровадити 

системну 

профорієнтаційну  

роботу і практику для 

молоді. 

2.4.2. Сприяти 

створенню 

кваліфікованих 

робочих місць на 

території громади. 

2.4.3. Покращити 

житлові та соціально-

2.5.1. Стимулювати 

громадські ініціативи і 

взаємодію мешканців 

громади для вирішення 

спільних проблем. 

2.5.2. Сприяти створенню 

органів самоорганізації 

населення (ОСН) у кожному 

населеному пункті громади. 

2.5.3. Створити умови для 

реалізації мешканцями 

громади законних прав на 

безпосередню участь у 
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2.1.3. Покращити 

транспортну доступність 

сіл у відповідності з 

потребами мешканців 

(автобусне сполучення, 

автомобільний транспорт, 

вело-інфраструктура). 

2.1.4. Збільшити 

використання 

відновлювальних джерел 

енергії, підвищити 

екологічну безпечність та 

енергоефективність 

об’єктів комунальної 

інфраструктури. 

молодь, люди похилого 

віку та ін.).  

2.2.3. Створити нові та 

забезпечити благоустрій 

наявних публічних 

просторів для фізичного 

й інтелектуального 

розвитку дітей, 

сімейного дозвілля, 

занять спортом, 

популяризації здорового 

способу життя, 

соціалізації людей з 

обмеженими 

можливостями. 

дошкільних, шкільних і 

позашкільних закладах 

освіти у відповідності з 

вимогами законодавства 

України і визнаними 

міжнародними 

стандартами. 

2.3.4. Сприяти 

створенню адаптованих 

робочих місць і 

самозайнятості для 

людей з інвалідністю. 

побутові умови в 

населених пунктах. 

вирішенні питань місцевого 

розвитку через збори 

громадян, громадські 

ініціативи, петиції та інші 

форми прямої демократії. 

2.5.4. Збільшити залучення 

мешканців громади до 

суспільно-корисних заходів, 

розроблення й 

впровадження соціальних 

проектів, у т.ч. в рамках 

бюджету участі 

(громадського бюджету). 

Основні завдання і проекти за оперативними цілями 

- Забезпечити будівництво, 

реконструкцію і капітальний 

ремонт водопровідних та 

каналізаційних очисних 

мереж і споруд; 
- Розробити і розпочати 

реалізацію проекту з 

розчищення та врегулювання 

русел річок і водойм, 

встановлення водоохоронних 

зон та прибережних захисних 

смуг, впровадження сучасних 

методів зрошення; 
- Створити мережу 

внутрішнього автобусного 

сполучення на території 

громади; 
- Створити 

велоінфраструктуру, 

- Створити сучасні 

культурно-просвітницькі 

публічні простори на базі 

будинків культури та 

бібліотек; 
- Модернізувати систему 

бібліотек шляхом 

інформатизації та 

використання їх ресурсу 

для створення мережі 

розширених центрів 

надання культурних, 

освітніх та інших послуг 

(міні-кінотеатри, доступ до 

Інтернету, різні форми 

навчання тощо); 
- Створити умови для 

надання платних послуг у 

сфері культури та дозвілля; 

- Облаштувати пандуси 

для безперешкодного 

доступу осіб з 

інвалідністю до об’єктів з 

надання комунальних, 

соціальних та інших 

послуг. 
- Адаптувати публічні 

простори та 

інфраструктуру з 

врахуванням потреб 

людей з обмеженою 

мобільністю  згідно зі 

стандартами 

універсального дизайну; 
- Адаптувати освітні і 

культурні програми 

відповідно до потреб 

людей з інвалідністю, 

- Сприяти впровадженню 

програм неформальної 

освіти та стажувань для 

підлітків і молоді; 
- Стимулювати 

волонтерську участь 

молоді у соціальних 

проектах, у т.ч. як одну з 

форм профорієнтації; 
- Забезпечити наявність 

робочих місць для 

проходження стажування 

студентами ВНЗ з метою 

подальшого 

працевлаштування 

молодих фахівців на 

території ОТГ;   

- Створити центри 

громадської активності у 

ключових населених пунктах 

громади, забезпечити 

постійний зворотній зв’язок з 

мешканцями щодо реалізації 

місцевих ініціатив; 

-  Забезпечити діяльність 

консультативно-дорадчих 

органів при сільській раді – 

Молодіжної ради, Ради 

сеньйорів (людей поважного 

віку) та ін.; 

- Стимулювати мешканців 

до ініціювання і 

впровадження локальних 

проектів з благоустрою, 

підвищення соціального 

комфорту і взаємодії 
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необхідну для покращення 

локального сполучення між 

сусідніми селами та 

всередині населених пунктів; 
- Стимулювати перехід на 

альтернативні види палива в 

житлово-комунальному 

секторі та соціальній сфері; 
- Впровадити 

енергозберігаючі технології, 

першочергово на об’єктах 

комунальної інфраструктури; 
- Розробити та впровадити 

систему енергоменеджменту 

в громаді, забезпечити 

навчання відповідальних 

працівників сільської ради та 

комунальних установ;  
- Впровадити систематичний 

енергетичний моніторинг 

споживання енергоносіїв у 

комунальних будівлях; 
- Розробити та затвердити 

План дій зі сталого 

енергетичного розвитку та 

інших регламентів в рамках 

приєднання до Угоди мерів; 
- Ліквідувати стихійні 

сміттєзвалища; 
- Облаштувати прибудинкові 

контейнерні майданчики для 

роздільного збирання і 

зберігання ТПВ, придбати 

контейнери для роздільного 

збирання ТПВ; 
- Впровадити сучасні 

технології у сфері збору, 

- Розширити спектр 

культурно-просвітницьких 

заходів орієнтованих на 

різновікові групи 

населення (діти, молодь, 

люди поважного віку, ін.); 
- Впровадити платні 

послуги в культурно-

дозвіллєвих закладах 

(привітання з Новим 

роком, проведення 

корпоративів, секції 

шейпінгу, йоги тощо); 
- Виконати реконструкцію 

існуючих і будівництво 

нових спортивних об’єктів 

в громаді – згідно з 

окремою муніципальною 

програмою; 
- Створити мережу 

постійно діючих дитячо-

підліткових фізкультурно-

оздоровчих, спортивних, 

творчих, технічних та 

інших гуртків за місцем 

проживання; 
- Підвищити доступність 

культурно-просвітницьких 

закладів і просторів для 

різних категорій 

населення, зокрема людей 

з інвалідністю, батьків із 

маленькими дітьми; 
- Забезпечити можливість 

отримання культурно-

просвітницьких і 

дозвіллєвих послуг для 

створити альтернативні 

можливостей та умови для 

дозвілля; 
- Сприяти участі осіб з 

інвалідністю у процесах 

прийняття місцевих 

рішень, зокрема шляхом 

створення громадських 

організацій (спілок) людей 

з інвалідністю, залучення 

до участі у громадських 

слуханнях та ін.; 

- Налагодити співпрацю з 

профільними неурядовими 

організаціями з метою 

підвищення інклюзивності 

в громаді, навчання 

соціальних працівників, 

проведення 

інформаційних кампаній 

тощо.  
 

