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Звернення до громади
Шановні ржищівчани!
Сьогодні головним завданням є майбутнє нашоїоб’єднаної територіальної
громади, створенняїї добробуту та процвітання. Задля успішного
функціонування тарозвитку, місто повинно мати власну довгострокову
стратегію розвитку. Адже Стратегія ґрунтується на баченні, системі
цінностей та місії міста, що є сенсом його існування.
Стратегію розвитку Ржищівської міської об’єднаної територіальної
громади до 2030 року було розроблено на основі сучасних тенденцій розвитку
територій Європейського Союзу та з урахуванням проблем всіх сфер життя
мешканців нашої громади. Вона відображає нові амбітні цілі розвитку
громади, які вказують на шляхдосягнення її сталого майбутнього, як
комфортного та безпечного міста для життя та роботи.
Стратегія розвитку Ржищівської міської об’єднаної територіальної
громади до 2030 року стане міцним фундаментом для розвитку нашого
міста та активізує весь наявний потенціал і підвищить добробут населення
громади.
Від свого імені хочу запевнити, що міська влада докладе максимум зусиль для
ефективної реалізації Стратегії розвитку громади, аби кожен житель мав
гідні умови життя та праці в громаді.
Чорненька Крістіна Іванівна– виконуюча обов’язки міського голови, секретар
Ржищівської міської ради Київської області
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1.

Вступ

Глобальною тенденцією сучасного світу є зростання ролі регіонів і окремих
територіальних громад як одиниць регіонального й місцевого рівня управління держави, які
здатні, з одного боку, зменшити навантаження на органи центральної влади, перебравши на
себе частину їх повноважень, а з іншого – максимально враховувати потреби місцевих
жителів при прийнятті рішень. Цей процес є результатом децентралізації, регіоналізації,
демократизації та глобалізації.
Надмірна централізація управління, недосконала фінансово-економічна база місцевих
органів влади призвели до виникнення значних диспропорцій у територіальній структурі
економіки, накопичення на місцях господарських, економічних та соціальних проблем.
Системні потрясіння, які відчули на собі органи регіональної та місцевої влади України
впродовж кризового періоду, нові виклики, які склалися в сучасний період, сформували нові
вимоги щодо досягнення їх збалансованого розвитку, розв’язання специфічних проблем
регіонів і окремих населених пунктів, стимулювання міжмуніципальної співпраці.
З прийняттям Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
відбулась передача владних повноважень на базовий рівень місцевого самоврядування для
реалізації принципу субсидіарності. Поряд з реформою державної регіональної політики, яка
завершила перший етап – формування нормативної бази, в Україні відбулася широка
бюджетна децентралізація. В результаті якої міста обласного значення та об‘єднані
територіальні громади отримали значні додаткові ресурси для свого розвитку.
Для ефективної реалізації регіональної та місцевої політики необхідно узгодження
цілей, пріоритетів, завдань і заходів центральних, регіональних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування стосовно як розв’язання нагальних проблем
розвитку, так і досягнення довгострокових стратегічних цілей. Тому розробка та реалізація
Стратегії розвитку громади здійснюється на основі системи взаємопов’язаних документів:
Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 року та План заходів з
її реалізації; Стратегія розвиткуКиївської області до 2020 року та План заходів з її реалізації.
Фінансування заходів і проектів Стратегії розвитку громадипередбачається за рахунок:
міського бюджету; міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;
фінансових ресурсів суб’єктів регіональної політики, державних та приватних партнерів
об’єднаних на принципах державно-приватного партнерства, міжнародних інституцій;
капітальних видатків державного бюджету; державних цільових програм, у тому числі
програм подолання депресивності територій; угод щодо регіонального розвитку; програм і
заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), що реалізуються за рахунок коштів
Державного фонду регіонального розвитку.
За підтримки міжнародних донорських організацій громади прагнуть реалізувати дії з
підтримки заходів, що стосуються підвищення науково-технічного потенціалу, розвитку
підприємництва, демократизації процесів управління, гендерного бюджетування та
підвищення ролі жінок в процесах управління громадою, тимчасового розміщення та
розселення переміщених осіб, їхньої інтеграції у приймаючих громадах. Ці проекти є
частиною довгострокової підтримки країн ЄС, США, Канади та інших країн світу.
Заходи з розробки Стратегії розвитку Ржищівської міської об’єднаної територіальної
громади реалізовано відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від
06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 року», постанови Кабінету Міністрів України 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», Наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 року N 79 «Про
затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінкирезультативності
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реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації», Стратегії
розвитку Київської області до 2020 року.Мета Стратегії розвитку громадиполягає у
вирішенні спільних проблем і реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку
продуктивних сил громади, раціональне використанняпотенціалу, створення комфортних
умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної
організації суспільства. Це досягається через спільну реалізацію інтересів влади, громади та
бізнесу.
Нерівність між жінками та чоловіками призводить до економічних спотворень і
стримує економічне зростання, тоді як увага до ґендерних відмінностей і нерівності сприяє
сталому місцевому економічному розвитку. Саме тому робота над аспектами ґендерної
рівності була невід’ємною частиною розробки Стратегії розвитку Ржищівської ОТГ. В
Стратегії приділено увагу рівній участі жінок і чоловіків в економічній діяльності, визначено
економічні можливості та перешкоди. Громада надаватиме підтримку забезпеченню якісного
працевлаштування жінок і чоловіків в рамках ініціатив зі створення робочих місць,
забезпечуватиме врахування голосу жінок в управлінні громадоюта застосовуватиме на
практиці принципи ґендерної рівності гарантовані Законом України «Про забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».
Стратегія спрямована на економічний розвиток як процес стратегічного партнерства,
який допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через
стимулювання інвестицій у нові та існуючі підприємства з високим потенціалом до
зростання, створення умов для цього розвитку на тривалий період. Економічний розвиток
спрямований на виробництво найбільшої кількості благ і створення максимальної кількості
робочих місць за рахунок реалізації переваг конкурентоспроможності, яка полягає у
динамічному й більш стабільному розвитку у порівнянні з іншими регіонами, у розвитку
місцевих фірм, що перемагають своїх конкурентів з інших регіонів (зі збуту, експорту,
продуктивності, доходах) та джерелом якої є місцеві умови для ведення бізнесу – сприятливе
бізнес-середовище.
Обґрунтування положень Стратегії розвитку громадиздійснено на основі статистичних
показників розвитку України, Київської області та аналітичної й оперативної інформації
управлінь і відділів міської ради, райдержадміністрацій, аналітичних досліджень і
прогнозних розрахунків, чинних законодавчих і нормативних актів Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади з урахуванням
міжнародних правових актів і міжнародних угод.
Розпорядженням виконуючої обов’язки міського голови від 29.11.2018 року № 626 з
метою розробки Стратегії розвитку Ржищівської міської об’єднаної територіальної громади
створено Робочу групу зі стратегічного планування за участі представників управлінь і
відділів міської ради,депутатів міської ради, керівників підприємств і установ, підприємців,
представників громадських асоціацій, незалежних експертів.
Підготовче засідання Робочої групи відбулося 19 грудня 2018 року, на якому учасники
ознайомилися з методологією процесу розробки Стратегії розвитку громади, обговорили
Дорожню карту її розробки на весь період роботи, визначили обсяги необхідної інформації
та її джерела для формування Профілю об’єднаної громади, а також обговорили методологію
проведення опитування жителів, керівників підприємств і підприємців.
У процесі розробки Стратегії консультанти проекту«Сприяння стратегічному розвитку
територіальних громад малих міст»Німецьким товариством міжнародного співробітництва
(GIZ),здійснювали методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів
досліджень, отриманих під час здійснення процесу планування, забезпечували надання
консультаційних послуг з питань, які належать до усіх аспектів стратегічного планування та
розвитку громади.
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2. Методологія розробки Стратегії
При всій різноманітності моделей і методів стратегічного планування, вони мають три
великі блоки, притаманні будь-якому проектному циклу: аналіз – планування –
впровадження, для яких, за необхідністю, завжди передбачається можливість ітерації, тобто
повторення по колу, але на якісно новому рівні.
Під час розробки Стратегії розвитку Ржищівської громади (Стратегія) та Плану її
реалізації використано методологію, яка складається з 6 логічних етапів: 1) Організація
роботи зі стратегічного планування; 2) Аналіз середовища та факторів розвитку
територіальної громади; 3) Визначення місії, бачення, сценаріїв і напрямів розвитку громади;
4) Розробка планів дій (Плану реалізації Стратегії); 5) Громадське обговорення та ухвалення
Стратегії та Плану її реалізації; 6) Моніторинг і впровадження Стратегії.

Аналіз
 Дослідження та
стратегічний
аналіз середовища
 Профіль громади
 Соціологічні
дослідження

Планування
 Прогнози,
моделювання
сценаріїв розвитку
 Місія, Бачення
 SWOT-аналіз
 Стратегічний вибір
 Плани дій (цілі,
завдання)
 Проекти та заходи

Впровадження
 Громадське обговорення
та сприйняття громадою
 Ухвалення міською
радою
 Розробка цільових і
галузевих програм
 Структура управління
 Моніторинг і оцінка
 Перегляд і коригування

Таблиця 1. Схема процесу розробки Стратегії
Для передбачення та запобігання появі негативних екологічних впливів на довкілля, які
можна очікувати в результаті впровадження Стратегії, використовується Стратегічна
екологічна оцінка (СЕО). СЕО – системний і запобіжний процес аналізу впливу на довкілля
запропонованих проектів документів розвитку стратегічного характеру. Після визначення
можливих позитивних і негативних впливів, у разі необхідності, Стратегію розвитку громади
можна доопрацювати для подальшого розширення позитивних впливів і зменшення
можливих негативних впливів. СЕО сприяє ефективній реалізації ініціатив з місцевого
розвитку, забезпечуючи інтеграцію пріоритетів екологічної збалансованості до розвиткових
ініціатив.
Етап 1: Організація роботи зі стратегічного планування
Робоча група зі стратегічного планування(РГ)
Розпорядженням міського голови визначено групу осіб, яких було запрошено до роботи
над Стратегією, які ухвалювали всі рішення, необхідні для розвитку громади. Саме на
засіданнях Робочої групи були презентовані, обговорювались усі напрями роботи та
ухвалювались відповідні рішення. Склад РГ сформований із: (1) органи місцевого
самоврядування (представники міської ради та її виконавчих органів), (2) приватні компанії
(представники великих, середніх, малих підприємств і приватні підприємці) (3) громадські
організації. Важливим є включення до складу РГ представників організацій, які опікуються
питаннями ґендерної рівності й охорони довкілля. Створення саме такого типу партнерства
стає вагомим чинником, який підвищує якість та цінність кінцевих матеріалів і
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зміцнюєймовірність того, що проекти, які включено до Стратегії будуть впроваджені, а цілі,
визначені у ній будуть реалізовані.
Графік проведення робіт зі стратегічного планування
Графік розробки Стратегіїта Плану її реалізації став головним інструментом управління
процесом планування. Графік розроблявся виходячи з потреб РГ і працівників органів
місцевого самоврядування для забезпечення вчасної реалізації усіх етапів виконання робіт зі
стратегічного планування.
Етап 2: Аналіз середовища та чинників розвитку територіальної громади
Профіль (Паспорт) громади
Інформаційною основою для планування розвитку територіальної громади має бути
базовий документ, що є аналітично-описовою частиною Стратегії. Аналітично-описова
частина має назву Профіль громади та розміщується у Додатку до Стратегії. В Профілі
громади виконаний аналіз кількості, якості та динаміки зміни ресурсів громади. Для аналізу
необхідно бачити стійкі тенденції, отже доцільна наявність показників не менше ніж за 5
років. Після кількісного аналізу були сформульовані якісні висновки. Цей документ став
відправним пунктом для членів Робочої групи при обговоренні й досягненні консенсусу
щодо критичних проблем, які стоять перед громадою. Аналітичні матеріали Профілю
громади також використовувалися в аналізі SWOT.
Проведення опитування думки представників громадськості й бізнесу
Дослідження думки представників місцевого бізнесу стало обов’язковим елементом
аналізу середовища в процесі стратегічного планування. Зібрана інформація зводиться до
єдиного документу, який відображає консолідовану думку представників органів місцевого
самоврядування, ділових кіл і громадськості громади.Корисним стало проведення
опитування щодо ставлення представників громади до планів, напрямів розвитку,
пріоритетних галузей економіки та бажання співпрацювати в рамках роботи над зміцненням
місцевої економіки.
Розробка SWOT-аналізу
Зовнішній аналіз – оцінка основних загроз і можливостей, що визначаються зовнішнім
щодо громади середовищем і внутрішній аналіз – аналіз сильних і слабких сторін громади,
забезпечують визначення основних проблем розвитку територіальної громади. Добре
розуміння цих чотирьох аспектів ситуації в громаді допомагає точніше спрямувати
планування заходів з прискорення розвитку громади на максимально можливе використання
сильних сторін, виправлення слабких сторін, використання наявних можливостей і усунення
загроз. SWOT-аналіз проводився в цілому по громаді та розрізі визначених пріоритетних
напрямів його розвитку.
Етап 3: Визначення місії, бачення, сценаріїв і напрямів розвитку громади
Складання стратегічного бачення та місіїгромади
Аналіз внутрішнього й зовнішнього середовища територіальної громади та розробка
Бачення виконувалися паралельно, що забезпечило відображення в Стратегіїочікувань
основних зацікавлених сторін. На практиці, процес стратегічного планування Робочою
групою починався з визначення Місії та Бачення бажаного стану територіальної громади у
майбутньому. Бачення бажаного майбутнього територіальної громади – це образ, що має
оволодіти всією громадою й надихати її.Місія територіальної громади – це причина появи,
основне призначення та сенс її існування, сукупність унікальних історичних і сучасних
особливостей і конкурентних переваг громади, які у неї вже є, та які громада хотіла б
зберегти для подальшого розвитку або здобути у процесі свого розвитку.Бачення
майбутнього і Місія територіальної громади були ретельно розглянуті й затверджені РГ, а
також донесені до всіх громадян громади.
Згода щодо напрямів і пріоритетів розвитку громади
Після відповідного аналізу, на засіданні РГ обговорювалися аналітичні матеріали та їх
результати. На цьому засіданні досягався консенсус щодо пріоритетів розвитку, що є
визначальними для громади. Бажана «траєкторія» розвитку, що мала привести громаду до
8

Стратегія розвитку Ржищівської ОТГ

Бачення, складалося з низки стратегічних напрямів розвитку, які мають відповідати не тільки
Баченню розвитку й Місії територіальної громади, але й базувались на проведеному аналізі її
розвитку та перевагах, ресурсах і визначальних можливостях.
Стратегічні напрями на бажаній «траєкторії» розвитку вказують на шляхи досягнення
саме цього стратегічного Бачення. З визначенням напрямів розвитку було продовжено
процес свідомого вибору конкретних способів, системи цілей і результатів розв'язання
визначених проблем, реалізації можливостей. Кожен зі стратегічних напрямів
конкретизувався у стратегічних і оперативних цілях.
Етап 4: Розробка планів дій (Плану реалізації Стратегії)
На наступному етапі стратегічного планування за кожним з визначених напрямів
розвитку розроблялися стратегічні (загальні) цілі, на основі яких формулювалися цілі
нижчого порядку – оперативні цілі.
Стратегічні цілі виходили зі стратегічного Бачення й стратегічних напрямів і
утворювали рамки, в яких приймалися рішення щодо конкретних цілей і заходів. Сукупність
стратегічних цілей відповідала конкретному стратегічному напряму.

Стратегічне бачення
Місія
Стратегічний
напрям A

Стратегічний
напрям В

Стратегічний
напрям С

Стратегічна ціль A.1

Стратегічна ціль

Стратегічна ціль

Оперативна ціль A.1.1.

Оперативна ціль В.1.1.

Оперативна ціль С.1.1.

Завдання / Проект

Завдання / Проект

Завдання / Проект

Таблиця 2. Схема побудови Стратегії
Оперативні цілі показували, як необхідно проводити зміни та визначати стратегічні цілі
кількісно, показували терміни виконання, конкретних виконавців, результат виконання,
обсяги та джерела фінансування, конкретні заходи. За кожною оперативною ціллю
розроблялася низка проектів, що відображають, які заходи необхідно здійснити, якого
результату необхідно досягти, хто є відповідальним за реалізацію даногопроекту, хто є
виконавцем і співвиконавцем конкретного заходу, який строк виконання, який обсяг
прогнозованих коштів необхідно залучити та з яких джерел їх можна отримати для реалізації
даного проекту.
План дій/План реалізації Стратегії презентувався перед членами РГ, яка його
затвердила.
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Етап 5: Громадське обговорення та ухвалення Стратегії та Плану її реалізації
Склавши Стратегіюрозвитку та План її реалізації включно з Планом моніторингу
виконання, РГ ініціювала проведення громадського обговорення. Після проведення
громадського обговорення, доопрацьованіпроекти документівподавалися на розгляд і
ухвалення міській раді в якості політики громади.
Етап 6: Моніторинг і впровадження Стратегії
Управління впровадженням Стратегії повинно складатися з двох частин. Перша
політична складова декларує бажання досягти цілі, ухвалювати рішення та розподіляти
повноваження щодо виконання завдань. У другій частині повинно йтися про виконавчі
органи, які виконуватимуть проекти.
Система моніторингу має включати: орган з моніторингу (необхідно створювати з
врахуванням особливостей територіальної громади); документ (Положення) про систему
моніторингу виконання Стратегії (у Стратегії є окремий розділ з описанням системи
моніторингу її впровадження); систему індикаторів (результатів) виконання Стратегії
(кількісні та якісні показники / індикатори).
Визначення органів, відповідальних за реалізацію Стратегії
Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії, необхідно
створити орган / інституцію, яка би займалась її впровадженням. Забезпечення впровадження
– це управлінське завдання, яке передбачає контроль за діяльністю численних організацій,
які задіяні у процесі виконання проектів та заходів Стратегії. Цим має займатись Комітет з
управління впровадженням, створений з представників органів місцевого самоврядування,
бізнесу та громадськості. Ця група добре організованих професіоналів уособлює політичну
волю реалізувати заплановані зміни.
Система індикаторів оцінки ефективності впровадження Стратегії
У системі стратегічного планування моніторинг і оцінка є заключним етапом розробки
Стратегії та здійснюються протягом усього періоду її впровадження. Інструментом
моніторингу є система комплексних показників (індикаторів), які відображають як
ефективність виконання конкретних завдань, так і засвідчують їхню відповідність
стратегічним цілям Стратегії розвитку громади.
Система моніторингу ефективності виконання Стратегії передбачає багаторівневу
ієрархічну модель системи індикаторів.

