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1. Вступ 
 

Сучасна світова конкуренція та глобальні виклики щодо браку природних, фінансових, 
людських ресурсів спонукають громади міст України шукати нові інструменти для розвитку, 
використовувати власні переваги та можливості для отримання кращого доступу до ресурсів. 

Саме тому, з метою зменшення вразливості економіки міста до коливань міжнародних 
фінансових ринків та залежності від зовнішнього кредитування, все більше набирає ваги 
тенденція до ефективного використання власних ресурсів, творення власної територіальної 
згуртованості, базуючись на партнерстві влади, громади та бізнесу. 

Зміна підходів до місцевого економічного розвитку  відбувається не тільки в Європі, але 
й в Україні  і полягає у посиленні ролі громад, органів місцевого самоврядування у власному 
стратегічному плануванні та власному розвитку. 

Планування місцевого економічного розвитку на середньострокову перспективу, яке є 
результатом роботи різних суб‘єктів громади: від виконкому до представників крупних 
роботодавців міста, дрібного бізнесу, асоціацій підприємців, громадськості та науковців, має 
стати основою для міських програм розвитку. 

Таким головним планувальним документом міста Обухів визначається «Стратегічний 
план економічного розвитку міста Обухів до 2020 року». 

Заходи з розробки Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухів до 2020 
року (далі Стратегічний план) було реалізовано відповідно до Стратегії сталого розвитку 
«Україна - 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015, 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про стимулювання розвитку 
регіонів», «Про засади державної регіональної політики», «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,  «Про державні цільові 
програми», «Про інвестиційну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 
Україні», «Про режим іноземного інвестування», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Державної стратегії 
регіонального розвитку України на період до 2020 року,  Стратегії розвитку Київської області 
на період до 2020 року та спираючись на інші законодавчі та нормативні акти України. При 
розробці Стратегічного плану було враховано також політичні рішення Уряду щодо 
реформування регіонального розвитку. 

Необхідність підготовки та затвердження Стратегічного плану викликана зміною 
соціально-економічної ситуації, як в Україні, так і в області, ухваленням змін до бюджетного та 
податкового законодавства, яким визначено нові підходи до фінансування проектів та програм 
регіонального розвитку. 

Мета Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухів до 2020 року полягає у 
вирішенні спільних проблем мешканців громади та реалізації спільних завдань щодо 
економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, 
якості життя у місті через ефективне використання  ресурсів та реалізацію спільних інтересів 
влади, громади та бізнесу. 

Стратегічний план спрямовано на місцевий економічний розвиток як процес 
стратегічного партнерства, який допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої 
економіки через стимулювання інвестицій у нові і існуючі підприємства з високим потенціалом 
до зростання та створення умов для цього розвитку на тривалий період. Економічний розвиток 
спрямований на виробництво найбільшої кількості благ та створення максимальної кількості 
робочих місць за рахунок реалізації переваг конкурентоспроможності, яка полягає у 
динамічному і більш стабільному розвитку громади у порівнянні з іншими містами та 
регіонами, а також у розвитку місцевих приватних компаній, що перемагають своїх конкурентів 
з інших регіонів (зі збуту, експорту, продуктивності, доходах). Ці процеси можливі тільки при 
наявності сприятливого бізнес-середовища та активної інвестиційної політики місцевої влади. 
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Стратегічний план ставить перед громадою амбітну мету – перетворити Обухів на 

комфортне для проживання місто, де створено рівні умови для всебічного та гармонійного 
розвитку людини, місто з наданням якісних адміністративних послуг, місто із унікальною 
історико-культурною спадщиною та національними традиціями українського народу.  

Саме людина стає центром та пріоритетом економічного розвитку громади міста Обухів 
на тривалу перспективу. 

Обґрунтування положень Стратегічного плану здійснено на основі результатів 
статистичних показників по Україні, Київській області, Обухівського району, місту та 
аналітичної і оперативної інформації управлінь та відділів міськвиконкому, 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 міського голови Олександра Левченка від 24 листопада 2014 року        
№ 318 з метою розробки Стратегічного плану було затверджено склад Комітету зі стратегічного 
планування (далі Комітет) із числа  керівників міста, депутатів, фахівців управлінь та відділів 
міськвиконкому, керівників підприємств та установ, підприємців, представників громадських 
асоціацій, науковців, освітян, незалежних експертів. 