- Розробити Програму 

розвитку молодіжного 

руху; 
- Сприяти навчанню та 

підвищенню кваліфікації 

молодіжних працівників, 

створенню молодіжних 

організацій; 
- Залучити грантові та 

інші ресурси для 

розвитку міжнародного 

молодіжного 

співробітництва; 
- Відновити діяльність 

учбово-професійних 

комбінатів на базі шкіл, 

організувати позашкільну 

профорієнтаційну роботу 

з підлітками і молоддю; 
- Забезпечити сучасним 

житлом молодих 

фахівців, які 

залишаються в громаді 

чи залучаються на роботу 

з іншої місцевості; 
 

 

(конкурси проектів, 

просвітницькі заходи, 

волонтерство, громадські 

роботи тощо); 

- Забезпечити участь 

ініціативних груп, 

громадських організацій, 

посадових осіб органів 

місцевого самоврядування і 

комунальних закладів у 

грантових програмах і 

проектах, спрямованих на 

залучення мешканців до 

управління громадою; 

- Сприяти створенню нових 

ОСН, забезпечити їхню 

інформаційну, організаційну 

та іншу ресурсну підтримку, 

виконання власних і 

делегованих повноважень; 

- Впровадити щорічну 

навчально-просвітницьку 

кампанію з написання, 

подання на фінансування і 

відбору проектів в межах 

бюджету участі; 

- Сприяти впровадженню 

шкільної та масової 

громадянської освіти, зокрема 

шляхом реалізації відповідних 

проектів та ініціатив 

організацій громадянського 

суспільства.  
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сортування, транспортування 

та переробки ТПВ, у т.ч. 

через проекти співпраці з 

іншими ОТГ та партнерство 

зі спеціалізованими 

компаніями; 
- Залучити експертну й 

грантову підтримку для 

впровадження системи 

роздільного збору ТПВ; 
- Здійснити будівництво, 

реконструкцію і технічне 

переоснащення системи 

електропостачання та 

вуличного освітлення, 

зокрема з використанням 

альтернативних джерел 

енергії.   

мешканців малих і 

віддалених населених 

пунктів громади.  
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Таблиця 6.4 

Стратегічна ціль 3. Покращення послуг, які надаються в громаді. 

Оперативна ціль 3.1. 

Покращення якості освітньої 

галузі. 

Оперативна ціль 3.2.  
Покращення якості медичного 

обслуговування. 

Оперативна ціль 3.3.  

Покращення якості соціальних 

послуг. 

Оперативна ціль 3.4.  

Покращення якості надання 

адміністративних послуг. 

Пріоритетні напрями досягнення оперативних цілей 

3.1.1. Підвищити якість 

дошкільної та шкільної освіти. 

3.1.2. Адаптувати діапазон та 

якість закладів позашкільної 

освіти до потреб мешканців 

громади. 

3.1.3. Покращити матеріальне 

забезпечення діяльності 

дошкільних, шкільних і 

позашкільних закладів освіти. 

3.2.1. Покращити якість 

діяльності медичних закладів та 

послуг, які в них надаються. 

3.2.2 Забезпечити реалізацію 

сучасних норм та стандартів в 

первинній медицині. 

3.2.3. Покращити якість 

невідкладної медичної 

допомоги у всіх населених 

пунктах громади. 

3.2.4. Покращити забезпечення 

медикаментами в населених 

пунктах. 

3.3.1. Створити і забезпечити 

актуалізацію реєстру 

соціальних послуг і бази даних 

осіб, які потребують їх надання. 

3.3.2. Створити мережу 

будинків сімейного типу і 

забезпечити розвиток сімейних 

форм виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

3.3.3. Розширити перелік 

соціальних послуг для різних 

категорій населення. 

3.4.1. Розширити перелік і 

підвищити якість 

адміністративних послуг для 

населення і суб’єктів 

господарювання. 

3.4.2. Впровадити систему 

надання електронних послуг. 

3.4.3. Забезпечити територіальну 

доступність адміністративних 

послуг у межах громади для 

різних категорій споживачів. 

 

 

Основні завдання і проекти за оперативними цілями 

- Завершити оптимізацію 

малокомплектних сільських шкіл; 
- Забезпечити навчальні заклади 

сучасною комп’ютерною технікою; 
- Підвищити рівень інформатизації 

освітніх послуг, використання 

комп’ютерних технологій у 

навчально-виховному процесі; 
- Модернізувати матеріально-

технічну базу дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів шляхом 

- Виконати будівництво, ремонт і 

реконструкцію об’єктів з надання 

медичних послуг мешканцям 

громади; 
- Підвищити забезпеченість 

закладів охорони здоров’я, які 

надають первинну медичну 

допомогу, відповідним 

обладнанням, транспортними 

засобами та кадрами; 

- Розробити Концепцію розвитку 

соціальних послуг; 
- Забезпечити відкритість і 

загальну доступність інформації 

про соціальні послуги, які 

надаються на території громади (у 

т.ч. не комунальними закладами); 
- Запровадити систему виявлення 

потреб мешканців у соціальних 

послугах, які не надаються на 

території ОТГ (за допомогою 

- Розробити проектно-кошторисну 

документацію та здійснити 

будівництво (капітальний ремонт) 

приміщення для роботи сучасного 

центру надання адміністративних 

послуг; 
- Забезпечити можливість отримання 

максимально необхідного переліку 

адміністративних послуг у 

комфортних, безбар’єрних умовах 

для всіх мешканців громади; 
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забезпечення сучасним обладнанням, 