10

Стратегія розвитку Ржищівської ОТГ

3. Коротка характеристика громади
Ржищівська міська об’єднана територіальна громада була утворена 23 серпня 2018 року
внаслідок приєднання п'ятьох сільських рад, загальна площа території ОТГ –19 683,004га:
 Ржищів – 3557,0 га
 Балико-Щучинськийстаростинський округ– 5090,6 га
 Гребенівськийстаростинський округ – 2343,804 га
 Півецькийстаростинський округ – 2744,7га
 Піївськийстаростинський округ – 3388,2 га
 Яблунівськийстаростинський округ – 2558,7 га
Ржищівська міська об’єднана територіальна громада (далі – Ржищівська міська ОТГ)
розташована у лісостеповій фізико-географічній зоні південної частини Київської області на
правому березі Дніпра. Територія Ржищівської міської ОТГ межує безпосередньо з
Стайківською, Стрітівською, Кузьминецькою, Велико-Пріцьківською сільськими радами
Кагарлицького району, Мало-Пріцьківською, Македінською, Грушівською сільськими
радами Миронівського району Київської області. Східну частину території громади
омивають води найбільшої річки країни – Дніпра. За річкою знаходяться землі
Бориспільського району Київської області. Адміністративним центром територіальної
громади є місто Ржищів, яке розташоване на відстані 85 км від м.Київ.
Ржищівська міська ОТГ об’єднує 10 населених пунктів з розташованими на їх території
інфраструктурними об’єктами. Транспорт та транспортні комунікації Ржищівської міської
ОТГ мають досить вигідне економіко-географічне розташування.
Ржищівська міська об’єднана територіальна громада має доступ до виходу річкового
транспорту на річку Дніпро.
Ландшафт навколо Ржищівської міської об’єднаної територіальної громади
відрізняється численними ярами і пагорбами. Населені пункти розміщені в долинах глибоких
балок, що зумовлює складну конфігурацію населених пунктів, розподіл їх на окремі масиви
та складний рельєф сіл. Для ґрунтів громади характерні чорноземи типові слабогумусовані,
лучно-чорноземні, легкосуглинкові ґрунти. Головне природне багатство громади — родючі
чорноземи, що займають майже 80% ріллі.
З корисних копалин видобувають глину для виробництва будівельних матеріалів.
Ліси з переважанням сосни, дуба, акація, клени, верби, чагарників. Зустрічаються
дрібні тварини: лисиці, зайці, кроти, кабани, олені, а також різні птиці. В річках водяться
сом, щука, судак, окунь, лящ, карась.
Виробничий потенціал
У 2018 році потенціал промислових підприємств був спрямований на активізацію
позитивних перетворень, створення нових робочих місць, нарощування експортного
потенціалу, а також подальшого підвищення рівня життя населення, його соціального захисту.
Найбільші промислові підприємства, що здійснюють діяльність на території
Ржищівської міської об’єднаної територіальної громади:
- ТОВ «ТЕХНОКРАФТ» - здійснює діяльність з виробництва електричних побутових
приладів та випускає продукцію під торговою маркою «ПІРАМІДА» - кухонні витяжки,
кухонні поверхні, а також алюмінієві каністри, гумові шланги для поливу тощо;
- ТОВ «НОВОПАК СВ» займається виробництвомта реалізацією одноразової тари зі
спіненого полістиролурізної кольорової гами для упаковки продуктів харчування;
- ТОВ «ДІЛ», яке спеціалізується на випуску продуктів харчування швидкого
приготування, спецій та приправ, харчових концентратів, муси, джеми киселі загалом більш
як 200 найменувань готової продукції, в склад якої входить більш ніж 300 видів сировини,
що завозиться з усіх куточків світу.
У сфері сільського господарстваактивно працюють суб’єкти підприємницької
діяльності та фермерські господарства.
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Основним показником роботи промислових підприємств є обсяги реалізації
промислової продукції.Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за 2018
рік склав 113,7 млн.грн, що на 47% більш ніж за 2017 рік. Обсяг реалізованої промислової
продукції у розрахунку на одного мешканця громади у 2018 році склав 11 100 грн.
Міський бюджет
Основним джерелом доходів бюджету громади є податок на доходи фізичних осіб
(ПДФО). В загальному обсязі доходів надходження ПДФО складає 64%. Місцеві податки та
збори в доходної частині бюджету складають 25%.
Щороку спостерігається зростання основних джерел надходжень в міський бюджет
громади. Зростання податку на доходи фізичних осіб пов’язано з ростом середньої заробітної
плати на підприємствах громади. Крім того, протягом останніх трьох років спостерігається
зростання доходів на одну особу.
Підприємництво
Розвиток малого і середнього підприємництва один із основних пріоритетів
економічного розвитку територіальної громади та є вагомим джерелом наповнення дохідної
частини бюджету, створення нових робочих місць. Він значною мірою залежить від
державної економічної політики в цілому та комплексних дій органів місцевого
самоврядування, спрямованих на створення сприятливих умов для розширення потенціалу
розвитку місцевих суб’єктів малого і середнього підприємництва.
В територіальній громаді станом на 01.01.2019 р. здійснюють господарську діяльність
421 фізичних осіб - підприємців та 306 юридичних осіб. Основні напрями діяльності
суб’єктів підприємницької діяльності – торгівля продовольчими та непродовольчими
товарами.
За статистичними даними в 2018 році кількість малих та середніх підприємствскладає в
розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення 299 одиниці.Найбільша питома вага всіх
зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності приходиться на оптову та роздрібну
торгівлю – 50%.
Ринок праці та доходи населення
У Ржищівській міській об’єднаній територіальній громаді значна увага приділяється
вирішенню проблем, що виникають на ринку праці. Їх розв’язання передбачає підвищення
рівня економічної активності населення, сприяння його продуктивній зайнятості, а також
посилення захисту громадян від безробіття, створення нових робочих місць, створення умов
для розвитку малого та середнього бізнесу.
У громаді існує проблема з трудовою занятістю населення, особливо у сільській
місцевості, оскільки існуючі підприємства малого та середнього бізнесу не в змозі
забезпечити робочими місцями населення громади працездатного віку. Населення змушене
виїздити на роботу до м. Київ або інші міста.
В 2017році у м. Ржищів створено 65 нових робочих місць, в т.ч. за рахунок компенсації
єдиного соціального внеску роботодавцям - 4. Нові робочі місця були створені у переробній
галузі, торгівлі, транспорту та сфері надання послуг.
Рівень безробіття за 2018 рік у Ржищівській міській громаді склав 2,83. Найбільша
занятість населення громади спостерігається в промисловості – 33% та в освіті – 27%.
Середня заробітна плата за 2018 рік по громаді склала 5082 грн. Заборгованості з
виплат по заробітної платі протягом трьох років відсутня.
Експортна та інвестиційна діяльність
На території громади зовнішньоекономічну діяльність здійснюють два підприємства.
В 2017 року капітальні інвестиції угромадісклали 9,66 млн.грн., в розрахунку на одну
особу це становить 1292,6 грн.
У 2017 році з метою створення сприятливих умов залучення інвестицій в економіку
Ржищівської міської ОТГ, підвищення рівня зайнятості населення та покращення добробуту
мешканців громади було розроблено вісім інвестиційних проектів.
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Наявність вільних земельних ділянок на території громади створюють умови
інвестиційної привабливості Ржищівської міської територіальної громади.
Соціальна інфраструктура
Рішенням виконавчого комітету Ржищівської міської радиКиївської області було
затверджено мережу загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів на
2017/2018 навчальний рік. У громаді функціонувати 7загальних закладів середньої освіти, з
яких 3 знаходяться у місті Ржищів, а решта в сільських населених пунктах громади. В
громаді функціонує 7 дошкільних навчальних закладів, з яких в місті функціонують 2
заклади дошкільної освіти та 1 у складі НВК «ЗОШ І ступенів - ДНЗ».
Позашкільна освіта представлена будинком дитячої юнацької творчості та дитячоюнацькою спортивною школою.
Мережа фізичної культури і спорту представлена:
 3 стадіони,
 25 спортивних споруд,
 4 футбольних поля,
 фізкультурно-оздоровчий комплекс,
 ДЮСШ,
 міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Ржищівська міська об’єднана територіальнагромада – освітянськагромада, в місті
Ржищіврозташовані чотири вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації, мережа яких у
порівнянні з 2018 роком залишилась незмінною:
 1 коледж,
 2 технікуми,
 1 ліцей.
Фахову освіту здобувають 916 студентів.
Комунальне некомерційне підприємство «Ржищівська міська лікарня» Ржищівської
міської ради представлена:
 стаціонар – 40 ліжок,
 із них: 30 – терапевтичних та 10 – дитячих.
Поліклініка працює на 150 відвідувань в зміну, де ведеться прийом хворих із 14
спеціальностей: терапія, педіатрія, рентгенологія, гінекологія та акушерство, хірургія,
офтальмологія, отоларингологія, неврологія, стоматологія, психіатрія, наркологія,
фізіотерапія, функціональна діагностика та ультразвукова діагностика. Денний стаціонар –
25 ліжок та цілодобовий травматологічний пункт для наданняневідкладної допомоги
травматологічним хворим.
Первинна ланка медицини представлена ЦНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» та мережею закладів, а саме: дві амбулаторії та 3 ФАП.
Ржищівська громада є одним із історико-культурних центрів Київщини, про що
говорить її історія та багата культурна спадщина.
Велику роль в створенні загальнонаціонального культурного простору, примноження
духовної скарбниці, пошуку сучасних форм творчості належить установам культури і
мистецтва. В громаді функціонує міський Будинок культури, бібліотека для дорослих,
бібліотека для дітей, дитяча музична школа, музей образотворчого мистецтва ім. ІванаВалентина Задорожного, Ржищівський археолого-краєзнавчий музей Комунального закладу
Київської обласної ради. Сільська мережа будинків культури та сільських клубів налічує 7
будівель, в яких здійснюється активне культурне життя сільських населених пунктів.
В громаді проводиться цілеспрямована робота по залученню дітей, молоді та студентів
до занять фізичною культурою і спортом. В місті Ржищівпрацює ДЮСШ тафізкультурнооздоровчий комплекс, в яких функціонують секції боксу, легкої атлетики, футболу. На
громадських засадах діє Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Ржищівської міської
ради бере участь в пілотному проекті «Підтримка електронного урядування для
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децентралізації в Україні (EGOV4UKRAINE)», що реалізується в рамках Програми
підтримки процесу децентралізації в Україні - «U-LEAD з Європою» - яка триває з 2016 по
2020 роки. Мета Проекту «EGOV4UKRAINE» – поліпшити надання адміністративних послуг
місцевими органами влади України через розробку та впровадження електронної системи
обміну даними «Трембіта» та інформаційної системи «Вулик» для ЦНАПів.
Обґрунтування стратегічного вибору
Моделювання сценаріїв розвитку Ржищівської міської ОТГбуло здійснено на засіданні
Робочої групи зі стратегічного планування 27 лютого 2019 року. Підставою для цього
моделювання стало представлення учасникам результатів аналізу середовища та проведеного
об’єктивного й суб’єктивного аналізу. Учасники засідання ознайомилися з інформаційною
основою для планування розвитку територіальної громади у вигляді базового документу –
Профілю громади.У цьому документі виконано аналіз кількості, якості та динаміки зміни
ресурсів громади.
Також представлені результати опитування жителів громади, керівників підприємств та
підприємців громади та лідерів органу місцевого самоврядування. Вивчення думки
представників підприємництвагромадидало можливість учасникам Робочої групи дізнатися
про їх ставлення до органів місцевого самоврядування, проблеми, які вони вважають
найбільш важливими, про їхні очікування та про їхні плани на майбутнє.
Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних тенденцій у
ретроспективі останніх років, та, відповідно, моделювання «соціально-економічного
ландшафту» (взаємонакладання стійких у часі чинників впливу) громади дали можливість
сформувати базові сценарні припущення, «інерційний» (песимістичний) та «інтенсивний»
(оптимістичний) сценарії розвитку громади.
Базові сценарні припущення:
1. Показник ВВП на душу населення України після 2019 року матиме незначне
зростання – на 2-3% у рік.
2. В найближчі роки податкове навантаження на суб’єкти підприємницької діяльності
та населення не зменшиться. Можна очікувати спрощення правил ведення бізнесу.
3. Продовжуватиметься девальвація національної валюти, що стимулюватиме товарне
виробництво на експорт.
4. Очікується суттєвий перерозподіл податкових надходжень між державою та
органами місцевого самоврядування на користь останніх.
5. В Україні поступово будуть впроваджені стандарти ЄС щодо виготовленої в Україні
продукції.
6. Рух товарів до та з ЄС буде безмитним, що сприятиме зростанню товарообігу між
Україною та ЄС.
7. Інвестиційний клімат в Україні дещо покращиться. Країна стане привабливішою для
європейських інвесторів.
8. Надалі зростатимуть ціни в національній валюті на паливно-енергетичні ресурси,
особливо для населення та комунальних підприємств.
9. Доходи населення у найближчі 2-3 роки будуть відносно низькими, після цього –
поступово зростатимуть до 2030 року.
10. Підприємствам найближчі 2-3 роки буде обмежений доступ до позичкового
капіталу. Потім доступ до кредитів має суттєво покращитися.
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Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку «Хай все лишиться, як було!»
Демографічна ситуація на найближчі роки залишається без змін, погіршуючись на
сільських територіях громади, при цьому вікова структура населення змінюється в бік
скорочення працездатного населення та його «старіння», що відповідно призводить до
зростання навантаження на працездатненаселення.
Внаслідок скорочення робочих місць в реальному секторі більшість населення живе за
рахунок індивідуальних підсобних господарств, торгівлі, послуг, бюджетних, пенсійних та
соціальнихвиплат.
Сільські території продовжують занепад через відсутність місць праці та реальних
джерел доходів сільськогонаселення.
Сільськогосподарськевиробництвоповільноскорочуєтьсябезвідчутнихінвестиційвмодер
нізацію підприємств та підвищення рівня технологічності, що відбивається на рівні доходів
населеннягромади.
Несприятливий підприємницький клімат та низька інвестиційна привабливість громади
не сприяють зниженню рівня «тінізації» економіки. Реальний сектор економіки повільно
скорочується.
Внаслідок зростання доходів бюджету після об'єднання дещо покращуються окремі
об’єкти інженерно-комунальної інфраструктури громади, однак розпорошення коштів по
населених пунктах громади не дозволяє створити акумулятивного ефекту, модернізація
інфраструктури розтягується на довгі роки.
Описаний сценарій відбиває лише основні соціально-економічні та демографічні
параметри, які проте є визначальними для характеристики майбутнього громади. Очевидно
також, що на даному «ландшафті» за збереження основних тенденцій і незмінності базових
припущень не існує альтернативної траєкторії, яка призвела б до іншого сценарію. Отже,
онтологічною підставою Стратегічного вибору є неприйнятність описаного сценарію для
громади.
Ймовірний оптимістичний сценарій розвитку передбачає цілеспрямований вплив на
соціально-економічний «ландшафт» чинників, які лежать поза межами впливу місцевої
громади та є компетенціями центральної влади країни. Траєкторія розвитку на гіпотетичному
«ландшафті» та за базових припущень формує інтенсивний «оптимістичний» сценарій. Він
ґрунтується на нарощуванні потужностей промислового виробництва на базі нових
інвестиційних проектів в традиційних для громади або суміжних галузях з поступовим
зміщенням виробничих циклів в бік зростання глибини переробки.
Сценарій інтенсивного розвитку: «Нові реформи – нові можливості!»
Громада поступово формує свій новий імідж як інвестиційно привабливоїтериторії.
Внаслідок ефективної політики місцевої та регіональної влади громада залучає
стратегічних інвесторів у сферу сільського господарства та сільськогосподарської
переробки.
Економіка громади диверсифікується, стратегічні інвестори засновують виробництва
в інших сферах несільськогосподарськоїдіяльності.
Навколо стратегічних інвесторів активізується малий і середній бізнес, заповнюючи
логістично-послуговунішу.
Громада здійснює інвентаризацію земель та формує портфель привабливих
інвестиційних пропозицій, активно просуваючи їх на інвестиційніринки.
Проекти розвитку громади активізують економічне життя на сільських територіях,
формуючи «якірні точки» економічного зростання, зокрема, це розвиток кооперативного
руху, створення неаграрних видів бізнесу, сільського туризмутощо.
Зростає рівень доходів населення, що пожвавлює внутрішнійринок.
Активне залучення державних субвенцій та коштів з ДФРР разом з чітким планом
модернізації інженерної та соціальної інфраструктури в середньостроковій перспективі
дозволять значно підвищити рівень комфорту та покращити стан доріг вгромаді.
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Громада стає більш гендерно-орієнтованою та забезпечує потреби усіх категорій
вразливих групнаселення.
Ймовірність такого сценарію невисока, підтвердженням чого є тривала стагнація у
політичній і соціально-економічній сферах держави, відсутність виразної зовнішньої
політики, відсутність стратегії розвитку країни, а також відсутність контр-еліт у видимій
перспективі, які змогли б змінити зазначені тенденції. Все це дає право на формування
раціонального сценарію, що визначатиметься траєкторією на існуючому «ландшафті» за
базових припущень появи нових, керованих чинників впливу на цю траєкторію, які
перебувають в межах компетенції громади, а також найбільш ймовірних чинників
зовнішнього впливу в їх сприятливій комбінації.
Сценарій раціонального розвитку: «До великої мети малими кроками!»
Цілеспрямована та злагоджена політика керівництва громади призведе до
поступового припливу як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій.
Зручне економіко-географічне розташування сприятиме будівництву в громадінових
сучасних підприємств в нових галузях економіки із запровадженням новітніх інноваційних
технологій.
Громада розвиватиметься як самодостатня суспільно-територіальна система,
зберігаючи свій рекреаційно-природний потенціал та статус історичного, культурного
Центру розвитку туризму та річкової логістики.
При цьому варіанті розвитку чисельність зайнятих зростатиме, а такожі зростатиме
частка невиробничої сфери. SMART - спеціалізація громади залишиться незмінною. У
структурі економіки домінуватиме сільське господарство, а також переробна
промисловість структура якої зазнає значної диверсифікації. В структурі промислового
виробництва виросте частка харчової промисловості.
Розвиток туристичної та рекреаційної сфери призведе до притоку у громаду
інвестицій тарозвитку малого та середнього бізнесу, зокрема жіночого підприємництва.
Відродиться життя пасажирського річкового порту, як засіб пересування туристів та
задоволення дозвілевих потреб населення регіону.
Громада як освітній центр навколишніх районів Київської області збереже освітню
мережу вищих навчальних закладів та розпочне процес омолодження за рахунок припливу
молодих кадрів в економічну та соціальну сферу діяльності громади.
За рахунок поступового збільшення бюджетних надходжень і розвитку місцевих
підприємств буде покращуватися комунальна сфера, міське середовище та якість життя.
У громаді збільшується рівень безпеки, вона стає більш комфортним для життя.
Описаний сценарій став базою для формулювання стратегічного бачення та місії
громадина стратегічну перспективу.
СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ
Ржищівська міська об’єднана територіальна громада – самоврядна,
самодостатня, інвестиційно приваблива громада з розвинутим експортно-орієнтованим
бізнесом, який базується на органічних технологіях та співпраці.
Органічне, безпечне, енергоефективне середовище для життя із сучасними
публічними просторами для розвитку кожного громадянина.
Гостинна, туристично приваблива, гендерно-орієнтована громада із якісними та
доступними публічними послугами та сучасними сервісами.
Активна молода органічна спільнота ініціативних громадян, спроможних взяти
відповідальність за майбутнє!