Розробка Стратегічного плану стала важливим інструментом налагодження партнерства 
між широким колом підприємств, установ та організацій, щоб сам  документ став надбанням 
усіх зацікавлених сторін, аби згодом було забезпечено суспільну підтримку реалізації заходів та 
проектів з Плану реалізації Стратегічного плану. 

Підготовче засідання Комітету відбулося 04 грудня 2014 року, на якому його члени  
ознайомилися з методологією процесу розробки Стратегічного плану, обговорили та 
затвердили робочий план на весь період роботи, визначили обсяги необхідної інформації та її 
джерела для розробки Профілю громади, а також обговорили методологію проведення 
опитування керівників підприємств та підприємців міста. 

У процесі розробки Стратегічного плану спеціаліст Центру сприяння розвитку міст 
Асоціації міст України Наталія Бойко здійснювала методичне забезпечення, експертний аналіз 
даних і результатів досліджень, отриманих під час здійснення процесу планування, 
забезпечувала надання консультаційних послуг з питань, які належать до усіх аспектів 
стратегічного планування. 

2. Методологія 
 

Економічний розвиток включає стратегії та програми, здійснення яких дозволяє громаді 
пристосуватися до економічних змін шляхом поліпшення свого конкурентного положення з 
огляду на вирішальні фактори виробництва: людські ресурси, інформацію та технології, капітал 
та інфраструктуру. 

Стратегічне планування – системний шлях до управління змінами й досягнення 
консенсусу в громаді, а також створення спільного бачення економічного майбутнього 
розвитку громади, творчий процес визначення проблем та погодження реалістичних цілей, 
завдань і проектів, здійснення яких вирішить ці проблеми. Стратегічне планування є також 
потужним інструментом об‘єднання лідерів бізнесу та посадовців місцевої влади для створення 
публічно-приватних партнерств, що має позитивний вплив на місцевий діловий клімат та 
конкурентне становище громади, а також на вирішення інших питань, пов’язаних з рівнем 
життя всіх громадян. 

Модель Стратегічного плану підбирається й виходить з потреб територіальної громади 
міста. 

Стратегічний документ включає комплексну систему завдань, які базуються на 
розумінні поточної ситуації та рівня розвитку міста, забезпечують досягнення стратегічного 
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бачення та місії і гармонійно поєднують інноваційну промисловість,  високу якість людського 
капіталу та безпечне довкілля. 

 
Етапи розробки Стратегічного плану економічного розвитку міста: 
 
1. Організація роботи 

Комітет зі стратегічного планування – колектив осіб, який створюється для роботи над 
Стратегічним планом. Саме на засіданнях Комітету презентуються, обговорюються усі напрями 
роботи та ухвалюються відповідні рішення. 

Завданнями Комітету є: 

 здійснення стратегічного аналізу внутрішнього потенціалу та зовнішнього середовища; 

 проведення експертного опитування бізнесу; 

 формування бачення майбутнього міста та пріоритетів його розвитку; 

 формування ієрархії цілей головних напрямів (стратегічні, операційні цілі); 

 формування плану дій для реалізації стратегічного плану (завдання в рамках системи 
цілей, проекти); 

 формування механізму управління стратегічним планом; 

 ухвалення проекту стратегічного плану; 

 промоція (популяризація) процесу стратегічного планування серед громади та у 
зовнішньому середовищі; 

 презентація та сприяння схваленню проекту стратегічного плану депутатськими комісіями 
та громадськістю (громадські слухання); 

 сприяння затвердженню стратегічного плану міською радою. 
 
2. Проведення аналізу 

Відправним пунктом процесу розробки Стратегічного плану є інвентаризація 
статистичних даних. Стратегічний аналіз є чимось більшим від розгляду статистичних 
показників, оскільки передбачає також оцінку структурних, політичних, економічних та 
соціальних умов. У цьому сенсі кількісно-емпіричний аспект має тісний зв’язок із якісними 
аспектами. 