меблями та інвентарем; 
- Виконати будівництво, 

реконструкцію і капітальний ремонт 

будівель, дахів, систем комунікацій, 

котелень, обладнання комунальних 

дошкільних, шкільних, позашкільних  

навчальних закладів; 
 - Створити умови для забезпечення 

фізичного виховання і розвитку 

масового спорту в дошкільних та 

шкільних навчальних закладах; 
- Забезпечити інклюзивність освіти 

на базі Петропільського НВК; 
- Забезпечити цільову підтримку 

науково-дослідної, інноваційної та 

експериментальної діяльності в 

навчальних закладах та освітніх 

установах; 
- Запровадити в навчально-виховному 

процесі інноваційні педагогічні 

методики;  
- Сприяти згуртуванню школярів та 

учнівської молоді, реалізації 

проектних ініціатив, розвитку органів 

учнівського самоврядування; 
- Створити умови для залучення 

грантових коштів на розвиток 

освітньої галузі, зокрема шляхом 

навчання працівників основам 

написання проектів та фандрейзингу; 
- Сприяти міжнародній співпраці у 

сфері освіти, участі навчальних 

закладів громади у програмах 

Європейського Союзу для освітян та 

ін.   

- Створити комунальне 

підприємство з роздрібної 

реалізації лікарських засобів; 
- Створити мережу аптечних 

пунктів і систему доставки ліків 

на замовлення до віддалених 

населених пунктів; 
- Забезпечити сучасним 

діагностичним, лабораторним та 

іншим обладнанням для 

первинної ланки медичних 

послуг; 
- Забезпечити придбання 

(оновлення) спеціального 

обладнання для обстеження та 

реабілітації людей з інвалідністю.  
 

анкетування, скриньки пропозицій 

тощо); 
- Удосконалити систему 

соціально-побутового 

обслуговування одиноких 

непрацездатних громадян 

похилого віку та людей з 

особливими потребами; 
- Сприяти підвищенню кваліфікації 

та навчанню співробітників 

соціальних установ щодо новітніх 

методик надання соціальних послуг 

та роботи з клієнтами; 
- Забезпечити соціальним житлом 

дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування; 
- Забезпечити систематичне 

оцінювання потреб сімей і дітей, 

що перебувають у складних 

життєвих обставинах, та соціальну 

підтримку таких сімей і дітей; 
- Налагодити роботу з населенням 

щодо відповідального материнства 

і батьківства та захисту прав 

дитини; 
- Вивчити потребу населення у 

платних соціальних послугах, 

розробити Положення про надання 

платних послуг, в якому 

передбачити перелік соціальних 

послуг, що надаються за плату, 

тарифи на платні послуги, порядок 

розрахунків тощо; провести 

інформаційну роботу серед 

населення. 
 

- Забезпечити можливість отримання 

супутніх послуг у приміщенні ЦНАП 

(каса або POS-термінал, ксерокопія 

тощо); 
- Покращити надання послуг у 

віддалених населених пунктах, 

зокрема шляхом створення 

віддалених місць для роботи 

реєстраторів/адміністраторів ЦНАП; 
- Створити та обладнати належним 

чином віддалені місця для роботи 

реєстраторів/адміністраторів ЦНАП; 
- Створити умови для надання 

адміністративних послуг у форматі 

«мобільного офісу», зокрема у 

віддалених населених пунктах з 

невеликою кількістю населення; 
- Підвищити доступність 

адміністративних послуг за рахунок 

впровадження електронних сервісів; 
- Сприяти навчанню та підвищенню 

кваліфікації фахівців ЦНАП та інших 

структурних підрозділів, залучених 

до надання адміністративних послуг.  
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7. Етапи та механізми реалізації Стратегії.  

7.1. Етапи реалізації Стратегії. 

1 етап (2018 – 2020) – вирішення першочергових проблем, які стримують розвиток 

громади в економічній, соціальній, оздоровчій, культурній, освітній сферах. 

На цьому етапі передбачається концентрація зусиль на досягненні таких оперативних цілей: 

Оперативна ціль 1.2. Збільшення можливостей для розвитку малого і середнього бізнесу. 

Оперативна ціль 2.2. Покращення умов надання послуг у сфері культури і дозвілля. 

Оперативна ціль 3.1. Покращення якості освітньої галузі. 

Оперативна ціль 3.2. Покращення якості медичного обслуговування. 

Оперативна ціль 3.3. Покращення якості соціальних послуг. 

2 етап (2021 – 2022) – мобілізація внутрішніх і зовнішніх ресурсів для посилення 

економічної спроможності громади і підвищення якості життя населення. 

На цьому етапі передбачається концентрація зусиль на досягненні таких оперативних цілей: 

Оперативна ціль 1.3. Підвищення туристичної привабливості території. 

Оперативна ціль 2.1. Розвиток комунальної і транспортної інфраструктури. 

Оперативна ціль 3.4. Покращення якості надання адміністративних послуг. 

Оперативними цілями, які мають «наскрізну» актуальність і досягнення яких є 

пріоритетним протягом усього часу реалізації Стратегії, визначаються: 

Оперативна ціль 1.1. Створення умов для залучення інвестицій і розвитку сучасних 

виробничих підприємств. 

Оперативна ціль 2.3. Соціалізація та інтеграція людей з інвалідністю. 

Оперативна ціль 2.4. Підвищення привабливості громади для молоді та сімей. 

Оперативна ціль 2.5. Розвиток громадської активності. 

 

 

7.2. Механізми реалізації Стратегії. 

 

7.2.1. Організаційна структура з управління реалізацією Стратегії. 

 

Посадовою особою, яка безпосередньо відповідає за організацію ефективної системи 

управління реалізацією Стратегії, є сільський голова. Сільський голова має право своїм 

розпорядженням делегувати частину функцій з управління реалізацією Стратегії іншим 

посадовим особам громади чи спеціально створеним робочим та дорадчим органам. 

 

Систему органів і посадових осіб з управління реалізацією Стратегії також складають: 
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- Широківська сільська рада (у т.ч. через постійні депутатські комісії), надалі – 

сільська рада; 

- виконавчий комітет Широківської сільської ради, надалі – виконавчий комітет; 

- комісія з моніторингу реалізації та оновлення Стратегії (надалі – комісія з 

моніторингу), яка створюється за розпорядженням сільського голови; 

- керівники структурних підрозділів Широківської сільської ради, а також керівники 

комунальних установ, закладів і підприємств, які є відповідальними виконавцями завдань і 

проектів, визначених Стратегією та планами дій з її реалізації; 

- керівники проектів та інші посадові особи, які є відповідальними виконавцями 

завдань і проектів, визначених Стратегією та планами дій з її реалізації. 