16

Стратегія розвитку Ржищівської ОТГ

МІСІЯГРОМАДИ
Ржищівська міська об’єднана територіальна громада- колиска Трипільської
культури, мальовниче природно - географічне середовище в гирлі річки Леглич на
правому березі Канівського водосховища та річки Дніпро.
Свята старовинна земля стародавньої частки Київської Русі, фортеці XI–XIII
століття «Іван-город» на березі Дніпра зберегла багату історичну та культурну спадщину.
Сільськогосподарський та туристичний центр Київщини із розвинутим промисловим
експортно-орієнтованим підприємництвом. Логістична приваблива громада із річковим
портом на межі Київської та Черкаської областей.
Молодіжний, освітньо-культурний та туристичний центр, привабливий для життя та
відпочинку.
Результати SWOT-аналізу
Учасники Робочої групи разом з залученими експертамина другому засіданні 27 лютого
2019 року провели SWOT-аналіз розвитку громади. Інформація та знання, отримані та
впорядковані в процесі проведеної інвентаризації чинників, стали важливим ресурсом для
подальшого аналізу економічного та соціального стану громади.
Проведений зовнішній аналіз – оцінка основних загроз і можливостей визначили
зовнішнє середовище, а внутрішній аналіз – аналіз сильних і слабких сторін громади
забезпечили визначення основних проблем розвитку громади.
Визначення сильних та слабких сторін відбувалося за наступними сферами:природноресурсний потенціал; економічний потенціал; інфраструктурний розвиток; науковотехнічний потенціал; стан довкілля; трудовий потенціал; туристичний потенціал;
просторово-економічний потенціал.
Аналіз можливостей і загрозвідбувалося за такими сферами:зовнішньоекономічна та
зовнішньополітична ситуація;макроекономічна ситуація;геоекономічне та геополітичне
положення;демографічна та соціальна ситуація.
Структура матриці SWOT (внутрішні чинники)
Природно-ресурсний потенціал
Сильні сторони
Наявність водних ресурсів: р.Дніпро, притока р.Леглич. Канівське водосховище, озера,
ставки;
Водний шляхдо м. Київ;
Родючі чорноземи, що займають майже 80% ріллі.
Ліси з переважанням сосни, дубів, акації, клену, верби;
Різноманітний тваринний світ;
Наявність корисних копалин: мергелюю, глини, вапняку та піску;
Велика площа сільськогосподарських земель;
Підземні родючі джерела;
Цілюща глина;
Острови
Слабкі сторони
Складний гористий рельєф;
Зсуви ґрунту берегів річок під впливом води;
Змінення клімату в сторону потепління;
Підтоплення територій
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Економічний потенціал
Сильні сторони
Економіка громади диверсифікована та представлена підприємствами з випуску продуктів
харчування (спеції, печиво), побутової техніки, металевих виробів (радіаторів), одноразової
упаковки, будівельних матеріалів
Розвинене лісне, риболовне та мисливське господарство;
Функціонує унікальне підприємництво: виробництво металевих човнів під замовлення;
вирощування полуниці; розфасовка чорної ікри;
Брендовий продукт громади – Ржищівське печиво;
Сільське господарство представлене потужними фермерськими господарствами;
Зростання обсягів реалізації промислової продукції протягом останніх трьох років;
Досвід зовнішньоекономічної діяльності підприємствами громади;
Підприємства здійснюють модернізацію виробничих потужностей з метою підвищення їх
конкурентоспроможності;.
Розробка та реалізація інвестиційних проектів органом місцевого самоврядування;
Наявні вільні земельні ділянки та об’єкти нерухомості у власності територіальної громади,
призначені для ведення господарської діяльності;
Розвинута інженерна та комунікаційна інфраструктура;
Активно функціонує громадська організація «Об’єднання підприємств та промисловців міста
Ржищів»;
Збільшення території громади за рахунок об’єднання та створення ОТГ;
Тенденція збільшення кількості СПД;
Розгалужена мережа надання торгівельних та побутових послуг для населення;
Діють дві автозаправні станції;
Компактне розташування всіх служб, які потрібні для консультацій та реєстрації
підприємництва;
Розвинене транспортне сполучення Фастів-Канів, Кремінєць-Біла Церква-Ржищів;
Експортна орієнтація: Азербайджан, Молдова, Грузія, РФ;
Наявність «браунфілдів» у сільській місцевості;
Розпочалося створення сучасного ЦНАПу;
Наявність вільних будівель та приміщень;
Наявність вільних енергопотужностей в сільській місцевості
Слабкі сторони
Відсутність доступних кредитних ресурсів на довгостроковий період для проведення
технічного переоснащення виробничих потужностей;
Відсутність кваліфікованих кадрів робочих спеціальностей;
Зменшення кількості голів великої рогатої худоби та свиней;
Спостерігається тенденція падіння виробництва м'яса та молока;
Відтік кадрів за кордон;
Відсутність сільськогосподарських кооперативів;
Погане дорожнє покриття;
Відсутність річкового транспорту;
Немає залізничного сполучення;
Відсутність інфраструктури для розвитку бізнесу: бізнес-центри, бізнес-інкубатори;
технопарки, кредитні спілки, установи взаємного кредитування, фонди підтримки
підприємництва;
Відсутні послуги для бізнесу (надання приміщення для офісів, майстерень на умовах оренди
за низьку плату, адміністративні і технічні послуги , консалтинг, бізнес-планування для
початківців і потенційних підприємців);
Відсутні вільні газо- та електропотужності у місті;
Відсутня маркетингова стратегія та бренд громади;
Відсутність інженерно-технічних спеціалістів та менеджерів
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Інфраструктурний розвиток
Сильні сторони
Розроблена програма енергоефективності та енергозбереження міста Ржищів на 2018-2020
роки;
Ведеться облік енергоресурсів за системою «Київщина енергоефективна»;
Спостерігається зріст будівництва індивідуальних житлових будинків;
Загальна протяжність асфальтованих доріг в місті Ржищів становить близько 60 км;
Наявність вантажного та пасажирського річкового портів;
Транспорт та транспортні комунікації
мають досить вигідне економіко-географічне
розташування;
Громада має доступ до виходу річкового транспорту по річці Дніпро;
Через громаду проходять автомобільні дороги національного та регіонального значення;
Сполучення населених пунктів територіальної громади здійснюється регулярними
маршрутами приватних перевізників;
Майже всі бюджетні установи утеплені для підвищення енергоефективності;
Переведено міську лікарню з газового на альтернативне опалення;
В закладах бюджетної сфери проведено заміну електричних лампочок на економні;
У службових приміщеннях та місцях загального користування були призначені відповідальні
за дотримання режиму економії електроенергії;
Всі населені пункти забезпечені під’їздами з твердим покриттям;
Розвинута інженерна та комунікаційна інфраструктура громади;
Наявність терцентру обслуговування громадян.
Слабкі сторони
Близько 65 відсотків доріг потребують ремонту;
Занедбаний Ржищівський річковий порт;
Низький рівень управління енергоефективністю та споживанням енергоресурсів;
Значний фізичний знос комунальної інфраструктури громади;
Низький рівень впровадження енергоефективних технологій в сільській місцевості;
Відсутність каналізаційних насосних станцій та очисних споруд в сільській місцевості та
частково й місті Ржищів;
Відсутність зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення в сільській місцевості та у
місті Ржищів;
Полігон ТПВ не відповідає санітарно-гігієнічним нормам та вичерпав ресурс експлуатації.
Науково-технічний потенціал
Сильні сторони
Функціонують заклади вищої освіти: гуманітарний коледж, будівельний технікум,
індустріально-педагогічний технікум, ДП заклад ліцей;
Фахову освіту здобувають 916 студентів;
Вищу освіту мають 29% населення;
Досвід співпраці із міжнародними донорськими організаціями «U-LEAD з Європою»,
впровадження програмного забезпечення в ЦНАП; ПРООН
Слабкі сторони
Низький рівень впровадження новітніх технологій у виробництво;
Низький рівень ІКТ в сфері управління громади.
Стан довкілля
Сильні сторони
Розгалужена система зеленихнасаджень;
Наявність лісовогофонду;
Відсутність великих виробництв із викидами шкідливих речовин уповітря.
Слабкі сторони

19

Стратегія розвитку Ржищівської ОТГ

Незадовільний стан каналізаційної системи та обладнання через високий фізичнийзнос;
Потенційнимиджереламизабрудненняєканалізаційніколектоританезадовільнийтехнічнийстан
трубопроводів, які потребуютьремонту;
Відсутня ефективна система поводження зТПВ, функціонуючий полігон не відповідає
екологічним, санітарно-гігієнічним стандартам експлуатації;
Наявність стихійних сміттєвих звалищ;
Не облаштовані паркові зони відпочинку в сільській місцевості;
Низький рівень екологічних знань населення;
Забрудненість берегів річок.
Трудовий потенціал
Сильні сторони
Більша частина населення знаходяться в активному віці;
Питома вага населення старше працездатного не перевищує в сумі населення молодше
працездатного та дітей дошкільного та шкільного віку;
Більше половини населення Ржіщивської територіальної громади складають жінки;
Зростання середньої заробітної плати на підприємствах громади;
Зростання надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади в результаті
об’єднання;
Студентська громада;
Наявність вищих навчальних закладів;
Мережа закладів культури представлена: міський Будинок культури, бібліотека для
дорослих, бібліотека для дітей, дитяча музична школа, музей образотворчого мистецтва ім.
Івана-Валентина Задорожного, Ржищівський археолого-краєзнавчий музей Комунального
закладу Київської обласної ради; будинки культури та сільські клуби в сільських населених
пунктах;
Наявність будинку сімейного типу;
Мережа фізичної культури і спорту представлена: 3 стадіони, 25 спортивних споруд, 4
футбольних поля, фізкультурно-оздоровчий комплекс, ДЮСШ, міський центр фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх»;
Працюють секції боксу, легкої атлетики, футболу;
Мережа первинної та вторинної ланки медицини представлена: міська лікарня, ЦПМД, дві
амбулаторії, 3 ФАП;
Тенденція збільшення кількості учнів у загальноосвітніх закладах та закладах дошкільної
освіти громади;
Мережа освіти представлена: 7 ЗЗСО, 7 ДНЗ, два позашкільних навчальних заклади: будинок
дитячої юнацької творчості та дитячо-юнацька спортивна школа.
Слабкі сторони
Трудова міграція населення до міста Київ;
Зменшується кількість працездатного населення;
Смертність перевищує народжуваність, негативний природнийприріст;
Загальний приріст населення має негативний показник;
Відтік молоді із громади в інші регіони України та за кордон;
Зменшення випускників як професійно-технічних закладів, так і вищих навчальних закладів;
Відсутній громадський бюджет;
Відсутнє гендерно-орієнтоване бюджетування та планування;
Низький рівень облаштування зон відпочинку та дозвілля особливо в сільській місцевості;
Низький рівень облаштування спортивних та дитячих майданчиків особливо в сільській
місцевості;
Недостатняматеріально-технічна база закладів освіти, культури, спорту та охорони здоров’я;
Необхідність перебудови просторів прийму громадян у відкриті, комфортні простори із
електронною чергою, доступністю для людей із інвалідністю;
Необхідність запровадження електронних сервісів надання послуг для підприємців та
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населення;
Необхідність запровадження електронного документообігу та інструментів прозорості влади;
Низька активність та відповідальність громадян.
Туристичний потенціал
Сильні сторони
Багата історико-культурна спадщина;
Туристичний потенціал представлений: пам’ятник голодомору, пам’ятник «Небесної сотні»,
сувенірна лавка (магазин) Коробченко Ніни, Ржищівський музей образотворчого мистецтва
ім.Івана-Валентина Задорожного, Історико – краєзнавчий музей ім.Силкіна, розкопки
трипільської та черняхівської культури в урочищі Ріпниця; Букринський плацдарм,
Трипільський сквер; залишки Римо – Католицького Костела Святої Трійці;
Проводяться екскурсії: до цілющих джерел і криниць Ржищівщини; в будівельний технікум
до АРКИ (колонади); до Гусинської церкви; до фортеці Іван-гори, до річкового причалу;
Заплановано будівництво 3 курортних територій;
Розвинута мережа музеїв: Ржищівський археолого – краєзнавчий музей, краєзнавчий музей
ім.Силкіних, Ржищівський музей образотворчого мистецтва ім. Івана-Валентина
Задорожнього;
Наявність 32 пам’ятників та пам’яток архітектури;
Розроблені туристичні маршрути;
Функціонує готельний комплекс «Звенигород»;
Функціонують 4 садиби зеленого туризму.
Слабкі сторони
Недостатнійрівеньякостіпослугрозміщення,харчування,розвагірозвиненоїтранспортної
системи длятуристів;
Недостатньо інформаційних і комунікаційних систем інформування туристського ринкупро
громаду;
Відсутній туристичний брендгромади;
Відсутні туристичні оператори;
Відсутня туристична рекламна продукція
Просторово-економічний потенціал
Сильні сторони
Наявні вільні земельні ділянки для розвиткубізнесу;
Наявні земельні ділянки для житловоїзабудови;
Наявні об’єкти нерухомості та вільні земельні ділянки для розвиткубізнесу;
Активно проводиться процес просторового планування та розробка схеми планування
території ОТГ
Слабкі сторони
Застаріла містобудівнадокументація;
Відсутні генеральні плани сільських населених пунктів;
Відсутні схема планування територій;
Відсутність чіткого функціонального зонуваннягромади.

Структура матриці SWOT (зовнішні чинники)
Зовнішньоекономічна та зовнішньополітична ситуація
Можливості
Визначення зрозумілого зовнішньополітичного державного курсу;
припинення ООС;
інтеграція в ЄС;
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поліпшення іміджу України;
проведення реформ та децентралізація влади;
адаптація та інтеграція системи освіти у європейське та світове співтовариство
Загрози
Поглиблення міжнародної політичної кризи;
негативні зміни у національному законодавстві;
подальше підвищення цін на енергоносії;
відсутність необхідних реформ в сфері регіонального розвитку;
загострення чи продовження воєнного конфлікту на сході країни;
корупція у владі;
недобросовісна конкуренція, рейдерські атаки та слабкий захист права власності
Макроекономічна ситуація
Можливості
Асоціація із ЄС;
розвиток альтернативної енергетики;
нарощування міжнародної технічної допомоги та доступність зовнішніх фінансових
ресурсів;
відкритість економіки та ринків;
стабільний національний бізнес-клімат;
зростання продуктивності підприємств;
надходження інвестицій у зв’язку з поліпшенням іміджу України;
зменшення кредитної ставки, стабілізація національної валюти;
доступ до ринку інших країн без перешкод;
надходження зовнішніх інвестицій та нових технологій;
державна підтримка комунальної інфраструктури
Загрози
надвисокі та складні в адмініструванні податки;
висока іноземна конкуренція;
обвал купівельної спроможності через шокову девальвацію;
підвищення кредитних ставок;
нестабільність національної валюти та інфляція;
нестабільність політичної ситуації та зростання недовіри до державної влади;
збільшення витрат на природоохоронні заходи та заходи з забезпечення техногенної
безпеки;
нові обмеження та регуляторні документи;
монополізація ринків;
централізація бюджетних ресурсів;
зниження конкурентоспроможності товарів через зростання імпорту з ЄС
Геоекономічне та геополітичне положення
Укрупнення адміністративно-територіальних одиниць;
впровадження електронного врядування;
удосконалення телекомунікацій;
створення сприятливого національного інвестиційного клімату;
державне стимулювання впровадження високотехнологічних та енергоефективних
виробництв;
розвиток сучасних систем передачі інформації;
стабілізація законодавчої бази, впровадження європейських стандартів в політичну,
судову,адміністративну, соціально-економічну систему України;боротьба з бюрократією,
створення прозорого, антикорупційного середовища;упорядкування податкового
законодавства;сприятливе митне законодавство;упорядкування земельного законодавства
Загрози
Відсутність законодавчих можливостей для виділення земельних ділянок;
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відсутність адміністративно-територіальної реформи;
неврегульованість питання землекористування між містами та районами;
слабкий рівень впровадження новітніх технологій в економіку України;
низький рівень надходження іноземних інвестицій та інновацій в економіку України;
техногенні катастрофи;
забруднення територій стихійними сміттєзвалищами
Демографічна та соціальна ситуація
Можливості
Підняття якості товарів та послуг до європейських стандартів;
підвищення рівня життя в країні, прожиткового рівня та мінімальної заробітної плати;
підвищення рівня медичного обслуговування;
збільшення кількості людських ресурсів за умови зростання внутрішньої міграції з
найближчих регіонів;покращення якості освіти
Загрози
Старіння населення;
зростання рівня наркоманії та алкоголізму серед молоді;
зростання рівня захворюваності населення;
зростання кількості правопорушень;
штучне розпалювання міжнаціональних конфліктів
Висновки за результатами SWOT-аналізу
SWOT-аналіз показав, щовідсутністьдоступних кредитних ресурсів на довгостроковий
період, відсутність інженерних і кваліфікованих робочих кадрів спеціальностей не надає
підприємствам можливості проведення технічного переоснащення виробничих потужностей.
Спостерігається тенденція падіння виробництва сільськогосподарської продукції.
Відсутні сільськогосподарські кооперативи.
Низький рівень впровадження новітніх технологій у виробництво, низький рівень
інформаційно-комунікаційних технологій.
Низький рівень управління енергоефективністю та споживанням енергоресурсів.
Низькій рівень впровадження енергоефективних технологій в сільській місцевості.
На території громади відсутні річковий транспорт, залізничне сполучення та погане
дорожнє покриття.
В сфері малого та середнього бізнесувідсутня інфраструктура для розвитку бізнесу:
бізнес-центри, бізнес-інкубатори, технопарк, кредитні спілки, тощо, відсутні послуги для
бізнесу.
В соціальній сфері спостерігається недостатній рівень матеріально-технічної бази
закладів охорони здоров’я, освіти, спорту та культури.В житловій сфері існує недостатній
розвиток індустріальних методів по роботі з побутовими та виробничими відходами;
значний фізичний знос комунальної інфраструктури,невідповідність вартості комунальних
платежів якості наданих послуг.
Незважаючи на це,громада має значний потенціал для розвитку. Громада розташованав
70 км від столиці України та має річковий вантажно-пасажирській порт; багату історикокультурну спадщину; розвинутий туристичний потенціал та інфраструктуру. В
муніципальному секторі активно впроваджуються енергоефективні заходи.
Як місцева громада, що будує сильну спільноту, Ржищівська ОТГ має величезний
ресурс щодо формування ефективних органів місцевого самоврядування, забезпечення участі
у розбудові громади всіх зацікавлених сторін і спільне бачення владою й громадою його
майбутнього. А це значить, що орган місцевого самоврядування прагне до врядування
європейського зразка шляхом формування сильної та активної громади, центром якої є
задоволення базових потреб мешканців задля забезпечення сталого економічного та
соціального розвитку громади.
23

