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Вступ: передумови створення Стратегії, методологія, учасники 

 



Міська  об’єднана територіальна громада (ОТГ) структурно об’єднує на певній 
території складні та різноманітні соціально-економічні явища та процеси. Задоволення 
повсякденних потреб мешканців населених пунктів, розвиток соціальної та технічної 
інфраструктури і поступальний економічний розвиток залежать від низки багатьох факторів, 
як зовнішніх так і внутрішніх.  

Задля прискорення руху вперед на основі врахування максимальної кількості факторів 
й формування цілісного бачення розвитку Громади розробляють Стратегії розвитку/далі - 
Стратегія/. 

Розроблялася Стратегія у відповідності із вимогами чинного законодавства, зокрема, 

Указу Президента України від 12.01.2015 № 05/2015 «Про стратегію сталого розвитку 
«Україна-2020», законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України», «Про державну регіональну політику», 

постанов Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження державної 

стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року», від 11.11.2015 № 932 «Про 
затвердження 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», «Методичних рекомендацій щодо формування і 
реалізації прогнозних та програмних документів соціальноекономічного розвитку об'єднаної 
територіальної громади», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житловокомунального господарства України 30 березня 2016 року № 75, 

рішення Київської обласної ради від 04.12.2014 № 856-44-VI «Про Стратегію розвитку 
Київської області на період до 2020 року», « Сталий розвиток України на 2015-2030 роки». 

При розробці використовувалася також методологія, запропонована Проектом 
Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». 

Стратегія розвитку території – це план розвитку територіальної громади, який 
визначає головні пріоритети, цілі, завдання сталого економічного і соціального розвитку на 
визначений період. Перш за все – це найважливіший документ, відповідно до якого 
розробляються та реалізуються проекти покращення життя в громаді. Стратегія враховує всі 
особливості та проблеми території, ґрунтується на виявлених потенціальних ресурсах. 
Існуючі проблеми визначають головну стратегічну мету, а перелік найактуальніших проблем 
розвитку дозволяє визначити  його стратегічні напрямки.  

Стратегія розвитку не всеосяжний документ, у якому визначено заходи щодо 
розв’язання всіх проблем соціально-економічного розвитку території. Навпаки, вона 
сконцентрована на ключових, найперспективніших напрямах, які виявлені на основі аналізу 
соціально-економічного потенціалу, сильних і слабких сторін внутрішнього середовища 
території, можливих сприятливих чи негативних зовнішніх впливів. 

На зборах ініціативної групи визначено три головні стратегічні напрямки діяльності 
громади, які покладені в основу розробленої Стратегії, а саме: 
• Економічний розвиток у сфері промисловості та сільського господарства. 

• розвиток благоустрою громади та підвищення якості послуг для мешканців;  

• розвиток людського потенціалу  



У процес розробки ініціативною групою були закладені такі принципи, аби 
сформована Стратегія соціально-економічного розвитку  Узинської міської об’єднаної 
територіальної громади максимально: 
• орієнтувалася на потреби та інтереси людей; 
• відображала довготермінове бачення розвитку території; 
• усебічно та цілісно підходила до розв’язання актуальних проблем; 
• ґрунтувалася на комплексному аналізі стану місцевого регіонального розвитку; 
• передбачала активну й ефективну участь громадськості. 
Стратегію розвитку ОТГ побудовано так, аби у процесі її реалізації активно формувалися 
проекти місцевого розвитку до 2025 року. Відтак, Стратегія базується на баченні 
майбутнього та містить стратегічні цілі, які визначають шляхи розвитку громади. 
Стратегія розглядає низку факторів, які впливають на подальший розвиток та диктують 
необхідність змін. Документ визначає цілі ОТГ, радить  як їх досягти. Органи місцевого 
самоврядування, члени ОТГ мають реальну можливість вживати заходи задля досягнення 
цілей, передбачених цією Стратегією. 
Ця Стратегія визначає перспективи розвитку ОТГ на основі потреб майбутніх поколінь і є 
плановим документом. Тому її реалізація вимагає максимального врахування місцевих 
природних, людських, фінансових та інтелектуальних ресурсів, що дасть змогу забезпечити 
досягнення  цілей, визначених у цій Стратегії.   
Головною стратегічною метою соціально-економічного розвитку Узинської міської 
об’єднаної територіальної громади на період до 2025 року є поліпшення рівня і якості 
життєдіяльності мешканців, створення умов для гармонійного розвитку особистості на основі 
підвищення конкурентоспроможності та рівня інвестиційної привабливості населених 
пунктів, які входять до складу ОТГ. 

Стратегія розвитку Узинської міської ОТГ характерна тим, що: зосереджує діяльність 
на тих напрямах розвитку громади, які становлять для неї найбільший шанс у майбутньому; 
• ґрунтується на результатах SWOT -аналізу, проведеного робочою групою, який дає 
змогу виробити стратегічні напрями розвитку;  
• є результатом колективної діяльності всіх структурних підрозділів міської  громади: 
адміністрацій організацій і установ, мешканців, що дало змогу отримати пропозиції від усіх 
зацікавлених сторін;  
• представники місцевої спільноти чітко усвідомлюють та сприймають до дії рішення та 
завдання в рамках Стратегії; 
• цей документ органічно пов’язаний з іншими документами стратегічного характеру. 
У даній Стратегії провідне місце займають заходи, які громада зможе реалізувати самостійно, 
а за їх впровадження і результати виконавці нестимуть відповідальність. Іншими словами, 
стратегічний план розвитку громади стає узагальненою основою для розроблення: 
• середньострокових програм економічного і соціального розвитку, що мають визначити  
показники видатків державного і місцевого бюджетів, необхідних на наступні періоди  для 
досягнення цілей, здійснення яких триває більше одного бюджетного року; 



• програм соціального- економічного  та культурного розвитку, що визначають 
послідовні заходи першочергової реалізації планів розвитку територіальної громади та 
необхідні для цього витрати, які включаються до проекту бюджету на наступний рік. 
 

Залучення широкого кола громадян до творення стратегічного плану розвитку ОТГ 
дозволяє, ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, забезпечити 
налагодження діалогу між громадькістю,бізнесом та владою. При цьому однією з основних 
складових процесу планування та реалізації стратегії  є участь у ньому усіх активних 
зацікавлених представників громади. 

 

Учасники Робочої групи з підготовки Стратегії 

 
№ 
п/п                      П.І.Б.                                     Посада 

1 
Коваленко  Станіслав  
Петрович Голова робочої групи, заступник міського  

2 Усенко Олег Петрович 
Заступник голови робочої групи, заступник міського 
голови 

3 Любімов Олег Вікторович 

Координатор робочої групи, Регіональний директор  
Київського ВП Центру Розвитку Місцевого 
Самоврядування 

4 
Полякова Світлана 
Володимирівна 

Секретар робочої групи, начальник відділу 
економічної, інвестиційної діяльності та 
агропромислового розвитку 

  Члени робочої групи: 

5 Кибенко Іван Іванович Секретар міської ради 

6 
Молочківський Генадій 
Володимирович Заступник міського голови 

7 Кравченко Оксана Павлівна Заступник міського голови 

8 Сушко Ірина Володимирівна Керуюча справами(секретар) виконавчого комітету 

9 Лиходій Микола Іванович Інспектор-радник міського голови 

10 Онищенко Іван Степанович  В.о.старости  Василівського старостинського округу №1 

11 Щербак Меланія Іванівна В.о.старости  Іванівського старостинського округу №2 

12 
Пархоменко Світлана 
Миколаївна 

В.о.старости  Йосипівського старостинського округу 
№3 

13 Замула Володимир Петрович 
В.о.старости  Малоантонівського старостинського 
округу №4 

14 Крижанівська Леся Павлівна 
В.о.старости  Михайлівського старостинського округу 
№5 



15 Саламанов Сергій Петрович 
В.о.старости  Олійниково-Слободський старостинського 
округу №6 

16 Савчук Віктор Степанович В.о.старости  Сухоліського старостинського округу №7 

17 Козел Олег Павлович В.о.старости  Тарасівського старостинського округу №8 

18 
Олексієнко Ірина 
Миколаївна головний бухгалтер 

19 Федак Ірина Іванівна 
Головний спеціаліст відділу економічної , інвестиційної 
діяльності та агропромислового розвитку . 

20 Василенко Анна Олегівна 
Начальник відділу «Центр надання адміністративних 
послуг». 

21 
Левіцький Олександр 
Олександрович 

Голова постійної комісії з питань  транспорту, зв'язку, 
промисловості, торгівлі, побутового обслуговування , 
будівництва, архітектури,житлово-комунального 
господарства, благоустрою та приватизації. 

22 
Киришун Дмитро 
Володимирович 

Голова постійної комісії з питань агропромислового 
комплексу, земельних, водних,лісових ресурсів, екології, 
використання надр. 

24 Король Валентина Іванівна 

Голова комісії з питань соціального захисту, медицини, 
освіти, культури, спорту,молодіжної політики, 
духовності, охорони здоров'я та культурного розвитку. 

25 
Нагайцев Сергій 
Миколайович 

Голова Білоцерківської районної організації Української 
спілки ветеранів Афганістану (воїнів –інтернаціоналістів 
) 

26 Синиця Лариса Василівна Землевпорядник 

27 Ковбаса Сергій Петрович Директор КП УМР «Узин водоканал» 

28 
Тинянко Сергій 
Анатолійович В.о.директора КП «ВУ ЖКГ-1» 

29 
Шпичка Людмила 
Володимирівна Приватний підприємець  

 
Підготовка стратегічного плану розпочалася з проведення соціально-економічного аналізу, 
який включав у себе:  
 
 Дослідження соціально-економічного потенціалу об’єднаної громади, основних 

тенденцій соціально-економічного розвитку в сукупності населених пунктів Узинської 
міської ОТГ за попередній період. 
 

 Дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей розвитку 
громади з врахуванням глобальних тенденцій. 

 



В лютому 2018 року, відбулася перша зустріч консультантів з представниками громади, 
обговорено методологію та погоджено план роботи по розробці стратегічного плану 
Узинської міської ОТГ 
Зустріч включало питання: 
Організація роботи зі збору статистичних даних для дослідження соціально економічного 
потенціалу об’єднаної громади та тенденцій соціально-економічного розвитку сукупності 
населених пунктів Узинської міської ОТГ. 

 Створення та організація роботи робочої групи по розробці стратегії, згідно основних 
принципів та представлених інтересів громади. 

 Організація соціальних досліджень згідно репрезентативної вибірки думки громадкості та 
представників бізнес середовища 

 
31 липня 2018 року в приміщенні міської ради м. Узин відбулося засідання членів робочої 
групи, під час якого були проведені: 

 презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу громади, 
 формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади,  
 формулювання стратегічного бачення 
 проведення SWOT-аналізу – ідентифікація факторів SWOT. 

На основі напрацювань засідання робочої групи був – проведений аналіз взаємозв’язків 
факторів SWOT та підготовлені базові аналітичні висновки щодо порівняльних переваг, 
викликів та ризиків розвитку Узинської міської об'єднаної територіальної громади. 
 
22 жовтня 2018 року відбулося чергове засідання членів робочої групи,під час якого було 
обговорено: 

 визначення стратегічних, операційних цілей та завдань, сформовано структуру цілей 
Стратегії 

 оголошено збір проектних ідей до плану заходів з реалізації Стратегії на перших 
три роки 

  
Упродовж  жовтня -листопада 2018 року проводився збір ідей до плану заходів з реалізації 
Стратегії на 2019-2025 роки, на засіданні робочої групи 16 листопада 2018 року були 
розглянуті та відібрані проектні ідеї, що увійдуть  до Каталогу.  
 
 10 грудня 2018 року на черговому засіданні робочої групи вдалось остаточно узгодити 
матрицю стратегічних цілей, визначити перелік проектних ідей, в результаті виконання яких 
саме і будуть досягатися зазначені цілі. А також дуже докладно обговорили систему 
моніторингу та оцінки виконання Стратегіі. Було винесено пропозицію затвердити Стратегію 
на сесії Узинської міської ради. 
 
Усі засідання робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому усі бажаючі мали 
можливість брати участь в розробці стратегічного плану, як безпосередньо на засіданнях так і 
через сайт громади .  

Методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, надання 
консультаційних послуг з питань стратегічного планування забезпечували: 
 



 Олег Любімов, Регіональний директор  Київського ВП Центру Розвитку Місцевого 
Самоврядування , за підтримки програми U-lead з Європою. 
 

 Тетяна Тимошенко,радник з регіонального розвитку Київського ВП Центру Розвитку 
Місцевого Самоврядування , за підтримки програми U-lead з Європою. 

 
 Ревенко Тетяна Миколаївна, Експерт Київського регіонального відділення Київського 

РВ АМУ. 
 

 
       Аналіз розвитку громади 
                              1. Соціально-економічний аналіз 
1.1. Характеристика громади і району 
1.1.1.Коротка характеристика громади. 

 



Карта.1 Населені пункти  Узинської ОТГ 

 
Узинська міська об’єднана територіальна громада утворена 25вересня 2017 року в 

рамках адміністративно-територіальної реформи  2015 року. До складу громади увійшли 
населені пункти:місто Узин, села: Сухоліси, Чепиліївка, Тарасівка, Вербове, Михайлівка, 
Іванівка, Василів, Мала Антонівка, Затиша, Павлівка, Красне, Йосипівка, Олійникова 
Слобода. 

 
 



 

Таблиця 1. Порівняння громади, району, області 

Площа території громади – 291,232 кв.км, що становить 22,81% від загальної 
площі Білоцерківського району та 1,04% - від загальної площі області. 

Регіони 
Площа, 

км2 

Площа у % до 
загальної 

площі/району/
області  

Населення 
чол. 

Населення у % 
до загального 

населення/район
у/області 

Густота 
населення 

Узинська міська 
об’єднана 
територіальна 
громада 

291,232 
22,81% 
1,04% 

 
18444 

36,99% 
1,06% 

63,33 

Білоцерківський  
район 

1276,78 
 

4,54% 49867 
 

 2,88 % 39,06 
 

Київська область 
28131 100% 1 734471 100% 61,65 

Відстань від адміністративного центру громади до районного центру – 25 км. Відстань від 
адміністративного центру громади до обласного центру -  85 км. 

Територія громади межує  з :    

          -на півночі  з Васильківським та Обухівським районами; 

          - на півдні з Рокитнянським районом; 

          - на заході  з Білоцерківським районом ; 

          - на сході з Кагарлицьким районом . 

Узин розташоване майже в ценрі України у Київській області. 



Карта.2 Географічне розташування ОТГ

Таблиця 2. Населені пункти Узинської міської ОТГ та їх характеристики 

  

Старостинський 
округ 

Площа, 
км2 

Площа у 
% до 
загальної 
площі 
району  

Площа у 
% до 
загальної 
площі 
області  

Населенн
я станом 
на 2017р 

Населення 
у % до 
загального 
населення 
району 

Населенн
я у % до 
загально
го 
населенн
я області 

Густота 
населен
ня 

м.Узин 80,01 6,27 0,29 12912 25,89 0,74 161,38 
Василівський 15,225 1,19 0,05 252 0,50 0,01 16,55 
Іванівський 36,712 2,87 0,13 786 1,58 0,05 21,41 
Йосипівський 34,413 2,70 0,12 477 0,96 0,03 13,86 
Малоантонівський 21,55 1,69 0,08 494 0,99 0,03 22,92 
Михайлівський 25,313 1,98 0,09 521 1,04 0,03 20,58 
Олійниково-
Слободський 14,929 1,17 0,05 496 0,99 0,03 33,22 
Сухоліський 34,402 2,69 0,12 1764 3,54 0,10 51,27 
Тарасівский 28,678 2,24 0,11 742 1,49 0,04 25,87 
Всього 291,232 22,80 1,03 18444 36,98 1,06 63,33 
район 1276,7   4,54 49867   2,88 39,06 
область 28131   100 1734471   100 61,66 

 

Середня густота населення 63 чол. на км2. Найбільшим за площою і найчисельнішим є 
м.Узин де проживає 12912 чол. В загальному Узинська міська ОТГ налічує 18444 чол. 
населення. 

1.1.2. Інформація про орган місцевого самоврядування 



До Узинської міської об’єднаної територальної громади на перших 
виборах, що відбулися 25 грудня 2017 року, обрано 26 депутатів 
Сформовано та працюють 4 постійних депутатських комісії: 
- з питань планування, бюджету, фінансів, інвестицій, регуляторної політики, міжнародних відносин, 
соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних зв’язків; 

-з  питань транспорту, зв’язку, промисловості, торгівлі, побутового обслуговування, 
будівництва,архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та приватизації; 

-з питань агропромислового комплексу, земельних, водних, лісових ресурсів, екології, використання 
надр; 

-з питань соціального захисту, медицини, освіти, культури, спорту, молодіжної політики, духовності, 
охорони здоров’я та культурного розвитку. 

До складу виконавчого комітету Узинської міської ради, який очолює 
голова, увійшло 10 осіб- (секретар) виконавчого комітету, секретар ради та в.о.старостинських 
округів; 

. 

Структура виконавчого комітету та ради затверджена рішенням сесії Узинської міської ради 
від 12.01.2018 №.01-06/2018.  

1.1.3.Історична  довідка 

Місто Узин вперше згадується в історичних документах з 1590 року як Узениця, з 
1773 — Темберщина (певно на честь власника), а з кінця 18 століття несе свою сучасну 
назву. Етимологія назви, на думку дослідників, пов'язана з тюркським племенем гузів чи узів, 
що мешкало тут у X—XIII ст. Місто лежить уздовж річки Гудзинь (басейн р. Росі), у 
південно-східній частині так званого Білоцерківського степу — літописного Перепетового 
поля. 

 Василів. Село засноване в XVI столітті за сприяння його власника — князя Януша 
Острозького. Входило до складу Кухмістрівщини.  

Іванівка. Село засноване на межі XVII-XVIII ст. Найдавніші письмові згадки про 
Янківку, чи Лопатинщину (майбутнє село Іванівка), сягають другої половини XVIII ст. Саме 
тоді село осадив Ян Лопатинський. Рід Лопатинських походить із села Лопатинці на Поділлі 
й згадується з 1615 року.  

Йосипівка. Сільська рада була створена у 1918 році. В сільраду ввійшло два села 
Йосипівка і Павлівка. Першим головою сільради був Устим Пархоменко, потім його замістив 
Василь Івахненко. Сьогодні Йосипівська сільська рада об’єднує  чотири села - Йосипівка, 
Павлівка, Красне та Затиша. 

Села Павлівка та Йосипівка Білоцерківського району Київської області (в минулому 
Юзефівка) виникли у 1827 році. Заселені вони були із селян с. Макіївка поміщиком Йосипом 
Проскурою і були названі на честь його  дочок Юзефи і  Павліни-  Юзефівкою та Павлівкою. 