Принципи й методики забезпечення громади регіональними та місцевими даними мають 
бути доступними для задоволення потреб громад у одержанні достатніх знань щодо самих себе, 
щоб робити реалістичні й достовірні висновки щодо свого економічного сьогодення й 
майбутнього. 

Аналітично-описова частина (Економічний профіль громади; Стратегічний аналіз; 
Паспорт громади, тощо) розміщується у Додатку до Стратегічного плану. Для аналізу було 
використано стійкі тенденції (динаміка показників не менше ніж за 5 років). 
 
3. Визначення Місії, Бачення, стратегічних напрямів розвитку 

Комітет  починає роботу з визначення Місії та Бачення розвитку міста - бажаного стану 
територіальної громади або соціально-економічної системи у майбутньому, яке може бути 
означено конкретною датою. Коректне формулювання Бачення з точним зазначенням 
складових загальної мети розвитку є дуже важливим для успішного впровадження, подальшого 
моніторингу та оцінки виконання Стратегічного плану. Декларуючи Місію, громада міста 
самовизначається: «Хто ми є і що ми робимо». 

Стратегічне Бачення та місія відображають те, куди громада має прийти в результаті 
реалізації Стратегічного плану та показують конкретний результат, який громада бажає досягти 
у майбутньому. 
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Наступним етапом є аналіз потенціалу міста шляхом проведення SWOT-аналізу. SWOT-

аналіз - це аналіз внутрішніх чинників, що впливають та формують специфіку економічних 
процесів у місті, та аналіз зовнішніх чинників (оцінка основних загроз і можливостей), що 
визначаються впливом зовнішнього до міста середовища. SWOT-аналіз може проводитися як в 
цілому по місту так і у розрізі визначених пріоритетних напрямків розвитку і в розрізі 
відібраних галузей. 

Під час засідань Комітету проводився мозковий штурм, зосереджений на визначенні 
синергетичної взаємодії чинників у рамках кожного з елементів SWOT-аналізу, що мав на меті 
визначення стратегічної орієнтації, порівняльних переваг і забезпечення можливості управління 
ризиком. 

Зовнішній та внутрішній аналізи забезпечують визначення основних проблем 
економічного розвитку міста і разом з даними Профілю громади міста та результатами 
опитування підприємців слугують для формулювання стратегічних напрямів та цілей його 
розвитку на певний період часу. 

Стратегічні напрями вказують на шляхи досягнення саме стратегічного Бачення та 
визначаються Комітетом на підставі зібраних даних Профілю громади, проведених досліджень 
середовища та основних характеристик розвитку міста. 
 
4. Розробка планів дій 

На цьому етапі розробляються стратегічні (загальні) цілі, на основі яких потім 
формулюються цілі нижчого порядку - оперативні цілі та проекти. Після того як стратегічні й 
оперативні цілі встановлено, члени Комітету узгоджують конкретні заходи, які мають бути 
вжиті для досягнення загальних і конкретних цілей. Завдання передбачають визначення 
відповідальних за їх виконання, встановлення термінів виконання та визначення необхідних 
ресурсів. План дій розробляється за кожним стратегічним напрямом і представляє собою 
«дерево цілей». Він формується виходячи з принципу «від загального до конкретного» та несе в 
собі високу ступінь деталізації. 

 

Схема побудови «дерева цілей» 

 

 

До Стратегічного плану  включаються оперативні цілі – проекти, які  націлено на 
об’єднання зусиль влади, громади та бізнесу, а також ефективне використання ресурсів з метою 
вирішення проблем місцевого економічного розвитку. До кожного проекту розробляються 
проектні листки. 

 

Стратегічне Бачення 
Місія 

Стратегічний 
напрям A 

Стратегічний 
напрям B 

Стратегічний напрям С 

Стратегічна ціль A.1. 

Проект A.1.1.1. Проект B.1.1.1. Проект С.1.1.1. 

Стратегічна ціль В.1. Стратегічна ціль С.1. 