Стратегія розвитку Ржищівської ОТГ

Одним з головних показників людського прогресу у світі вважається інтегрований
«індекс людського розвитку», визначальними складовими якого серед інших є тривале й
здорове життя, можливості для здобуття освіти та доступність умов, що забезпечують гідний
життєвий рівень. Ці можливості є провідними для людського розвитку й визначають якість
життя людини. Реалізуючи принципи соціальної злагоди, громада має намір покращити
соціальний простір, підвищити соціальну згуртованість та інтеграцію в нього різних секторів
– освіти, безпеки, культури, охорони здоров’я. громада буде прагнути до подальшого
вдосконалення роботи соціальних інститутів. Це сприятиме формуванню соціальної довіри,
відчуття рівності можливостей для жителів громади та поваги до них як до індивідів.
Стратегічні напрями розвитку громади
Бажана «траєкторія» розвитку, що має привести громаду до стратегічного Бачення
складається з низки стратегічних напрямів розвитку. Стратегічні напрями на бажаній
«траєкторії» розвитку вказують на шляхи досягнення саме цього стратегічного Бачення. З
визначенням напрямів розвитку було продовжено процес свідомого вибору конкретних
способів, системи цілей і результатів розв'язання визначених проблем і реалізації
можливостей щодо розвитку громади.
На засіданні Робочої групи зі стратегічного планування, яке відбулося 27 лютого 2019
року було сформульовано чотири стратегічні напрями розвитку громади:
1. Інвестиційно приваблива громада із розвинутим експортно-орієнтованим
бізнесом
2. Органічна, безпечна, енергоефективна громада
3. Студентська громада дружнього урядування та якісних публічних послуг
4. Гостинна, туристично приваблива громада із сучасними просторами для
розвитку
Ржищівська міська об’єднана територіальна громада –самоврядна, самодостатня,
інвестиційно приваблива громада з розвинутим експортно-орієнтованим бізнесом, який
базується на органічних технологіях та співпраці.
Органічне, безпечне, енергоефективне середовище для життя із сучасними публічними
просторами для розвитку кожного громадянина.
Гостинна, туристично приваблива, гендерно-орієнтована громада із якісними та
доступними публічними послугами та сучасними сервісами.
Активна молода органічна спільнота ініціативних громадян, спроможних взяти
відповідальність за майбутнє!
Стратегічні напрями розвитку
А.
Інвестиційна
приваблива
громада із
розвинутим
експортноорієнтованим
бізнесом

В.
Органічна,
безпечна,
енергоефективна
громада

С.
Студентська
громада дружнього
урядування та
якісних публічних
послуг

D.
Гостинна,
туристичноприваблива
громада із
сучасними
просторами для
розвитку

В.1.
Ефективна
енергетична
політика громади

С.1.
Ефективне
врядуванняактивна громада

D.1.
Зручна логістика,
комфортний
відпочинок і
дозвілля

Стратегічні цілі
А.1.
Створення
ефективної системи
підтримки та
надання послуг для
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бізнесу
А.2.
Муніципальний
маркетинг
території громади
та залучення
інвестицій

В.2.
Енергоефективна
інфраструктура
громади

С.2.
Креативний
освітній та
культурний
простір

А.3.
Підтримка
сільгоспвиробників
та інноваційного
виробництва

В.3.
Безпека території
об’єднаної
територіальної
громади

С.3.
Здорова громада –
здоровий спосіб
життя

D.2.
Створення
майстернінародних
ремесел та
збереження
культурної
спадщини
D.3.
Розвиток туризму

С.4.
Громада
молодіжного
самоуправління та
розвитку
Схема Стратегії розвитку Ржищівської ОТГ
Кожен зі стратегічних напрямів конкретизується у стратегічних і оперативних цілях. На
зустрічах експертних груп за кожним зі стратегічних напрямів розвитку громади учасники
обговорювали стратегічні та оперативні цілі, які сформували відповідні плани дій щодо
впровадження Стратегії.
Стратегічний напрям А. Інвестиційно приваблива громада із розвинутим експортноорієнтованим бізнесом
Стратегічний напрямок було сформульовано на засіданні Робочої групи 27 лютого 2019
року.
Робоча група враховувала інформацію з таких джерел, як:
 Профіль громади, розроблений Робочою групою зі стратегічного планування;
 Звіт про результати про опитування представників бізнесу
 Звіт про результати опитування керівників підприємств, установ та закладів
 Звіт про дослідження думки громади
 SWOT – аналіз громади за сферами функціонування
 Міські та регіональні галузеві програми
За результатами дослідження Профілю Ржищівської міської об’єднаної територіальної
громади SMART - спеціалізація громади представленахарчовою промисловістю, сільським
господарством, виробництвом металевих виробів та будівельних матеріалів, лісним,
риболовним та мисливським господарством.
Основними видами діяльності компаній, які здійснюють зовнішньоекономічну
діяльність, є виробництво готових харчових продуктів.За підсумками 2018 року в громаді дві
компанії здійснювали експортно-імпортні операції. За кількістю найманих працівників
експортери належать до категорії середніх підприємств. Експорт здійснювався до таких
країн, як Російська Федерація, Азербайджан, Грузія, Молдова.
В сільській місцевості на території об’єднаної територіальної громади також розвинені
особисті селянські господарства та фермерські господарства.
В результаті проведеного аналізу визначено стратегічні проблеми громади, які стали
основою побудови Плану дій до стратегічного напрямку А. Інвестиційно приваблива громада
із розвинутим експортно-орієнтованим бізнесом19 грудня 2019 року.
Стратегічні проблеми
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Низький рівень професійних знань і досвіду підприємців-початківців щодо умов
започаткування та ведення підприємницької діяльності;
Недостатня розвиненість інфраструктури підтримки МСП;
Низький рівень впровадження інноваційних технологій, «зеленого» бізнесу;
Низька підприємницька активність населення;
Обмежені можливості ресурсного та інформаційного забезпечення підприємництва;
Низький рівень розвитку експорту в сегменті МСП;
Епізодичний характер взаємозв’язків МСП і влади з питань розвитку підприємництва,
складність, зарегульованість процедур;
Відсутність систематизованої актуальної інформації для підприємців;
Відсутність системної роботи з проведення семінарів-тренінгів для підприємців, зокрема з
питань ЗЕД;
Недостатністьфінансових ресурсів у МСП, відсутність доступу та висока вартість
кредитних ресурсів;
Обтяжливість, висока вартість процедур сертифікації для МСП;
Нестача інформації щодо потенційних ринків;
Низька конкурентоспроможність МСП, брак бізнес- партнерів;
Невідповідність фахового рівня персоналу потребам бізнесу, дефіцит кваліфікованих
трудових ресурсів;
Негативний імідж підприємництва;
Відсутність маркетингової стратегії та бренду громади.
Для подолання цих перешкод необхідне вироблення місцевої політики, спрямованої на
створення сприятливого бізнес-середовища. Вироблення та реалізація такої політики
можливе лише шляхом об’єднання зусиль влади, бізнес-асоціацій і підприємців.
Для вирішення вищезазначених проблем необхідно:
 створення середовища, яке сприяє нарощуванню підприємницького потенціалу через
систему освіти;
 застосування електронної комерції;
 надання своєчасної, достовірної та повної інформації суб’єктам малого
підприємництва щодо змін у законодавстві, нормативних актів, прийнятих органом
місцевого самоврядування;
 врахування інтересів МСП в процесі формування економічної політики, що
передбачає три аспекти: інституційні основи, наявність механізмів удосконалення
нормативно-правового середовища та оцінки регуляторного впливу на МСП;
 створення майданчиків для ведення діалогу між владою та приватним сектором;
 спрощення нормативних вимог, особливо щодо реєстрації та виходу на ринок нових
суб’єктів господарювання;
 сприяння в підвищенні кваліфікації кадрів і розвитку всіх форм інновацій;
 сприяння МСП в інтеграції в світові виробничо-збутові ланцюжки;
 співпраця МСП з проектами міжнародної технічної допомоги;
 допомога в сертифікації продукції;
 пошук європейських партнерів, посередників;
 проведення семінарів, тренінгів з актуальних питань ведення підприємницької
діяльності;
 залучення підприємців до виставок, ярмарок, бізнес-форумів;
 формування позитивного іміджу малого підприємництва.
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Напрям розвитку А. Інвестиційно приваблива громада із розвинутим
експортно-орієнтованим бізнесом
Стратегічні цілі
А.1.
Створення
ефективноїсистеми
підтримки та надання
послуг для бізнесу

А.2.
Муніципальний
маркетинг території
громади та залучення
інвестицій

А.3.
Підтримка
сільгоспвиробників та
інноваційного
виробництва

А.1.1.
Розвиток інфраструктури
підтримки бізнесу та
надання якісних послуг

А.2.1.
Створення якісних
інвестиційних продуктів
та умов для інвестування

А.1.2.
Створення системи
забезпечення
підприємництва
кваліфікованими кадрами

А.2.2.
Просування продукції
місцевих виробників на
внутрішньому та
зовнішньому ринках

А.3.1.
Сприяння підвищенню
продуктивності
фермерських та особистих
селянських господарств
А.3.2.
Сприяння створенню
сільськогосподарських
кооперативів

А.1.3.
Створення ефективної
діалогової платформи з
питань підприємництва

А.2.3.
Сучасне просторе
планування та розвиток

Оперативні цілі

А.1.4.
Створення умов для
розвитку бізнес здібностей
серед молоді

А.3.3.
Консалтингове
супроводження розробки
бізнес-проектів
інноваційного
виробництва та логістика
А.2.4.
А.3.4.
Розробка маркетингової
Створення ефективної
стратегії та інвестиційного логістики із сільськими
бренду ОТГ
населеними пунктами

Схема стратегічних і оперативних цілей за напрямом А. Інвестиційно приваблива
громада із розвинутим експортно-орієнтованим бізнесом
Стратегічна ціль А.1. Створення ефективної системи підтримки та надання послуг для
бізнесу
Підтримку розвитку МСП здійснює орган місцевого самоврядування, спеціальний
структурний підрозділ виконавчих органів міської ради у партнерстві з інституціями
місцевого економічного розвитку.
Перспективним напрямком підтримки підприємництва з боку інституцій місцевого
розвитку є створення бізнес-центрів або консультаційних центрів для бізнесу. Бізнес-центри
надають інформаційні, консультаційні, освітні та інші послуги для підвищення рівня знань і
зацікавленості підприємців.
Ржищівська міська об’єднана територіальна громада є студентською громадою, тому
серед молоді необхідно створити умови для розвитку та розкриттю їхніх бізнес-здібностей та
залучити до підприємницької діяльності. На базі вищих навчальних закладів необхідно
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створити ресурсні центри по підтримці бізнес-здібностей молоді, проводити інформаційні,
консультаційні, освітні та інші послуги для вирішення цього завдання.
Конструктивний діалог має забезпечити створення та регулярні контакти об’єднання
підприємців, міжвідомчої комісії з числа представників державних органів, у тому числі
митних, податкових, органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного,
фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю, міської ради, а також недержавних
інституцій підтримки МСП. Для цього необхідно започаткувати на системній основі
діалогову платформу з питань підприємництва при міській раді. Планується проведення
різних заходів для забезпечення оперативної взаємодії підприємницьких інституцій з
органами влади, сприяння в організації громадських об'єднань МСП, сприяння розвитку
молодіжного підприємництва: залучення суб’єктів підприємництва до участі у бізнес
форумах, круглих столах; ярмаркових і виставкових заходах; оперативна інформація в ЗМІ
про діяльність органів з підтримки підприємництва, про досвід розвитку МСП, про
благодійні акції підприємців, проведення різних конкурсів серед підприємців. Все це
забезпечить формування сприятливих соціальних умов, громадської думки та сприятиме
активному залученню населення до підприємницької діяльності.
Розвиток МСП в значній мірі стримується нестачею підготовлених фахівців. Необхідно
забезпечить розвиток системи навчальних послуг, підготовки та перепідготовки кадрів для
підприємництва при міському центрі зайнятості. Для залучення безробітних, молоді, жінок і
внутрішньо переміщених осіб до підприємницької діяльності надаватимуться професійні та
інформаційні послуги. Для бажаючих відкрити власну справу продовжать роботу
короткотермінові курси за програмою підприємець-початківець. Підтримка малого бізнесу
передбачає надання дотацій підприємцям-роботодавцям на створення нових робочих місць
для працевлаштування безробітних громадян, в першу чергу соціально незахищених
категорій населення, внутрішньо переміщених осіб, жінок і молоді.
Збільшення переліку послуг та створення мобільних робочих місць на базі Центру
надання адміністративних послуг покращить систему підтримку підприємництва в громаді.
Оперативна
ціль
А.1.1.
Розвиток
інфраструктури
підтримки бізнесу та
надання якісних
послуг

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів

1. Створення інституцій підтримки бізнесу: бізнес-центр,
агенція місцевого економічного розвитку.
2. Організація надання консультаційних, інформаційних,
освітніх послуг для підприємців.
3.Розвиток жіночого підприємництва.
4.Розробка спеціалізованої веб-сторінки для підприємців на
офіційному сайті міської ради.
5.Створення та розміщення баз даних (реєстрів нерухомості) на
веб-сторінці.
6.Використання Дніпра як транспортної водної артерії,
відновлення роботи вантажного водного порту.
А.1.2.
1. Проведення зустрічей, круглих столів, семінарів із МСП,
Створення системи
молоддю, представниками навчальних закладів, служби зайнятості
забезпечення
2. Підготовка рекомендацій та внесення змін до програм.
підприємництва
підготовки та перепідготовки фахівців, а також оприлюднення
кваліфікованими
вакансій.
кадрами
3. Впровадження програми з перекваліфікації осіб, відповідно
до потреб ринку праці, у тому числі ВПО, жінкам, людям старшого
віку.
А 1.3.
1. Створення координаційної ради з питань підприємництва
Створення ефективної при міській раді, обговорення проблемних питань та реалізації
діалогової платформи спільних проектів та програм.
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Оперативна
ціль
з питань
підприємництва

А.1.4.
Створення умов для
розвитку бізнес
здібностей серед
молоді

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
2.Поширення «Історій успіху» ведення підприємницької
діяльності.
3. Популяризація джерел інформації щодо започаткування та
ведення підприємницької діяльності.
4. Проведення кола зустрічей «Досвідчений підприємець –
майбутньому підприємцю».
5. Впровадження менторських програм.
1.Встановлення партнерств із вищими навчальними закладами
з питань залучення молоді до підприємницької діяльності.
2.Створення ресурсних центрів при ВНЗ з питань освітніх
програм з питань започаткування підприємницької діяльності.
3.Розробка бізнес-проектів із залученням молоді.
4.Фандрайзинг.

Стратегічна ціль А 2. Муніципальний маркетинг території громади та залучення
інвестицій
Перспективним напрямком підтримки суб'єктів підприємницької діяльності є
створення якісних інвестиційних проектів, серед яких
інфраструктурна підготовка
земельних ділянок та створення індустріальних і промислових парків/зон на базі вільних
земельних ділянок Greenfield та неліквідних основних фондів підприємств-банкрутів
Braunfield. Для підвищення зацікавленості суб’єктів підприємницької діяльності заплановано
постійно оновлювати базу даних про вільні виробничі потужності, об'єкти торгівлі,
ресторанного господарства, побутового обслуговування, водні ресурси та земельні ділянки,
які можуть бути продані або передані в оренду суб'єктам господарювання для здійснення
підприємницької діяльності.
Територіальний бренд, виступаючий важливим чинником просування території,
спирається на економічний, соціокультурний потенціал території та природно-рекреаційні
ресурси, а також бренди товарів і послуг, локалізовані в певній географічній місцевості.
Цілі та завдання брендингу території – забезпечити довгострокове й вигідне
позиціонування на конкурентному ринку, присутність бренду території в інформаційному
просторі, пізнаванність бренду, приплив фінансових ресурсів на територію, трансляцію
місцевих рішень та ініціатив в зовнішнє середовище.
Дії щодо розробки стратегії маркетингу та промоція громади, формування
привабливого іміджу території, забезпечення прозорості інформації про інвестиційні ресурси
громади, підготовки інвестиційних продуктів («індустріальний парк», «грінфілди»,
«браунфілди» та ін.), залучення до реалізації інвестиційних проектів міжнародних фондів і
міжнародних програм покращать інвестиційний клімат на території громади.
Оперативна
ціль
А.2.1.
Створення якісних
інвестиційних
продуктів та умов для
інвестування
А.2.2.
Просування продукції

Оперативне завдання/сфера реалізації проектів
1. Підготовка інвестиційних пропозицій (Каталог) та їх
оприлюднення.
2. Розробка інвестиційних проектів.
3. Пошук фінансування (фандрайзинг).
4. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги та
реалізація проектів МТД на території громади.
5.Створення індустріального парку.
1..Встановлення ділових ефективних контактів із
міжнародними донорськими організаціями, посольствами,
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Оперативна
ціль
місцевих виробників
на внутрішньому та
зовнішньому ринках
А.2.3.
Сучасне просторе
планування та
розвиток

Оперативне завдання/сфера реалізації проектів
консульствами.
2. Проведення Форумів.
3. Проведення виставок і ярмарок.
4. Участь у міжнародних візитах, робочих зустрічах за участі
гостей громади.
1. Розробка Генеральних планів населених пунктів громади та
схеми планування території громади з включенням інформації про
стан довкілля: ділянки та санітарно-захисні зони виробничих і
комунально-складських
підприємств;
території,
що
використовуються під звалища; прибережні захисні смуги річок та
інших водойм; території природно-заповідного фонду та інші
відомості, що становлять екологічну інформацію.
2. Розроблення Плану зонування .
3. Розроблення детальних планів території.
4. Створення містобудівного кадастру для забезпечення
прозорого всебічного вивчення інвестиційної привабливості
території громади.
5. Забезпечення доступності інформації, яка міститься в
генеральних планах, для громадськості.
6..Розроблення опорного історико – архітектурного плану.
1. Розробка маркетингової стратегії громади.
2. Розробка інвестиційного бренду громади.
3. Сформовано привабливий імідж території громади.
4. Підготовка промоматеріалів про громаду (буклет, відеоролік).