 Красне.Село Засноване у XVIII ст. на шляху з Корсуня до Києва (через Гребінки) у 
місці, де шлях перетинав верхів'я річки Красна. Назву селу дала річка Красна, що протікала 
під городами жителів. Першим володарем села був молодший син засновниці Антоній  



Проскура, який у 1827 році продав маєток поміщику Кипріану Гойжевському, а він в свою 
чергу у 1840 році знову продав його надвірній радниці Олександрі Шленчуковій. В селі була 
побудована дерев’яна церква Олександрою Михайлівною над могилою її чоловіка. Церква 
вважалася цвинтарною і була приписана до Макіївською приходу.  

Затиша. Кипріан Гойжевський перед тим  як продати маєток в селі Красне відселив  з 
цього села 70 чоловіків і 67 жінок, поселивши їх по тій же річці Красній з правого боку, 
заснувавши для своєї дружини Францишки Гойжевської невелике село. Побудував тут жилий 
будинок і економічні служби назвали село Затиша, передбачавши тут спокійне затишне 
життя. За переписом у 1850 році тут проживало 79 чоловіків і 82 жінок. Так як і в інших 
селах селяни займалися переважно хліборобством. 

Мала́ Анто́нівка. Село в Білоцерківському районі Київської області, колишня назва 
Рейментарщина,  центр сільської ради. Існують твердження, що засноване в 1812 році, хоча 
уродженцем села є архімандрит Іринарх (Базилевич), який 1742 року закінчив навчання в 
Києво-Могилянській академії. У селі існувала дерев'яна Воздвиженська церква побудована в 
1858 році. 

 Михайлівка. Існують твердження, що засноване в 1914 році, Омелько Колесник 
запропонував назвати село Михайлівка – за іменем князя Михайла Горчакова, який продав їм 
ці землі. 

Вербова. Село  засноване -1938-1940рр.за рахунок знесення та переселення в одне 
місце навколишніх хуторів. 

Олійникова Слобода. Село засноване в кінці XVI на початку XVII століття. 
Слободами називалися „Нові виселки”, на які виходили селяни із старих сіл. Виходці на 
Слободи звільнялися від сплати оброку та панщини. Тут поселився селянин Ткаченко із села 
Янківка, нині Іванівка, відкривши власну олійницю. Рід Ткаченків пізніше одержав прізвище 
Олійників, а село було назване Олійниковою Слободою.  

Сухоліси. Сільська громада складається з двох населених пунктів: сіл Сухоліси та 
Чепиліївка. Про село Сухоліси вперше згадується в історії 1596 року,  коли Северин 
Наливайко переправлявся через річку Рось для об’єднання  в місті Біла Церква з полками 
Матвія Шаули та Лободи, щоб спільно виступити проти польських військ пана 
Жолковського. 
            На місці переправи залишився кріпосний вал, який існує і по сьогоднішній день. 

Чепиліївка в історії згадується з 1864 року, хоча при проведенні археологічних 
розкопок на території села збереглися залишки городища часів Київської Русі. 

Тарасівка.  На селянській сходці в жовтні 1918 року було одностайно вирішено 
присвоїти назву селу – Тарасівка, в честь Т.Г. Шевченка, який все своє життя боровся за 
свободу і щастя народу. До цього часу село назви не мало, а було хуторським поселенням на 
168 дворів. На цій же сходці обрано сільську раду. 

1.1.4. Кліматичні  умови 

Клімат території характеризується як помірно – континентальний  з теплим літом та 
м’якою  з частинами відлигами зимою. Середня багаторічна температура повітря складає 
+8,9*С, багаторічний абсолютний максимум температури повітря дорівнює +34,4*С,        
абсолютний мінімум складав -24,7* С.                                                                                                                     



Середня багаторічна температура поверхні ґрунту складає +10,8*С, абсолютний максимум 
склав +34,2 *С, мінімум -27,6*С. 

     Середня глибина промерзання переважаючих суглинистий ґрунтів дорівнює 80 см, 
максимальна – 152 см. 
     Середній показник відносної вологості складає 74%. 
     Середня швидкість вітру складає 3,3 м/с, середня максимальна швидкість вітру складає 
23,4 м/с. 
     Серед метеорологічних  явищ на території, які погіршують агрокліматичні властивості та 
комфортність клімату для населення, зустрічаються зливи, ожеледь, туман, димка. 

1.2. Земельні та природні ресурси 
1.2.1.Земельні ресурси і територія громади 

Земля - основа економічного зростання, тому проведений аналіз направлено на виявлення 
структури земельного фонду. Проте детальний аналіз резервів зростання може бути 
виявленим після здійснення інвентаризації земельних ресурсів і здійснення топозйомки. 

Таблиця 3.Основна структура земельного фонду 

 

Категорія земель  Площа, га % 
землі с/г призначення 23170,92 79,56 
Ліси та лісовкриті площі 733,7 2,52 
Землі житлової і громадської 
забудови 4052,196 

 
13,91 

Водний фонд 334,65 1,15 
землі запасу 332,61 1,15 
інші землі 499,153 1,71 
Загальна площа земель  29123,3 100 

 

 Діаграма 1. Основна структура земельного фонду 

 

Найбільшими власниками землі є приватні компанії ПОП "Агрофірма 
Узинська",ТОВ"Агро-Лідер-Україна", ПСП "Агрофірма "Світанок", ТОВ агрокомплекс 
"Узин", ТОВ"Узин-Агроінвест", ТОВ"Олійникова Слобода", ТОВ"Михайлівське", 
ТОВ"Василівське". 

1.2.2. Містобудівні документи 

Генеральний план є основною містобудівною документацією, що визначає принципові 
вирішення розвитку, планування, забудови й іншого використання території населених 
пунктів та розробляється і затверджується в інтересах територіальної громади  з урахуванням 
державних, громадських та приватних інтересів. 

Генеральний план міста Узин Білоцерківського району Київської області виконаний 
ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст 
«ДНІПРОМІСТО» на замовлення Узинської міської ради Білоцерківського району Київської 
області згідно рішення двадцять п`ятої сесії четвертого скликання Узинської міської ради від 



20 лютого 2006 року №25-210 та Постанови Верховної Ради України від 07 червня 2007 року 
за №1236-V. 

Генеральний план села Іванівка Білоцерківського району Київської області виконаний 
ТОВ «ПРОЕКТГЕНПЛАН» на замовлення та відповідно до завдання Іванівської сільської 
ради Білоцерківського району Київської області (договір № 28/03-ГП від 31.05.2017 р.) згідно 
рішення тринадцятої сесії сьомого скликання Іванівської сільської ради від 24.03.2017 року 
№ 13-102. 

  

Демографічна характеристика об’єднаної громади 

Демографічні процеси відзначаються великою інерційністю, а отже, якісь значні 
демографічні кризи, які відбуваються в певний історичний період, відбиваються на 
демографічних процесах впродовж наступних десятиліть. Такою демографічною кризою в 
Україні був різкий спад народжуваності з середини і до кінця 1990-х років, що був 
спричинений різким падінням рівня життя населення. 
 

Таблиця 4. Природний та міграційний рух населення, осіб 
 

Показники 2014 2015 2016 2017 
Народжені 203 216 168 160 
Померлі 521 457 476 423 
Природний приріст -304 -241 -298 -263 
Прибулі 605 813 950 1003 
Вибулі 447 620 734 644 
Сальдо міграції 151 193 216 359 
Загальне збільшення (зменшення) -153 -48 -83 96 

Динаміка чисельності населення 
Діаграма 2.Природний рух населення 
 



 
 
 
Діаграма 3.Міграційний рух населення 
 
 
 

Демографічна ситуація характеризується негативним приростом населення. Що є однією з 
найболючіших проблем сучасності. 

 

До об’єднаної громади з центром в м.Узин входять 14 населених пунктів із загальною 
чисельністю населення 18444 чол. 

 

Таблиця 5. Розподіл населення за населеними пунктами 

Старостинський округ 2014 2015  2016  2017  2018 
м.Узин 13196 13132  13026  12912  13001 
Василівський 254 254  256  252  252 
Іванівський 782 778  772  786  795 
Йосипівський 516 508  496  477  458 
Малоантонівський 500 498  496  494  492 
Михайлівський 535 492  495  521  521 
Олійниково-Слобідський 515 492  505  496  497 
Сухоліський 1711 1701  1739  1764  1774 



Тарасівский 735 735  733  742  750 
Всього 18744 18590  18518  18444  18540 
Район   48769  49060  49990   
Область   1729234   1732235  1734471   

 

 
 
 
Діаграма4. Розподіл населення за населеними пунктами  

 

 
 
 

Таблиця 6. Статевий розподіл у громаді 
 

Стать Значення

Чоловіків 8300 
Жінок 10144 

Разом 18444 

                                                                                                Діаграма 5. 
Статевий розподіл у громаді  
  

 
 
 
 
 
55 % населення громади складають жінки, і 45 % чоловіки.Дана структура є типовою для 
України в цілому. 

Таблиця 7. Вікова структура населення Узинської  ОТГ 
 

Віковий розподіл Значення, чол. % 

Діти дошкільного віку 579 3,14 

Діти шкільного віку 1813 9,83 

молодшому за працездатний 433 2,35 

Працездатному 8918 48,35 



старшому за працездатний 6701 36,33 

Всього 18444 100 

 

 

Діаграма 6.Вікова структура населення Узинської ОТГ 

 

 
Як показує табл.6 та рис.8 найбільша частка населення громади є працездатне населення,що 
складає 48,35% або 8918 чол. 
Також високою часкою населення старшому за працездатне, що складає 6701 чол, або 
36,33%.  
 
 
 
Зайнятість населення та безробіття 
На ринку праці склалась така ситуація: у різних сферах економічної 
діяльності у громаді у 2017 році  кількість безробітних  було зареєстровано  348 осіб, їх 
кількість зменшується, що відповідає тенденціям району та області. 
 
 
 
 
 
 
Таблиця 8. 
 
Регіони   2014 2015 2016 2017 
Узинська громада   371 410 398 348 
 Білоцерківський район   1076 1144 1145 1116 
 Київська область   51078 54106 47739 41863 

 
 
Таблиця 9. Зайнятість за видами діяльності 
 
 

Галузі та види діяльності Всього % 

Сільське господарство, мисливство, лісове 
та рибне господарство 588 12,8 
Промисловість 893 19,5 
Будівництво 28 0,6 



Оптова й роздрібна торгівля; торгівля 
транспортними засобами; послуги з їх 
ремонту. 721 15,8 
Готелі та ресторани 91 2,3 
Транспорт і зв'язок 46 1 
Фінансова діяльність 19 0,4 

Операції з нерухомістю, здавання під найом 
та послуги юридичним особам 4 0,1 
Державне управління 97 2,1 
Освіта 491 10,7 

Охорона здоров’я та соціальна допомога 397 8,7 

Колективні, громадські та особисті послуги 48 1,1 
Інші види діяльності 1139 24,9 
Всього 4562 100 
   

 
 
 
Таблиця 10.        Рівень зареєстрованого безробіття та навантаження на одну вакансію 

Показники   2017   
    Громада Область 
Рівень зареєстрованого безробіття (у 
відсотках до економічно активного 
населення працездатного віку)   1,6 2 

Кількість безробітних на одну 
вакансію (чисельність зареєстрованих 
безробітних, поділена на кількість 
вакантних робочих місць)   32 7 

 
З огляду на ключове значення людини для майбутнього громади одним із 
головних напрямів стратегічного її розвитку має стати створення комфортних 
умов для життя, що приваблюватимуть нових мешканців. Тому, крім зусиль, 
спрямованих на стимулювання економічної активності, необхідно звернути увагуна рівень 
підготовки у школах, можливості занять спортом, покращити умови надання медичних 
послуг, впорядкувати місця соціальної комунікації. 
 
Населення і заробітна плата 
Середня заробітна плата на 1 працюючого становить 5417грн,що дещо менше ніж по району 
та області, та в 1,7 раза більше встановленої законодавчо  мінімальної. 
Таблиця 11. 

Регіони 2014 2015 2016 2017 



Узинська ОТГ 2283 2642 3467 5417 
Білоцерківський район  2359 2718 3543 5493 
Київська область 3489 4153 5229 7299 

 Динаміка середньої заробітної плати у громаді має однакову тенденцію у порівнянні з 
районом та областю. 
 
Середня заробітна плата за видами діяльності,грн. 
 
Найвищий рівень заробітної плати фіксується в галузі освіти , державного управління та 
фінансовій діяльності. 
Таблиця 12 

Галузі та види діяльності 2017 
Сільське господарство, мисливство, лісове та 
рибне господарство 4590 
Промисловість 4900 
Будівництво 4800 

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля 
транспортними засобами; послуги з їх ремонту 3700 
Готелі та ресторани 3700 
Транспорт і зв'язок 4200 
Фінансова діяльність 7000 

Операції з нерухомістю, здавання під найом та 
послуги юридичним особам 6500 
Державне управління 7500 
Освіта 8400 

Охорона здоров’я та соціальна допомога 4300 
середня з/плата 5417 

 
 
Економіка громади 
 
Суб’єкти господарської діяльності 
Таблиця 13.       Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності 
        
Показники 2014 2015 2016 2017 
Юридичні особи 208 209 208 208 
Фізичні особи -підприємці 590 589 592 594 

 
 
 Таблиця 14.       Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності за видами діяльності 
 

Найбільше суб’єктів господарської діяльності задіяно  у сфері  торгівлі - 454 суб`єкти;  
сільське господарство, мисливство та лісове господарство налічує  50 суб`єктів, 
промисловість  – 24 . 



Протягом  останніх чотирьох років кількість СПД  у більшості сфер економічної діяльності 
не змінювалася. 

Показники         
Галузі та види діяльності 2014 2015 2016 2017 

Сільське господарство, мисливство та лісове 
господарство 

47 47 50 50 

Рибне господарство 
11 11 11 11 

Промисловість, у т.ч.: 
24 24 24 24 

   добувна промисловість 
10 10 10 10 

   обробна промисловість 
10 10 10 10 

   виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води 

4 4 4 4 

Будівництво 
5 5 5 5 

Оптова і роздрібна торгівля; побутові  послуги з 
ремонту 

454 454 454 454 

Готелі та ресторани 
18 18 18 18 

Транспорт і зв’язок 
13 13 13 13 

Фінансова діяльність 
2 2 2 2 

Операції з нерухомістю, здавання під найм та 
послуги юридичним особам 

1 1 1 1 

Освіта 
13 13 13 13 

Охорона здоров’я та соціальна допомога 
22 22 22 22 

Колективні, громадські та особисті послуги 
3 3 3 3 

державне управління 
13 13 13 13 

Інші види економічної діяльності 
172 172 171 173 

Всього 
798 798 800 802 

 
Діаграма 7. Суб’єкти господарської діяльності за видами діяльності 
 
 
Таблиця 15.       Найбільші роботодавці 



Найбільшими роботодавцями у громаді є «Антонівський м’ясокомбінат», "Укрпродакорд",                                                   
"Візит", «Агро-Лідер-Україна», "Узинський цукровий комбінат". 

Підприємство, організація, установа 
Вид діяльності 
(основний) 

Чисельність 
працівників 
у 2017р. 

ТОВ «Антонівський м’ясокомбінат» 
Забій та реалізація 
мясної продукції 200 

ТОВ "Укрпродакорд" 
виробництво ковбасних 
виробів 160 

ТОВ "Візит" 
виробництво ковбасних 
виробів 140 

ТОВ ФК «Агро-Лідер-Україна» 
Рослинництво, 
тваринництво 120 

ТДВ "Узинський цукровий комбінат" 

виробництво 
цукру,виробництво 
цегли будівельної 94 

ТОВ " Сітка плюс" 
виробництво металевих 
конструкцій 92 

ПОП «Агрофірма «Узинська»  Сільське господарство 74 

ПСП «Агрофірма «Світанок»  
Сільськогосподарське 
виробництво 64 

ТОВ "Олійникова Слобода" 
Вирощування с/г  
продукції,тваринництво 42 

ФОП "Жук" 

виробництво 
заморожених 
напівфабрикатів 30 

ТОВ "ФУДПРОД" 
фасування цукатів та 
засушених руктів 27 

ТОВ «Інтеко Констракшн» 

Виробництво метало 
профілю, сендвіч 
панелі 19 

 
Економіку громади складають промисловий сектор та сільське господарство. 

Найбільш потужними експортером  Узинської ОТГ є :ТОВ «Антонівський 
м’ясокомбінат» - м'ясо яловиче в напівтушках (Білорусь). 

Найбільшими імпортером  є ТОВ «ВІЗИТ» - м’ясна продукція (Словаччина). 
Аграрний сектор представляють 10 базових сільськогосподарських підприємств з них 

у 4 господарствах розвинена галузь тваринництва та  33  фермерських  господарства. 
Значна частина працівників задіяна у сфері послуг. 
 
1.5. Фінансовий стан та бюджет громади 
1.5.1.Бюджет громади 
 



 
Таблиця 16. Доходи бюджету,  грн. 
 

      

Показники 
2015 
(сумарно) 

2017 
(сумар
но) 2018 (прогноз)   

Прибутковий 
податок з 
громадян/ Податок 
з доходів фізичних 
осіб 10697300 

290574
46 28973500   

Єдиний 
податок(крім с/г 
виробників) 2515586 

439948
2 4832700   

Єдиний податок 
від с/г виробників 2662981 

521281
1 4802400   

Доходи від 
відчуження 
нерухомості та 
землі 0 0 0   
Податок на 
прибуток 
підприємств 
комунальної 
власності 60045 7150 8500   

Плата за землю 5351050 
942219

8 9501700   
Податок на 
нерухомість 181114 640734 653400   

Акцизний збір 2333665 
364544

0 3700300   
Інші місцеві 
податки та збори 219302 182708 184300   
Податкові 
надходження 
разом 13425055 

244204
25 52 656 800   

Дохід від оренди 
комунального 
майна 2127 77253 78000   

інше 341456 
103130
0 865600   

 
  
Податкові надходження у громаді після об’єднання зросли більше ніж у 4 рази і 
склали у 2018 році 52,6 млн.грн. 
Таблиця 17.      Доходи  бюджету на одного мешканця 



А. 2015 р.       

Регіони 

Податок 
на доходи 
фізичних 
осіб 

Єдиний 
податок  

Місцеві 
податки 
та збори 

Плата 
(податок) 
за землю 

Податкові 
надходжен
ня разом 

Дохід від 
оренди 
комунально
го майна 

Узинська ОТГ 575,43 278,56 11,8 287,85 722,17 0,11 
 
 

В. 2017 р.(18444 чол.)     