 

Широківська сільська рада (або Координаційна рада з реалізації Стратегії – у разі її 

створення): 

- здійснює загальний контроль і нагляд за реалізацією Стратегії; 

- затверджує плани дій з реалізації Стратегії на відповідний період; 

- затверджує бюджети витрат, пов’язаних з реалізацією Стратегії і планів дій; 

- затверджує річні звіти з реалізації Стратегії; 

- затверджує за поданням комісії з моніторингу показники (індикатори) моніторингу 

та оцінки результатів реалізації Стратегії; 

- затверджує зміни і доповнення до Стратегії; 

- затверджує в межах своїх повноважень необхідні положення і регламенти, пов’язані 

з реалізацією Стратегії; 

- здійснює інші повноваження щодо стратегічного планування розвитку громади у 

відповідності із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими 

нормативно-правовими актами. 

За рішенням сесії Широківської сільської ради може бути створена координаційна рада 

з реалізації Стратегії, якій делегуються повноваження з управління реалізацією Стратегії в 

межах, визначених рішенням сесії сільської ради.  

 

Сільський голова та/або визначені ним посадові особи несуть відповідальність за 

здійснення необхідних заходів для досягнення стратегічних та оперативних цілей, 

виконання завдань і проектів, визначених у Стратегії і відповідних планах дій.  

Зокрема, сільський голова та/або визначені ним посадові особи є відповідальним за: 

- розробку та подання на затвердження планів дій з реалізації Стратегії; 

- розробку річних бюджетних планів з реалізації Стратегії та інших фінансових 

документів; 

- створення, організацію роботи і контроль за роботою членів комісії з моніторингу, 

затвердження положення про комісію та інших робочих документів з питань моніторингу 

й оцінювання Стратегії; 

- розгляд піврічних звітів, отриманих від комісії з моніторингу, та вжиття 

оперативних заходів реагування; 

- створення і супровід проектних команд; 

- поточний контроль виконання завдань, проектів та окремих заходів відповідно до 

планів дій; 

- залучення необхідних зовнішніх експертів (профільних фахівців) та організацій; 

- звернення до національних і міжнародних фондів (донорів) для забезпечення 

фінансової і технічної підтримки у реалізації Стратегії; 

- оперативне управління та, за необхідністю, регулювання процесу реалізації 

Стратегії в межах наданих повноважень; 

- звітування про хід реалізації Стратегії згідно з встановленими регламентами. 

Сільський голова має право створювати постійні або тимчасові робочі групи, 

консультативно-дорадчі та інші робочі органи, які є необхідними для ефективного 

управління процесом реалізації Стратегії. 
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Комісія з моніторингу несе відповідальність за постійний контроль виконання завдань і 

проектів, визначених в Стратегії та в планах дій з реалізації Стратегії. Комісія з моніторингу 

створюється за розпорядженням сільського голови. 

Комісія з моніторингу виконує, зокрема, такі обов’язки: 

- збір даних та інформації, необхідних для вимірювання заданих показників – загальних 

показників прогресу реалізації, а також показників, визначених в рамках окремих видів 

діяльності; 

- аналіз і оцінка даних моніторингу та інформації, зібраної відповідно до певних 

показників; 

- підготовка квартальних звітів про хід реалізації Стратегії відповідно до певних 

показників (звіти з моніторингу); 

- регулярне надання звітів з моніторингу та іншої інформації голові громади та іншим 

зацікавленим сторонам. 

Усі інші питання діяльності комісії з моніторингу визначаються відповідним 

положенням, яке затверджується розпорядженням сільського голови. 
 

Команди з виконання проектів формуються для реалізації конкретних проектів чи 

масштабних заходів. Рішення щодо формування команд проектів, кола їх обов’язків, 

визначення керівників і складу команд ухвалює сільський голова або визначені ним 

посадові особи. 

Керівники команд проектів мають такі загальні обов’язки: 

- розробка детальних планів проектів для проведення відповідних заходів (робіт) за 

проектами; 

- реалізація запланованих заходів (робіт) у взаємодії з профільними структурними 

підрозділами сільської ради, комунальними установами, закладами, підприємствами та 

іншими зацікавленими сторонами; 

- розробка квартальних звітів про хід виконання проектів та спрямування їх на розгляд  

голові громади чи іншим уповноваженим посадовим особам; 

- формулювання остаточних звітів про виконання проектів тощо. 

Усі інші питання діяльності команд з виконання проектів визначатимуться у 

відповідних документах з управління проектами. 

7.2.2. План дій з реалізації Стратегії. 

 

Практична реалізація Стратегії, досягнення стратегічних та оперативних цілей, 

виконання пріоритетних завдань і проектів забезпечується шляхом розроблення і 

впровадження Планів дій з реалізації Стратегії (надалі – план дій). Як правило, план дій 

розробляється терміном на 2 роки. 

План дій містить:  

- перелік конкретних проектів і заходів, які мають бути виконані протягом 

відповідного періоду часу (проекти і заходи подаються у розрізі відповідних стратегічних 

та оперативних цілей, на досягнення яких вони спрямовані);  

- час початку і завершення виконання відповідних проектів, заходів; 

- бюджет і джерела фінансування; 

- перелік відповідальних виконавців (за кожним заходом, проектом); як 

відповідальний виконавець вказується відповідний керівник чи інша посадова особа органу 

місцевого самоврядування, комунального закладу, установи, підприємства, керівник 

проекту тощо;  

- основні очікувані результати виконання відповідного проекту, заходу. 

План дій затверджується рішенням сільської ради. Моніторинг та оцінювання 

результатів виконання проектів (заходів) здійснюється у відповідності з порядком, 
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визначеним Стратегією або відповідними положеннями, посадовими інструкціями та 

іншими локальними  регламентами. 

7.2.3. Фінансування заходів Стратегії. 

 

Фінансування заходів (проектів) з реалізації Стратегії відбувається у встановленому 

законодавством порядку за рахунок: 

- коштів місцевого бюджету; 

- коштів обласного бюджету; 

- коштів державного бюджету (субвенції, дотації, кошти державних цільових програм 

тощо); 

- коштів Державного фонду регіонального розвитку та інших бюджетних фондів; 

- коштів та інших ресурсів, залучених в межах реалізації проектів міжнародної 

технічної допомоги; 

- коштів міжнародних та національних благодійних фондів, ресурсних центрів та 

інших партнерів; 

- кредитних та інших ресурсів.  