А.2.4.
Розробка
маркетингової
стратегії та
інвестиційного
бренду ОТГ
Стратегічна ціль А.3. Підтримка сільськогосподарських товаровиробників та
інноваційного виробництва
В результаті створення Ржищівської міської об’єднаної територіальної громади
з’явилась можливість нарощування економічного потенціалу в сфері сільськогосподарського
виробництва та сільгосппереробки. Тому дії в рамках даної стратегічної цілі спрямовані на
підтримку стійкого економічного зростання на основі підвищення конкурентоздатності
сільськогосподарських виробників та якості управління у аграрному секторі з залученням до
нього ширшого спектру учасників економічної діяльності, що дасть змогу забезпечити
належні джерела доходів для мешканців сільських територій.
Допомога з боку органів місцевого самоврядування може відбуватися у спільній
підготовці проектів з переробки сільськогосподарської продукції для реалізації її на території
громади та створення робочих місць, що сприятиме отриманню не тільки державної
підтримки, але й залученню інвестиційних коштів в аграрний сектор.
Підтримка фермерських господарств відбуватиметься через організацію інформаційноаналітичної мережі, що забезпечуватиме фермерам та їх партнерам можливість комунікації з
питань придбання і використання виробничих ресурсів, реалізації продукції, участі в
програмах підтримки, обміну досвідом, вирішення юридичних, фінансових та інших питань
тощо.
Розбудова спроможностей для формування фермерських ланцюгів доданої вартості, що
охоплюють виробництво сільгосппродукції, її переробку, зберігання, доступ до вигідних
ринків збуту, що послугує ефективним механізмом підтримки.
Необхідно організувати також локальні мережі освіти дорослого населення, створення
системи професійної підготовки до сімейного господарювання та розвитку особистих
селянських господарств, формування мереж передачі знань у сільському господарстві.
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Створення сільськогосподарських кооперативів має велике значення для розвитку
сільгоспвиробництва, оскільки це дозволить членам організації зберегти свою економічну
незалежність та отримати усі переваги великого бізнесу: використання сучасних технологій,
мінімізації витрат, доступ до зовнішнього фінансування та консультаційні послуги
висококваліфікованих фахівців.
Необхідно запровадити на постійній основі проведення тренінгів, семінарів і курсів для
керівників та працівників сільськогосподарських підприємств, фермерів, селян задля
підвищення рівня їхніх кваліфікаційних знань про сільськогосподарську кооперацію, зміни
нормативно-правового поля, що регулює їх діяльність, особливості ведення бухгалтерського
обліку, оподаткування кооперативу та його членів, механізми державної підтримки тощо.
Оперативна
ціль
А.3.1.
Сприяння
підвищенню
продуктивності
фермерських та
особистих селянських
господарств

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів

1. Проведення освітніх програм для фермерів та представників
особистих селянських господарств.
2. Допомога в отриманні державної підтримки на розвиток
фермерських господарств через розробку бізнес-проектів.
3. Організація інформаційно-аналітичної мережі, що
забезпечуватиме фермерам та їх партнерам можливість комунікації з
питань придбання і використання виробничих ресурсів, реалізації
продукції.
4.Організація обміну досвідом, вирішення юридичних,
фінансових та інших питань.
5.Проведення навчальних курсів
з питань комп’ютерної
грамотності та набуття ІТ- навичок для сільського населення та
підприємців.
6. Організація навчання (у тому числі дистанційного) селян з
питань підвищення продуктивності
особистих селянських
господарств.
А.3.2.
1. Вибір типу кооперативу: виробничий чи обслуговуючий
Сприяння створенню кооператив.
сільськогосподарськи
2. Консалтинг в оформленні документів та реєстрації
х кооперативів
кооперативу
3. Залучення державної підтримки для формування
матеріально-технічної бази кооперативів.
4. Поширення серед сільського населення науково-методичної
літератури про кооперування.
5. Кооперування дрібних і середніх (включаючи фермерські)
господарств в усіх сферах діяльності (збуту, переробки, торгівлі,
надання послуг тощо).
6.Сприяння створенню обслуговуючих кооперативів щодо
постачання селянам насіння, добрив, засобів захисту рослин,
надання послуг стосовно виконання транспортних та механізованих
робіт (обробітку землі, збирання врожаю тощо).
А.3.3.
1. Консультаційна, інформаційна допомога з боку міської ради
Консалтингове
в розробці бізнес-проектів.
супроводження
2. Консультаційна, інформаційна допомога в
отриманні
розробки бізнесземельних ділянок та споруд для здійснення підприємницької
проектів
діяльності в сфері сільгоспвиробництва та інноваційного
інноваційного
виробництва.
виробництва та
3. Консультаційна, інформаційна допомога в отриманні
логістики
державної підтримки.
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Оперативна
ціль

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів

4. Фандрайзинг.
5.Організація
інформування
товаровиробників
про
кон’юнктуру аграрного ринку, переваги та ризики.
А.3.4.
1.Wi-Fiпокриття та організація Wi-Fi – зон в сільських
Створення ефективної населених пунктах.
логістики із
2.Організація ефективного транспортного сполучення між
сільськими
населеними пунктами громади, запровадження нових маршрутів
населеними пунктами перевезення пасажирів.
3.Організація зручних та комфортних зупинок.
4.Організація почтових відділень в сільських населених
пунктах.
5.Організація ефективного телефонного зв’язку: Укртелеком,
мобільні оператори.
Стратегічний напрям В. Органічна, безпечна, енергоефективна громада
Стратегічний напрямок було сформульовано на засіданні Робочої групи 22 квітня 2019
року.
Для визначення ключових проблем стратегічного напрямку В. «Органічна, безпечна,
енергоефективна громада», Робоча група враховувала інформацію з таких джерел, як:
 Профіль громади, розроблений Робочою групою зі стратегічного планування;
 Звіт про результати про опитування представників бізнесу
 Звіт про результати опитування керівників підприємств, установ та закладів
 Звіт про дослідження думки громади
 SWOT – аналіз громади за сферами функціонування
 Міські та регіональні галузеві програми
Забезпечення мешканців комфортними для проживання умовами в громаді передбачає
здійснення комплексу заходів щодо ефективного використання ресурсів громади,
реформування житлово-комунального господарства, вдосконалення систем інженерних
мереж за рахунок технічного переоснащення та запровадження нових технологій, оптимізації
витрат енергетичних і матеріальних ресурсів, забезпечення якісного стану логістичної
інфраструктури, підвищення рівня загальної безпеки усієї території громади.
Для Ржищівської міської ОТГ, як і для багатьох регіонів України, характерним є значна
енерговитратність комунальної, бюджетної сфер і житлового фонду. Ця проблема виникла
ще на стадії формування інфраструктури та існує до цього часу. Практика показує, що
питання істотного зниження енерговитрат може бути вирішено за умови, коли воно
виділяється в окрему чітко структуровану систему та вивчається всебічно у взаємозв’язках з
факторами зовнішнього середовища, встановлюються причини виникнення зайвих
енерговитрат, їх джерела, визначаються ключові цілі та виробляються рекомендації з їх
досягнення.
Одним з шляхів вирішення вищезазначеної проблеми є диверсифікація
використовуваних джерел енергії. Розширення використання поновлюваних джерел енергії,
впровадження заходів з енергоефективності у всіх сферах економіки забезпечить належний
рівень конкурентоспроможності продукції (надання послуг), комфортних умов праці та умов
надання соціальних послуг населенню.
Енергоефективність у муніципальному секторі повинна ґрунтуватися на постійному
обліку та аналізі спожитих енергоресурсів, енергоаудиті, здійсненні інновацій у сфері
енергоефективності, впровадженні енергозберігаючих технологій, розробці конкретних
шляхів і напрямків ефективного споживання енергетичних ресурсів.
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Робота з громадськістю, створення активної діалогової платформи з питань
енергоефективності є ще одним з важливих компонентів. Для отримання ефекту від
впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності необхідне як належне
фінансування, так і розуміння громадою, що раціональне використання природних джерел
енергії дозволить зберегти навколишнє середовище та досягти фінансової стабільності у
майбутньому.
Щоб зробити громаду безпечною необхідно перенести життя вулиць на монітори та
встановити відеокамери у громадських місцях та на вулицях громади.
На стан комфортності та безпечності громади істотно впливає екологічний стан її
території.
Результати опитування думки мешканців Ржищівської об’єднаної територіальної
громади у кількості 125 респондентів шляхом опитування на підставі анкети показали
рейтинги оцінки необхідних змін в громаді в цій сфері:
 Ремонт доріг та тротуарів –13%;
 Освітлення вулиць – 8%;
 Матеріально-технічне забезпечення комунальних установ (ЦПМСД, лікарні) –
7%;
 Благоустрій, МТЗ комунальних служб з благоустрою –6%;
 Водопостачання та водовідведення –5%;
 Безпека та правопорядок (незадовільна робота поліції) – 5%;
 Сортування та утилізація сміття – 4%;
 Будівництво житла – 2%;
 Транспортне сполучення (між селами громади) – 2%
Опитування керівників підприємств, установ та закладів (26 респондентів) визначило
рейтинг питань, ключових для розвитку громади, і дало оцінку можливості їх вирішення
через співпрацю влади та бізнесових кіл:
 Дороги – 1,1 бал;
 Інфраструктура – 0,6 балів;
 Транспорт – 0,4 балів;
В результаті проведеного аналізу визначено стратегічні проблеми громади, які стали
основою побудови Плану дій до стратегічного напрямку В. Органічна, безпечна,
енергоефективна громада на засіданні робочої групи зі стратегічного планування 22 квітня
2019 року.
Стратегічні проблеми
Низький рівень управління енергоефективністю та споживанням енергоресурсів;
Постійне зростання вартості енергоресурсів;
Надмірне споживання енергоресурсів через низьку енергоефективність, зношеність
технологічного обладнання, недосконалість схем енергопостачання;
Неефективність структури споживання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема через
завищену частку споживання природного газу та недостатній обсяг використання
альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії;
Низький рівень залучення позабюджетних інвестицій для впровадження
енергоощадних і енергоефективних заходів;
Незадовільний стан звалища ТПВ, відсутність підприємств з переробки ТПВ;
Незадовільний стан каналізаційних мереж, насосних станцій та споруд зливової
каналізації;
Відсутність системи освіти для енергоменеджерів;
Відсутність системи навчання громадськості з питань енергоефективності та
енергозбереження;
Забруднення берегової лінія Дніпра, Канівського водосховища сміттям та
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заростямиочерету, порушеннягідро-екологічного режиму річок
Для подолання вищезазначених перешкод необхідно:
 підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами;
 формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами;
 розвиток альтернативної енергетики;
 охорона та збереження об’єктів природно-заповідного фонду;
 здійснення заходів з благоустроютериторії громади;
 проведення розчистки берегової лінії, підтримання сприятливого гідроекологічного режиму річок на території громади;
 підвищення якості очищення стічних вод від механічних домішок;
 оцінка рівня споживання енергоресурсів муніципальними будівлями та розробка
заходів з підвищення енергоефективності;
 впровадження енергоефективних заходівужитлово-комунальному господарстві;
 реконструкція котельних із використанням енергоефективного обладнання;
 реконструкція зовнішнього освітлення із використанням енергоефективного
обладнання;
 створення платформи для поширення інформаційних матеріалів для
потенційних інвесторів та залучення коштів енергосервісних компаній;
 впровадження платформи для діалогу в громаді з питань енергоефективності.
Напрям розвитку В. Органічна, безпечна, енергоефективна громада
Стратегічні цілі
В.1.
Ефективна енергетична
політика громади

В.2.
Енергоефективна
інфраструктура громади

В.3.
Безпека території
об’єднаної територіальної
громади

Оперативні цілі
В.1.1.
Впровадження системи
муніципального
енергоменеджменту та
енергомоніторингу
В.1.2.
Проведення енергетичного
аудиту будівель
муніципальної власності
В.1.3.
Створення діалогової та
освітньої платформи з
питань
енергоефективності

В.2.1.
Енергоефективні будівлі
громади

В.2.2.
Модернізація системи
опалення в бюджетних
установах
В.2.3.
Реконструкція
зовнішнього освітлення з
використанням
енергоефективного
обладнання

В.3.1.
Модернізація системи
водопостачання та
водовідведення
В.3.2.
Чисте довкілля – якісний
благоустрій

В.3.3.
Ефективна система
поводження з ТПВ та
утилізації відходів
В.3.4.
Безпека та правопорядок
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Схема стратегічних і оперативних цілей за напрямом розвиткуВ. Органічна,
безпечна, енергоефективна громада
Стратегічна ціль В.1. Ефективна енергетична політика громади
Рішенням сесії Ржищівської міської ради прийнята програма енергоефетивності та
енергозбереження міста Ржищів на 2018-2020 роки, метою якої є забезпечити ефективне
використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання і втрат у бюджетній
сфері та житлово-комунальному господарстві громади, сфері теплопостачання та надання
комунальних послуг, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів,
удосконалення системи енергоменеджменту, підвищення культури енергоспоживання.
Впроваджений енергомоніторинг завдяки впровадженню програмного забезпечення
«Київщина енергоефективна».
Впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності сприятиме
зменшенню споживання паливно-енергетичних ресурсів, що в свою чергу є запорукою
зменшення шкідливих викидів в атмосферу та попередженню глобального потепління та змін
клімату.
Впровадження органом місцевого самоврядування політики з енергозбереження
передбачає також роботу з населенням: формування енергоощадливої поведінки,
пропагування енергозберігаючих технологій, запровадження діалогової платформи з
населенням тощо.
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1099 було створено
державну установу «Фонд енергоефективності». Вона займатиметься підтримкою ініціатив
щодо енергоефективності,впровадженням інструментів стимулювання і підтримки
здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та
енергозбереження, зокрема в житловому секторі,сприянням зменшенню викидів двоокису
вуглецю з метою виконання Паризької угоди,проведенням комунікаційних заходів,
пов’язаних з підвищенням рівня поінформованості населення у сфері енергозбереження та
енергоефективності,сприянням забезпеченню дотримання Україною міжнародних
зобов’язань у сфері енергоефективності.
Тому фінансування заходів, що планується впроваджувати у Ржищівській ОТГ у період
2019-2030 рр., передбачається здійснювати з таких джерел:
місцевий бюджет;
бюджети інших рівнів (обласний, державний);
власні кошти підприємств, організацій та фізичних осіб;
міжнародні та вітчизняні кредитні фонди;
кошти, отримані від економії енергоресурсів внаслідок зниження рівня
енергоспоживання;
спонсорські кошти;
державні та міжнародні цільові програми, гранти.
Оперативна
ціль
В.1.1.
Впровадження
системи
муніципального
енергоменеджменту
та енергомоніторингу

Оперативне завдання/сфера реалізації проектів
1.Підписання угоди мерів та затвердження Плану дій
сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР).
2. Розробка та прийняття Положення щодо енергоефктивної
політики громади.
3. Забезпечення лічильниками будівель муніціпальної та
державної форми власності.
4. Запровадження програмного забезпечення для проведення
енергомоніторингу усіх будівель муніципальної та державної
власності.
5.
Залучення
ЕСКО-інвесторів
для
налагодження
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Оперативна
ціль

Оперативне завдання/сфера реалізації проектів

енергоменеджменту в бюджетних установах.
6. Виконання ПДСЕР та його актуалізація.
В.1.2.
1. Проведення енергоаудитів та отримання сертифікатів
Проведення
енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери.
енергетичного аудиту
2. Проведення енергоаудитів та отримання сертифікатів
будівель
енергетичної ефективності будівель муніципальної житлової
муніципальної
сфери.
власності
В.1.3.
1. Проведення Днів енергії.
Створення діалогової
2. Впровадження системи навчання населення з питань
та освітньої
енергоефективності.
платформи з питань
3. Проведення Форумів, виставок.
енергоефективності
4. Впровадження діалогової та консультаційної платформи з
питань енергоефективності.
Стратегічна ціль В.2. Енергоефективна інфраструктура громади
Міська інфраструктура характеризується високим рівнем зносу, підвищеним
енергоспоживанням, а тому потребує реконструкції з використанням енергоефективних
технологій та обладнання.
Підвищення енергоефективності інфраструктури громади забезпечуватиметься на
умовах співфінансування з місцевого бюджету, за рахунок участі суб’єктів господарювання у
реалізації міжнародних, державних проектів та програм у сфері енергоефективності.
Буде запроваджено роботи з термомодернізації будівель комунальної власності
територіальної громади та житлового фонду.
З метою модернізації системи теплопостачання буде розроблено та реалізовуватиметься
сучасна схема теплопостачання громади.
Водопостачання зони житлової забудови, установ комунальної форми власності, за
винятком суб’єктів, які забезпечені водопостачанням із окремих свердловин, також
забезпечуватиметься централізовано. Буде проведено інвентаризацію джерел питного
водопостачання, впроваджено
моніторинг ефективності використання водних ресурсів
громади та відкриття нових свердловин.
До 2020 року буде завершено формування енергоефективної системи зовнішнього
освітлення міста та сільських населених пунктів.
Оперативна ціль
В.2.1.
Енергоефективні
будівлі громади