Регіони 
Єдиний 
податок  

Плата 
(податок) за 
землю 

Податкові 
надходження 
разом 

Дохід від оренди 
комунального 
майна 

Узинська ОТГ 521,16 510,85 1324,03 4,19 
 Податкові надходження у розрахунку на одного мешканця складають 1324 грн,що 1,8 разів 
більше ніж до об`єднання. 
 
 
Таблиця 18.   Структура видатків бюджету громади , тис. грн. 
Статті видатків 2018 рік  

державне управління 16714,25 
освіта 4965,62 
охорона здоров"я 13112,55 
соц захист та соц забезпечення 1806,24 
культура і мистецтво 1944,16 
фізична культура і спорт 975,77 
житлово-комунальне господарство 10097,5 
економічна діяльність 2871,9 
інша діяльність 56,92 
Міжбюджетні трансферти 17660 
   Усього 114890,91 

Таблиця 19. Найбільші платники податків у громаді за квартал 2018року, грн.  
назва Сплачен

о ПДФО 
Плата за 
землю 

Податок на 
нерухоміст
ь 

Фіксовани
й с/г 
податок 

Всього 

ТДВ "Узинський цукровий 
комбінат 

145588 538686     684274 

ТОВ "Візит" 323252 6893     330145 
ТОВ " ФУДПРОД" 103731       103731 



ТОВ "Узин агроінвест" 152526   1991 68524 223041 
ТОВ "Інтекоконтракшн" 100217       100217 
ФОП Жук Ю.М. 74255 22320     96575 
ТОВ " Укрподакорд" 2978655       2978655 
ТОВ Агрокомплекс «Узин» 251084 18989   57658 327731 
ТОВ Антонівський 
м’ясокомбінат  

399588 3538     403126 

ТОВ "Олійникова Слобода" 310324   15894   326218 
ПОП «Агрофірма 
«Узинська» 

340238 133791 12763 156197 642989 

ПСП «Агрофірма 
«Світанок» 

2293571 357434 28662 432959 3112626 

ТОВ «Сухоліський 
елеватор» 

  70572 29190   99762 

Ямбуренко М.М. 18849     2554 21403 
Київрегіонспоживспілка   115373 10225   125598 
ТОВ ФК «Агро-Лідер-
Україна» 

554399 229288   84186 867873 

ТОВ «Західспецпрофіль»   1590 42738   44328 
ТДВ « Василівське»   5700     5700 
ПП»Агрокс-Плюс» 33272     27677 60949 
ФГ  Довіра-Я 41018     55174 96192 
СФГ Горизонт-2 57303 10939 5246 22755 96243 

 
 
 
 
 
Таблиця 20. Перелік та вартість реалізованих в межах території ОТГ 
проектів за кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток 
регіонів чи Державного фонду регіонального розвитку (тис.грн.) за 2018 рік. 
 
Назва  Рік Сума Коментар(що досягнуто завдяки 

проекту) 



"Капітальний ремонт 
будівлі поліклінічного 
відділення Узинської 
районної лікарні по вул. 
Івана Богуна, 57 а  в м.Узин 
Білоцерківського району 
Київської області" 

 

2018  1525,032 
 

- покращення санітарно-гігієнічного 
та естетичного вигляду 
поліклінічного відділення; 

 - втілення сучасних 
енергозберігаючих  технологій, 
-підвищення експлуатаційних 
якостей будівлі поліклініки; 
 -ефективне використання 
бюджетних коштів. 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул. Івана Богуна в м.Узин 
Білоцерківського району 
Київської області 

 

2018 1124,622 

 

-підвищення якості дорожнього 
полотна проїзної частини доріг та 
під’їзних доріг місцевого значення,  
-покращення транспортної 
доступності до поліклінічного 
відділення   Узинської районної 
лікарні; 
- для покращення медичного 
обслуговування жителів сільських 
населених пунктів та м.Узин; 
- створення  сприятливих умов для 
безпечного руху  автомобільного 
транспорту,зменшення аварійності. 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул. Центральна в 
с.Василів Білоцерківського 
району Київської області 

 

2018 597,76 

 

- забезпечення безпеки руху на 
автодорозі; 
- доведення транспортно-
експлуатаційних показників ділянки 
автомобільної дороги до 
встановлених чинним 
законодавством вимог. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Таблиця 21.Оцінка фінансової спроможності Узинської ОТГ за  2018 р.  
 



Кількість 
населення,осіб 

Усього доходів без 
урахування 

міжбюджетних 
трансфертів, 

тис.грн.(власні доходи) 

Усього доходів з 
урахування 

міжбюджетних 
трансфертів,тис.грн. 

Питома вага власних 
доходів в загальних 

доходах бюджету 

18540 54668,25 116535,33 46,9% 

 
1.6. Фінансова інфраструктура та мережа підтримки бізнесу 
На території Узинської ОТГ функціонують філія АТ «Ощадбанк»  та  ПАТ КБ 
«Приватбанк».Інших фінансових установ, кредитних спілок для підтримки бізнесу немає. 

1.7. Транспортна інфраструктура і зв’язок 

Узинська ОТГ має велику розгалужену мережу транспортних напрямків. Через 
населені пункти громади проходить 37,3 км доріг державного значення; 68,4 км –доріг 
місцевого значення та 89,1 км –протяжність доріг комунальної власності. 

Стан доріг з твердим покриттям відносно задовільний. В той же час в сільських 
населених пунктах відсутні  пішохідні тротуари  вздовж  доріг. 

На території  громади знаходиться залізнична станція с.Сухоліси. 

Станція має  2 основних колії та 3 прийомно-відправні колії. Також до станції примикає 1 
під’їзна колія до ТДВ «Узинський цукровий комбінат». Через станцію проходять потяги ,як 
приміського так і  далекого сполучення. 

В  громаді  функціонує 11 відділень поштового зв'язку Центру  поштового  зв’язку №7 
Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта» . 

Два відділення мають власні приміщення (м.Узин, с.Сухоліси ) 
Поштова мережа використовується для надання широкого спектру послуг, зокрема: 

поштових, фінансових, логістичних та рекламних. Громада забезпечена послугами 
швидкісного інтернету. 

 
1.8. Інфраструктура торгівлі та послуг 

В  ОТГ функціонує 153 магазинів та торговельних павільйонів, 18 підприємства 
ресторанного господарства та  1  Узинський ринок Київської регіонспоживспілки, 
супермаркети «Фора» та «АТБ-маркет» (м. Узин).  

Діяльність підприємств фірмової торгівлі займає один з пріоритетних напрямків 
розвитку торгівлі : найбільші з них це продукція ТОВ МПЗ «Баварія», ПП «Маршалок», ТМ 
«Наша Ряба», ТМ  «Єрмолинські полуфабрикати», ТМ «Кулиничі». 

 На території ОТГ зареєстровано та діють 42 суб’єктів господарювання, які надають 
побутові послуги.   

 Виготовленням  та ремонтом  меблів займається 1 суб’єкт,  будівництвом  та ремонтом 
житла, виготовленням  столярних виробів - 2, технічним обслуговуванням та ремонтом  
автомобілів – 5 та інші побутові послуги – 5. Перукарські  послуги надають 14 суб’єктів,  
ритуальні –3, виготовленням та ремонтом швейних виробів - 4,  ремонтом  взуття – 3, ремонт  



теле-радіоапаратури і електропобутової техніки здійснює 3 суб’єкта. В місті Узин працює 
ломбард. 
Розширюється мережа сучасно обладнаних салонів з високим рівнем обслуговування, які 
забезпечують населення різноманітними перукарськими і косметичними послугами. 

1.9. Житлово-комунальна інфраструктура 

Житловий фонд громади складається з 7181 житлового будинку загальною 
площею 558,271 тис.кв.метрів, з яких 7095 індивідуальних будинків.  

1.9.1. Таблиця 22. Житловий фонд 

Стан житлового фонду громади                 Всього 

Заселені будинки разом 7168 7181 

у тому числі:- індивідуальні будинки 7082 7095 

Житловий фонд, тис. кв. м загальної площі 557,442 558,271 

% помешкань, підключених до комунального 
водопостачання 

    

Багатоквартирні будинки 86 – 100% 86 – 100% 

Індивідуальні будинки 777- 21% 777 – 21% 

% помешкань, підключених до комунального 
газопостачання 

    

Багатоквартирні будинки 86 – 100% 86 – 100% 

Індивідуальні будинки 100% 100% 

% помешкань, підключених до комунальної системи 
каналізації 

    

Багатоквартирні будинки 86 – 100% 86 – 100% 

Індивідуальні будинки 22 – 0,6% 22 – 0,6% 

% помешкань, підключених до центрального опалення     

Багатоквартирні будинки 43 -  50% 43  – 50% 

Індивідуальні будинки 0 0 

Помешкання – квартира або індивідуальний будинок.     

 
 
 
 
 
 
 
 



1.9.2.Комунальна інфраструктура та 
інженерні    мережі  
 

  

Таблиця 23.      Водопостачання та 
водовідведення     
Показники 2014 2015 2016 2017 
Протяжність мереж водопостачання, км 47,2 47,7 47,7 47,7 
Протяжність мереж водовідведення, км 15,4 15,4 15,4 15,4 
Споживання питної води, тис. м3 – всього,у тому 
чилі: 227,4 211,28 233,856 262,184 
- населення 183,7 169,35 182,13 187,647 
- підприємства 30,8 27,73 30,725 31,837 

 

Мережі водопостачання та водовідведення потребують в м.Узин реконструкції свердловин із 
встановленням насосного обладнання,а також реконструкції станції знезалізнення. 

Таблиця 24.      Теплопостачання (на рік)     
Показники 2014 2015 2016 2017 
Протяжність мереж, км 6,9 6,9 6,9 6,9 
Опалення, Гкал - всього,у тому числі: 11922 10372 11832 10910 
- населення 8798 7455 8379 7809 
- підприємства 1565 1554 1803 1499 
Проектна потужність 14,06 14,06 14,06 14,06 

 

Таблиця 25.      Газопостачання     
Показники 2014 2015 2016 2017 
Протяжність мереж, км 474,799 476,633 477,449 477,64 
Споживання газу, тис. м3 - всього, 16861,039 15210,861 15638,19 15168,907 
у тому числі:         
- населення 14398,991 13349,131 13403,635 13133,343 
- підприємства 2462,048 1861,73 2234,558 2035,564 

 

Таблиця 26.      Електропостачання     
Показники 2014 2015 2016 2017 
Протяжність мереж, км     259,561 262,046 
Споживання електроенергії, МВт-год - 
всього,         
у тому числі:         
- населення 14577236,52 14276744,83 14433167 13776982,7 
- підприємства 17836504,99 18346435,12 19466626 19059103 
Проектна потужність     21,339 21,562 

 



 

1.10. Соціальна сфера 
1.10.1. Мережа закладів освіти та культури 

 Громада  має розвинену інфраструктуру: 
13 закладів освіти:із них 4-ЗОШ,6-НВК,3-ДНЗ. 
10 закладів культури та «Центр розвитку дітей та молоді», ,14 бібліотек та філій, кінотеатр 
«Зоря». Проводяться різноманітні культурні заходи.  

Таблиця 27. Загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади 

Назва  Адреса Рік 
побудови  

Проект
на 
потужн
ість 

Наповне
ність 

К-ть 
викладачів 

Основна 
проблема 

Опорний заклад 
загальної 

середньої освіти 
Узинська ЗОШ 

  І-ІІІ ступенів  

№1 

09161, Київська 
область, 
Білоцерківський 
район м.Узин, 
вул.Ярослава 
Мудрого,11а 

1995 1200 519 
52( з них  

1 сум.) 

Ремонт 
приміщень 3 
поверху, 
реконструкція 
басейну, 
реконструкція 
освітлення 

Узинська ЗОШ  

І-ІІІ  

ступенів №2 

09161, Київська 
область, 
Білоцерківський 
район м. Узин, вул. 
Лесі Українки, 64а 

1972 620 465 
39( з них  

1 сум.) 

Ремонт туалету, 
опалення 
спортивного 
залу 

НВК «Узинська 
гімназія» 

09161, Київська 
область, 
Білоцерківський 
район м.Узин, 
вул.Незалежності,29 

1962 520 318 35 

Ремонт туалету, 
модернізація 
системи 
опалення 

Тарасівський 
НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступеня -
дошкільний 

заклад освіти» 

09166, Київська 
область, 
Білоцерківський 
район с.Тарасівка, 
вул. Шкільна,1 

1964 240 69 
25(з них 2 
сум.; 
4декр.в) 

Необхідність 
модернізації 
системи 
опалення. 
Поточні ремонти 
 

Чепиліївський 
НВК  «ЗОШ І-ІІІ 

ступеня -
дошкільний 

заклад освіти» 

09155, Київська 
область, 
Білоцерківський 
район с.Чепиліївка, 
вул.Набережна,1 

1989 200 115 21 

 Заміна покрівлі  
та утеплення 
фасаду будівлі 
школи, 
будівництво  
спортзалу. 
 

Іванівський НВК 
«ЗОШ І-ІІІ 
ступеня -

  09145, Київська 
область, 
Білоцерківський 

1971 320 71 22(з них  
Заміна застарілої 
комп’ютерної 
техніки 



дошкільний 
заклад освіти» 

район с.Іванівка, 
вул.Центральна,54 

 

4 сум.)  

Сухоліський 
НВК  «ЗОШ І-ІІ 

ступеня -
дошкільний 

заклад освіти» 

09153, Київська 
область, 
Білоцерківський 
район с.Сухоліси, 
вул.Гагаріна,5 

 

2010 162 66 
22(з них  

5 сум) 

Укріплення 
цоколя будівлі 
та ганку. Заміна 
застарілої 
комп’ютерної 
техніки 
 

Узинська ЗОШ  І-

ІІ ст.№5 

09161, Київська 
область, 
Білоцерківський 
район м.Узин, вул. 
Висока, 8 

1968 350 55 
15( з них  

1 сум.) 

Ремонт 
спортзалу. 
 

Малоантонівська 
філія опорного 
закладу освіти 

09138, Київська 
область, 
Білоцерківський 
район с.Мала 
Антонівка, 
вул.Володимира 
Козака,3 

1926 192 35 15 

Потребує 
капітального 
ремонту  

Олійниково-
Слободська філія 
опорного закладу 

освіти  

09162, Київська 
область, 
Білоцерківський 
район с.Чепиліївка, 
вул.Набережна,1вул. 
Центральна, 5  

1966 120 0 1 

Комп’ютерна  
техніка, заміна 
вікон 

 

Таблиця 28. Дошкільні навчальні заклади 

Назва  Адреса Рік 
побудови 

К-ть дітей К-ть 
вихователів 

Основна проблема 

ДНЗ «Сонечко» 
м. Узин 

09161, м. 
Узин,вул.Симеренка, 
б.6 

1968 139 12 Ремонт харчоблоку 
та пральні, заміна 
умивальників 

ДНЗ 
«Ведмежатко» 
м. Узин   

09161, м. Узин, вул. 
Київська, б. 13 

1983 74 6 Ремонт харчоблоку 

та пральні 

ДНЗ «Зіронька» 
м. Узин         

09161, м. Узин,вул. 
Героїв  Крут, б. 3 
 

1970 145 13 Ремонт харчоблоку, 
тротуарів, 
отмостки, 
приміщення східців 
на 2 поверх, заміна 



дверей, заміна 
умивальників 

 

 

 

Таблиця 29. Заклади культури і спорту 

 

Споруда 
Скільки 

відвідувачів 
вміщує 

Події чи заходи, що викликають 
найбільший приплив гостей 

КУ «Центр розвитку дітей та 
молоді» 

1000 День міста, День Незалежності України, День 
перемоги над нацизмом,День Гідності і 
Свободи, День працівників сільського 
господарства, вшанування жертв голодомору 

Кінотеатр «Зоря» 168 День захисту дітей, парад вишиванок 

Іванівський сільський 
Будинок культури 

249 День села, День Незалежності України,День 
перемоги над нацизмом,День Гідності і 
Свободи, свято української хустки, День 
працівників сільського господарства, 
вшанування жертв голодомору 

Василівський сільський  
Будинок культури 

100 Фольклорні посиденьки, День села, День 
Незалежності України,День перемоги над 
нацизмом,День Гідності і Свободи, День 
працівників сільського господарства, 
вшанування жертв голодомору 

Йосипівський сільський клуб  112 День села, День Незалежності України,День 
перемоги над нацизмом,День Гідності і 
Свободи, День працівників сільського 
господарства 

Будинок культури с. Мала 
Антонівка  

328 День села, День Незалежності України,День 
перемоги над нацизмом,День Гідності і 
Свободи, День працівників сільського 
господарства, вшанування жертв голодомору 

Клуб с. Михайлівка 80 Свято вареників, День села, День 
Незалежності України,День перемоги над 
нацизмом,День Гідності і Свободи, День 
працівників сільського господарства, 
вшанування жертв голодомору 

Сільський Клуб  с. Вербове 40 День села, День Незалежності України,День 
перемоги над нацизмом,День Гідності і 



Свободи, День працівників сільського 
господарства 

Олійниково Слобідський 
сільський Будинок культури 

180 День захисту дітей, День села, День 
Незалежності України,День перемоги над 
нацизмом,День Гідності і Свободи, День 
працівників сільського господарства 

Сухоліський сільський 
Будинок культури 

240 Різдвяні колядки, народознавчі свята, День 
села, День Незалежності України,День 
перемоги над нацизмом,День Гідності і 
Свободи, День працівників сільського 
господарства 

Чепеліївський сільський клуб 200 Новорічна вистава для дорослих, 

Андріївські вечорниці, День села, День 
Незалежності України,День перемоги над 
нацизмом,День Гідності і Свободи, День 
працівників сільського господарства, 
вшанування жертв голодомору 

Тарасівський  Будинок 
культури 

300 День села, День Незалежності України,День 
перемоги над нацизмом,День Гідності і 
Свободи, День працівників сільського 
господарства, вшанування жертв голодомору 

Сільський Клуб  с. Красне  День села, День Незалежності України,День 
перемоги над нацизмом,День Гідності і 
Свободи, День працівників сільського 
господарства, вшанування жертв голодомору 

 

1.10.2. Мережа закладів охорони здоров’я  

У  громаді функціонують заклади охорони здоров`я :Узинська районна лікарня - 45 
стаціонарних ліжок, поліклінічне відділення Узинської районної лікарні містить дитяче та  
доросле відділення , денний стаціонар на 15 ліжок; на первинному рівні  2 амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини та 11 фельдшерсько-акушерських пунктів, пункт 
невідкладної медичної допомоги у складі Узинської районної лікарні та Узинська підстанція 
Білоцерківської станції екстренної медичної допомоги. Працює Центр соціально-
психологічної реабілітації дітей. 

Проблемами є обмеженість фінансування, відсутність діагностичного та 
лікувального обладнання, незабезпеченість кваліфікованими кадрами. 