Для частково фінансування (співфінансування) заходів і проектів з реалізації Стратегії 

можуть також залучатись у встановленому законодавством порядку власні кошти 

підприємств, установ та організацій, які є виконавцями чи співвиконавцями відповідних 

заходів (проектів), кошти спонсорів, меценатів та інших зацікавлених сторін. Порядок та 

умови залучення і використання зовнішніх ресурсів визначається Бюджетним кодексом 

України, Цивільним кодексом України, відповідним галузевим законодавством і 

підзаконними нормативно-правовими актами.  

Відповідальні виконавці заходів (проектів) з реалізації Стратегії забезпечують 

законність, цільове використання і прозорість залучення та витрачання коштів.  

 

7.2.4. Партнерство і взаємодія. 

 

Для реалізації Стратегії, виконання конкретних проектів і заходів, спрямованих на 

реалізацію Стратегії, можуть створюватись постійні і тимчасові партнерства на основі угод 

(меморандумів) про співпрацю, угод про співпрацю ОТГ, засновуватись господарські 

товариства та інші юридичні особи у відповідності з чинним законодавством. 

До популяризації Стратегії, визначених цілей і завдань, забезпечення участі мешканців 

громади у реалізації Стратегії до співпраці залучаються громадські об’єднання та інші 

громадські формування, органи самоорганізації населення, ініціативні групи, проектні 

команди за участі представників громадськості. 

Представники різних зацікавлених сторін включаються до складу комісії з моніторингу, 

Координаційної ради з реалізації Стратегії (у разі її створення), інших робочих і дорадчо-

консультативних органів.   

 

8. Система моніторингу та оцінки результативності реалізації 
Стратегії.  
 

8.1. Моніторинг виконання Стратегії. 
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Моніторинг реалізації Стратегії (далі – моніторинг) – управлінський процес, який 

спрямований на постійне отримання, фіксацію, обробку й аналіз інформації про поточний 

стан реалізації Стратегії і досягнуті показники, забезпечення цією інформацією 

відповідальних виконавців, інших зацікавлених сторін та широкої громадськості. 

Мета моніторингу – своєчасне отримання інформації про досягнуті показники реалізації 

Стратегії, необхідної для ухвалення управлінських рішень щодо продовження виконання 

Стратегії, окремих оперативних цілей, програм, проектів чи заходів, їх корегування, 

залучення та перерозподіл ресурсів або припинення виконання.  

Основними завданнями моніторингу є:   

- отримання з різних джерел достовірної інформації про перебіг та поточний стан 

справ щодо реалізації Стратегії, досягнення визначених оперативних цілей, а також 

виконання програм, проектів і заходів, що їм відповідають; 

- надання органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам інформації, 

необхідної для ухвалення управлінських рішень щодо подальшого виконання Стратегії чи 

окремих її компонентів; 

- сприяння обґрунтуванню запитів на отримання чи перерозподіл фінансування 

(бюджетного і позабюджетного) та іншого ресурсного забезпечення, необхідного для 

реалізації Стратегії; 

- своєчасне виявлення проблемних питань у реалізації Стратегії, які потребують 

додаткової уваги з боку органів управління чи посадових осіб, відповідальних за 

впровадження Стратегії; 

- підвищення рівня довіри і залучення громадськості до процесів стратегічного 

планування за рахунок забезпечення прозорості процесу моніторингу, відкритості і 

доступності результатів моніторингу для широкого кола зацікавлених осіб. 

Для проведення моніторингу створюється відповідна комісія, яка діє на основі 

положення, затвердженого розпорядженням голови ОТГ. Персональний склад комісії 

визначається головою ОТГ. Комісія з моніторингу здійснює загальну координацію, 

методичне та інформаційне забезпечення процесу моніторингу, а також підготовку 

узагальненого звіту про результати моніторингу Стратегії. Результати моніторингу є 

публічними. 

Технічне забезпечення збирання, обробки, надсилання та поширення інформації в 

процесі моніторингу покладається на структурний підрозділ сільської ради, визначений 

головою ОТГ. 

Моніторинг виконання Стратегії здійснюється на основі індикаторів, які наведені в 

таблиці 8.1. 

Таблиця 8.1 

 

Оперативні 

цілі 

Індикатори, одиниці 

вимірювання 

Періоди-

чність 

вимірю-

вання 

Джерело 

інформації 

Відповідаль

ні за 

надання 

даних 

Стратегічна ціль 1. Зростання економічної спроможності громади. 

1.1. Створення 

умов для 

залучення 

інвестицій і 

розвитку 

сучасних 

виробничих 

підприємств. 

1. Кількість затверджених 

генеральних планів 

населених пунктів, од. 

2. Кількість інвестиційних 

угод та угод про співпрацю, 

укладених між ОТГ та 

інвесторами, од. 

1 раз на 

півріччя 

 

 

 

Статистична 

звітність 

Адміністративна 

звітність 

КУ «Агенція 

розвитку 

Широківської 

громади» 
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Оперативні 

цілі 

Індикатори, одиниці 

вимірювання 

Періоди-

чність 

вимірю-

вання 

Джерело 

інформації 

Відповідаль

ні за 

надання 

даних 

3. Кількість інвестиційних 

проектів, які реалізуються на 

території ОТГ, од. 

4. Частка доріг з твердим 

покриттям, які відповідають 

ДСТУ, серед загальної 

довжини доріг, які 

перебувають на балансі 

громади, %%  

5. Кількість юридичних осіб 

виробничої сфери, які 

зареєстровані як платники 

податків на території 

громади, од. 

1.2. Збільшення 

можливостей для 

розвитку малого і 

середнього 

бізнесу. 

1. Кількість суб’єктів МСБ, 

зареєстрованих на території 

громади як платники 

податків, у т.ч. самозайнятих 

осіб, кооперативів, 

виробників органічної 

продукції, од. 

2. Кількість суб’єктів МСБ, 

зареєстрованих на території 

ОТГ, які взяли участь у 

навчальних, виставкових, 

ділових та інших публічних 

заходах, спрямованих на 

розвиток бізнесу та 

розширення співпраці, од. 

1 раз на 

півріччя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистична 

звітність 

Адміністративна 

звітність 

 

КУ «Агенція 

розвитку 

Широківської 

громади». 