Оперативне завдання/сфера реалізації проектів
1. Підготовка пропозицій на розгляд Державного Фонду
енергоефективності та інших державних та донорських
організацій для отримання фінансування термомодернізації
бюджетних установ.
2. Забезпечення житлового фонду та бюджетних установ
приладами обліку спожитих енергоресурсів.
3. Сприяння використанню «теплих кредитів» населенням
громади.
4. Встановлення світлодіодних світильників для скорочення
споживання електроенергії у будівлях муніципальної власності.
В.2.2.
Встановлення твердопаливних котлів у бюджетних
Модернізація системи установах:
опалення в бюджетних
Ржищівська ЗОШ І-ІІ ступенів;
установах
Балико-Щучинської ЗОШ І-ІІ ступенів;
Фізкультурно-оздоровчому комплексі Ржищівської ДЮСШ.
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Оперативна ціль
Оперативне завдання/сфера реалізації проектів
В.2.3.
1. Запровадження енергоефективного обладнання та
Реконструкція
модернізація вуличного освітлення.
зовнішнього освітлення
2. Збільшення площі покриття зовнішнього освітлення.
з використанням
3. Створення мережі паркових світлодіодних світильників на
енергоефективного
сонячних батареях, що дасть змогу освітлювати зони відпочинку,
обладнання
паркові зони.
4. Застосування світлодіодних матриць і ламп у системі
вуличного освітлення та світлофорах.
Стратегічна ціль В.3. Безпека території об’єднаної територіальної громади
Стан водних ресурсів. Основною водною артерією м. Ржищів є річка Дніпро та
Канівське водосховище. Також через місто Ржищівпротікаєпритока річки Леглич. Крім того
на території громади є озера, ставки.
Аналіз сучасного стану водних ресурсів свідчить, що негативні процеси на річках,
водосховищах і водоймах тривають. Більшість річок і водотоків замулилися, місцями
втратили природну чистоту, порушена їх здатність до самоочищення. Водні ресурси
потребують розчищення, відновлення водності, поліпшення екологічного стану, підтримання
сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану.
Водопостачання та водовідведення. Водопостачання та водовідведення здійснює КП
«КПП Ржищів», яке задовольняє попит споживачів з постачання питної води. Загальна
довжина водогінної мережі міста становить 13,6 км, каналізаційної мережі – 12,0 км.
Система водопостачання потребує заміни системи водопостачання через значний знос.
Більша частина каналізаційних мереж потребує заміни або капітального ремонту. Часті
прориви каналізаційних колекторів є постійним джерелом небезпечного забруднення
навколишнього середовища.
Відходи.Важливою екологічною проблемою Ржищівської міської громади є
поводження з промисловими та побутовими відходами.
На даний час збиранням та захороненням ТПВ у громадіРжищів займається КП «ККП
м. Ржищева», згідно розроблених графіків та затверджених маршрутів. Однак, необхідно
розробити Концепцію ефективного поводження з ТПВ, яка б передбачала організацію
ефективного роздільного збору, транспортування та утилізації ТПВ. Впровадження такої
Концепції надасть можливості ліквідувати стихійні несанкціоновані звалища на території
ОТГ.
Відповідно до Програми поводження з твердими побутовими відходами у Київській
області на 2017-2020 роки та розробленого проекту «Розроблення проекту санітарного
очищення населених пунктів Київської області», що здійснюється на виконання Рішення
Київської обласної ради від 30.04.2015 № 927-48-УІ «Про затвердження Переліку
природоохоронних заходів на 2015 рік» з метою вирішення питання, розміщення об’єктів
поводження з ТПВ, територія Київської області розподілена на 7 блоків. При розподілі
території було враховано склад, властивості, методи їх збирання логістика, а також
навантаження сміттєпереробних комплексів, ТПВ які утворюються в м. Києві, об’єм
утворюваних відходів, територіального устрою, а також зарезервованих земельних ділянок
згідно проекту санітарного очищення населених пунктів Київської області. Відповідно до
даної програми Ржищівська міська ОТГ входить до першого блоку, що передбачає
будівництво нового полігону ТПВ з сортувально-перевантажувальною станцією.
Проблема підтоплення належить до таких, яка може і повинна бути вирішена як
внаслідок зниження техногенного навантаження на територію громади, так і внаслідок
збільшення водообміну у Канівському водосховищі та максимального наближення штучно
створеної системи водосховищ до природної екосистеми. Зниження рівня ґрунтових вод на
1 м призведе до підвищення продуктивності природних ґрунтів.
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Озеленення та природоохоронні території.Зелену зону громади утворюють парки,
розташовані в різних частинах міста та в сільських населених пунктах громади, а також
різновікові лісові насадження прилеглі до громади. Одним з актуальних питань залишається
проведення інвентаризації зелених насаджень загального користування та системне
оновлення зелених насаджень та збільшення зелених масивів.
Дорожнє господарство.Громада потребує ремонту доріг та тротуарів. Існує потреба у
облаштування велодоріжок та велопарковок.
Правопорядок.Безпека громадян – найголовніша стратегічна ціль об’єднаних громад.
Тому осучаснення Центру безпеки громадян – це вже зовсім нова якість послуги, яку надає
Державна служба України з надзвичайних ситуацій, на рівні громади. Це можливість і
спроможність громади повноцінно убезпечити життя своїх мешканців. Це комплексний
підхід – у кожному такому Центрі може буде розміщено пожежне депо, кабінет дільничного
офіцера поліції, за необхідності фельдшерсько-акушерські пункти.
Активний діалог в громаді започаткований на базі робочої групи з безпеки як дорадчоконсультативного органу та впровадження заходів із взаємодії поліції, ДСНС, ДМС з
громадою на партнерських засадах надає змогу не тільки підвищити рівень охорони
громадського правопорядку в громаді, але й проводити профілактичну роботу запобіганню
правопорушень, боротьби із соціальними захворюваннями, підтримувати молодіжний рух,
орієнтований на допомогу поліції в превентивній та профілактичній діяльності («Ліга
молодих поліцейських»), відновлювати громадські формування для охорони громадського
порядку.
А встановлення системи відеоспостереження на вулицях громади позитивно
впливатиме на запобігання правопорушенням громадського правопорядку.
Оперативна ціль
Оперативне завдання/сфера реалізації проектів
В.3.1.
1. Реконструкція каналізаційних колекторів.
Модернізація
системи
2. Реконструкція та модернізація централізованої системи
водопостачання
та водопостачання.
водовідведення
3. Будівництво станцій знезалізнення води.
4. Будівництво системи відведення дощових і талих вод.
В.3.2.
Створення громадського руху «МОЯ Екодія» для
Чисте довкілля – якісний вирішення екологічних проблем ОТГ та підтримки
благоустрій
громадських ініціатив;
Проведення Днів зеленої громади;
Проведення екологічних акцій очищення берегів річок та
озер, території лісосмуг, розчищення й розмулення джерел
тощо
Розроблення навчальних програм та запровадження в
освітній процес екологічної освіти та освіти для збалансованого
розвитку
Підвищення рівня обізнаності керівників підприємств і
жителів міста з питань охорони довкілля та екологічної безпеки
Ремонт доріг та тротуарів.
Благоустрій територій громади, озеленення.
Облаштування велодоріжок та велопарковок.
В.3.3.
1. Будівництво нового полігону ТПВ з сортувальноЕфективна
система перевантажувальною станцією:
поводження з ТПВ та
- розроблення містобудівної документації «Детальний
утилізація відходів
план території»;
- відведення земельної ділянки,
- розроблення проектної документації;
- створення нормативно-правової бази у сфері
поводження з ТПВ;
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Оперативна ціль

В.3.4.
Безпека та правопорядок

Оперативне завдання/сфера реалізації проектів
- розроблення реєстрової карти об’єкта оброблення
утилізації відходів.
2.Розробка Концепції ефективного поводження з ТПВ
3. Організація майданчиків для збору ТПВ
4.Закупівля контейнерів для роздільного збору ТПВ
5.Закупівля спецтехніки для збору та транспортуванню
ТПВ
6.Організація проведення навчальних семінарів для
громадськості з питань роздільного збору ТПВ
1.Модернізація Центру безпеки території громади.
2.Започаткування практики проведення засідань Робочої
групи з безпеки із залученням дільничного, міської ради,
громадських
організацій,
представників правозахисних
структур громади для забезпечення найвищого рівня взаємодії
усіх зацікавлених сторін
3. Регулярне залучення представників поліції до
публічних виступів на засіданнях Робочої групи.
4.Інформування громади про розповсюджені види
правопорушень, планування та реалізація спільних заходів з їх
запобігання.
5.Просвітницька кампанія серед учнівської молоді з
питань
протидії
соціальним
захворюванням
та
правопорушенням
(алкоголізм,
наркоманія,
агресивна
поведінка тощо).
6.Встановлення системи відеоспостереження.
7.Встановлення
пристроїв
примусового
зниження
швидкості.
8.Створення муніципальної поліції.

Стратегічний напрям С. Студентська громада дружнього урядування та якісних
публічних послуг
Громада вже сьогодні демонструє ефективність управління, яке ґрунтується на
поєднанні інтересів територіальної громади, місцевої влади, суб’єктів економічної діяльності
і людини-мешканця громади, як безпосереднього учасника процесу управління та основного
споживача суспільних благ. Завдяки ефективності управління та підтримці з боку мешканців
громаді вдалося пройти складний шлях створення об’єднаної територіальної громади
шляхом об’єднаннясільських громад та Ржищівську міську громаду.
В рамках даного напряму діяльності громада й надалі планує поєднання
різноспрямованих інтересів всіх суб’єктів розвитку на принципах демократичного
врядування та участі громадськості в процесах управління громадою, прозорості з правом
вільного доступу до інформації, відповідальності або підзвітності ОМС перед громадою,
відповідальності за результати діяльності.
Демократичне врядування можливе за умов забезпечення рівного доступу усіх груп
населення до послуг, принципів гендерної рівності та розширення можливостей участі
вразливих груп в управлінні громадою.
В умовах децентралізації влади та секторальних реформ громада буде будувати
надання публічних послуг на базі відкритих інформаційних просторів рецепцій та прийому
громадян, побудованих на базі якісних клієнтських стандартів. Впровадження сучасних
інформаційних технологій, створення електронних сервісів надання муніципальних послуг
покращить їх якість та підвищить рівень задоволення споживачів.
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Проведення автономізації закладів медицини, освіти, впровадження нових підходів до
управління закладами, стратегічного планування, управління фінансами та персоналом
будуть сприяти переходу на новий рівень надання якісних послуг.
Громада підвищить доступність будівель для всіх категорій людей із обмеженими
можливостями.
Робоча група враховувала інформацію з таких джерел, як:
 Профіль громади, розроблений Робочою групою зі стратегічного планування;
 Звіт про результати про опитування представників бізнесу
 Звіт про результати опитування керівників підприємств, установ та закладів
 Звіт про дослідження думки громади
 SWOT – аналіз громади за сферами функціонування
 Міські та регіональні галузеві програми
Результати опитування мешканців Ржищівської міської об’єднаної територіальної
громади у кількості 125 респондентів шляхом анкетування показали досить високі рейтинги
оцінки послуг в громаді:
 Комунальні послуги та дорожня інфраструктура (почали ремонтувати) –25%;
 Освітні послуги (розпочався ремонт будівель шкіл та дитячих садочків) –16%;
 Ефективність управління, відкритість та прозорість діяльності ОМС,
інформаційна політика –14 %;
 Охорона здоров’я (ремонт лікарні та поліклініки) – 6 %;
Однак, жителі громади зазначили, що треба ще багато чого зробити для підвищення
якості публічних послуг та проведення позитивних зміну громаді:
 Забезпечення кадрами (молоді лікарі, навчання) – 32 (26%);
 Дозвілля та відпочинок – 11 (9%);
 Освітні послуги – 8 (6%);
 Залучення громади до управління – 8 (6%);
 Відновлення роботи швидкої допомоги, відкриття аптечного пункту – 7 (6%);
 Безпека та правопорядок (незадовільна робота поліції) – 6 (5%);
 Надання адміністративних послуг (у селах) – 4 (3%);
 Культура та спорт – 4 (3%)
 Будівництво житла – 3 (2%);
Серед депутатського корпусу та керівників підприємств і організацій визначення
питань, ключових для розвитку громади, і оцінка можливості їх вирішення через співпрацю
влади та бізнесових кіл розподілилось наступним чином:
 Дороги – 1,1;
 Освіта – 0,7;
 Інфраструктура – 0,6;
 Транспорт – 0,4;
 Сільське господарство – 0,4;
В результаті проведеного аналізу визначено стратегічні проблеми громади, які стали
основою побудови Плану дій до стратегічного напрямку С. Студентська громада дружнього
урядування та якісних публічних послужна засіданні робочої групи зі стратегічного
планування 22 квітня 2019 року.
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Стратегічні проблеми
Первинна ланка медицини перебуває в стадії реформування;
дефіцит кваліфікованого медичного персоналу;
низька оснащеність медичних закладів сучасним медичним та комп’ютерним
обладнанням;
низький рівень матеріально-технічного оснащення закладів освіти та культури;
незадовільна матеріально-технічна база бібліотек, застарілий книжковий фонд;
наявність випадків пияцтва серед підлітків, в т.ч., асоціальної поведінки серед молоді;
низький рівень матеріально-технічного забезпечення спортивних закладів;
недостатність спортивних залів, секцій, гуртків;
відсутність ефективної інформаційної компанії стосовно здорового способу життя.
















Для подолання вищезазначених перешкод необхідно:
підвищення ролі громади в управлінні громадою, застосування нових інструментів
ефективної комунікації із громадою;
залучення жінок до управляння громадою: інформування та отримання зворотного
зв’язку від місцевих жіночих громадських організацій; запрошення жінок до участі у
відповідних робочих групах;
проведення інформаційних компаній, впровадження інформаційних порталів;
автономізація закладів совіти, охорони здоров’я, культури та ефективне матеріальнотехнічне оснащення;
створення навчально-просвітницьких майданчиків для проведення зібрань,
обговорення важливих питань життєдіяльності об’єднань громадян;
впровадження навчальних програм Нової Української школи, впровадження
батьківського лекторію;
включення людей з особливими потребами до освітньо-культурно, мистецького життя
громади;
створення молодіжного самоуправління та патріотичне виховання молоді, реалізація
молодіжних проектів;
пропагування здорового способу життя, відродження та розвиток різних видів спорту;
можливості обрання способу подачі документів для отримання адміністративної
послуги;
встановлення міжнаціональних і міжкультурних зв’язківчерез молодіжні обміни,
відеоконференції, молодіжні зібрання, конкурси та вікторини;
забезпечення доступу користувачів до бібліотечних ресурсів в режимі он-лайн;
забезпечення надання якісних послуг первинної медичної допомоги та розбудова
спроможної мережі закладів медицини;
ефективна робота Центру надання адміністративних послуг.
Напрям розвитку С. Студентська громада дружнього урядування та якісних
публічних послуг
Стратегічні цілі

С.1.
С.2.
С.3.
С.4.
Ефективне
Креативний
Здорова громада – Громада
врядування
– освітній
та здоровий
спосіб молодіжного
активна громада
культурний простір життя
самоуправління та
розвитку
Оперативні цілі
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С.1.1.
Розширення
можливостей
громади та
посилення
гендерної рівності
С.1.2.
Посилення
самоорганізації
через об’єднання та
згуртованість
громади
С.1.3.
Надання якісних
послуг через ЦНАП

С.1.4.
Електронне
врядування

С.2.1.
Активна школа –
сучасний
інклюзивний
інформаційноосвітній простір
С.2.2.
Створення
культурних
просторів для
розвитку

С.3.1.
Створення
ефективної мережі
надання ПМД

С.4.1.
Створення
молодіжного
самоуправління

С.3.2.
Формування
спроможної мережі
госпітального
округу

С.4.2.
Молодіжні
культурні обміни

С.2.3.
Створення
інклюзивних
центрів розвитку
дитини із доступом
осіб з особливими
потребами
С.2.4.
Новітня бібліотека
– артпростір
креативності та
самореалізації

С.3.3.
Формування
здорового способу
життя

С.4.3.
Реалізація
молодіжних
проектів

С.3.4.
Розбудова мережі
сучасних
спортивних
закладів і споруд

С.4.4.
Профорієнтація
молоді

Схема стратегічних і оперативних цілей за напрямом розвиткуС. Студентська
громада дружнього урядування та якісних публічних послуг
Стратегічна ціль С.1. Ефективне врядування – активна громада
Організація управління, яке сприяє підвищенню ефективності, відкритості та
прозорості діяльності міської ради з використанням інформаційно-телекомунікаційних
технологій, спрямована на формування нового типу громади, орієнтованої на задоволення
потреб мешканців громади.
Передбачається залучення громадськості до участі в управлінні громадою, надання
можливості для вільного доступу до інформації про діяльність органу місцевого
самоврядування, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності
міської ради через запровадження електронного урядування та електронної демократії.
Впровадження бюджету участі дозволяє мешканцям громади взяти участь в тому, як і де
бюджетні кошти можуть використовуватися для поліпшення життя громади.
Жінка як агент змін у громаді посилює вплив на прийняття рішень іактивно
долучається до впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування та проектів з гендерної
рівності.
Підвищення відкритості влади передбачає проведення публічних громадських
обговорень у різних формах: конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань,
«круглих столів», громадських приймалень, зборів, зустрічей з громадськістю, під час яких
громадяни можуть заслуховувати посадових осіб органу місцевого самоврядування,
порушувати наболілі питання та вносити пропозиції.
Важливого значення набуває проведення консультацій з громадськістю з питань, що
стосуються суспільно-економічного розвитку громади та життєвих інтересів широких верств
населення, формування й реалізації міської політики, підготовки й прийняття проектів
нормативно-правових актів, оцінки діяльності цих органів. Для обговорення проблемних
питань громади необхідно створювати консультативно-дорадчі органи (громадські ради,
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комітети, робочі групи) та розширювати канали спілкування з громадою (теле- та
радіодебати, дискусії, інтерв'ю, інтернет-конференції тощо).
Оперативна
ціль
С.1.1.
Розширення
можливостей
громади та
посилення
гендерної рівності

С.1.2.
Посилення
самоорганізації
через об’єднання
та згуртованість
громади
С.1.3.
Надання якісних
послуг через
ЦНАП

С.1.4.
Електронне
врядування

С.1.5.
Розширення
можливостей
громади у
вирішенні
екологічних
проблем

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
1. Підвищення громадської свідомості та рівня знань щодо
інструментів управління громадою.
2. Впровадження громадського бюджету як інструменту
залучення громадськості до ефективного управління бюджетом
громади.
3. Розширення каналів спілкування з громадою, зворотній зв'язок
4. Гендерне бюджетування та впровадження ініціатив з
гендерної рівності.
5. Створення системи залучення мешканців до розв’язання
екологічних проблем і підтримка громадських екологічних ініціатив.
1. Створення органів самоорганізації населення у формі
громадських об’єднань.
2. Впровадження нових інструментів комунікації із громадою
(біжуча стрічка, електронні засоби демократії, стенди).
3.Проведення громадських акцій, форумів тощо.
1.Створення сучасного ЦНАП.
2.Запровадження мобільних адміністративних послуг декількома
мовами.
3.Розширення переліку адміністративних послуг, які надаються в
ЦНАП.
4.Встановлення сучасних програм, перехід на електронні сервіси
видачі дозволів та погоджень, довідок та витягів тощо. Розширення Епослуг.
5.Осучаснення
простору
прийому
громадян:
фізична
комфортність, банківські термінали,
маркування приміщення,
доступні кімнати для людей із інвалідністю.
6.Розробка корпоративних стандартів клієнтського сервісу
надання адміністративних послуг.
1. Удосконалення існуючих та створення нових веб-ресурсів, які
забезпечать якість роботи установ та організацій громади.
2. Запровадження інструментів відкритого врядування
(електронні петиції, електронні заявки ЖКГ, благоустрій).
3. Впровадження електронної системи голосування в
депутатській залі.
1. Створення громадського руху «МОЯ Екодія» для вирішення
екологічних проблем ОТГ та підтримки громадських ініціатив;
2. Проведення Днів зеленої громади.
3. Проведення екологічних акцій очищення берегів річок та озер,
території лісосмуг, розчищення й розмулення джерел тощо
4. Розроблення навчальних програм та запровадження в освітній
процес екологічної освіти та освіти для збалансованого розвитку
громади.
5. Підвищення рівня обізнаності керівників підприємств і
жителів міста з питань охорони довкілля та екологічної безпеки.