 
 
 
1.10.3. Мережа закладів культури і спорту 

Для занять фізичною культурою та спортом створений « Центр фізичної культури і 
спорту ім. П.Р. Поповича». Використовуються спортивні споруди населених пунктів громади, 



спортивні зали і стадіони, 9 спортивних залів, 4 приміщення для фізкультурно-оздоровчих 
занять,  5 футбольних полів,  13 спортивних  майданчиків. Діти приймають участь в обласних 
та всеукраїнських заходах «Джура».  

 

 

 

2. Результати соціологічного дослідження – основні показники  

В квітні -червні 2018 р. були проведені дослідження думки  жителів Узинської 
міської ОТГ, а також підприємців. Для цього 
були розроблені форми анкет для опитування мешканців громади та представників бізнесу . 

 
В результаті були отримані відповіді від 1128 респондентів в тому числі: 

1066 – мешканців громади із них: службовців-288, найманих працівників-284, 
пенсіонерів-260, безробітних-142, керівників-44, підприємців-24, студентів-24. 

 Та 62 – представника бізнесу.  

Діаграма 8 .Опитування по категоріям у % відношенні. 

 

 

Найбільш важливе питання які потребують першочергового вирішення серед 
опитуваних  є зниження рівня безробіття. Найменше людей турбує підтримка агрохолдингів. 

Проблемними питаннями на думку громадкості також залишаються благоустрій 
населених пунктів, ремонт вулиць та автодоріг, покращення освітлення населених 
пунктів,розвиток малого і середнього бізнесу та підтримка фермерства. 

 

 

2.1.Результати опитування мешканців: 
Діаграма 9 .Яким із нижче запропонованих тверджень Ви б охарактеризували Узинську 
б’єднану  територільну громаду? 

 

31,2%  мешканці позитивно відповіли на запитання щодо комфорту проживання у 
громаді. 

Діаграма 10 .Чи маєте Ви тут власну нерухомість? 

 

92,9%  опитаних мають власну нерухомість на території громади, або 
планують її придбати. 



Таблиця 30. Як би Ви оцінили рівень нинішнього стану окремих показників 
громади? 

  Оцінка 

Показник 
1 - 

Незадовільно 
3- 

Задовільно 
4 – 

Добре 
5 -

Відмінно 

Якість комунальних послуг 372 474 214 6 

Стан доріг 412 444 202 8 

Стан тротуарів 594 324 138 10 

Рівень задоволення культурних 
потреб 

318 426 250 72 

Медичне забезпечення 306 478 252 30 

Рівень надання освітніх послуг 154 308 462 142 

Робота дошкільних установ 132 268 484 182 

Екологічний стан 694 276 94 2 

Інфраструктура відпочинку та 
дозвілля 

410 430 178 48 

Безпека мешканців 530 414 110 12 

Умови для започаткування та ведення 
власного бізнесу 

506 446 110 4 

Можливості працевлаштування 598 342 116 10 

Діаграма 11. Як би Ви оцінили рівень нинішнього стану окремих показників 
громади? 

 

 

Незадоволення екологічним станом у громаді висловили 65.1%, можливостями 
працевлаштування 56.1%, станом тротуарів 55.7%, безпекою мешканців, умовами для 
започаткування та ведення власного бізнесу та станом доріг незадоволені більше третини 
опитаних. 

 

 

 

 



Діаграма 12. Що, на Вашу думку, заважає розвитку громади (вибрати 3основних)? 

  

На питання ,що заважає розвитку громади 54,4% опитаних відповіли –безробіття.Також до 
трійки увійшли- поширення злочинності, алкоголізму, наркомані; недостатня громадська 
ініціативність та активність мешканців; засміченість довкілля. 

 

 

Діаграма 13. В якій послідовності (1,2,3….) Ви б розмістили нижче представлені 
завдання, які необхідно здійснити для розвитку громади? 

 

 

Діаграма 14. Яким, на Вашу думку, є основний ресурс громади для подальшого 
розвитку (лише одна відповідь)? 

 

Основним ресурсом для подальшого розвитку громади є прогресивна та дієва місцева влада -
25,1% та хороша доступність до основних міст та ринків-10%. 

 

 

2.2.Підсумки опрацювання представників бізнесу(62 анкети) наступні: 

Розвиткові громади заважають високий рівень безробіття 51,6%; поширення  
злочинност,алкоголізму 45,2%; недостатня громадська ініціативність 32,2%. 

Діаграма 15. Що заважає розвиткові ОТГ? 

 

Діаграма 16. Що слід змінювати передусім? 

 

 

 

 

 

Діаграма 17. Чи вірите Ви що вдасться змінити? 



 

Діаграма 18. Які види економічної діяльності є пріоритетними для громади? 

Пропозиції конкретних дій (заходів) для забезпечення перспективного розвитку ОТГ 
відсутні. 

 

 

 

 

3.SWOT-аналіз – висновки 

Співставлення сильних та слабих сторін аналізованої Узинської міської ОТГ а також 
ідентифікація її шансів та загроз розвитку є класичним інструментом, який багато років 
використовується в стратегічному аналізі. Назва SWOT є похідною з англійської мови і 
означає: 

 S – Strengths / Сила (переваги, сильні сторони внутрішнього характеру) 

 W – Weaknesses / Слабкість (проблеми, слабкості внутрішнього характеру) 

 O – Opportunities / Можливість (шанси, можливості зовнішнього характеру) 

 T – Threats / Загроза (загрози зовнішнього характеру). 

Аналіз SWOT є свого роду містком між діагнозом громади та стратегією її розвитку – 
ідентифіковані сильні та слабкі сторони, а також зовнішні можливості і загрози є підсумком 
існуючої ситуації в громаді, а одночасно з цим – вступом до визначення перспектив її 
розвитку, який повинен базуватись на наявних власних перевагах та шансах, що з’являються 
в оточенні. Нижче представлено результати аналізу SWOT, який було розроблено для 
Узинської  міської ОТГ, з поділом на кілька сфер її функціонування. 



 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Бажання до проведення змін, покращення 
соціально-економічної ситуації громади 

 Довіра жителів   до роботи адміністрації 
 Значна кількість  агропромислових та 

фермерських господарств,які швидко 
адаптуються до нових економічних умов 

 Наявність підприємств переробки 
сільгосппродукції 

 Наявність в громаді значної мережі закладів 
торгівлі та побутового обслуговування 

 Хороший стан доріг між населеними 
пунктами,але завжди потребує ремонту 
дорожнього покриття 

 Поштові відділення у кожній колишній 
сільраді 

 Потенціал сільського господарства 
 Природні ресурси –  глина 
 Наявність об’єктів, можливих для 

інвестування 
 Наявні творчі самобутні колективи 
 Активні підприємці громади 

 

 Високий рівень безробіття  
 Низький рівень інвестицій в економіку громади 
 Низький рівень громадської активності 
 Відсутність актуальності  містобудівної 

документації (генеральні плани населених 
пунктів) 

 Відсутність інфраструктури підтримки бізнесу 
 Незадовільний стан  каналізаційних очисних 

споруд, зношеність та енергоємність насосного 
обладнання на ВОС, КОС та КНС 

 Незадовільний технічний стан полігону 
організованого звалища твердих побутових 
відходів 

 Невідповідність підприємств нормам охорони 
довкілля , що  негативно впливають на 
екологічний стан громади 

 Зростання злочинності 
 
 

Можливості Загрози 

 Законодавчі зміни, які стосуються громад: 
 справжня самостійність у земельних 

питаннях 
 Поступове покращення економічної ситуації (а 

у зв’язку із цим соціально-побутової ситуації) 
жителів 

 Державна цільова підтримка малого бізнесу та 
фермерських господарств 

 Зростання світового попиту на екологічно 
чисту продукцію АПК  

 Формування громадянського суспільства, 
зростання активності громадян 

 Приєднання  чергових громад 
 Відновлення роботи аеродромного комплексу 

міста Узина 
 Створення нового полігону побутових відходів 

та будівництво заводу по переробці сміття 
(спільно з іншими громадами на умовах ММС) 

 Співпраця з ДФРР 
 Доступ до ресурсів міжнародної технічної 

 Погіршення демографічної ситуації 
 Згортання реформ децентралізації 
 Закриття залізничної  станції Сухоліси  для 

вантажних перевезень.  
 Загальний слабкий стан економіки 
 Суспільне невдоволення у випадку відсутності 

позитивних ефектів від створення ОТГ 
 Політична нестабільність у державі 
 Зростання цін на енергоносії 
 Трудова міграція за межі громади 

 
 
 



допомоги 
 Удосконалення законодавства про співпрацю 

територіальних громад 
 

 

4. ПОРІВНЯЛЬНІ ПЕРЕВАГИ, ВИКЛИКИ ТА РИЗИКИ. 

Порівняльні переваги  

(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей 

- На світових ринках зростає попит на сільськогосподарську продукцію та продовольчі 
товари. Наявність високопродуктивних земель сільськогосподарського призначення та 
традиційного укладу життя місцевого сільского населення, дозволить  вирощувати 
екологічно чисту агропродукцію, налогодити її переробку в високоякісні харчові продукти, 
утворити диверсифіковані робочі місця та зменшити негативні міграційні тенденції.  

-  Прогнозоване продовження євроінтеграційних процесів та реформ в Україні сприятимуть 
зростанню зацікавленості інвесторів до України. Інтереси донорів та інвесторів саме до 
об’єднаних територіальних громад та наявність природних ресурсів, певної інфраструктури, 
дієвої влади у співпраці з активною громадою, дозволяє розраховувати на додаткові кошти 
для реалізації інфраструктурних та інестиційних проектів. 

- Розширення меж громади за рахунок приєднання сусідніх міст та селищь, що сприятиме 
зростанню економічного потенціалу об’єднанної громади. 

- Наявність на території громади аеродромного комплексу м.Узин при державній підтримці 
може дати новий вектор розвитку громади: перетворення на транспортно-логістичний хаб 
Київської області, що також спричинить потужний розвиток всіх суміжних обслуговуючих 
галузей. Крім цього можливо запустити програму розвитку малої авіації 
(сільськогосподарского призначення, швидкої медичної допомоги, тощо), обслуговування 
приватних літаків, створення льотної школи. 

- В Україні та в сусідніх країнах зростає інтерес до відносно недорогого внутрішнього 
туризму: сільского, зеленого, гастрономічного, та пов’язного з туризмом відпочинку в 
екологічно чистій місцевості з натуральним харчуванням та комфортними умовами 
проживання. Узинська громада має для цього прекрасні природні можливості та може 
скористатися ними як для економічного розвитку, так і для соціального. 

 

Виклики  

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей 

 Нестача робочих місць та щоденна трудова міграція. Існують можливості для вирішення: 
через створення сільськогосподарських, переробних підприємств, завдяки рішенням держави 



щодо передачі земель, що знаходяться за межами населених пунктів, до управлінням громад, 
а також завдяки сталому зростанню попиту на продукти харчування у світі. 

- Незадовільна екологічна ситуація, відсутність роздільного збору ТПВ, та їх переробки, 
незадовільний стан водопостачальних та каналізаційних споруд, невідповіднсіть підприємств 
нормам охорони довкілья, - всі ці виклики можливо вирішити за рахунок «Екологічних 
коштів», проектів міжнародної технічної допомоги, державної інфраструктурної субвенції, 
зрештою – наявністю та доступністю сучасних технологій збору й утилізації сміття, санації 
навколишнього середовища в цілому дозволяють втримати чистоту навколишнього 
середовища – для комфортного проживання та розвитку туризму. 

- Cтан інфраструктури громади, насамперед – доріг (включно з транспортним 
обслуговуванням та рівнем комунальних послуг що надаються) - можливо поліпшити 
заіснуючи помірні зовнішні джерела фінансування (насамперед, державна інфраструктурна 
субвенція та ДФРР). 

- Стан матеріально-технічної бази освітньої, медичної, комунальної інфраструктури та їх 
ресурсного забезпечення може бути змінено завдяки реформам у державній політиці в 
зазначених сферах, використання бюджетних коштів (державного та обласного бюджетів) на 
конкурсних засадах, залученню міжнародної технічної допомоги, посиленій увазі народних 
депутатів України.  

 

Ризики  

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз) 

- Постійне зростання цін на енергоносії, навіть незалежно від розміру зростання, має 
негативний вплив на широкий спектр діяльності, зокрема, перевитрати на опалення мережі 
бюджетних установ, збільшення тягаря для бізнесу, відповідно – підвищення цін та 
зменшення рентабельності. Зрештою – на рівень доходів мешканців громади та їх купівельну 
спроможність. 

- Розвиток промислових підприємств, аграрного виробництва та переробки має загрозу у 
вигляді двох чинників: відтік працездібного населення за межі громади, демографічний 
перекіс в бік людей пенсійного віку, та відсутність інвестицій. 

- Серйозним тягарем для громади, отже – ризиком, є застаріла матеріально-технічна база 
освітньої, медичної, соціальної, комунальної інфраструктури. Це призводить до погіршення 
послуг, перевитрат енергоносіїв та бюджетних коштів. На стан питання помітно впливає 
загальноукраїнська політика – потяг до популізму призводить до неухвалення нагальних для 
забезпечення розвитку громади рішень та модернізації наявної гуманітарної та соціальної 
сфер.  

 

5. Сценарії розвитку громади  



Основними сценаріями розвитку є базовий (або інерційний) та модернізаційний (або 
реалістичний). 

Інерційний сценарій розвитку 

Інерційний сценарій базується на припущенні, що баланс внутрішніх та зовнішніх факторів 
впливу на громаду як суспільне так і соціально-економічне явище, залишається незмінним, 
система змінюється за попереднім алгоритмом, тобто за інерцією. В цілому, суспільно-
економічний стан країни та регіону є або нейтральним, або таким, що не сприяє розвитку 
громади.  

Базові припущення інерційного сценарію (національний рівень): 

 на сході України триває військовий конфлікт, що відволікає значні ресурси, але 
широкомасштабний військових дій немає; 

 триває міжнародний тиск на державу Україна від її союзників, що стимулює її 
запровадження нових регуляторних актів, які спрямовані на зменшення рівня корупції та 
покращення умови ведення бізнесу; втім відбувається це все вкрай повільно; 

− у зв`язку з проведенням в 2019 р. президентських та парламентских виборів, відчувається 
напруженість та загальна невпевненність в суспільстві,  темпи реформ в Україні згортаються; 
деяке виключення становить реформа місцевого самоврядування через те, що вже набрала 
значний темп та продемонструвала кращі результати, але й вона рухається переважно за 
інерцією під власним тиском; 

− Україна отримує лише частину із запланованої допомоги Європейського Союзу через 
постійні зриви у виконанні власних зобов`язань щодо реалізації положень Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС;  

 зовнішньоторгівельне сальдо України залишається від’ємним на тлі постійних проблем із 
отриманням чергового траншу кредиту від МВФ та інших міжнародних донорів; 

− інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення інвестицій не 
зростає;  

 ВВП України повільно зростає (біля 2% на рік), а інфляція балансує на межі повзучою та 
галопуючої; 

− Українська держава виявляється неспроможною здійснити монетизацію пільг та субсидій, 
що призводить до збагачення одних та збідніння інших громадян України та росту 
утриманських настроїв, отже негативно впливає на соціальну та економічну активність 
населення;  

 в цілому в країні зберігається динамічний баланс серед різних політичних сил та 
суспільних настроїв, який створює доволі неспокійне суспільне тло, але без значних 
потрясінь. 

 



Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень:  

 формуватиметься ідентичність громади, але впізнаваність її в регіоні та в Україні поки що 
незначна; 

− наявна структура економіки громади не зазнає принципових змін, інвестиції не надходять, 
загальна тенденція залишається незмінною;  

 підприємницький та інвестиційний клімат залишається на тому ж рівні; 

− держава виконуватиме свої зобов`язання щодо надання субвенції на розвиток 
інфраструктури Узинської ОТГ, але її обсяги, які і сьогодні є незначними, постійно 
зменшуватимуться; більшість коштів державного бюджету, що спрямовуються на розвиток, 
надалі розподілятимуться не через ДФРР, а в «ручному режимі» – через субвенцію на 
соціально-економічний розвиток, громада зможе отримати незначну частину цього 
фінансування, що дозволить реалізувати кілька проектів, які матимуть локальний характер, та 
не розв’яжуть жодної принципової проблеми; 

− громада не скористається можливостями та коштами міжнародної технічної допомоги 
через брак кваліфікованих фахівців з підготовки проектів; 

− інфраструктура освітньої, медичної, соціальної та комунальної сфер залишається такою ж і 
буде обтяжливою для бюджету громади; 

− рівень громадянської та підприємницької активності не зміниться, надходження від такого 
роду діяльності незначно зростуть, але й надалі місцеві підприємці масово уникатимуть 
сплати податків.  

 

Що відбувається:  

    демографічна ситуація залишається без змін, а вікова структура населення 
змінюється у бік зменшення працездатного населення;  

    промисловий потенціал повільно скорочується без відчутних інвестицій в 
модернізацію підприємств;внаслідок скорочення робочих місць в реальному секторі, 
більшість населення живе за рахунок торгівлі, бюджетних, пенсійних та соціальних виплат; 

    посилюється відтік кваліфікованих кадрів працездатного віку поза межі 
громади; 

    за рахунок зростання надходжень до бюджету ОТГ дещо покращаться окремі 
об’єкти інфраструктури громади, однак її модернизація розтягнється на довгі роки.  

  

 Модернізаційний сценарій розвитку  



 Модернізаційний сценарій розвитку базується на припущеннях формування дуже 
сприятливих зовнішніх (міжнародних, національних) та внутрішніх (в громаді) факторів 
впливу. Тобто громада максимально скористається можливостями стрімкого розвитку країни.  