 

Відділ 

надання 

адміністратив

них послуг 

1.3. Підвищення 

туристичної 

привабливості 

території. 

1. Кількість впорядкованих 

об’єктів, включених до 

туристичних маршрутів, од. 

2. Кількість туристичних 

компаній, які пропонують 

місцеві туристичні продукти 

на відкритому ринку, од.  

3. Кількість організованих 

туристів та екскурсантів, які 

відвідали громаду, осіб. 

1 раз на 

півріччя 

 

Адміністративна 

звітність 

 

КУ «Агенція 

розвитку 

Широківської 

громади» 

Стратегічна ціль 2. Підвищення якості життя мешканців громади. 

2.1. Розвиток 

комунальної і 

транспортної 

інфраструктури. 

1. Кількість мешканців, які 

забезпечені послугами з 

централізованого 

водопостачання і 

водовідведення належної 

якості, осіб. 

2. Кількість мешканців, яким 

забезпечені умови для 

1 раз на 

рік 
Адміністративна 

звітність 

Дані 

соціологічних 

опитувань 

Відділ ЖКГ 
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Оперативні 

цілі 

Індикатори, одиниці 

вимірювання 

Періоди-

чність 

вимірю-

вання 

Джерело 

інформації 

Відповідаль

ні за 

надання 

даних 

роздільного збирання ТПВ, 

осіб. 

3. Кількість мешканців, які 

забезпечені достатнім рівнем 

мобільності за різними 

видами транспорту, осіб. 

4. Кількість об’єктів 

комунальної форми 

власності, на яких реалізовані 

проекти з підвищення 

енергоефективності / 

енергозбереження, од.  

2.2. Покращення 

умов надання 

послуг у сфері 

культури і 

дозвілля. 

1. Кількість проведених 

масових заходів у сфері 

культури і дозвілля, од. 

2. Кількість учасників 

масових заходів у сфері 

культури і дозвілля, у т.ч. за 

різними віковими 

категоріями, осіб. 

3. Кількість нових, 

відремонтованих та 

реконструйованих об’єктів 

соціально-культурної сфери, 

введених в експлуатацію, од. 

1 раз на 

півріччя 
Адміністративна 

звітність 

Дані 

соціологічних 

опитувань 

КУ «Центр 

культури та 

дозвілля, сім’ї, 

молоді спорту 

та туризму 

Широківської 

громади» 

2.3. Соціалізація 

та інтеграція 

людей з 

інвалідністю. 

1. Частка об’єктів соціально-

побутового і культурного 

призначення, адаптованих під 

потреби людей з 

інвалідністю, %%. 

2. Частка людей з 

інвалідністю, які оцінюють 

створені умови для 

соціалізації та інтеграції як 

задовільні, %%. 

3. Частка дітей з 

інвалідністю, яким створені 

належні умови для дозвілля, 

відвідування школи та інших 

закладів, %%. 

1 раз на 

піврічяя 
Адміністративна 

звітність 

Дані 

соціологічних 

опитувань 

КУ «Соціальні 

послуги» 

2.4. Підвищення 

привабливості 

громади для 

молоді та сімей. 

1. Кількість осіб у віці 16-35 

років, які працевлаштовані на 

території громади, осіб. 

2. Частка молодих фахівців, 

забезпечених належними 

соціально-побутовими 

умовами, %%. 

3. Кількість навчально-

просвітницьких і культурно-

1 раз на 

півріччя 
Статистична 

звітність 

Адміністративна 

звітність 

Дані 

соціологічних 

опитувань 

КУ «Центр 

культури та 

дозвілля, сім’ї, 

молоді спорту 

та туризму 

Широківської 

громади» 

КУ «Соціальні 

послуги» 
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Оперативні 

цілі 

Індикатори, одиниці 

вимірювання 

Періоди-

чність 

вимірю-

вання 

Джерело 

інформації 

Відповідаль

ні за 

надання 

даних 

розважальних заходів, 

орієнтованих на молодь і см’ї 

з дітьми, од. 

2.5. Розвиток 

громадської 

активності. 

1. Кількість ОСН, створених 

на території громади, та 

кількість залучених 

мешканців, од. / осіб. 

2. Кількість громадських 

об’єднань та інших 

громадських формувань, 

зареєстрованих на території 

громади, од. 

3. Кількість проектів, 

поданих на конкурс 

громадського бюджету та 

інші грантові конкурси у 

співпраці з ОМС, од. 

1 раз на 

півріччя 
Статистична 

звітність 

Адміністративна 

звітність 

 

КУ «Агенція 

розвитку 

Широківської 

громади». 

 

Начальник 

відділу 

надання 

адміністратив

них послуг. 

Стратегічна ціль 3. Покращення послуг, які надаються в громаді. 

3.1. Покращення 

якості освітньої 

галузі. 

1. Частка дітей дошкільного 

віку охоплена дошкільними 

навчальними закладами, у 

загальній кількості дітей 

дошкільного віку, %% 

2. Середня наповнюваність 

класів загальноосвітньої 

школи об’єднаної 

територіальної громади, 

осіб.  

3. Частка дітей, охоплених 

позашкільною освітою, у 

загальній кількості дітей 

шкільного віку, %%. 

4. Кількість учнів, які є 

переможцями та призерами 

районних, обласних, 

загальнонаціональних 

олімпіад, конкурсів МАН та 

аналогічних заходів, осіб. 

1 раз на 

півріччя 
Статистична 

звітність 

Адміністративна 

звітність 

 

Відділ освіти  

3.2. Покращення 

якості медичного 

обслуговування. 

1. Забезпеченість лікарями 

загальної практики – 

сімейними лікарями на 1000 

осіб наявного населення 

протягом року, осіб. 

2. Кількість сіл, мешканці 

яких мають змогу придбати 

основні лікарські засоби та 

інші товари аптечного 

асортименту в межах 

1 раз на 

рік 
Статистична 

звітність 

Адміністративна 

звітність 

 

КНП 

«Сімейний 

лікар»  
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Оперативні 

цілі 

Індикатори, одиниці 

вимірювання 

Періоди-

чність 

вимірю-

вання 

Джерело 

інформації 

Відповідаль

ні за 

надання 

даних 

населеного пункту за місцем 

проживання, од. 