Стратегічна ціль С.2. Креативний освітній та культурний простір
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Нова школа буде співпрацювати з позашкільними закладами освіти, враховувати
індивідуальні здібності дитини, уникатиме гендерних стереотипів. Необхідно перейти до
школи компетентностей(поінформованість, обізнаність). Формування та розвитку творчого
потенціалу талановитих дітей передбачає: заохочення та підтримку учнівської молоді,
залучення її до наукової діяльності, запровадження сучасних методик виявлення, навчання й
виховання обдарованої молоді, впровадження дієвих механізмів стимулювання молоді та її
наставників, створення міської олімпіадної школи, надання допомоги обдарованим та
здібним дітям у підготовці до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, участі в
творчих конкурсах, залучення до науково-дослідницької, експериментальної, творчої
діяльності, популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення досвіду роботи
педагогічних працівників.
Вчителі допомагатимуть батькам здобувати спеціальні знання про розвиток дитини.
Буде впроваджуватися педагогіка партнерства: співпраця між учителем, учнем і батьками,
які мають стати рівноправними учасниками освітнього процесу.Учитель зможе готувати
власні авторські навчальні програми, обирати підручники, методи, стратегії, засоби
навчання. Серед методів навчання застосовуватимуть: ігри, соціальні, дослідницькі проекти,
експерименти, групові завдання.
Велика увага приділятиметься культурному розвитку дитини, формуванню художнього
смаку, розвитку артистизму та розкриттю творчого потенціалу учнів. В центрі раннього
розвитку дитина знаходитиметься в атмосфері доброзичливості й партнерства між дітьми та
викладачами, а невимушеність навчання та індивідуальний підхід допоможе дітям
адаптуватися в суспільстві, вчитиме комунікабельності, розвиватиме особистісні
характеристики, що стане у пригоді в подальшому житті.
Дуже важливо створювати відповідні платформи освітнього та культурного простору –
артпростори та майданчики, як творчий та навчальний простір для батьків і дітей, простір
їхньої взаємодії, пізнання один одного, створення єдності, гармонії, взаєморозуміння. Це
також тренінговий центр, де будуть проводитися семінари, тренінги, практикуми, майстеркласи, клубні зустрічі.
Створення території творчості та розвитку, включення людей з особливими потребами
до культурно-спортивно-мистецького життя громади передбачає залучення дітей, підлітків і
молоді з особливими потребами, дівчат і хлопців до творчих, культурних гуртків. Створення
соціальних майстерень для зняття соціальної напруги в суспільстві забезпечуватиме
зайнятість дітей та молоді з особливими потребами та інтеграцію їх у суспільне життя.
Бібліотека має стати сучасним артпростором. Головними складовими успішної роботи
сучасної бібліотеки є необхідність бути інформаційно-культурним центром, вільним
публічним простором для реалізації ідей та ініціатив, а також плідна співпраця з партнерами
бібліотеки, налагодження зв'язків з громадою та владою.
Оперативна ціль
Оперативне завдання/сфера реалізації проектів
С.2.1.
Створення ефективної мережі навчальних закладів різних
Активна школа –
форм (ліцеї, гімназії, авторські школи).
сучасний інклюзивний
Формування інноваційних інклюзивних центрів.
інформаційно-освітній
Матеріально-технічне переоснащення закладів освіти.
простір
Забезпечення впровадження інноваційних навчальних
програм: «Нова українська школа» «Інтелект нації», «Освіта для
сталого розвитку» й інших інноваційних навчальних програм.
Розширення партнерства школи з батьками, ВНЗ, поліцією
(батьківські лекторії, Школа-хаб).
Розвиток школи «Бути батьками».
С.2.2.
1. Створення арт-майданчиків для комунікацій, підвищення
Створення культурних знань, творчого розвитку дітей та молоді, у тому числі для
просторів для розвитку сільських населених пунктів.
2. Створення творчих гуртків, проведення свят, культурних
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Оперативна ціль

С.2.3.
Створення
інклюзивних центрів
для розвитку дитини із
доступом осіб з
особливими потребами

С.2.4.
Новітня бібліотека –
артпростір
креативності та
самореалізації
С.2.5.
Освіта впродовж життя

Оперативне завдання/сфера реалізації проектів
заходів, творчих майстерень для сільських населених пунктів.
3. Покращення комфортності перебування усіх груп
мешканців громади в закладах культури.
4. Розширення спектру культурних послуг для населення на
базі об’єктів культурного спрямування.
5.Розвиток творчого простору на базі музичної школи.
1. Створення центрів розвитку дітей, підлітків і молоді з
особливими потребами в сільській місцевості.
2. Залучення осіб з особливими потребами до творчих
гуртків, спортивних секцій, соціальних майстерень.
3. Просвітницька кампанія здорового способу життя та
профілактики соціальних захворювань.
4. Аналіз доступності спортивних і культурних закладів для
людей з особливими потребами та розробка рекомендацій щодо
усунення існуючих перешкод.
5. Створення екологічних гуртків і проведення екологічних
конкурсів.
1. Облаштування бібліотек, як сучасного, креативного та
комфортного простору для жителів громади.
2. Забезпечення доступності та корисності ресурсів і послуг
бібліотек, зокрема доступ користувачів до бібліотечних ресурсів в
режимі он-лайн.
3. Підтримка та збереження фонду знань та інформаційного
потенціалу для нинішніх і майбутніх поколінь.
Бібліотека для розвитку людини похилого віку, у тому числі
в сільській місцевості
2.Інституційна підтримка освіти впродовж життя, створення
Інституту третього віку

Стратегічна ціль С.3. Здорова громада – здоровий спосіб життя
В умовах реформування системи фінансування охорони здоров’я міська рада має
забезпечити впровадження ефективної системи первинної медичної допомоги.
Вже сьогодні проведено автономізацію закладів первинної медичної допомоги та
перетворення комунального закладу в комунальне некомерційне підприємство Центру
первинної медичної допомоги. Наступні кроки – це впровадження нових підходів до
управління підприємством: стратегічне планування та управління фінансами, управління
персоналом, впровадження клієнтського сервісу та ефективної системи зовнішніх
комунікацій.
Необхідно привести матеріально-технічну базу КНП у відповідність до табелю
оснащення, встановити сучасну медичну інформаційну систему, що дозволить перейти до
електронних сервісів надання послуг ПМД для клієнтів.
Необхідно забезпечити медичні заклади кваліфікованими медичними кадрами через
відповідну систему навчання лікарів ПМД (сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів) та
втілити нові підходи до управління практиками через партнерські відносини із медичними
закладами вторинної та третинної ланки медицини,
соціальними службами,
профілактичними, фізкультурними та спортивними закладами, реабілітаційними центрами,
Центрами здоров’я усіх форм власності тощо.
Необхідно провести відповідну інформаційну компанію серед населення щодо зміни
ролі лікаря ПМД на роль агента сім’ї у питаннях профілактики та лікування.
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Важливо провести відповідну роботу стосовно розбудови вторинної ланки медицини та
визначити спеціалізацію міської лікарні та поліклініки і включити їх до госпітального
округу.
Профілактика захворювань – це
створення сприятливих умов для занять
різноманітними формами оздоровлення, фізичною культурою і видами спорту як учнів, так і
учителів, викладачів навчальних закладів так і батьків. Для цього необхідно залучення дітей,
учнівської молоді до регулярних занять фізичної культурою, спортом, організація і
проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, змагань.
Створення спортивних клубів, оздоровчих центрів передбачає мобілізацію молоді
навколо проведення спортивних, просвітницьких заходів, інформування та підвищення рівня
обізнаності населення, жінок і чоловіків, молоді про соціальні та інші захворювання та їх
профілактику.
Оперативна
ціль
С.3.1.
Створення
ефективної мережі
надання ПМД

С.3.2.
Формування
спроможної мережі
госпітального
округу
С.3.3.
Формування
здорового способу
життя
С.3.4.
Розбудова мережі
сучасних
спортивних
закладів і споруд

Завдання / проект
1.Створення ефективної структури та управління ЦПМСД на
принципу
доступності
(амбулаторії,
матеріально-технічне
забезпечення, забезпечення персоналом).
2.Профілактика соціальних захворювань (СНіД, наркоманія,
алкоголізм).
3.Забезпечення кадрами, перепідготовка та підвищення кваліфікації
кадрів (лікар ПМД – сімейний агент).
4.Осучаснення сервісу, орієнтованого на потреби пацієнта:
стандарти клієнтського сервісу.
5.Обладнання відкритого та комфортного простору рецепції,
впровадження медичної інформаційної системи та надання
електронних сервісів (електронна черга тощо).
6.Покращення громадського здоров’я, співпраця з закладами
культури та спорту, профілактика захворювань.
7.Придбання житла для лікарів.
1.Забезпечення участі діяльності міської ради в роботі Госпітальної
ради.
2.Вивчення маршрутів пацієнтів в межах госпітального округу.
3.Включення до мережі і визначення спеціалізації лікарні та
поліклініки
4.Придбання реанімобілю
5.Автономізація закладів вторинної ланки медицини
1. Просвітницька кампанія серед населення щодо здорового способу
життя та сучасні підходи і методи профілактики та попередження
захворювань.
2. Реалізація молодіжних ініціатив щодо здорового способу життя,
молодіжних акцій, флешмобів, нових видів спорту.
3.Створення громадських туалетів.
1.Вдосконалення спортивного розвитку та самореалізації дітей,
молоді, населення середнього та пенсійного віку
2. Облаштування спортивних залів матеріально-технічною базою
3.Участь у всеукраїнських та регіональних спортивних змаганнях,
турнірах тощо
4.Створення футбольних полів із штучним покриттям
5.Облаштування сучасних спортивних закладів, відкриття
спортивних секцій, придбання сучасного спортивного обладнання
(басейн, стадіон, секції для дівчат та жінок)
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Стратегічна ціль С.4. Громада молодіжного самоуправління та розвитку
Молодіжна політика громади базується на визнанні необхідності всебічного
забезпечення інтересів і потреб молодих громадян з врахуванням особливостей та специфіки
статей, різних соціальних категорій та груп молоді, забезпечення захисту прав і основних
свобод молоді, органічного поєднання громадських та державних інтересів з правами та
свободами особистості молодої людини.
Важливо залучати молодь до процесу прийняття рішень на місцевому, регіональному,
державному та міжнародному рівні, сприяти розвитку молодіжного самоврядування. Це
сприятиме духовному та фізичному розвитку молоді, вихованню у неї почуття громадянської
самосвідомості та патріотизму, бажання активно сприяти утвердженню державності в
Україні, розвивати свою громаду.
Підготовку молоді до дорослого життя необхідно здійснювати для подолання її
соціально-політичної апатії, повноцінної її соціалізації та активного залучення до соціальноекономічного, політичного та культурного життя громади. Сприяння реалізації творчого
потенціалу молодої людини в інтересах становлення й самореалізації її особистості,
формування морально-правової культури та профілактики негативних явищ в молодіжному
середовищі можливе за умов впровадження молодіжних проектів.
Профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі, попередження
правопорушень та злочинності невід’ємна частина молодіжної політики у громаді.
Оперативна
Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
ціль
С.4.1.
1. Створення дієвого молодіжного органу самоуправління
Створення
«Молодіжна Рада», визначення пріоритетів, розробка програм
молодіжного
розвитку.
самоуправління
2. Підготовка до активної громадської діяльності лідерів
громадської думки, проведення низки тренінгів, семінарів та участі у
суспільно значимих заходах і проектах.
3. Забезпечення представництва дівчат в молодіжному
самоуправлінні.
4. Встановлення молодіжних міжрегіональних та міжнародних
зав’язків.
5. Проведення дискусійних майданчиків з учнівським
самоврядуванням щодо з’ясування думки, проблем та ініціатив.
6. Підтримка молодіжних екологічних ініціатив.
С.4.2.
1. Поглиблення знань культури, ментальності та традицій країнМолодіжні
партнерів.
культурні обміни
2. Залучення дипломатичних представників країн-партнерів до
участі у розширенні міжнаціональних відносин.
3. Культурний молодіжний обмін з містами-партнерами творчих
дитячих та молодіжних колективів.
4. Поглиблення знань іноземних мов.
С.4.3.
1. Підготовка команди менеджерів та навчання проектному
Реалізація
менеджменту.
молодіжних
2. Розробка і реалізація молодіжних проектів.
проектів
С.4.4.
1.Співпраця установ освітніх округів з ВНЗ, підприємствами,
Профорієнтація
стажування та екскурсії на підприємства.
молоді
2.Проведення Майстер-класів різних служб, навчальних закладів
та організацій.
3.Проведення «Днів професій»
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Стратегічний напрям D. Гостинна, туристично приваблива громада із сучасними
просторами для розвитку
Стратегічний напрямок D. «Гостинна, туристично приваблива громада із сучасними
просторами для розвитку» було сформульовано на засіданні Робочої групи 27 лютого 2019
року.
Для визначення ключових проблем даного стратегічного напрямку, Робоча група
враховувала інформацію з таких джерел, як:
 Профіль громади, розроблений Робочою групою зі стратегічного планування;
 Звіт про результати про опитування представників бізнесу
 Звіт про результати опитування керівників підприємств, установ та закладів
 Звіт про дослідження думки громади
 SWOT – аналіз громади за сферами функціонування
 Міські та регіональні галузеві програми
За результатами обговорень та досліджень члени Робочої групи зі стратегічного
планування погодилися, що для мешканців населених пунктів громади занадто мала
кількість дитячих майданчиків особливо в сільській місцевості, майданчики для збору
молоді, занять сучасними видами, атракціонів для дітей вбачається досить суттєвою
проблемою.
В сільських населених пунктах громади не вистачає спортивних приміщень та
обладнання, а функціонуючих спортивних секцій мало. В селах відсутні стадіони та
молодіжні комплекси розваг та спорту з тренажерними залами.
Відсутній дротовий оптоволоконний Інтернет, що має стати додатковим джерелом
інформації, необхідної для розвитку молоді.
В багатьох населених пунктах не проводяться дискотеки, фестивалі, святкування через
відсутність музичної апаратури в будинках культури.
Недостатність зон рекреації та відпочинку, сквери, парки, алеї.
Громада має багату історичну спадщину, об’єкти туризму, які можуть бути основою
для розбудови туристичної сфери, створення зелених садиб та створення цікавих
туристичних маршрутів.
В результаті проведеного аналізу визначено стратегічні проблеми громади, які стали
основою побудови Плану дій до стратегічного напрямку D. «Гостинна, туристично
приваблива громада із сучасними просторами для розвитку» на засіданні робочої групи зі
стратегічного планування 22 квітня 2019 року.
Стратегічні проблеми
Недостатність зон рекреації та дозвілля;
не розвинена сфера розваг для дітей та дорослих;
низький рівень проведення культурних та дозвільних заходів;
недостатня кількість дитячих та спортивних майданчиків;
відсутні стадіони в сільських населених пунктах;
недостатня кількість спортивних приміщень та обладнання;
відсутні «зелені садиби»;
не створені туристичні маршрути;
не розвиваються народні ремесла ;
відсутні місця збору та проведення масових заходів в селах громади;
недостатність місць розміщення гостей громади та туристів;
відсутність велоінфраструктури;
відсутність інформаційних і комунікаційних систем інформування туристського ринку про
громаду;
відсутність історичного бренду громади;
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низький рівень забезпечення курортно-рекреаційними ресурсами;
відсутність активної ярмаркової діяльності та брендових подій в громаді
Для подолання вищезазначених перешкод необхідно:
 створення паркових зон відпочинку та дозвілля;
 створенняWi-Fiзон;
 започаткування брендових фестивалів для залучення туристів у громаду;
 створення арт- просторів під відкритим небом із залученням громади та проведення
широкомасштабних публічних заходів культурного та дозвільного спрямування;
 розвиток народних промислів та ремесел;
 відтворення народних традицій та проведення культурно-мистецьких заходів;
 розвиток народного фольклору;
 створення туристичних маршрутів до історичних та культурних об’єктів ;
 створення туристичної інфраструктури через мережу «зелених садиб»;
 розвиток творчих колективів та аматорства;
 створення мережі дитячих майданчиків
Стратегічні та оперативні цілі до даного стратегічного напрямку були сформульовані
під час засідання Робочої групи зі стратегічного планування 22 квітня 2019 року.
Напрям розвитку D. Гостинна, туристично приваблива громада із сучасними
просторами для розвитку
Стратегічні цілі
D.1.
Зручна логістика,
комфортний відпочинок і
дозвілля

D.2.
Створення майстерні
народних ремесел та
збереження культурної
спадщини

D.3.
Розвиток туризму

D.1.1.
Відновлення річного
пасажирського порту

D.2.1.
Створення майстерні
народних ремесел

D.3.1.
Розробка нових
туристичних маршрутів

D.1.2.
Створення нових місць
відпочинку із доступом
людей з особливими
потребами

D.2.2.
Започаткування
брендового Фестивалю
громади

D.3.2.
Проведення видовищних
заходів з відпочинку та
дозвілля

D.1.3.
Створення умов для
активного дозвілля та
занять спортом

D.2.3.
Проведення культурних
заходів, присвячених
історії краю

D.3.3.
Формування
інфраструктури
розміщення

Оперативні цілі

Схема стратегічних і оперативних цілей за напрямом розвитку D. Гостинна,
туристично приваблива громада із сучасними просторами для розвитку
Стратегічна ціль D.1. Зручна логістика, комфортний відпочинок і дозвілля
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Відпочинок, дозвілля, розваги, як і праця, є невід'ємними складовими життєдіяльності
людини. Розважаючись, людина чи група людей задовольняють свої духовні потреби,
оцінюють свої можливості. Створення відповідних умов для цього і є завданням громади.
Індустрія відпочинку та дозвілля – це молода галузь, яка формує та розвиває особистість,
впливає на виховання, формування оптимістичного настрою, відпочинок, культурний
розвиток людини тощо.
Зробити сучасні зони корисного та комфортного відпочинку, створити сучасний
простір для відпочинку та активного дозвілля населення є завданням, яке водночас не тільки
сприятиме розвитку особистості, але й залучить туристів у громаду, покращить його імідж як
комфортного місце проживання.
Важливим елементом дозвілля є зручна логістика та легкий спосіб добирання до зон
відпочинку. Інфраструктурну проблему громади можливо вирішити за рахунок відновлення
річного пасажирського порту. Це дозволить населенню громади швидко добратися до зон
відпочинку.
Парки відпочинку є невід’ємною частиною системи організації «пасивного» дозвілля
людей. Вони органічно пов’язані з загальними процесами соціального й культурного життя
сучасного суспільства. Об’єктивні потреби суспільного розвитку передбачають пошук нових
напрямів, моделей, форм і методів формування зон відпочинку «під відкритим небом». Роль
сучасних зон відпочинку дедалі зростає і вони стають необхідними природними осередками,
створюють
сприятливий
мікроклімат
для
повноцінної
життєдіяльності
як
багатофункціональні культурно-рекреаційні центри.
Створення території активного дозвілля та оздоровлення, включення людей із
особливими потребами до культурно-спортивно-мистецького життя громади передбачає
залучення дітей, підлітків, молоді із особливими потребами до занять фізкультурою та
спортом на відповідних майданчиках «під відкритим небом» і у спеціальних приміщеннях.
Важливим елементом оздоровлення є підвищення рівня фізичної підготовки хлопців та
дівчат.
На основі вивчення мотивації молоді до занять фізичною рекреацією можна зробити
висновок, що молодь меншою мірою зацікавлена в досягненні оздоровчого ефекту, а
більшою мірою – у самовираженні, самовдосконаленні, приємному проведенні часу,
досягненні краси, в отриманні позитивних емоцій і вражень.
Оперативна
Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
ціль
D.1.1.
1. Відновлення роботи річного пасажирського порту
Відновлення роботи
2. Організація туристичних маршрутів з використанням річного
річного
пасажирського транспорту
пасажирського
порту
D.1.2.
1. Створення нових сучасних «зелених зон», зони відпочинку
Створення
нових та дозвілля для всіх вікових груп мешканців
місць відпочинку із
2. Створення в зонах відпочинку нових елементів і спеціально
доступом людей з відведених місць для вигулу собак (насадження, конструкції,
особливими
послуги)
потребами
3. Проведення заходів дозвілля (майстер-класи, тренінги, ігри,
заняття фізкультурою) силами місцевих ентузіастів, активістів та
членів громади
4. Популяризація здорового способу життя
5. Озеленення та прикрашення вулиць, провулків, будинків
громади
D.1.3.
1. Організація спортивних і дитячих майданчиків із доступом
Створення умов для осіб із особливими потребами
активного дозвілля
2. Організація роботи спортивних секцій та клубів
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Оперативна
ціль
та занять спортом

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
3. Пропаганда здорового способу життя