 Базові припущення модернізаційного сценарію (національний та регіональний рівень):  

− державі Україна вдасться подолати системну корупцію та її обсяги суттєво зменшаться на 
оперативному рівні, що призведе до суттєвого зростання доходів державного бюджету та 
коштів, якими оперує держава для підтримки регіонального розвитку;  

 економіка України демонструватиме стійке зростання, що перевищуватиме 5% на рік, а 
інфляція не виходитиме за межі 10%; 

− курс гривні залишатиметься в межах прогнозного, а кількість вільних кредитних ресурсів 
зростатиме, відповідно ціна запозичень зменшуватиметься, а їхня доступність для бізнесу й 
громадян зростатиме;  

 Україна вчасно та в повному обсязі виконуватиме свої зобов`язання перед партнерами 
(насамперед, ЄС та США), що призведе до збільшення обсягів фінансової допомоги та 
дешевих кредитів; 

− кошти, що спрямовуються на регіональний економічний розвиток, розподілятимуться 
прозоро, на конкурсних засадах, виключно через ДФРР;  

 дедалі зростатиме економічний ефект від децентралізації, що позитивно вплине на рівень 
життя в країні в цілому; 

− на сході України запанує тиша, почнеться процес поступової реінтеграції окупованих 
територій, але тримаватиме він довго, тому в перші роки не вимагатиме значних 
капіталовкладень зі сторони України;  

− українській державі вдасться навести лад у системі пільг та соціальної допомоги, що 
дозволить перерозподілити наявні ресурси та використовувати їх ефективніше;  

 Київська область демонструватиме темпи розвитку, що випереджатимуть середньо-
українські показники та привертатимуть додатковий інтерес потенційних інвесторів; 

− частина коштів обласного бюджету розподілятиметься між громадами на конкурсних 
засадах для підтримки їхніх проектів місцевого розвитку (на основі дольової участі);  

Базові припущення модернізаційного сценарію – місцевий рівень: 

− буде сформовано локальну ідентичність громади як територіальної спільноти, мешканці 
якої розуміють спільність своїх особистих інтересів з інтересами громади; 

− місцевий бізнес позитивно відреагує на зміни що відбуваються, збільшиться його ступінь 
довіри до самоврядної влади; 

− громада матиме достатню інституційну спроможність, аби постійно працювати над 
залученням зовнішніх джерел фінансування – на конкурсних засадах; 



 громада сформує всі базові планові документи та, в цілому, буде їх дотримуватися; 

− громада інвентаризує всі свої наявні ресурси (майно, земля) та зможе ними ефективно 
управляти;  

 −      будуть розроблені та поширені інвестиційні пропозиції громади;   

 діловий клімат в громаді спрятиме поширенню та урізноманітненню підприємницької 
діяльності; 

− заклади соціальної та гуманітарної сфери будуть модернізовані. 

Що відбувається: 

− Збільшується громадянська активність мешканців громади, вони разом відстоюють її 
інтереси, докладають особистих зусиль заради загального успіху;  

 −  на терени громади заходять стратегічні для неї бізнес-проекти; 

 −  місцеві підприємці свідомо виводять частину своєї діяльності з «тіні», відповідно 
помітно зростають власні надходження до бюджету громади;  

 кожного року громада залучає значні зовнішні ресурси для свого розвитку як з 
державного бюджету України, так і міжнародної технічної допомоги; 

− зростає рівень доходів населення, відповідно – надходження до місцевого бюджету; 

− доля витрат на утримання закладів соціальної та гуманітарної сфери в бюджеті громади 
зменшується, а відсоток коштів, що спрямовується на розвиткові проекти – збільшується; 

− життя в громаді стає комфортним та привабливим, а демографічна ситуація стабілізується.  

 громада стає привабливою не тільки для інвесторів, але й для нових мешканців або 
гостей, туристів. 
 

ІІІ. СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ, ЦІЛІ РОЗВИТКУ І ЗАВДАННЯ 

 Стратегічне бачення  

Бачення сформульовано на розширеному засіданні робочої групи із розробки стратегії, 
в якому брали участь представники влади, бізнесу, громадськості.  Отже, воно є 
партисипативним.  

Формулювання бачення проходило у фокус-групах, кожна з яких запропонувала свою 
версію цінностей. Результати напрацювання були узагальнені робочою групою, враховані 
підсумки проведеного опитування мешканців та представників бізнесу в частині «якою Ви 
хочете бачити громаду у 2025 році», використані результати проведення SWOT-аналізу.  



Наявне формулювання бачення максимально повно враховує нинішній стан Узинської 
громади, відштовхується від наявних проблем та водночас пропонує позитивний варіант її 
розвитку. Кожна теза у баченні означає, що нині цієї складової бракує, але мешканці громади 
прагнуть змінити ситуацію, а саме: розвинути успішне підприємництво, але без шкоди для 
навколишнього середовища, створити сучасну інфраструктуру, перетворити Узин та прилеглі 
села на привабливе середовище, де пануватиме здоровий спосіб життя, будуть створені 
комфортні умови для мешканців громади та її гостей. Зрештою, на думку розробників, це 
призведе до зміни якості життя на краще. Таким чином, бачення Узинської громади доволі 
конкретне.  

Крім того, в баченні стисло відображені всі три стратегічні цілі, отже – також і оперативні 
цілі. Таким чином, бачення стало реальним концентрованим виразом усього змісту Стратегії.  

 

ЦІЛІ РОЗИТКУ-СТРАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАЦІЙНІ,ЗАВДАННЯ. 

Стратегічні цілі безпосередньо виникають з бачення та визначають напрямки розвитку 
громади, які вказані в баченні; в той самий час вони дозволяють зберегти чіткий поділ 
стратегії, згрупувати операційні цілі. Їх реалізація в прийнятій часовій перспективі (в даному 
документі – до 2025 року) повинна призвести до досягнення відповідного стану розвитку 
громади, окресленого в її баченні. Необхідно підкреслити, що реалізація всіх цілей буде вести 
до задоволення потреб всіх мешканців з дотриманням принципів рівності статей, без 
дискримінації за віковою, соціальною, професійною, політичною приналежністю чи за 
місцем походження.  

У результаті проведених із робочою групою та представниками зацікавлених сторін аналізу 
та дискусії були сформульовані стратегічні та операційні цілі. В основі запропонованих цілей 
– результати, отримані завдяки SWOT-аналізу, та аналізу виявлених проблем громади. 

Таблиця 31.  

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ЗАВДАННЯ 

1.     Економічний розвиток у 
сфері промисловості  та 

сільського господарства. 

1.1. Стимулювання залучення 
инвестицій. 

1.1.1.  Підготовка інвестиційних продуктів 
(пропозицій). 

    1.1.2.  Популяризація інвестиційних 
можливостей громади. 

    1.1.3.  Розвиток міжрегіонального та 
міжнародного співробітництва. 

  1.2. Стимулювання розвитку 
малого та середнього бізнесу. 

1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки 
підприємництва. 

    1.2.2. Створення і розвиток нових 
напрямків виробництва. 



    
1.2.3. Створення сприятливих умов і 
стимулів для розвитку підприємницької 
активності громадян. 

  1.3. Розвиток фермерских 
господарств.  

1.3.1. Запровадження нових культур та 
технологій у фермерських та сільських 
домогосподарствах. 

    1.3.2. Підтримка розвитку 
сільгоспкооперації. 

    1.3.3. Розвиток зеленого, сільского туризму. 

  1.4. Забезпечення 
енергоефективності. 

1.4.1. Впровадження енергоефективних і 
енергозберігаючих технологій. 

    1.4.2.  Підтримка альтернативної 
енергетики. 

2.     Розвиток 
благоустрою громади та 
підвищення якості послуг для 
мешканців. 

2.1. Удосконалення 
управління розвитком 

громади 

2.1.1. Формування ефективної системи 
управління громадою, в т.ч. поширення 
горизонтальних комунікацій, розвиток 
зворотніх зв’язків. 

  2.2. Розвиток інфраструктур 
та благоустрій громади. 

2.2.1. Покращення інструментів 
просторового планування. Благоустрій 
житлово-комунальної інфраструктури. 

    2.2.2. Покращення і розвиток транспортної 
інфраструктури. 

    
2.2.3. Модернизація інфраструктури 
водовідведення, водопостачання, 
каналізації. 

    
2.2.4. Створення системи безпеки 

    2.2.5. Налагодження системи збору, 
переробки та утилізації ТПВ. 

3. Розвиток людського 
потенціалу. 

3.1. Забезпечення доступу 
мешканців громади до якісної 

освіти. 

3.1.1. Модернизація інфраструктури освіти, 
культури. 

    3.1.2. Популяризація робочих професій 

  
  3.1.2. Модернизація інфраструктури спорту 

та активного відпочинку. 



  
3.2. Забеспечення доступу до 

якісної медицини. 
3.2.1. Модернизація інфраструктури 
об’єктів охорони здоров’я. 

  
  3.2.2. Покращення якості медичних послуг. 

  
3.3. Створення механізмів для 

соціалізації населення та 
мобілізації громадської 

активності. 

3.3.1. Створення в громаді атмосфери 
дружби та взаємоповаги. 

  
  

3.3.2.  Збереження культурно-історичної та 
архітектурної спадщини. Розвиток 
креативних індустрій. 

 

 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1.  ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК У СФЕРІ   ПРОМИСЛОВОСТІ 
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. 

 стосується економічної спроможності об’єднаної громади. 

Узинська об’єднана територіальна громада володіє природними ресурсами (чорноземи і 
глини), інфраструктурними об‘єктами та вільними земельними ділянками 
несільськогосподарського призначення, які можуть бути запропоновані для інвесторів. З 
урахуванням поступового потепління українського інвестиційного клімату, у 
середньостроковій перспективі можна очікувати зростання зацікавленості вітчизняних та 
іноземних інвесторів до створення нових підприємств у нашій країні. Найбільшу користь від 
цього процесу зможуть отримати ті громади, які вже у найближчий час докладуть зусиль для 
належної підготовки інвестиційних об‘єктів, забезпечення якісної промоції своїх 
інвестиційних можливостей, а також максимального спрощення процедур супроводу 
інвесторів.  

Процес об‘єднання спонукав по новому подивитися на забезпечення потреб громади та на 
нові економічні можливості, якими можуть скористатися комунальні підприємства. 

Відсутність роботи в сільських територіях та низькі доходи мешканців – це найважливіші 
проблеми місцевої громади. Тому одним із приоритетів в діяльності Узинської міської ради 
має бути стимулювання та підтримка розвитку економічної діяльності, переважно 
агропромислового напрямку, як дуже важливого елементу, що нівелює безробіття, що є 
найважливішою суспільною проблемою не тільки в Узинській об’єднаній громаді, але й в 
цілому в країні. Цей факт впливає не тільки на загальний рівень доходів мешканців, але є 
потенціальним джерелом багатьох соціальних проблем, причому як для мешканців, так і 
органу місцевого самоврядування. Економічний розвиток громади – це джерело підвищення 
заможності та зростання рівня умов життя мешканців. Завдяки податковим надходженням 



зростають доходи місцевого бюджету і зменшуються видатки, призначені на соціальну 
допомогу.  

 

Операційна ціль 1.1. Стимулювання залучення інвестицій. 

Завдання 1.1.1. Підготовка інвестиційних  пропозицій (продуктів). 

Узинська ОТГ має ряд об’єктів, які можуть бути запропоновані інвесторам – вільні від 
забудови земельні ділянки, а також приміщення різного цільового призначення. З метою 
здійснення контролю над станом нерухомого майна громади та оптимізації ухвалення рішень 
щодо його використання з урахуванням інтересів всього населення доцільно створення і 
ведення єдиного Реєстру об'єктів нерухомого майна комунальної власності з 
систематизованими даними про всі земельні ділянки, будівлі, споруди і приміщення, що 
знаходяться в комунальній власності. Під Реєстром розуміється інформаційна система, що є 
впорядкованою відповідно до єдиних методологічних і програмно-технічних принципів 
сукупністю баз даних про суб'єктів і об'єкти комунальної власності та пов'язані з нею речові 
права. Основними принципами, на яких повинна базуватися така інформаційна система, 
виступають:  

   - єдина система ідентифікації об'єктів;  

   - однократність введення інформації; 

   - відповідальність за повноту і достовірність наявної інформації; 

   -забезпечення доступу користувачів до інформації та блокування 
несанкціонованого доступу; 

   - періодичне оновлення інформації;  

   - забезпечення збереження інформації та незалежності від технічних засобів, що 
застосовуються. 

 Реєстри нерухомого майна доцільно вести в розрізі типів об'єктів, наприклад: земельні 
ділянки; будівлі та споруди; приміщення; об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури та 
благоустрою; зелені насадження; об'єкти незавершеного будівництва. Наступний крок після 
створення Реєстру – проведення інженерної інфраструктури до окремих земельних ділянок, 
які (за результатами оцінки) можуть становити значний інтерес серед інвесторів. 

 

Завдання 1.1.2. Популяризація інвестиційних можливостей громади. 

 Маркетинг і промоція інвестиційних можливостей та продуктів громади передбачає:  

 - підготовку принаймні двомовних (українська та англійська) маркетингових матеріалів 
для інвесторів: папка, маркетингова брошура з загальним описом громади та детальні 
інформаційні листки з описом інвестиційних ділянок; 



- розробку презентацій інвестиційних можливостей громади, підготовлених в програмі MS 
PowerPoint; 

 - включення в базу даних інвестиційних об’єктів InvestUkraine (Українського центру 
сприяння іноземному інвестуванню);  

 - розробку веб-сторінок (веб-сайту) англійською та українською мовами для промоції 
громади як вигідного місця «для ведення бізнесу» та інвестування; СЕО просування.  

 На першій стадії процесу прийняття рішення про інвестування, потенційні інвестори 
шукають попередню інформацію і переглядають різноманітні веб-сайти. Веб-сайт для 
сприяння залученню інвестицій повинен надавати підготовлену інформацію про громаду, а 
також посилання на інші джерела. На цьому сайті інвестори повинні отримати всю 
інформацію, яка їм потрібна, у т.ч. стосовно економічного клімату громади, планів 
економічного розвитку, контактну інформацію працівників, які відповідають за залучення 
інвестицій. Веб-сайт має бути динамічним, багатомоним та зручним для користувача. Без 
такого інструменту громада навіть може не з’явитися в довгому списку міст, які будуть 
розглядатися, як можливе місце вкладення інвестицій.  

  

Завдання 1.1.3. Розвиток міжрегіонального та міжнародного співробітництва. 

 

Деякі проекти, які мають схожі цілі та зацікавлені сторони в сусідніх ОТГ але виходять за 
межі можливостей однієї громади як за об’ємом фінансування, так за кількостю цільової 
групи населення, є доцільним впроваджувати спільними зусиллями в рамках 
міжрегіонального співробітництва. Розробивши діючі механізми межрегіональної 
координації, зможемо уникнути дублювання заходів та покращити використання ресурсів.  
 

Визначення Україною курсу на євроінтеграцію дало новий імпульс такого механізму 
міжнародного співробітництва, як налагодження та розвиток партнерських зв’язків між 
містами та територіальними громадами різних країн. Завдяки йому реалізується право 
територіальних громад встановлювати й поглиблювати економічні, соціальні, науково-
технічні, екологічні, культурні та інші відносини з відповідними громадами інших держав. 
Чимало українських міст вже скористалися цим механізмом взаємного ознайомлення і 
співпраці та уклали договори про партнерські стосунки. Наявність укладеного договору 
побратимства чи меморандуму про співпрацю з одним чи кількома містами з різних країн-
членів ЄС відкриває перспективу для отримання міжнародної технічної допомоги за 
проектами європейського добросусідства, Вишеградської четвірки, Стратегії ЄС для 
Дунайського регіону, Норвезького фінансового механізму, програми «Горизонт 2020» тощо. 

  

 Операційна ціль 1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. 

 Завдання 1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва. 



 Інфраструктура підтримки бізнесу – це сукупність державних, приватних та громадських 
інститутів (організацій, установ і об'єднань), які обслуговують інтереси суб'єктів 
підприємницької діяльності й забезпечують їх господарську діяльність та сприяють 
підвищенню її ефективності. Складність інфраструктури, як системи, зумовлена 
різноманітністю функцій, які виконують її складові елементи. Виходячи з потреб Узинської 
громади, головними інструментами для досягнення цього завдання у найближчій перспективі 
будуть:  

  - створення бізнес-ХАБу для надання послуг підприємцям (ко-воркінгу, фінансових, 
бухгалтерських, маркентингових, юридичних, з аудита та іншіх);  

 - створення коммунікаційного простору для обміну бізнес-ідеями; 

 -  впровадження ІТ-технологій для покращення комунікації влади та бізнеса, влади та 
громади.  

  

Завдання 1.2.2.    Створення і розвиток нових напрямків виробництва. 

В існуючих умовах маємо вибирати реалістичні пріоритети, виходячи з доступних 
внутрішніх і зовнішніх ресурсів, враховуючи менталітет та історичний досвід нашої громади. 
Стратегія має передбачати поступовий перехід на вищий технологічний рівень операцій, а 
також створення й виведення на ринок кінцевих товарів місцевих виробників. 

Враховуючи прогнози наслідків глобальної зміни клімату й дефіциту води, що буде 
стримуючим фактором зростання, необхідно вже зараз вживати заходів щодо щадної 
експлуатації орних земель, в основі яких промислові інновації. Акцент необхідно перенести 
на створення технологій та обладнання для розумного землеробства, нових добрив і засобів 
захисту рослин, на посилення потенціалу сільгоспмашинобудування, а також виробництв для 
переробки й зберігання сільгосппродукції. Це дасть можливість збільшити ефективність 
економіки, створить додаткові робочі місця й забезпечить вихід на нові ринки. 

Для спрощення поцедури налагодження нових виробництв та їх подальшого обслуговування 
доцільно створити промислову ділянку для надання послуг виробничим компаніям.   

Маючи на території громади площі та інфраструктуру недіючого аеродромного комплексу 
доцільно cтворити авіаційний центр з потужностями з надання послуг власникам приватних 
літаків, засобів малої авіації та з навчальними закладами з льотної, диспечерської підготовки. 

З метою використання природних ресурсів громади, доцільно налагодити розробку глиняного 
кар’єру та виробляти товари широкого вжитку з місцевої глини. 

Завдання 1.2.3.  Створення сприятливих умов і стимулів для розвитку підприємницької 
активності громадян. 

З метою досягнення позитивних результатів в питаннях розвитку підприємницької діяльності 
необхідно вирішити наступні актуальні завдання: 
- подальше впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 
на місцевому рівні та системи відносин між органами влади і бізнес-середовищем; 
- забезпечення співпраці громадськості і носіїв владних повноважень в вирішенні 
питань розвитку громади, залучення бізнес громадськості до процесу прийняття 
управлінських рішень; 



- подальше вдосконалення системи надання адміністративних послуг, підвищення їх 
якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними 
особами прав на одержання таких послуг; 
- розширення інфраструктури підтримки бізнесу, оперативність та спрощення 
доступу підприємців до інформаційних ресурсів; 
- залучення до підприємницької діяльності населення сільської місцевості, 
незахищених верств населення; 
- розширення інформаційно-консультаційної допомоги суб’єктам господарської 
діяльності, формування бізнес-культури і впровадження бізнес-моралі у підприємницькому 
середовищі ОТГ. 

 

Операційна ціль 1.3. Розвиток фермерських господарств. 

Завдання 1.3.1. Запровадження нових культур та технологій у фермерських та 
сільських домогосподарствах. 