Оперативна ціль A.1.1. Оперативна ціль В.1.1. Оперативна ціль С.1.1. 
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5. Громадське обговорення та ухвалення стратегії 

Розробивши Стратегічний план включно з Планом моніторингу її виконання, Комітет зі 
стратегічного планування ініціює проведення громадських слухань (або використовуються інші 
форми громадського обговорення, ефективні для територіальної громади). Після проведення 
громадського обговорення, допрацьований проект Стратегічного плану подається на розгляд і 
ухвалення міській раді в якості політики місцевого економічного розвитку міста. 

 

6. Моніторинг та впровадження 
Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегічного плану, 

необхідно створити систему моніторингу його впровадження. Така система має включати 
Орган з моніторингу (створюється з врахуванням особливостей територіальної громади), 
Документ (Положення) про систему моніторингу виконання Стратегічного плану. У 
стратегічному документі має бути окремий розділ з описанням системи моніторингу її 
впровадження. 

 
Розробка Стратегічного плану базувалася на основних принципах:  

 
Партнерство Стратегічне планування передбачало проведення різних 

консультацій, спрямованих на розбудову консенсусу, а також на 
обґрунтовані очікування громади від владних структур. До участі в 
ухваленні рішень і розробці стратегічних цілей було запрошено всі 
зацікавлені сторони — представників влади, наукових установ, 
асоціацій підприємців, підприємств та громадянського суспільства. 

Життєздатність Забезпечення розвитку порівняльних переваг, визначених за 
результатами SWOT-аналізу (розбудова можливостей, котрі 
послаблюють гостроту вад і проблем). Крім того, для виявлення 
синергії між вадами та загрозами, яка загрожує життєздатності (для 
ризик-менеджменту), застосовується матриця слабких сторін та 
загроз. 

Інтеграція Інтеграція забезпечується шляхом активної участі всіх зацікавлених 
сторін міста. Інтеграція як багатомірний план розвитку пріоритетних 
секторів і напрямків діяльності забезпечує усунення конфліктів та 
негативних впливів, а також забезпечує зосередження на сумісності 
та синергії заходів. 

Інновація Застосовується як принцип у процесі ідентифікації проектів, і 
стосується, головним чином, запропонованого підходу та 
якнайефективнішого використання наявних ресурсів. 

Інституційна 
пам'ять 

Базується на результатах, досягнутих при розробці попередніх 
стратегічних документів, зокрема Стратегічного плану економічного 
розвитку міста Обухів на період до 2015 року. 

Субсидіарність Визначення стратегічних заходів, починаючи з найнижчого рівня (на 
основі потреб місцевих громад), здійснювалось із використанням 
ресурсів регіонального розвитку. 

 
В цілому, Стратегічний план є основою для його впровадження через проекти місцевого 

розвитку, а також базисом ухвалення управлінських та бюджетних рішень у сфері розвитку 
міста. 
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3. Опис процесу робіт 
 

На першій стадії робіт зі стратегічного планування було здійснено аналіз існуючої 
ситуації в економіці міста. Фахівці міськвиконкому за підтримки консультанта Асоціації міст 
України підготували Профіль громади міста, який містить демографічну інформацію про 
місцеве населення, інформацію про місцеву економічну базу, комунальну та технічну 
інфраструктуру, стан довкілля та умови життя, тощо. Інформація до цього документу була 
надана управліннями та відділами виконкому, управлінням статистики та іншими установами. 

 

Презентація Профілю громади міста Обухів відбулася під час засідання Комітету зі 
стратегічного планування 21 січня 2015 року. На цьому ж засіданні було презентовано Звіт за 
результатами опитування думки підприємців міста. 

Аналіз зібраної інформації дозволив членам Комітету визначити стратегічні напрями, на 
яких повинен бути сфокусований  Стратегічний план економічного розвитку міста Обухів, а 
саме:  

А. Розвиток бізнесу; 

В. Залучення інвестицій;  

С. Якість життя 
На цьому засіданні членами Комітету було обговорено також проект стратегічного 

Бачення – того, яким має бути місто в майбутньому та прийнято рішення щодо актуалізації його 
формулювання. 