Стратегічна ціль D.2. Створення майстерні народних ремесел та збереження
культурної спадщини
В рамках даної стратегічної цілі громада має перетворитися на Школу народних
ремесел та стати основою задоволення потреб усіх категорій громадян, а саме учнівської
молоді, працездатного населення та людей похилого віку громади в додатковій
самореалізації за інтересами, розвитку громадянської активності підростаючого покоління.
Для цього необхідно створити майстерні традиційних народних ремесел на базі
ініціативних людей - майстрів, які володіють відповідними навичками і готові передавати
знання на постійній основі у вигляді майстер-класів, семінарів та тренінгів. Це можуть бути
такі види, як декоративний розпис, вишивання, лозоплетіння, плетіння з рогозу і соломи,
писанкарства, бісероплетіння, біокераміки, керамічної іграшки, гончарства, різьблення по
дереву, ліпнина із глини, виготовлення мотанок таінше.
Заняття народними ремеслами на постійній основі стане основою збереження культури,
побуту, звичаїв, обрядів українського народу та розширить цю сферу впливу на всю громаду
та прилеглі громади Київщини через активну промоційну діяльність, а саме: проведення
конкурсів, свят, виставок.
Системна та широка майстерня народних ремеселРжищівсьої міської ОТГ стане
основою залучення у громаду туристів під час масштабних ярмаркових заходів.
Оперативна
ціль

Оперативне завдання / сфера реалізації проектів

D.2.1.
1. Створення ініціативної групи майстрів – аматорів з
Створення
декоративного розпису, вишивання, лозоплетіння, плетіння з рогозу і
майстерні народних соломи, писанкарства, гончарства, різьблення по дереву, ліпнини із
ремесел
глини.
2. Набір груп для навчання молоді та бажаючих навичкам
народних ремесел за профілем.
3. Організація роботи майстерень в індивідуальних садибах
майстрів.
4. Розробка проектів на розгляд міжнародних донорських
організацій, фандрайзинг.
D.2.2.
1. Започаткування та проведення брендового Фестивалю
Започаткування
«Ржищівський вінок».
брендового
2.Друк промоційних матеріалів.
Фестивалю
3.Організація виставки сувенірів та продукції майстерні народних
громади
ремесел.
D.2.3.
1. Складання супровідних текстів до культурно-історичних
Проведення
пам’яток
культурних заходів,
2. Відтворення домашньої української кухні, виготовлення страв та
присвячених
проведеннясвят.
історії краю
Проведення фестивалів-ярмарків.
Стратегічна ціль D.3. Розвиток туризму
Стимулювання процесу розвитку сфери туризму, збільшення туристичних потоків і
надходжень до міського бюджету можливе за рахунок створення сучасної туристичної
інфраструктури, формування
сприятливого туристичного
іміджу громади
та
конкурентоспроможного туристичного продукту, а також збереження історико-культурного
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та природно-заповідного надбання території, впровадження нових механізмів розвитку
галузі.
Створення й розвиток економічної системи сучасної сфери туризму є задоволення
туристичних потреб, що лежать в основі попиту на туристичні послуги. Задоволення цього
попиту здійснюється через систему пропозиції туристичних продуктів на ринку. Окрема
туристична послуга (розміщення, харчування, транспортування, екскурсії, побутові послуги,
культурно-видовищні заходи, спортивні, рекреаційно-оздоровчі послуги) може задовольнити
тільки певну конкретну потребу туриста, а не комплекс його потреб. Тому виникає об'єктивна
необхідність об'єднання різних за призначенням туристичних послуг у єдиний комплекс –
туристичний продукт.
Важливу роль у туристичному бізнесі відіграє просування туристичного продукту до
споживачів, яке охоплює комплекс заходів, спрямованих на створення та підготовку до
реалізації туристичного продукту або окремих туристичних послуг. До таких заходів
відносяться організація рекламно-ознайомлювальної діяльності, проведення та участь у
спеціалізованих виставках, ярмарках, видання каталогів, буклетів тощо.
Формування турів охоплює розробку маршрутів і пакетування товарів і послуг,
необхідних для задоволення потреб туристів під час подорожування за певним маршрутом.
До основних туристичних послуг відносяться реклама, перевезення, харчування, розміщення,
організація відвідувань туристичних об'єктів, забезпечення відпочинку й рекреації
(оздоровлення).
Активна ярмаркова діяльність громади залучає туристів і сприяє розвитку туристичної
галузі.
Розвиток інфраструктури обслуговування туриста вимагає ефективного надання послуг
МСП для відпочинку та дозвілля. Тут вагоме місце належить закладам розміщення,
харчування, побутового обслуговування туристів. Саме вони можуть створювати якісні
параметри особистого споживання людини, яка відпочиває.
Оперативна
Оперативне завдання / сфера реалізації проектів
ціль
D.3.1.
1. Експертиза джерельної бази культурно-історичних
Розробка
нових пам’яток Ржищіва та пам’яток природи.
туристичних
2. Створення реєстру культурно-історичних об’єктів та
маршрутів
об’єктів природно-заповідного фонду (пам’яток природи тощо).
3. Відео та фото зйомка культурно-історичних об’єктів та
об’єктів природно-заповідного фонду (пам’яток природи тощо).
4. Складання супровідних текстів до культурно-історичних
пам’яток та об’єктів природно-заповідного фонду (пам’яток
природи тощо).
5. Створення нових туристичних маршрутів, зокрема
екологічних.
6. Моделювання віртуальної 3D карти громади з нанесенням
на неї туристичних маршрутів.
D.3.2.
1. Проведення мистецьких фестивалів хорових і фольклорних
Проведення
колективів.
видовищних заходів
2. Проведення всеукраїнських змагань зі спортивного танцю.
з
відпочинку та
3. Створення Майстерні креативно-творчого об’єднання
дозвілля
Ржищівської громади.
4. Проведення фестивалю-ярмарку.
D.3.3.
1. Будівництво та реконструкція готелів.
Формування
2. Підвищення класу комфортності місць розміщення.
інфраструктури
3. Створення зелених садиб для туристів.
розміщення
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Стратегічна екологічна оцінка Стратегії
На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній,
національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку,
спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку.
Одним з інструментів забезпечення збалансованості Стратегії розвитку Ржищівської
громади стало застосування в процесі її розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО).
СЕО – це системний і запобіжний процес, що здійснюється з метою аналізу потенційного
впливу на довкілля документів стратегічного характеру, а також з метою інтегрування
результатів оцінки в процес прийняття рішень.
Стратегічна екологічна оцінка Стратегії здійснювалася врамках проекту «Сприяння
стратегічному розвитку територіальних громад малих міст», що реалізується Асоціацією міст
України спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та
фінансується Урядом Федеративної республіки Німеччини і Європейським Союзом.
Під час роботи над Стратегією було створено окрему Робочу групу з проведення СЕО.
В процесі роботи над документом приділялась увага оцінці екологічної ситуації в
Ржищівської громаді та оцінюванню потенційного впливу стратегічних і оперативних цілей
на довкілля.







Для забезпечення виконання СЕО було проведено три засідання Робочої групи, яка:
схвалила методологію проведення СЕО;
провела SWOT-аналіз екологічної ситуації в місті;
проаналізувала тренди стану довкілля міста;
провела аналіз відповідності цілей Стратегії регіональним екологічним цілям;
здійснила експертну оцінку ймовірного впливу Стратегії на складові довкілля;
підготувала рекомендації до стратегічних і оперативних цілей Стратегії та до окремих
оперативних завдань Стратегії.

Робоча група з проведення СЕО співпрацювала з розробниками Стратегії, що дало
можливість своєчасно передавати пропозиції, напрацьовані Робочою групою з СЕО, на
розгляд розробників Стратегії та інтегрувати СЕО в процес розроблення Стратегії. Спільна
робота надала можливість вільно обмінюватися інформацією та в робочому порядку вносити
пропозиції та враховувати їх при підготовці Стратегії.
За підсумками СЕО було підготовлено Звіт про стратегічну екологічну оцінку Стратегії
розвитку Ржищівської міської об’єднаної територіальної громади (Додаток 3), який містить
такі висновки:
1. Стратегія розвитку Ржищівської об’єднаної територіальної громади до 2030 року
базується на принципі сталого економічного та соціального розвитку громади, раціонального
використання ресурсного потенціалу та екологічної безпеки. Стратегічні напрями розвитку
ОТГ включають природоохоронну складову й спрямовані на забезпечення цілей з розвитку
екологічно чистої та енергоефективної громади.
2. Екологічна ситуація на території ОТГ характеризується відносною стабільністю
показників. Разом з тим, висока зношеність інфраструктури громади, низький рівень
енергоефективності, ресурсозатратність підприємств, відсутність належного поводження з
твердими побутовими відходами, зокрема їх переробки та захоронення, інтенсивне
використання земельних ресурсів в комплексі створюють екологічні загрози для громади.
3. Основними екологічними проблемами Ржищівської об’єднаної територіальної
громади є забруднення атмосферного повітря, вод, ґрунтів, високий ризик виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного характеру, спричинене вичерпанням термінів
експлуатації та неналежним функціонуванням об’єктів водопровідно-каналізаційного
господарства. Також екологічно небезпечним об’єктом внаслідок його неналежного
функціонування є сміттєзвалище ТПВ в м.Ржищів.
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4. Стратегія в цілому спрямована на зменшення впливів на довкілля. Цілі Стратегії
узгоджуються з державними та регіональним екологічними цілями, визначеними в
вОсновних засадах (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030
року та «Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року».
5. Реалізація Стратегії не має супроводжуватися появою нових негативних наслідків
для довкілля. Разом з тим, реалізація багатьох оперативних цілей Стратегії може призвести
до покращення екологічної ситуації.
6. Ймовірність того, що реалізація Стратегії призведе до таких можливих негативних
впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності
матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.
7. Моніторинг ефективності впровадження Стратегії за допомогою екологічних
індикаторів є важливою формою контролю того, який фактичний вплив на довкілля матиме
впровадження Стратегії, та необхідною передумовою забезпечення збалансованості розвитку
ОТГ.
З огляду на зазначене можна стверджувати, що в цілому розроблення Стратегії
розвитку Ржищівської об’єднаної територіальної громади до 2030 року було проведено з
урахуванням ймовірних впливів на довкілля та з прагненням мінімізації негативних ризиків.
Реалізація Стратегії, за умови дотримання екологічних вимог, має сприяти збереженню
довкілля та зменшенню антропогенного й техногенного навантаження. Такий підхід має
забезпечити сталий розвиток громади, яка поєднуватиме можливості модернізованої
сучасної інфраструктури, розвинутого бізнесу, історико-культурних та природних ресурсів
та конкурентоспроможного людського потенціалу й дозволятиме покращити якість життя
мешканців Ржищівської об’єднаної територіальної громади.
Узгодження основних положень Стратегії із іншими стратегічними документами
регіону.
Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 6 листопада
2014 року затверджено Стратегію розвитку Київської області на період до 2020 року.
Стратегія передбачає: покращення якості життя кожного члена суспільства, стабільне
зростання людського капіталу: піклування про її здоров’я, освіту, умови проживання, якісні
комунальні та соціальні послуги, комфортне урбаністичне середовище, належні умови для
працевлаштування, охорона природного середовища та багато інших складових, що
впливають на стан людського потенціалу суспільства.
Підвищення конкурентоспроможності ключових галузей регіональної економіки,
використання підвищення внутрішнього попиту на продукцію металургії, машинобудування,
світового попиту на продукти харчування будуть досягатися шляхом диверсифікації
економіки малих міст і сільських районів через розвиток переробної промисловості на
місцевій сировині;підвищення інноваційності виробництв через розвиток наукового
потенціалу області, створення індустріальних парків на умовах державної підтримки, через
комерціалізацію науки;розвиток нових місцевих і регіональних продуктів і послуг, зокрема у
сфері рекреації та туризму; розвиток інфраструктури підтримки бізнесу.
Економічне зростання сільських територій дотягатиметься через диверсифікацію
продукції, впровадження інтенсивних технологій, економічну взаємодію та просвітництво;
розвиток кооперації, малого та середнього бізнесу, просування продукції на зовнішні ринки,
залучення інвестицій; зміцнення людського капіталу, підвищення прибутків і якості послуг,
інтенсифікацію взаємодії з міськими територіями, а отже, – підвищення якості життя
сільського населення.
Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року передбачені стратегічні
цілі:
Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої
економіки.
Висока якість життя людини.
Збереження та розвиток територій.
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Стратегічні напрями, визначені Стратегією розвитку Ржищівської об’єднаної
територіальної громади, сформовано відповідно до цілей Стратегії розвитку Київської
області.
Впровадження Стратегії розвитку громади сприятиме виконанню Стратегії розвитку
Київської області та забезпечить: покращення якості життя кожного члена суспільства,
стабільне зростання людського капіталу, підвищення конкурентоспроможності економіки
громади та розвиток інфраструктури підтримки бізнесу, розвиток нових місцевих і
регіональних продуктів і послуг, зокрема у сфері рекреації та туризму, покращення стану
навколишнього середовища.
Реалізація бачення Ржищівської міської ОТГ забезпечить сталий розвиток громади та
регіону на базі підвищення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу.
Громада стане місцем розвитку людського капіталу через привабливе спортивне,
культурне, мистецьке, історико-пізнавальне, екобезпечнесередовище.
Сучасна гендерно-орієнтована громада із просторами для розвитку та встановленими
партнерством влади, громади та бізнесу стане сприятливою для життя та максимально
комфортною для мешканців і гостей.

Стратегічні Цілі Стратегії розвитку Київської області
на період до 2020 року
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залежатиме від позитивних економічних, соціальних, просторових змін, що впливають на
досягнення цілей.
У роботі над Стратегією брали участь жінки та чоловіки: представники бізнесу, органу
місцевого самоврядування, освітніх установ, громадських та інших організацій, що
забезпечує реалістичність її виконання та довіру до неї з боку громади.
Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії, необхідно
створити систему моніторингу її реалізації. Така система має включати Орган з моніторингу
– Комітет з управління впровадженням Стратегії та Документ – Положення про систему
моніторингу впровадження Стратегії.
Забезпечення реалізації – це управлінське завдання, яке передбачає контроль за
діяльністю численних організацій, які задіяні у процесі впровадження Стратегії. Цим має
займатись Комітет з управління впровадженням, створений за принципом гендерної
збалансованості з представників органу місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу
(міський голова та його заступники, керівники управлінь і відділів міськвиконкому, приватні
підприємці, представники об’єднань громадян). Питання впровадження проектів і заходів
Стратегії мають належати виключно до компетенції Комітету з управління впровадженням.
Саме Комітет з управління впровадженням Стратегії є відповідальним за забезпечення
актуальності та реалістичності стратегічних і оперативних цілей та за їх досягнення.
У ході моніторингу Стратегії вирішуються такі завдання:
контроль за реалізацією Стратегії в цілому;
оцінка ступеню досягнення прогресу за стратегічними напрямами, виконання
стратегічних і оперативних цілей, надання інформації для корегування цілей;
підтримка в робочому стані системи стратегічного планування.
Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників
(індикаторів) за кожним зі стратегічних напряміві аналізі досягнення запланованих
результатів.
Для моніторингу результативності та ефективності впровадження Стратегії
розробляється система індикаторів. Індикатори потрібно розділяти на індикатори досягнення
стратегічного бачення; напрямів розвитку; стратегічних, оперативних цілей; виконання
завдань і проектів. Можна обмежитись розробкою індикаторів досягнення Стратегічних
цілей.
Рівні моніторингу:
 Ефективністьвпровадження окремого проекту
 Рівень досягнення стратегічних і оперативних цілей
 Ступінь просування за стратегічними напрямами розвитку
 Стан розвитку громади – досягнення стратегічного бачення
Підсумки моніторингу підводяться один раз на півроку у вигляді піврічних
звітів.Фіксуються та аналізуються: а) ступінь виконання кожного завдання проектах; б)
невиконані завдання, причини відхилення, пропозиції; в) дані за індикаторами, що
відображають результат реалізації проектів; г) оцінка потреб у фінансуванні; д) пропозиції
щодо вдосконалення діючої системи моніторингу.
Пропозиції з корегування Стратегіїза стратегічними та оперативними цілями,
проектами та завданнями можуть вноситися:
членами Комітету з управління впровадженням Стратегії;
депутатами міської ради;
зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та мешканцями.
Для всіх можливих форм організації процесу моніторингу головним є проведення
ретельного відстеження виконання завдань і реалізації проектів, коригування та актуалізація
Стратегії з огляду на зміну ситуації, оскільки одні проекти будуть завершені, а деякі
замінено іншими.
Члени Комітету з управління впровадженням Стратегії, повинні відстежувати, щоб
стратегічні й оперативні цілі, завдання залишалися актуальними та реалізовувалися. Комітет
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збирається з встановленою періодичністю (але не менше одного разу на півроку) для оцінки
досягнутих результатів івнесення запропонованих змін. Проекти рішень щодо змін до
Стратегії виносяться на розгляд міської ради.
Показники оцінки реалізації Стратегії
(індикатори досягнення результату)
Загальні показники
Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на одного мешканця
Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на одного мешканця
Середня місячна заробітна плата (розмежовані за статтю дані)
Обсяг інвестицій в основний капітал
Загальний обсяг експорту
Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки (розмежовані за статтю
дані)
Стратегічний напрям А
Частка промислової продукції, виробленої малими підприємствами в загальному
обсязі
Кількість новостворених робочих місць (розмежовані за статтю дані)
Кількість малих та середніх підприємств на 10 тис. осіб населення
Кількість проведених заходів з питань підприємництва
Кількість реалізованих інвестиційних проектів
Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку громади на душу населення
.
Обсяг реалізованої промислової продукції на душу населення
.
Обсяг залучених коштів МТД
.
Стратегічний напрям В
Економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів
.
Економія енергетичних ресурсів в результаті впровадження енергоефективних
0.
заходів
Обсяги коштів МТД, кредитів, інвестиційних ресурсів фінансових установ в проекти
1.
енергоефективності, залучені громадою
Обсяги коштів залучених населенням в рамках «теплих кредитів»
2.
Зменшення / збільшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря
3.
стаціонарними та пересувними джерелами забруднення
Кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти (розмежовані за статтю
4.
дані)
Стратегічний напрям C
Кількість жінок залучено до роботи в ОМС
5.
Зростання надання адміністративних послуг
6.
Кількість проведених семінарів, тренінгів
7.
Кількість дітей залучено до Центрів розвитку дитини
8.
Кількість населення користуються послугами бібліотеки
9.
Кількість молоді залучено до самоуправління
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0.
Кількість реалізовано молодіжних проектів
1.
Стратегічний напрям D
Кількість створено нових місць відпочинку
2.
Кількість спортивних споруд та об'єктів введених в експлуатацію
3.
Кількість розроблених туристичних маршрутів
4.
5.

Кількість відвідувачів / туристів з інших регіонів України (розмежовані за статтю
дані)
Кількість подій (фестивалів, конференцій, святкувань) на рік

6.
Кількість громадян, охоплених спортивними секціями (розмежовані за статтю дані)
7.
8.
9.

Кількість змагань усіх рівнів, в яких взяли участь вихованці спортивних секцій
громади
Кількість конкурсів, фестивалів усіх рівнів, в яких взяли участь вихованці творчих
колективів громади
Кількість створених інфраструктурних об’єктів для відвідування туристів

0.
Виконуюча обов’язки міського голови
секретар ради

К.І. Чорненька
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