 

Досягнення завдання передбачається шляхом проведення таких заходів та проектів, як:  

   -  вивчення кон’юнктури ринку для виявлення переліку сортів рослин, 
вирощування яких не пов’язане зі складними технологіями та дозволятиме мешканцям 
сільських територій громади отримувати вищі прибутки у порівнянні з вирощуванням 
традиційної рослинницької продукції;  

   -  вивчення технологій вирощування та шляхів збуту нових с/г культур, 
підготовка навчально-інформаційних матеріалів для поінформування мешканців сільських 
територій; 

   -  відбір ініціативних представників сіл, які мають потенційну зацікавленість у 
вирощуванні нових сортів рослин;  

   -  підготовка та затвердження міської програми для забезпечення фермерських 
та сільських домогосподарств насінням/саджанцями нових культур.  

  

Завдання 1.3.2.  Підтримка розвитку сільгоспкооперації. 

 Досягнення завдання передбачається шляхом проведення таких заходів та проектів, як:  

 - відбір ініціативних представників сіл, які мають потенційну зацікавленість у створенні 
кооперативу; 

 - вивчення досвіду успішно діючих кооперативів Київщини та інших регіонів України;  

 - навчально-інформаційна компанія, спрямована на формування у селах ініціативних груп 
та підвищення їх компетенції щодо організаційно-правових питань створення та управління 
кооперативом;  



 - підготовка бізнес-моделей щодо створення сільськогосподарських кооперативів та 
пошук фінансування (ДФРР, інвестори, проекти МТД) на закупівлю основних засобів. 

  

Завдання 1.3.3.  Розвиток зеленого, сільского туризму. 

Туристичний потенціал сам по собі не є фактором розвитку, якщо його ефективно не задіяти. 
Туристична галузь не може розвиватися без якісної популяризації туристичних можливостей 
громади. Тут форми та засоби можуть бути найрізноманітнішими. Головне при виборі 
інструментів туристичної промоції – вибирати оптимальне співвідношення між вартістю і 
якістю. Враховуючи, що більшість потенційних туристів отримують інформацію для 
прийняття рішень про нові мандрівки через інтернет – необхідно створити веб-сайт (або веб-
сторінки на сайті громади) та тематичні сторінки у соціальних мережах для просування 
туристичних можливостей громади. Основні причини, які роблять необхідним створення веб-
сайту, такі:  

 - Сильна конкуренція за туристичні потоки в усьому світі вимагає створення певного 
уявлення про громаду, яке повинно відповідати потребам цільового сегменту туристів.  

 - Туристи мають певні інформаційні потреби, і спеціалізований веб-сайт (веб-сторінки) 
повинен бути спроектований таким чином, щоб надавати необхідну інформацію.  

- Створення нових об’єктів агротуризму, сільских, зелених садиб тощо. 

- Популярізація серед сільського населення переваг агротуризму.  

Всі дії у рамках цього завдання мають відбуватися за участі фізичних осіб, підприємств, 
організацій, які отримують (або потенційно можуть отримувати) додаткові прибутки від 
надання туристичних послуг.  

 

Операційна ціль 1.4. Забезпечення енергоефективності. 

 

Завдання 1.4.1. Впровадження енергоефективних і енергозберігаючих технологій. 

 

Впровадження інвестицій в сферу коммунального господарства для проведення 
термомодернізації та реконструкції існуючих об’ектів. Залучення коштів на впровадження 
енергоефективних проектів. 

Сприяння ефективному та заощадливому використанню енергоресурсів виробниками та 
споживачами послуг, зокрема населенням. Підвищення якості та енергоефективності 
освітлення населених пунктів; заміна устаткування, що вийшло з ладу; реконструкція мереж 
зовнішнього освітлення, поліпшення контролю за їх станом. 

 



 

Завдання 1.4.2.  Підтримка альтернативної енергетики. 

Відповідає Цілі 7 Сталого розвитку України на 2015-2030 роки: “Доступна та чиста 
енергія” 

Це завдання передбачає: 

 використання місцевих видів палива,  

 переобладнання або заміна газових котлів, на котли, які працюють на альтернативних 
видах палива в бюджетній та житлово-комунальній сфері, 

 сприяння використанню населенням та підприємствами громади сонячних та вітро-
генераторів, їх участі в проектах “зелених тарифів”. 

 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. РОЗВИТОК БЛАГОУСТРОЮ ГРОМАДИ ТА ПІДВИЩЕННЯ 
ЯКОСТІ ПОСЛУГ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ. 

Відповідає Цілі 11 Сталого розвитку України на 2015-2030 роки:”Сталий розвиток міст і 
громад”.  

В громаді мають бути створені всі умови для комфортного життя кожного мешканця 
громади. Добре інфраструктурне оснащення громади – це на сьогодні не тільки одна з 
основних вимог суспільного розвитку, а й ключова умова економічного розвитку. Інвестиції в 
сфері технічної інфраструктури з урахуванням екологічної складової означають не тільки 
створення комфорту, а й поліпшення стану навколишнього середовища, а звідси – життя в 
більш приязному та здоровому оточенні, що вочевидь впливає на підвищення привабливості 
даної території для потенційних нових мешканців. 

Цей напрям складається з низки таких завдань, як: створення системи збору та утилізації 
відходів, ремонт доріг та придорожньої інфраструктури, модернізація інфраструктури та 
благоустрій громади, створення енерго- та ресурсо- заощадливої системи енергопостачання 
громади. Виконання цих завдань забезпечить досягнення Бачення майбутнього, визначеного 
громадянами, що мають наміри побудувати комфортну, упорядковану та безпечну територію 
з розвинутою інфраструктурою, зелене місто зі скверами та чистим парком, з численними 
гарними місцями для відпочинку та занять фізкультурою, зі спортивними та дитячими 
майданчиками.  

Для цього потрібно вирішити низку проблем, що були визначені робочою групою, зокрема 
таких як: неналежний стан доріг, відсутність якісної системи збирання, переробки, утилізації 
сміття, неякісне водозабезпечення, відсутність рекреаційних зон для відпочинку та дозвілля, 
недостатнє озеленення міста.  

Операційна ціль 2.1. Удосконалення управління розвитком громади. 



Однією з провідних тенденцій сучасності є активізація процесів добровільного об’єднання 
територіальних громад. Саме нові, потужні та спроможні громади створюють нову реальність 
та майбутнє держави. У цих умовах, активна громадськість, а особливо депутати 
новоутворених об’єднаних громад, мають бути досить обізнаними не тільки у конкретних 
нормах окремих законів, що регулюють власне процеси залучення активістів, а розуміти всю 
філософію змін системи місцевого самоврядування в Україні, що зорієнтована на людину, 
передбачає участь мешканців як у поточних процесах управління ОТГ, так і у більш 
конкретних аспектах її розвитку – бюджеті участі та стратегічному плануванні розвитку 
об’єднаних територіальних громад. 
Водночас успішне здійснення реформ децентралізації тісно пов’язане з формуванням нової 
генерації місцевих політиків та службовців органів місцевого самоврядування, які будуть 
діяти в принципово нових умовах та які потребують нових знань, умінь і навичок. Це 
викликано, перш за все, зміною статусу територіальних громад та тих перспективних завдань, 
що постають перед місцевою владою і самоврядуванням. Без залучення громадськості та 
використання відповідних механізмів та інструментів зробити це буде просто неможливо. 
 
Завдання 2.1.1. Формування ефективної системи управління громадою, в т.ч. 
поширення горизонтальних комунікацій, розвиток зворотніх зв’язків. 

Це завдання передбачає: 

 запровадження електроного документообороту та електроних сервісів для громадян; 

 подальший розвиток ЦНАП, збільшення переліку послуг для громадян.  

 

 

Операційна ціль 2.2. Розвиток інфраструктур та благоустрій громади. 

Завдання 2.2.1. Покращення інструментів просторового планування. Благоустрій 
житлово-комунальної інфраструктури. 

 

Житлово-комунальна інфраструктура, яку успадкувала об’єднана територіальна громада, 

знаходиться в майже аварійному стані і вимагає негайних поточних і капітальних ремонтів. 

Вцілому громада потребує розробки єдиної схеми планування території об’єднаної громади 

для гармонізації та оптимізації простору та збільшення позитивних ефектів від вкладених 

коштів. Внаслідок відсутності системного підходу впродовж років розвиток комунальної, 

соціальної, транспортно-шляхової, торгівельної та побутової інфраструктури відбувався 

хаотично, що призвело до невідповідності інфраструктури населених пунктів громади 

зростаючим потребам громади.  

 

 



Завдання 2.2.2. Покращення і розвиток транспортної інфраструктури. 

 

Більшість місцевих та сільських доріг з твердим покриттям давно не ремонтовані, з 
глибокими вибоїнами, що ускладнює рух автомобільного транспорту. Більша частина 
об’єктів придорожньої та туристичної інфраструктури не відповідають вимогам державних та 
міжнародних норм і стандартів.  

Громада планує розвиток надійної, безпечної та зручної транспортної та іншої 
інфраструктури з дотриманням принципів універсального дизайну, тобто для осіб з 
обмеженими можливостями, жінок з дітьми, людей похилого віку тощо. 

Першочергово потребують ремонту ділянки доріг, які пов’язані з функціонуванням таких 
ключових соціально-економічних об’єктів громади, як: 

 навчальні заклади, 

 медичні заклади, 

 центри надання адміністративних послуг, 

 

Окрім того планується будівництво та ремонт тротуарів, зупинок, велосипедних доріжок; 
реконструкція та розширення мереж вуличного освітлення; розвиток суміжної 
інфраструктури з надання послуг водіям та пасажирам. 

 

Завдання 2.2.3. Модернизація інфраструктури водовідведення, водопостачання, 
каналізації. 

Відповідає Цілі 6 Сталого розвитку України на 2015-2030 роки:”Чиста вода та належні 
санітарні умови”. 

 

Громада успадкувала інфраструктури водовідведення, водопостачання, каналізації з майже 
вичерпаним ресурсом експлуатації, які не оновлювалися ще з радянських часів. 
Модернизація цих систем обумовлена не тільки вимогами громади комфорту та побутової 
зручності, але й запобігання техногенним аваріям. 

Понад 30% протяжності водопроводів перебувають в аварійному та ветхому стані. Значні 
втрати води у водопровідних мережах є однією з причин високого рівня водоємності 
виробничого сектору.  

Централізованим водовідведенням користується менше 2% сільських поселень, а в 
аварійному та зношеному стані перебувають майже 40% загальної протяжності 
каналізаційних мереж. При цьому не всі стічні води проходять повноцінне очищення.  

Це завдання передбачає реконструкцію існуючих свердловин та станцій з впровадженням 
сучасних технологій та їх переобладанням новітньою технікою.  



Разом з цим необхідно модернізувати існуючі мережі водовідведення, водопостачання, 
каналізації і передбачити їх розбудову з урахуванням потреб організацій та домогосподарств 
у відповідних послугах.  

 

 

Завдання 2.2.4. Створення системи безпеки. 

 

Під час опитування та анкетування фокус-груп було виявлено, що одним із негативних явищ, 
яке хвилює мешканців громади, є зростання злочинності. Тому створення системи безпеки є 
актуальним завданням. Передбачаємо обладнання системи відеоспостереження в 
громадських місцях. Реконструкція та розширення мереж вуличного освітлення також 
сприятиме безпеці перебування мешканців на вулицях населених пунктів в темну часи доби . 

 

 

Завдання 2.2.5. Налагождення системи збору, переробки та утилізації ТПВ. 

 

Стандарти європейського рівня життя передбачають відповідне поводження з твердими 
побутовими відходами (ТПВ). Налагодження системи збору, переробки та утилізації ТПВ є 
одним з найважливіших завдань стратегії розвитку громади. Створення такої системи 
вирішує цілу низку проблем: гарантує побутовий комфорт мешканців та благоустрій 
населених пунктів, поліпшує екологію навколишньго середовища та пропонує додаткові 
матеріальні ресурси, створює нові робочі місця і стимулює розвиток суміжних економік.  

 

Це завдання передбачає проведення інформаційної роботи з населення щодо доцільності та 
необхідності створення сучасної системи збору, переробки та утилізації ТПВ та безпосередне 
впровадження такої системи на території громади. 

 

 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ.    

стосується суспільних аспектів життя на території громади.  

Окрім дуже великих потреб, що стосуються розбудови інженерної інфраструктури, мешканці 
громади, як під час соціологічного дослідження, так і під час зустрічей, підкреслювали 



значення доступності соціальних послуг. Наявність гарної інфраструктури не є достатнім для 
забезпечення життя на очікуваному рівні.  

Загальна спрямованість модернизації освіти об’єднаної територіальної громади полягає у 
приведенні її у відповідність до потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації на 
задоволення запитів жителів об’єднаної територіальної громади у якісній та доступній освіті.  

Основні сучасні потреби системи охорони здоров’я – слабка матеріально-технічна база, 
застаріла інфраструктура, які не дозволяють ефективно здійснювати діагностування хвороб 
на ранніх стадіях, а також проводити профілактику для недопущення захворювань. Основний 
акцент у рамках стратегічного завдання – розвиток первинної медико-санітарної ланки та 
акцентування на профілактичній роботі фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій 
загальної практики сімейної медицини – для наближення якісної кваліфікованої медичної 
допомоги до кожної людини за місцем її проживання.  

Ефективне досягнення цілей вимагає підготовку та впровадження відповідного їм плану 
заходів. Він має короткотерміновий характер, включає в себе 2019-2025 роки. Наступні роки 
впровадження стратегії вимагатимуть підготовки чергових планів заходів.  

 

Операційна ціль 3.1. Забезпечення доступу мешканців громади до якісної освіти.  

Відповідає Цілі 4 Сталого розвитку України на 2015-2030 роки: “Якісна освіта”. 

Забезпечення якісної освіти та рівного доступу до неї впродовж усього життя поєднує 
декілька важливих векторів розвитку освіти – якість, справедливість, доступність, залучення 
та всебічне заохочення.  

На жаль спостерігаємо зниження якості освітніх послуг у ряді закладів та в умовах 
збереження деформації інфраструктурного устрою освітньої системи. Загострюються 
соціально-економічні проблеми, зумовлені комерціалізацією освіти, а напрями «освітня 
інклюзія» і «освіта впродовж життя» фактично перебувають на етапі становлення.  

Якість шкільної підготовки залишається основною проблемою у сфері освіти, насамперед 
через недостатній рівень забезпечення сучасною освітньою інфраструктурою (обладнані 
кабінети і лабораторії, спортивні зали, їдальні тощо).  

Найбільш актуальним завданням є прискорення модернізації сільських шкіл, насамперед 
щодо їх підключення до Інтернету і використання комп’ютерних програмних засобів 
навчання.  

Зростання масштабів репетиторства при підготовці до ЗНО віддзеркалює вади якості 
шкільних послуг, з одного боку, і нерівні можливості для старшокласників із бідних сімей та 
сільських поселень – з іншого.  

Проблемним питанням залишається залучення до освіти дітей з інвалідністю та особливими 
потребами.  



Упровадження концепції безперервної освіти вимагає збільшення участі населення 
(насамперед тих, хто починає входити або вже увійшли до зони соціальних ризиків) в освітніх 
програмах. Наразі рівень участі населення віком до 70 років у формальних та неформальних 
видах навчання та професійної підготовки становить близько 9%. 

 

Завдання 3.1.1. Модернизація інфраструктури освіти, культури. 

Передбачає: 

 реконструкцію та реновацію існуючих об’єктів інфраструктури освіти і культури з 
застосуванням енергозберігаючих технологій, переобладнання сучасним 
устаткуванням; 

 створення і розвиток нових закладів за принципом “освіта впродовж життя”. 

 

Завдання  3.1.2. Популяризація робочих професій. 

Передбачає: 

- Створення матеріально-технічної бази для підвищення кваліфікації і перекваліфікації 
працездатного населення; 

-  Створення матеріально-технічної бази для профорієнтації шкільної молоді 

 

 

Завдання 3.1.3. Модернизація інфраструктури спорту та активного відпочинку. 

 

Поширення знань та практик щодо здорового способу життя та відповідальної 
самозбережувальної поведінки, насамперед серед дітей та молоді  можливо за наявністю 
матеріально-технічної бази для реалізації оздоровчих практик та активного способу життя. 

Це завдання передбачає: 

 реконструкцію та реновацію існуючих об’єктів інфраструктури спорту та активного 
відпочинку з застосуванням енергозберігаючих технологій, переобладнанням 
сучасним устаткуванням; 

 створення і розвиток нових закладів для занять спортом і фізкультурою; 

 облаштувань місць для активного відпочинку в природньому середовищі. 

 



Операційна ціль 3.2.  Забеспечення доступу до якісної медицини. 

Відповідає Цілі 3 Сталого розвитку України на 2015-2030 роки: “Міцне здоров’я і 
благополуччя”. 

 

На жаль спостерігаємо в громаді погіршення доступності медичної допомоги насамперед 

через недосконалу інфраструктуру об’єктів охорони здоров’я, високу вартість ліків, 

медичних товарів, послуг охорони здоров’я. Необхідно вжити заходів для зміни існуючої 

ситуації. 

 

Завдання 3.2.1. Модернизація інфраструктури об’єктів охорони здоров’я. 

Це завдання передбачає: 

 реконструкцію та реновацію існуючих об’єктів медичної інфраструктури з 
застосуванням енергозберігаючих технологій, переобладнанням сучасним 
устаткуванням; 

 створення і розвиток нових медичних закладів в сільских населених пунктах; 

 

Завдання 3.2.2. Покращення якості медичних послуг. 

 

Передбачає обладнання існуючих та новостворених медичних об’єктів сучасною технікою та 
апаратурою. 

 

 

Операційна ціль 3.3. Створення механізмів для соціалізації населення та мобілізаціїї 
громадської активності. 

 

Забезпечення сталого розвитку Узинської об’єднаної територіальної громади,  як 

сприятливого середовища проживання та розвитку всіх мешканців громади, вимагає 

перенесення акценту з адміністративно-командного управління громадою на демократичне 

управління на засадах самоврядування з залученням всіх верств населення. Для цього 

необхідні партнерство, взаємоузгодженість та інклюзивна участь громадянського суспільства 

та бізнесу, з дотриманням принципів відкритості, інклюзивності та гендерної рівності. 



Велике значення також має виховання дітей як майбутніх громадян, які приймають рішення 

та впливають на розвиток своєї громади.  

 

Завдання 3.3.1. Створення в громаді атмосфери дружби та взаємоповаги. 

Завдання передбачає: 

- Створення комунікаційного простору громадського розвитку; 

- Створення дитячих ігрових майданчиків, інтерактивних просторів, екологічних садочків та 
таборів.  

- Створення творчих майстерень для всіх вікових категорій; 

- Забезпечення сталості соціальної інклюзії для всіх верств населення. 

 

 

Завдання 3.3.2. Збереження культурно-історичної та архітектурної спадщини. Розвиток 
креативних індустрій. 