3. Частка лікарського та 

середнього медичного 

персоналу, який успішно взяв 

участь у курсах та інших 

заходах з підвищення 

кваліфікації протягом року, 

%%. 

3.3. Покращення 

якості соціальних 

послуг. 

1. Частка осіб, забезпечених 

наданням соціальних послуг 

за місцем проживання, із 

загальної кількості осіб, які 

потребують таких послуг, 

%%. 

2. Частка дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, які забезпечені 

власним соціальним житлом, 

%% 

1 раз на 

півріччя 
Статистична 

звітність 

Адміністративна 

звітність 

 

КУ 

«Соціальні 

послуги» 

3.4. Покращення 

якості надання 

адміністративних 

послуг. 

1. Кількість скарг щодо якості 

надання адміністративних 

послуг, у т.ч. за  різними 

категоріями одержувачів та 

видами послуг од. 

2. Частка мешканців, які 

мають доступ до 5 найбільш 

затребуваних 

адміністративних послуг 

протягом 1 години, включно з 

часом, витраченим на проїзд 

до ЦНАП чи іншого місця 

надання послуги, %%. 

1 раз на 

півріччя 
Статистична 

звітність 

Адміністративна 

звітність 

Дані 

соціологічних 

опитувань 

Відділ 

надання 

адміністратив

них послуг 

 

8.2. Оцінка результативності реалізації Стратегії. 

 

Оцінка результативності реалізації Стратегії (далі – оцінка) – управлінський процес, 

який спрямований на періодичну системну, незалежну й об’єктивну перевірку та аналіз 

результатів впровадження Стратегії у відповідності з визначеними критеріями.  

Загальна мета оцінки – на основі системного аналізу визначити, наскільки процес 

реалізації Стратегії в цілому та/або впровадження її окремого етапу є результативним, 

ефективним, економічним та соціально-орієнтованим.  

Основними завданнями оцінки є:   

- визначення, наскільки діяльність виконавців заходів Стратегії відповідає вимогам 

чинного законодавства, пріоритетам регіональної політики, стратегічним цілям розвитку 

громади та оперативним цілям; 
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- формування першочергових завдань щодо подальшого удосконалення місцевих 

політик для задоволення ключових потреб різних зацікавлених сторін; 

- обмеження непродуктивних витрат та оптимізація використання фінансових, 

кадрових, матеріально-технічних та інших ресурсів, задіяних у процесі реалізації Стратегії; 

- підвищення якості управлінських рішень у сфері стратегічного планування розвитку 

громади; 

- визначення відповідності очікуванням громади фактичних результатів реалізації 

Стратегії, а також подальших наслідків і впливів від впровадження Стратегії.  

До проведення оцінки залучається комісія з моніторингу, зовнішні експерти та інші 

зацікавлені сторони. Персональний склад осіб, залучених до проведення оцінки, 

визначається головою ОТГ. Звіт про оцінку результатів реалізації Стратегії є публічним. 

Оцінка здійснюється з урахуванням показників оцінювання результатів досягнення 

стратегічних цілей, які наведені в таблиці 8.2, де визначені очікувані значення відповідних 

показників на кінець року.  

Таблиця 8.2 

 

Показник, одиниці 

вимірювання 

Базове 

значен

ня 

2018 2019 2020 2021 2022 

Стратегічна ціль 1. Зростання економічної спроможності громади 

1.1. Обсяг капітальних 

інвестицій на 1 особу, у т.ч. з 

бюджетів різних рівнів, грн.. 
- 1559 1637 1718 1787 1876 

1.2. Доходи загального фонду 

бюджету ОТГ (без трансфертів) 

на 1 особу, грн..  
- 3972 4051 4152 4235 4362 

1.3. Обсяг надходжень до 

бюджету ОТГ від сплати 

податку на доходи фізичних 

осіб на 1 особу, грн..  

- 1984 2103 2166 2231 2275 

1.4. Обсяг надходжень до 

бюджету об’єднаної 

територіальної громади від 

плати за землю на 1 особу, 

грн..  

- 608 620 629 641 654 

1.5. Обсяг надходжень до 

бюджету ОТГ від сплати 

податку на нерухоме майно на 1 

особу, грн..  

- 116 118 120 123 125 

1.6. Обсяг доходів суб’єктів 

МСБ та самозайнятих осіб, 

зареєстрованих в громаді, які 

отримані від надання 

туристичних і супутніх послуг, 

тис.грн. 

- 
Не 

оціню-

ється 

Не 

оціню-

ється 

1500,0 2000,0 2500,0 

Стратегічна ціль 2. Підвищення якості життя мешканців громади. 

2.1. Чисельність постійного 

населення (у т.ч.  

віком до 16 років,  
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Показник, одиниці 

вимірювання 

Базове 

значен

ня 

2018 2019 2020 2021 2022 

16-35,  

36-59,  

60 і більше років), осіб. 

3161 

3156 

4234 

2590 

3161 

3156 

4234 

2590 

3420 

3787 

4658 

2650 

3385 

4087 

4192 

2750 

3505 

4297 

4092 

2506 

3465 

4315 

4235 

2646 

2.2. Сальдо міграції населення, у 

т.ч. у віці 16-35 років, коеф. 

 

10,05%0 10,05%0 4,40%0 6,04%0 9,04%0 6,05%0 

2.3. Середньозважений розмір 

заробітної плати в 5-ти 

провідних галузях  (за кількістю 

працевлаштованих) економіки 

громади, грн. 

- 5880 6230 6355 6610 6742 

2.4. Обсяг надходжень до 

бюджету ОТГ від сплати 

єдиного податку на 1 особу, 

грн. 

- 834 876 911 963 992 

Стратегічна ціль 3. Покращення послуг, які надаються в громаді. 

3.1. Частка випускників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які отримали за 

результатами ЗНО з української 

мови 160 балів і вище, у 

загальній кількості учнів, що 

проходили тестування з 

української мови, %%  

2,3% 5% 7% 9% 11% 13% 

3.2. Частка випускників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які отримали за 

результатами ЗНО з математики 

160 балів і вище, у загальній 

кількості учнів, що проходили 

тестування з математики, %%  

0% 2% 5% 7% 9% 11% 

3.3. Кількість випадків відмови 

від договору (переукладання 

договору з іншим лікарем) через 

неналежну якість надання 

послуг лікарями первинної 

ланки медичної допомоги, од.  