Історико-культурна спадщина – це духовний, економічний і соціальний капітал надзвичайно 
високої цінності, який є головною складовою національної самоповаги і відповідной 
самоідентифікації громадян. 

Збереження культурної спадщини впливає на формування менталітету нації, стверджує 
спадкоємність одвічних цінностей і традицій, формує базу для сталого розвитку суспільства. 
Запорукою піднесення української культури та духовного розвитку суспільства в дусі 
патріотизму і любові до України є збереження та примноження культурної спадщини, яку ми 
отримали від попередніх поколінь. 

Кожний здобуток культурної спадщини є унікальним, а зникнення будь-якого з них є 
безповоротною втратою, непоправним збідненням цієї спадщини та всього народу. Кожна 
країна, на теренах якої розташовані здобутки культурної спадщини, повинна зберігати цю 
частину спадщини людства і забезпечити її передачу наступним поколінням. Вивчення 
культурної спадщини, знання про неї, її захист сприяють взаєморозумінню. 
 

Це завдання передбачає: 

- Створення інтерактивних музеїв; 
- Встановлення пам'ятників та пам’ятних дощок, знаків. 

IV. ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ  СТРАТЕГІЇ  

В основу Плану реалізації стратегії лягли проектні ідеї, відібрані під час засідання  16 
листопада 2018 року та доопрацьовані членами Робочої групи на основі пропозицій, що 



надійшли від представників підприємств, установ та організацій Узинської міської 
об’єднанної територіальної громади.  

Часові рамки і засоби реалізації  

План реалізації стратегії складається з 44 технічних завдань на проекти місцевого розвитку 
(далі – ТЗ), які будуть впроваджуватися упродовж 2019 – 2025 років. Каталог ТЗ та 
календарний план реалізації Стратегії  розробляється Комітетом з управління впровадженням 
Стратегії  та затверджується на сесії,  як окремий додаток. 

 
4.1. Впровадження Стратегії та планів реалізації.     
 
Впровадження Стратегії відбуватиметься після затвердження її решенням сесії Узинської 
міської ради.  
Стратегія впроваджується через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та 
інформаційних заходів, які будуть здійснюватися суб’єктами місцевого розвитку відповідно 
до планів реалізації Стратегії та інших програм соціально-економічного та культурного 
розвитку Узинської міської об’єднаної територіальної громади, які узгоджуються із 
Стратегією, а також рішень органу місцевого самоврядування, що приймаються для 
досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії. 
 
4.2. Принципи впровадження та реалізації Стратегії. 
 
Базовими принципами впровадження та реалізації Стратегії є принципи системності та 
ієрархічності, збалансованості територіального розвитку та креативності. 
Впровадження Стратегії відповідатиме принципам Доброго Врядування (GoodGovernence), 
прийнятим Організацією Об’єднаних Націй: 

 стратегічне планування (strategicplanning); 
 верховенство права (ruleoflaw); 
 транспарентність (transparency); 
 рівність і включеність (equityandinclusiveness); 
 узгодженість (consensusoriented); 
 ефективність і продуктивність (effectivenessandefficiency); 
 чутливість до змін (responsiveness); 
 підзвітність (accountability); 
 участь (participation). 

 
 
4.3. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії. 
 
Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься за рахунок: 

 коштів місцевого бюджету, у тому числі бюджету розвитку; 
 коштів Державного фонду регіонального розвитку; 
 субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; 
 міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу; 
 коштів міжнародних фінансових організацій; 



 коштів інвесторів; 
 грантових коштів; 
 власних коштів організацій. 

 
4.4. Інформаційне забезпечення реалізації Стратегії. 
 
Інформаційне забезпечення реалізації Стратегії забезпечується через висвітлення діяльності з 
впровадження та реалізації Стратегії через: 

 засоби масової інформації; 
 офіційний сайт Узинської міської об’єднаної територіальної громади; 
 презентаційні заходи для мешканців громади і зацікавлених внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів тощо. 

Інформаційне забезпечення реалізації Стратегії базується на принципах транспарентності і 
громадської підзвітності та реалізується Комітетом з управління впровадженням Стратегії. 
 

 

ПРОЕКТНІ ІДЕЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ: 

Таблиця 32. 

№  СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

Операційні цілі 

Завдання 

№ ПРОЕКТНІ ІДЕЇ Орієнтовні 
обсяги 
фінансування, 
тис. грн 

1. 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОСТІ  ТА 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.  

1.1. Стимулювання залучення инвестицій 

1.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів 
(пропозицій). 

1.1.1.1. 

 

 

 

 

Створення єдиного реєстру 
об'ектів комунальної 
власності, з детальною 
оцінкою (та описом 
технічних характеристик 
об'єктів) 

500 

 

1.1.2. Популяризація інвестиційних 
можливостей громади.  

1.1.2.1. 

 

 

Створення інвестиційного 
паспорту ОТГ 
 
Створення електронної 
презентації інвестиційних 
можливостей ОТГ; СЕО 
просування 

100 

 

50 



1.1.2.2. 

 

 

 

 

 

1.1.3. Розвиток міжрегіонального та 
міжнародного співробітництва.  

1.1.3.1. Інформаційно-пошукова 
компанія, спрямована на 
пошук і залучення партнерів 
по реалізації спільних 
проектів 

 

1000 

1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. 

1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки 
підприємництва.  

1.2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

Створення бізнес ХАБу для 
надання послуг  підприємцям 
(ко-воркінгу, фінансових, 
бухгалтерських, 
маркентингових, юридичних, 
з аудиту та іншіх), 
комунікаційного простору 
для обміну бізнес-ідеями. 

 

 

5000 

1.2.2. Створення і розвиток нових 
напрямків виробництва 

1.2.2.1. 

 

 

 

1.2.2.2. 

 

 

 

1.2.2.3. 

Створення промислової 
ділянки для виробничих 
компаній 
 
Розробка глиняного карьеру, 
створення підприємств з 
переробки глини 
 
Створення авіаційного 
центру з потужностями з 
надання послуг власникам 
приватних літаків, засобів 
малої авіації та з 
навчальними закладами з 
льотної, диспечерської 
підготовки. 

 

60000 

 

 

1000 

 

 

 

50000 

1.2.3. Створення сприятливих умов і 
стимулів для розвитку 
підприємницької активності 

1.2.3.1. Навчально-інформаційна 
компанія, спрямована на 
розвиток підприємницької 
активності громадян 

300 



громодян.  

1.3. Розвиток фермерських гоcподарств 

1.3.1. Запровадження нових культур та 
технологій у фермерських 
господарствах та  
домогосподарствах.  

1.3.1.1. 

 

 

 

1.3.1.2. 

 

 

 

 

1.3.1.3. 

Аналіз і виявлення переліку 
рослин, вирощування яких 
більш ефективне і 
прибуткове на землях ОТГ 
Підготовка навчально-
інформаціонних матеріалів 
по технології вирощування 
та шляхів збуту с/г культур 
 
Створення програми для 
забезпечення фермерських та  
сільских домогосподарств 
насінням та садженцями 

 

300 

 

 

100 

 

 

 

2000 

1.3.2. Підтримка розвитку 
сільгоспкооперації. 

1.3.2.1. Створення нових с/г 
кооперативів 

 

300 

1.3.3. Розвиток зеленого, сільского 
туризму. 

1.3.3.1. 

 

 

 

 

1.3.3.2. 

Створення туристичних 
продуктів, організація 
туристичного кластеру 
 
Розробка веб-сторінок на 
сайті ОТГ  і в соцмережах, 
спрямованих на 
популяризацію туристичних 
можливостей громади; СЕО 
просування. 
 

1000 

 

 

100 

1.4. Забезпечення енергоефективності.  

1.4.1. Впровадження енергоефективних і 
енергозберігаючих технологій.  

1.4.1.1. 

 

 

 

Реконструкція існуючих 
будівель з впровадженням 
енергозберігаючих 
технологій. 

70000 

 

 

 

1.4.2. Підтримка альтернативної 1.4.2.1. Стимулювати створення 
підприємств, які виробляють 
альтернативну енергетику, та 

300 



енергетики.  які використовують 
альтернативні джерала 
енергії під час свого 
виробничого циклу 

 

2. РОЗВИТОК БЛАГОУСТРОЮ ГРОМАДИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 
ПОСЛУГ 

2.1. Удосконалення управління розвитком громади.  

2.1.1. Формування ефективної системи 
управління громадою, в т.ч. 
поширення горизонтальних 
комунікацій, розвиток зворотніх 
зв’язків 

2.1.1.1. 

 

 

   2.1.1.2. 

 

 

Запровадження електронних 
сервісів для громадян 
(петицій, звернень тощо) 

 

Розвиток ЦНАП, збільшення 
переліку послуг для 
населення.  

 

500 

 

700 

2.2. Розвиток інфраструктур та благоустрій громади. 

2.2.1. Покращення інструментів 
просторового планування. 
Благоустрій житлово-
комунальної інфраструктури. 

2.2.1.1. 

 

 

2.2.1.2. 

Розробка 
єдиної 
схеми 
планування 
території  
ОТГ 
 
Капітальні 
ремонти 
житлово-
комунальни
х об'ектів  

 

5000 

 

60000 

2.2.2. Покращення і розвиток 
транспортної інфраструктури. 

2.2.2.1. 

 

 

   2.2.2.2. 

 

 

2.2.2.3. 

Капітальни
й та 
поточний 
ремонти 
доріг 
 
Збільшення 
транспортн
их послуг 
населенню 
 
Будівництв
о та ремонт 
тротуарів, 
зупинок, 
велосипедн

70000 

 

3000 

 

 

10000 



 

 

 

  2.2.2.4. 

их доріжок. 
 
Реконструк
ція мереж 
вуличного 
освітлення. 

 

 

15000 

2.2.3. Модернизація інфраструктури 
водовідведення, 
водопостачання, каналізації. 

2.2.3.1. 

 

 

 

 

 

2.2.3.2. 

Реконструк
ція 
свердловин 
та станцій з 
впроваджен
ням 
сучасних 
технологій 
та з 
застосуванн
ям 
сучасного 
обладнання 
 
Розбудова 
існуючих 
систем 
водовідведе
ння, 
водопостача
ння та 
каналізації. 

 

15000 

 

 

 

60000 

 

2.2.4. Створення системи безпеки 2.2.4.1. Обладнання  
населених 
пунктів 
системами 
відеоспосте
реження в 
громадськи
х місцях 

 

3000 

 

2.2.5. Налагодження системи збору, 
переробки та утилізації ТПВ. 

2.2.5.1. 

 

 

 

 

2.2.5.2. 

Проведення 
інформацій
ної компанії 
серед 
населення 
громади 
щодо 
удосконале
ння системи 
поводження 
із ТПВ  

 

Впровадже
ння системи 

200 

 

 

 

100000 



збору, 
переробки 
та 
утилізації 
ТПВ 

 

3. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ. 

3.1. Забезпечення доступу мешканців громади до якісної освіти.  

3.1.1. Модернизація інфраструктури освіти 
та культури. 

3.1.1.1. 

 

 

 

3.1.1.2. 

 

 

 

Реконструк
ція та 
капітальні 
ремонти 
існуючих 
об'єктів 

 

 

Створення і 
функціюван
ня нових 
закладів за 
принципом 
"освіта 
впродовж 
життя" 

 

 

25000 

 

 

 

25000 

3.1.2. Популяризація робочих професій.  3.1.2.1. 

 

 

 

 

3.1.2.2. 

Створення 
матеріально
-технічної 
бази для 
підвищення 
кваліфікації 
і 
перекваліфі
кації 
працездатно
го 
населення . 
 
Створення 
матеріально
-технічної 
бази для 
профоріент
ації 
шкільної 
молоді. 

 

400 

 

 

400 

 



3.1.3. Модернизація інфраструктури спорту 
та активного відпочинку. 

3.1.3.1. 

 

 

3.1.3.2. 

 

 

3.1.3.3 

Реконструк
ція та 
капітальні 
ремонти 
існуючих 
об'єктів 

 

Створення 
нових 
закладів для 
занять 
спортом і 
фізкультуро
ю 

 

Облаштува
ння місць 
для 
активного 
відпочинку 
в 
природному 
середовищі 

 

5000 

 

10000 

 

500 

 

3.2. Забезпечення доступу до якісної освіти. 

3.2.1.  Модернизація інфраструктури 
об’єктів охорони здоров’я 

3.2.1.1. 

 

 

3.2.1.2. 

 

Реконструкція та капітальні 
ремонти існуючих об'єктів 
 
Створення нових медичних 
закладів в сільських 
населених пунктах 

 

50000 

 

 

50000 

3.2.2. Покращення якості медичних послуг 3.2.2.1 Обладнання медичних 
закладів сучасною медичною 
технікою та апаратурою. 

 

15000 

3.3. Створення механізмів для соціалізації населення та мобілізації громадської 
активності. 

3.3.1. Створення в громаді атмосфери 
дружби та взаємоповаги. 

 

3.2.1.1 

 

 

 

Створення комунікаційного 
простору громадського 
розвитку 

 

Створення дитячих ігрових 
майданчиків, інтерактивних 
просторів, екологічних 

1000 

 

 



 

3.2.1.1 

 

 

 

 

 

 

  3.2.1.1 

садочків та таборів. 
Створення творчих 
майстерень для всіх вікових 
категорій 
 
Забезпечення сталості 
соціальної інклюзії для всіх 
верств населення. 

 

 

5000 

 

 

 

 

1000 

3.3.2. Збереження культурно-історичної та 
архітектурної спадщини. Розвиток 
креативних індустрій. 

 

3.3.2.1. 

 

 

 

Створення інтерактивних 
музеїв; встановлення 
пам’ятників  

2 500 

 

 

 
 
4.5. Очікувані результати та показники виконання Стратегії. 
 
Реалізація стратегічної цілі 1 «Економічний розвиток у сфері промисловості та сільського 
господарства» у середньо- та довгостроковій перспективі призведе до наступних результатів: 

 збільшення напрямків економічної діяльності; 
 збільшення кількості підприємств і підприємців; 
 збільшення залучених інвестицій;  
 збільшення обсягів виробництва та експорту;  
 збільшення кількості робочих місць, зменшення кількості робочих мігрантів, 

від’їзжаючих з громади; 
 підвищення енергоефективності комунально-житлового сектора та підприємств; 
 збільшення кількості сільськогосподарських кооперативів,  зростання доходів 

фермерських та індивідуальних сільськіх домогосподарств; 
 зростання доходів мешканців громади. 

 
Реалізація стратегічної цілі 2 «Розвиток благоустрою громади та підвищення якості послуг 
для мешканців» у середньо- та довгостроковій перспективі призведе до наступних 
результатів:  

 покращення системи управління громадою, 



 покращення всіх інфраструктур громади, у першу чергу дорожньо-транспортної, 
освітлення, мереж водопостачання та каналізації, житлово-комунальної, освітньої та 
медичної;  

 покращення системи безпеки громади, 
 покращення екологічного стану довкілля. 

 

Реалізація стратегічної цілі 3 «Розвиток людського потенціалу» у середньо- та довгостроковій 
перспективі призведе до наступних результатів:  

 зміцнення людського потенціалу, підвищення якості послуг освіти, культури, 
дозвілля та медичних послуг; 

 підвищеня рівня освіти населення, 
 покращення стану здоров’я населення громади, 
 покращення соціального клімату в громаді, підвищення громадської активності 

населення. 

 

 

Показники виконання стратегії 

Таблиця 33. 

№ ПРОЕКТНІ ІДЕЇ 
економічні показники 
виконання 

соціальні, екологічні, 
політичні наслідки 
виконання 

1.1.1.1. 

Створення єдиного прозорого 
реєстру об'ектів комунальної 
власності, з детальною оцінкою 
(та описом технічних 
характеристик об'єктів); СЕО 
просування. 

 кількість об’єктів у 
реєстрі,150; 

 кількість переглядів/ звернень 
на сайті,500; 

створені умови для громадського 
контролю наявності об'єктів 
комунальної власності, їх 
придбання або реалізації, 
спрощено доступ інформації 

1.1.2.1. Створення інвестиційного 
паспорту ОТГ; СЕО просування 

 кількість друкованих 
примірників,50; 

 кількість переглядів на 
сайті,200000; 

 кількість потенційних 
інвесторів (які почали 
перемовини),20; 

спрощено доступ до інформації 
широкому загалу населення та 
потенційно зацікавленим особам  

1.1.2.2. 
створення електронної презентації 
інвестиційних можливостей ОТГ; 
СЕО просування 

 кількість переглядів на 
сайті,20000; 

 кількість потенційних 
інвесторів, які почали 
перемовини,20; 

 кількість залучених 
інвесторів,5; 

 приріст обсягів 
виробництва,10% на рік; 

створені умови для громадського 
контролю,             спрощено 
доступ до інформації для 
широкого загалу населення 



1.1.3.1. 

Інформаційно-пошукова 
компанія, спрямована на пошук і 
залучення партнерів по реалізації 
спільних проектів 

 кількість залучених 
партнерів,4; 

 кількість укладених угод,5; 
 вартість укладених угод, 

500млн.грн;  
 кількість нових робочих 

місць,150;  

 Покращення іміджу громади, 
покращення самоідентифікації 
мешканців, покращення екології, 
поліпшення комфорту мешканців 

1.2.1.2. 

Створення бізнес ХАБу для 
надання послуг  підприємцям 
(фінансових, бухгалтерських, 
маркентингових, юридичних, з 
аудита та іншіх), комунікаційного 
простору для обміну бізнес-
ідеями 

 кількість нових робочих 
місць,20; 

 кількість нових 
зареєстрованих суб’єктів 
підприємницької діяльності,30; 

 сумарна вартість наданих 
послуг,300 тис. грн. на рік; 

 приріст обсягів 
виробництва,5% на рік; 

 приріст надходжень до 
бюджету,5% на рік; 

покращення відносин влада-
бізнес, зменшення соціальної 
напруженності, рост доходів 
частки населення 

1.2.2.1. 
Створення промислової ділянки 
для надання послуг виробничим 
компаніям 

 кількість суб’єктів – 
користувачів послуг,20; 

 сумарна вартість наданих 
послуг, 5 млн.грн на рік; 

 кількість нових  робочих 
місць,150; 

 приріст обсягів 
виробництва,10% на рік; 

 приріст обсягів експорту,3% 
на рік; 

 приріст надходжень до 
бюджету,10% на рік;  

покращення відносин влада-
бізнес, зменшенння впливу 
виробництв на екологію, 
зменшення соціальної 
напруженості, рост доходів 
певної частки населення 

1.2.2.2. 
Розробка глиняного карьеру, 
створення підприємств з 
переробки глини 

 кількість зареєстрованих 
суб’єктів, задіяних в цій галуіз,1; 

 приріст надходжень до 
бюджету,1,5% на рік; 

 кількість нових робочих 
місць,5; 

покращення відносин влада-
бізнес, рост інвестіційної 
привабливості громади, 
зменшення впливу виробництв 
на екологію, зменшення 
соціальної напруженості, рост 
доходів певної частки населення 

1.2.2.3. 

Створення авіаційного центру з 
потужностями з надання послуг 
власникам приватних літаків, 
засобів малої авіації та з 
навчальними закладами з льотної, 
диспечерської підготовки. 

 сумарна вартість наданих 
послуг,5млн. грн. на рік; 

 кількість нових робочих 
місц,20; 

 приріст надходжень до 
бюджету,15% на рік; 

покращення відносин влада-
бізнес, зменшення впливу 
виробництв на екологію, 
зменшення соціальної 
напруженості, рост доходів 
певної частки населення, рост 
інвестиційної привабливості 
громади, 

1.2.3.1. 

Навчально-інформаційна 
компанія, спрямована на розвиток 
підприємницької активності 
громадян 

 кількість нових суб’єктів 
підприємницької діяльності,20; 

 приріст кількості напрямків 
діяльності,3; 

 приріст надходжень до 
бюджету,3% на рік; 

покращення відносин влада-
бізнес, зменшення соціальної 
напруженності, рост доходів 
частки населення 



1.3.1.1. 

Аналіз і виявлення переліку 
рослин, вирощування яких більш 
ефективне і прибуткове на землях 
ОТГ 

 кількість найбільш ефективних 
рослин для земель ОТГ; 

поліпщення стосунків влада-
громада,влада –бізнес; 
поліпшення інвестиційного 
клімату  

1.3.1.2. 

Підготовка навчально-
інформаціонних матеріалів по 
технології вирощування та шляхів 
збуту с/г культур 

 кількість примірників, 
отриманих зацікавленими 
сторонами,100шт. 

зростання довіри населення до 
влади, підвищення доходів 
населення, зайнятого в 
сільському господарстві 

1.3.1.3. 

Створення програми для 
забезпечення фермерів та 
сільських домогосподарств 
насінням та саджанцями 

 кількість фермерських та  
сільських домогосподарств, 
забезпечених насінням,200; 

  кількість фермерських та  
сільських домогосподарств, 
забезпечених садженцями,200; 

зростання довіри населення до 
влади, підвищення доходів 
населення, зайнятого в 
сільському господарстві 

1.3.2.1. Створення нових с/г кооперативів 

 кількість нових с/г 
кооперативів,3; 

 кількість нових робочих 
місць,3; 
 

підвищення доходів населення, 
зайнятого в сільському 
господарстві 

1.3.3.1. 
Створення туристичних 
продуктів, організація 
туристичного кластеру 

 кількість нових туристичних 
продуктів,3; 

 кількість нових робочих 
місць,5; 

 сумарна вартість наданих 
туристичних послуг; 

  приріст надходжень в 
бюджет; 

покращення іміджу громади, 
покращення інвестиційного 
потенціалу громади, покращення 
самоідентифікації мешканців, 
зменшення соціальної 
напруженості, зростання доходів 
частки населення 

1.3.3.2. 

Розробка веб-сторінок на сайті 
ОТГ  і в соцсітях, спрямованих на 
популяризацію туристичних 
можливостей громади; СЕО 
просування. 

 кількість переглядів 
сайтів,100000; 

 кількість турист,100 на рік;  

покращення іміджу громади, 
покращення інвестиційного 
потенціалу громади, покращення 
самоідентифікації мешканців, 
зменшення соціальної 
напруженності, зростання 
доходів частки населення 

1.4.1.1. 
Реконструкція існуючих будівель 
з впровадженням 
енергозберігаючих технологій 

 кількість об’єктів, на яких 
було впроваджено 
енергозберігаючі технології, 50; 
 - зменшення витрат бюджету, на 
3% на рік; 

поліпшення комфорту для 
громадян; зміцнення довіри до 
влади;  
поліпшення екології; 

1.4.2.1. 

стимулювати створення 
підприємств, які виробляють 
альтернативну енергетику, та які 
використовують альтернативні 
джерала енергії під час свого 
виробничого циклу 

 кількість нових підприємства з 
вироблення альтернативної 
енергії, 3; 

 сумарна вартість виробленої 
енергії, грн; 

 Покращення екології громади, 
зростання доходів певної частки 
мешканців 



2.1.1.1. 
Запровадження електронних 
сервісів для громадян (петицій, 
звернень) 

 кількість користувачів 
електроних сервісів, 10 000 осіб; 

 кількість зареєстрованих 
петицій, 6 на рік; 

 кількість зареєстрованих 
звернень, 300 на рік; 

спрощено доступ до інформації 
та послуг широкому загалу 
населення; зростання 
громадської активності 
мешканців; укріплення 
принципів самоврядування; 

2.1.1.2. Розвиток ЦНАП, збільшення 
переліку послуг для населення.  

 кількість нових послуг ЦНАП, 
3; 

 надходження до місцевого 
бюджет за надання 
адміністративних послуг,100 000 
грн на рік; 

спрощено доступ до інформації 
та послуг широкому загалу 
населення та потенційно 
зацікавленим особам  

2.2.1.1 

Розробка єдиної схеми 
планування території ОТГ. 
Осучаснення генеральних планів 
населених пунктів (розробка 
нових, актуалізація і т.д) 

 затверджена схема планування 
території громади, 1 

 кількість генеральних планів 
по населених пунктах, 12; 

 
покращення екологічних та 
соціальних стандартів ОТГ 

2.2.1.2 капітальні ремонти житлово-
комунальних об'єктів  

 кількість відновлених об'єктів; 
15 

підвищення довіри мешканців до 
влади, зменшення соціальної 
напруженості, поліпшення 
екологічного стану громади; 
поліпшення комфорту мешканців 

2.2.2.1. капітальний та поточний ремонти 
доріг 

 протяжність  відремонтованих 
доріг, 80 км 

підвищення довіри мешканців до 
влади, зменшення соціальної 
напруженості, поліпшення 
екологічного стану громади 

2.2.2.2. збільшення транспортних послуг 
населенню 

 кількість нових маршрутів,4 
 протяжність, 80км.  

підвищення довіри мешканців до 
влади, зменшення соціальної 
напруженності 

2.2.2.3. Будівництво та ремонт тротуарів, 
зупинок, велосипедних доріжок. 

 протяжність нових та 
оновлених тротуарів, 20 км;  

 протяжність велосипедних 
доріжок,30 км; 

 кількість нових зупинок, 30; 

підвищення довіри мешканців до 
влади, зменшення соціальної 
напруженості 

2.2.2.4. Реконструкція мереж вуличного 
освітлення. 

 протяжність нових та 
оновлених мереж вуличного 
освітлення, 30 км 

підвищення довіри мешканців до 
влади, зменшення соціальної 
напруженості, поліпшення 
безпеки на вулицях 

2.2.3.1. 

Реконструкція свердловин та 
станцій з впровадженням 
сучасних технологій та з 
застосуванням сучасного 
обладнання 

 кількість оновлених та нових 
свердловин, 3; 

 кількість оновлених станцій, 2; 

поліпшено екологічний стан 
громади, підвищена довіра 
населення до влади, поліпшення 
соціального клімату в громаді 



2.2.3.2. 
Розбудова існуючих систем 
водовідведення, водопостачання 
та каналізації. 

  протяжність відновлених 
мереж водовідведення, 7 км; 

 протяжність відновлених 
мереж водопостачання, 20 км; 

 протяжність відновлених 
мереж каналізації, 15 км; 

поліпшено екологічний стан 
громади, підвищена довіра 
населення до влади, поліпшення 
соціального клімату в громаді 

2.2.4.1. 
Обладнання  населених пунктів 
системами відеоспостереження в 
громадських місцях 

 кількість встановлених 
відеокамер, 30;  
 

полішення безпеки на вулицях 
міста, зменшення соціальної 
напруги; поліпшення 
кримінальної статистики. 

2.2.5.1. 

проведення інформаційної 
кампанії серед населення громади 
щодо удосконалення системи 
поводження із ТПВ  

 кількість інформаційних 
заходів, 7; 

поліпшення екологічного стану 
громади, зростання екологічної 
свідомості мешканців 

2.2.5.2. впровадження системи збору, 
переробки та утилізації ТПВ 

  кількість облаштованих 
площадок  збору ТПВ, 60; 

 кількість одиниць контейнерів 
для ТПВ, 240; 

 кількість спеціалізованої 
техніки, 2; 

- кількість нових робочих місць, 5. 

поліпшення екологічного стану 
громади, зростання екологічної 
свідомості мешканців.  

3.1.1.1. Реконструкція та капітальні 
ремонти існуючих об'єктів 

 кількість відновлених об'єктів 
освіти, культури, 20 

підвищення довіри мешканців до 
влади, зменшення соціальної 
напруженності, поліпшення 
екологічного стану громади 

3.1.1.2. 
Створення і функціювання нових 
закладів за принципом "освіта 
впродовж життя" 

 кількість нових закладів 
освіти, 1 

Зростання рівня освіти та 
культури в громаді, покращення 
освітніх статистичних даних 
громади (середнього бала ЗНО, 
кількість учасників та 
переможців олімпіад 
регіонального та національного 
рівня) 

3.1.2.1. 

Створення матеріально-технічної 
бази для підвищення кваліфікації і 
перекваліфікації працездатного 
населення . 

- кількість осіб, які отримали 
сертифікат нової спеціальності, 20 
на рік; 

зменшення числа безробітних, 
підвищення кваліфікаційного 
рівня зайнятого у виробництві 
населення, зростання доходів 
найманих робітників 

3.1.2.2. 
Створення матеріально-технічної 
бази для профорієнтації шкільної 
молоді 

 кількість професійно-тенічних 
спеціальностей, запропонованих 
для навчання, 5; 

 кількість учнів, які отримали 
сертифікати по спеціальностях, 
50 на рік; 

зменшення числа безробітних, 
зростання доходів найманих 
робітників, підвищення 
кваліфікаційного рівня зайнятого 
у виробництві населення 

3.1.3.1. Реконструкція та капітальні 
ремонти існуючих об'єктів спорту 

 кількість відновлених об'єктів 
спорту, 8; 

підвищення довіри мешканців до 
влади, зменшення соціальної 
напруженості, поліпшення 
екологічного стану громади; 
поліпшення статистичних 
медичних даних. 



3.1.3.2. Створення нових закладів для 
занять спортом і фізкультурою 

 кількість нових спортивних 
закладів, 2; 

 кількість відвідувачів, 5 000 
осіб; 

підвищення довіри мешканців до 
влади, зменшення соціальної 
напруженості, покращення 
медичних статистичних даних 
громади 

3.1.2.3. 
облаштування місць для 
активного відпочинку в 
природному середовищі 

 кількість обладнаних місць 
відпочинку в природньому 
середовищі, 5; 

підвищення довіри мешканців до 
влади, зменшення соціальної 
напруженості, поліпшення 
екологічного стану громади 

3.2.1.1. 
Реконструкція та капітальні 
ремонти існуючих об'єктів 
охорони здоров'я 

 кількість відновлених об'єктів 
охорони здоров'я, 7; 

покращення медичних 
статистичних даних громади 
(кількість захворювань на 1000 
осіб), поліпшення соціального 
клімату в громаді 

3.2.1.2. 
Створення нових медичних 
закладів в сільських населених 
пунктах. 

 кількість медичних закладів, 7; 
 кількість відвідувачів, 5 000 

осіб; 
 кількість нових робочих місць, 

20; 

спрощення доступу сільських 
мешканців до медичних послуг, 
покращення медичних 
статистичних даних громади 
(кількість захворювань на 1000 
осіб), поліпшення соціального 
клімату в громаді 

3.2.2.1. 
Обладнання медичних закладів 
сучасною медичною технікою та 
апаратурою. 

 кількість обладнаних закладів, 
14; 

 кількість одиниць обладнання, 
20; 

покращення медичних 
статистичних даних громади, 
поліпшення соціального клімату 
в громаді 

3.3.1.1 Створення комунікаційного 
простору громадського розвитку. 

 кількість нових робочих місць, 
2; 

 кількість відвідувачів, 2 500 
осіб, 

підвищення громадської 
активності населення, 
поліпшення комунікацій влада-
громада, зменшення соціальної 
напруженості 

3.3.1.2 

Створення дитячих ігрових 
майданчиків, інтерактивних 
просторів, екологічних садочків та 
таборів. Створення творчих 
майстерень для всіх вікових 
категорій 

 кількість створених 
майданчиків, 10, 

 кількість нових закладів, 3; 
 кількість нових робочих місць, 

10; 

підвищення довіри мешканців до 
влади, зменшення соціальної 
напруженості 

3.3.1.3 
Забезпечення сталості соціальної 
інклюзії для всіх верств 
населення. 

  Кількість проведених заходів, 
7;  

 Покращення соціального 
клімату в громаді 

3.3.2.1 Створення інтерактивних музеїв, 
втановлення пам’ятників. 

 Кількість створених об’єктів 
культури, 3. 

покращення іміджу громади, 
покращення самоідентифікації 
мешканців, зменшення 
соціальної напруженості 

    
 

V. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ. 



Реалізація завдань стратегії передбачає виконання одночасно багатьох завдань різними 
структурами виконкому міської ради за участі багатьох партнерів, що ставить перед 
керівництвом  громади питання раціонального управління цим доволі складним процесом.  
Система управління стратегією має два рівні: політичний та технічний. 
 Політичний рівень забезпечує особисто міський голова та міська рада. На цьому рівні 
заслуховуються та затверджуються звіти Комітету з управління впровадженням стратегії, 
пропозиції щодо внесення змін (оновлення) стратегії. Міська рада приймає рішення щодо 
внесення змін до стратегії на підставі пропозицій міського голови. 
Технічний рівень управління і моніторингу виконує Комітет з управління впровадженням 
стратегії, який: 

 забезпечує виконання завдань стратегії згідно затвердженого плану,  
 здійснює моніторинг соціально-економічного стану  громади за визначеними 

показниками,  
 аналізує співвідношення основних соціально-економічних показників громади та 

зовнішнього середовища (області, країни, світу тощо),  
 вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові, технологічні і т.д. 

тенденції, визначає їх впливи на громаду,  
 формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, соціально-економічних 

умовах зовнішнього середовища,  
 аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у порівнянні з 

показниками системи  громади, аналізує загрози, які надходять від конкурентів,  
 формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до стратегії,як 

відповідь на виявлені нові загрози і можливості. 
 

5.1. Управління процесом реалізації Стратегії. 
 
Управління процесом реалізації стратегії розвитку Узинської ОТГ проводиться за 
принципами єдності управління, персональної відповідальності, прозорості та поточної 
координації дій. Адміністрування процесу реалізації стратегічного плану здійснюється 
виконавчим комітетом. 
Виконавчий орган та конкретні особи, відповідальні за впровадження та реалізацію Стратегії, 
будуть визначені на засіданні Узинської міської ради (далі – Рада).  
Рада та її виконавчий комітет беруть на себе відповідальність за виконання проектів Стратегії 
в межах своїх повноважень. 
З метою координації дій створюється постійно діючий Комітет з управління впровадженням 
стратегічного плану (далі – КУВ). Пропозиції щодо складу КУВ надає робоча група з 
розробки Стратегії.  
До складу КУВ входять відповідальні за виконання завдань стратегічного плану,а саме: 

-представники громадськості; 
-представники бізнесу; 
-представники органів місцевого самоврядування; 
-незалежні експерти. 

Персональний склад Комітету з управління впровадженням Стратегії затверджується сесією 
міської ради. Рада дає доручення Комітету з управління впровадженням Стратегії розробити 
календарні плани реалізації Стратегії та планів з впровадження кожного проекту в межах 
Стратегії, що включають терміни впровадження кожного етапу за кожним проектом та 
джерела їх фінансування. 



КУВ збирається не рідше одну разу на квартал та виконує наступні функції: 
 організовує взаємодію органу місцевого самоврядування, підприємств та установ 

громади в процесі реалізації стратегічного плану, програм та проектів.  
 здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає їх 

міському голові та презентує їх на останньому в році черговому пленарному засіданні 
міської ради. Повний текст звіту підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному 
сайті громади. 

 здійснює підготовку квартальних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає 
їх міському голові та презентує на засіданні виконкому. 

Пропозиції щодо зміни основного тексту стратегічного плану обговорюються на чергових та 
позачергових нарадах КУВ і виносяться на розгляд сесії Узинської міської ради.  
 
План реалізації Стратегії є: 

 базою для середньострокового бюджетного планування та передбачає заходи, обсяги 
і джерела фінансування з визначенням індикаторів результативності їх виконання; 

 основою для розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на 
розвиток Узинської міської об’єднаної територіальної громади. 
 

 

5.2. Процедура моніторингу стратегії 
 
Головний сенс моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов’язаних функцій – 

спостереження (відслідковування) та попередження. Відслідковування проводиться з метою 
виявлення відповідності наявного стану речей бажаному результату, а спостереження – з 
метою попередження небажаних наслідків.  

Моніторинг стратегічного плану розвитку Узинської об’єднаної територіальної 
громади включає три рівні: 

1) Моніторинг зовнішнього середовища розвитку  громади базується на аналізі 
основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та Київській області, 
які є стратегічно важливими для громади. Підсумки підводяться один раз на рік та доводяться 
як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту. 

2) Моніторинг процесу реалізації стратегії відповідно до наступних показників:  
 Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення; 
 Середня місячна заробітна плата; 
 Обсяг інвестицій в основний капітал. 
 Загальний обсяг експорту; 
 Обсяг прямих іноземних інвестицій в громаду. 
 Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки; 
 Кількість зареєстрованих безробітних; 
 Частка довжини автошляхів з пошкодженим покриттям до загальної 

довжини автошляхів; 
 Середній бал за результатами ЗНО в школах громади; 
 Кількість захворювань на 1000 населення. 

 
Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина зведеного 

аналітичного моніторингового звіту. 
 



3) Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План реалізації 
стратегії. Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь досягнення результатів, 
передбачених технічним завданням на проект. Щоквартально (10 березня, 10 червня, 10 
вересня і 10 грудня) відділ економічної,інвестиційної діяльності  та агропромислового 
розвитку направляє відповідальним за моніторинг виконання стратегічного плану 
нагадування про необхідність надати квартальний моніторинговий звіт. До 15 числа 
зазначених місяців спеціалісти відділу економічної,інвестиційної діяльності  та 
агропромислового розвитку повинні одержати моніторингові звіти. 

На підставі результатів моніторингу, один раз на рік спеціалісти відділу економічного 
розвитку, інвестицій та агропромислової діяльності виносять на чергове засідання Комітету з 
управління впровадженням стратегії проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх 
стратегічних цілях.  

 

 

Секретар ради                                                              І.І.Кибенко 

 