0 0 0 0 0 0 

3.4. Частка мешканців, 

задоволених своєчасністю і 

якістю надання медичних послуг 

ЦНПМД та ФАП, розташованих 

на території ОТГ, %% 

- 60% 70% 75% 80% 85% 

3.5. Частка мешканців, 

задоволених своєчасністю і 

якістю надання соціальних 

послуг на території ОТГ, %% 

-  60% 70% 75% 80% 85% 
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Показник, одиниці 

вимірювання 

Базове 

значен

ня 

2018 2019 2020 2021 2022 

3.6. Частка мешканців, 

задоволених своєчасністю і 

якістю надання 

адміністративних послуг на 

території ОТГ, %% 

- 60% 70% 75% 80% 85% 

 

 

9. Очікувані результати.  
 

Очікувані результати досягнення Стратегічної цілі 1 «Зростання економічної 

спроможності громади»: 

1. Збільшення обсягу залучення інвестицій до різних галузей економічної діяльності. 

2. Створення нових виробничих підприємств, збільшення кількості зареєстрованих 

юридичних осіб на території громади. 

3. Збільшення кількості зареєстрованих на території громади самозайнятих осіб 

(фізичних осіб, фізичних осіб-фермерів і фізичних осіб-підприємців). 

4. Збільшення кількості робочих місць у сільськогосподарській та 

несільськогосподарській сферах. 

5. Диверсифікація джерел надходження коштів до бюджету громади, збільшення 

обсягу податкових і неподаткових надходжень. 

6. Збереження об’єктів культурно-історичної і природної спадщини як основи для 

розвитку туристичної діяльності. 

7. Створення базових туристичних продуктів та облаштування об’єктів туристичної 

інфраструктури. 

8. Створення сучасних діджитал-майданчиків (веб-сайтів та ін.) і сервісів для 

спрощення доступу до інформації для різних категорій зацікавлених осіб. 

9. Створення нових партнерств за участі суб’єктів малого і середнього бізнесу, вступ 

до туристичних та інших бізнес-асоціацій.  

10. Розширення регіональної, міжрегіональної та міжнародної співпраці у різних 

сферах. 

Очікувані результати досягнення Стратегічної цілі 2 «Підвищення якості життя 

мешканців громади»: 

1. Покращення транспортного сполучення на території громади (приміські та 

внутрішні автобусні маршрути, велоінфраструктура, послуги таксі тощо).  

2. Розширення асортименту і підвищення якості надання комунальних послуг з 

одночасним збереженням прийнятної для мешканців громади вартості послуг. 

3. Зниження темпів скорочення населення громади (підвищення коефіцієнту 

народжуваності, зниження коефіцієнту смертності). 

4. Підвищення середньої заробітної плати, зменшення безробіття та зупинення 

трудової міграції мешканців за межі громади. 

5. Створення комфортних соціально-побутових умов для молодих фахівців, сімей з 

дітьми, молоді, соціально-вразливих категорій населення. 

6. Збільшення питомої ваги дітей і молоді у загальній кількості населення громади. 

7. Збільшення кількості і розширення тематики концертно-розважальних, спортивних 

та інших заходів, урізноманітнення сімейного дозвілля на території громади. 

8. Підвищення доступності культурно-просвітницьких заходів для мало мобільних 

осіб.  
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9. Посилення громадської активності і згуртованості мешканців громади, розвиток 

організацій громадянського суспільства. 

Очікувані результати досягнення Стратегічної цілі 3 «Покращення послуг, які 

надаються в громаді»: 

1. Зниження кількості летальних випадків, пов’язаних з ненаданням, невчасним або 

неналежним наданням медичної допомоги; забезпечення невідкладної медичної допомоги. 

2. Покращення профілактики захворювань, підвищення якості діагностики і надання 

первинної медичної допомоги.  

3. Підвищення інклюзивності дошкільної, шкільної та позашкільної освіти. 

4. Урізноманітнення позашкільних форм роботи з дітьми і підлітками.  

5. Підвищення доступності та покращення якості адміністративних послуг для різних 

категорій споживачів. 

6.  Забезпечення доступності основних соціальних послуг для всіх мешканців 

громади, які їх потребують. 

 

10. Заключні положення. 
 

Стратегія набирає чинності з дня набрання чинності відповідним рішенням сесії 

Широківської сільської ради, яким затверджено Стратегію.  

Повний текст Стратегії підлягає оприлюдненню на офіційному сайті ОТГ (сайті 

сільської ради) зі створенням окремого розділу, присвяченому стратегічному плануванню, 

моніторингу та оцінюванню. На основі повного тексту Стратегії може бути видана 

скорочена презентаційна версія. 

Стратегія є підставою для розроблення програм соціально-економічного і культурного 

розвитку громади, цільових і галузевих програм, проектів регіонального і місцевого 

розвитку та інших програмно-цільових документів. 

У термін не пізніше 2-х місяців після затвердження Стратегії має бути розроблений та 

затверджений рішенням сесії сільської ради План дій з реалізації Стратегії на 2018-2020 

роки. Відповідальним за своєчасне розроблення і подання для затвердження плану дій є 

голова громади. 

Зміни і доповнення до Стратегії вносяться у порядку, визначеному регламентом роботи 

сесії сільської ради, з урахуванням особливостей нормативно-правових актів та внутрішніх 

регламентів громади з питань стратегічного планування. 

 

Скорочення та абревіатури, які використані у тексті Стратегії: 

 

GIZ. – Німецьке товариство міжнародного співробітництва  

PAUCI – Фундація українсько-польської співпраці  

USAІD – Агентство США з міжнародного розвитку  

АПК – агропромисловий комплекс 

АТО – антитерористична операція 

ВНЗ – вищий навчальний заклад 

ВПО – внутрішньо-переміщені особи 

ДП – державне підприємство 

ДСТУ – державні стандарти України 

ЄС – Європейський Союз 

ЗНО – загальнонаціональне незалежне оцінювання 

ЗОШ – загальноосвітня школа 

ЗУ – Закон України 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

МСБ – малий і середній бізнес 
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МТД – міжнародна технічна допомога 

НВК – навчально-виховний комплекс 

ОМС – орган(и) місцевого самоврядування 

ОСН – орган(и) самоорганізації населення 

ОТГ – об’єднана територіальна громада 

ТПВ – тверді побутові відходи 

УПК – учбово-професійний комбінат 

ФАП – фельдшерсько-акушерський пункт 

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг 

ЦНПМД – центр надання первинної медичної допомоги 

 