Обговорено та затверджено також Місію міста, що відображає спільні наміри та дії 
влади, громади та бізнесу міста на сплановане майбутнє як для досягнення Бачення так і для 
наступної співпраці з економічного розвитку з сусідніми територіальними громадами та 
містоутворюючими підприємствами. 

На черговому засіданні Комітету 21 січня 2015 року було проведено загальний SWOT-
аналіз міста з врахуванням даних Профілю громади та результатів опитування, а також було 
проведено SWOT-аналіз за стратегічними напрямами. Проаналізовано сильні та слабкі сторони 
міста (аналіз внутрішніх чинників), а також можливості і загрози (зовнішні чинники). 

Проведений SWOT-аналіз надав можливості на черговому засіданні Комітету яке 
відбулося 11 лютого 2014 року, розпочати процес обговорення Плану дій по кожному із трьох 
стратегічних напрямів і досягнення консенсусу усіма членами Комітету щодо кроків, які має 
зробити місцева влада, підприємства та інші партнери, щоб досягти покращень у цих 

Аналіз Планування 

Профіль 

Опитування 

Бачення, Місія 

SWOT 

Стратегічні напрямки 

Плани дій 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

Проекти 

Впровадження 

Громадське обговорення 

Затвердження міською радою 

Комітет з моніторингу 

Перегляд та коригування 

Оцінка 
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напрямках. До участі у обговоренні залучались спеціалісти, які забезпечували наявність 
необхідного досвіду і спеціальних знань. 

Обговорення Планів дій стосувалося стратегічних та оперативних цілей і завдань, 
спрямованих на вирішення проблем з кожного стратегічного напряму. Саме Плани дій стали 
основою Стратегічного плану економічного розвитку міста. 

На засіданні Комітету, яке проходило 24 березня  2015 року, відбувся розгляд проектів 
Планів дій по кожному зі стратегічних напрямів та розпочалася роботу із розробки проектних 
листків для кожної оперативної цілі. 

28 квітня 2015 року члени Комітету  ознайомилися із проектом актуалізованого 
Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухів до 2020 року, внесли остаточні 
корективи, пропозиції та доповнення та прийняли рішення про передачу проекту Стратегічного 
плану до розгляду та затвердження на сесії Обухівської міської ради.  

Головні висновки з процесу Стратегічного планування у місті: 

 Стратегічний план є результатом роботи представників трьох секторів громади -  місцевої 
влади, бізнесу, неурядових громадських організацій, що дозволило отримати достатньо 
пропозицій щодо планів дій та завдань від усіх зацікавлених сторін для забезпечення 
сприйняття мешканцями міста рішень, які прийматимуться в процесі затвердження та 
реалізації стратегії 

 Стратегічний план визначив конкурентні переваги міста, де існують ресурси, які при 
належній організації та об’єднанні зусиль, можна використовувати для вирішення 
найбільших проблем місцевого економічного розвитку. Тому стратегічний документ 
зосереджено на напрямках, які нададуть для економічного розвитку найбільші шанси в 
майбутньому 

 Питання інфраструктури, розвитку місцевих підприємств, залучення інвестицій і 
забезпечення гідної якості життя взаємопов'язані, тому успішна робота над ними можлива 
лише за умови сприйняття їх як цілісної системи. Поліпшення в одному з питань сприятиме 
поліпшенню в інших 

 Стратегічний план пов’язаний із іншими документами стратегічного характеру і 
довгостроковими та середньостроковими програмами, які вже прийняті міською радою і 
виконуються її виконавчим комітетом 

 Стратегічне планування - це не одноразова подія, з певним початком і кінцем, навпаки,  це 
ефективний інструмент менеджменту і нескінченний процес, який повинен тривати 
безперервно, бо зовнішні і внутрішні чинники постійно змінюються. Спираючись на це його 
потрібно постійно коригувати 

 

4. Коротка характеристика міста 
 

Місто Обухів розташоване у центральній частині України - 45 км автошляхом на південь 
від міста Києва (залізницею – 35 км) і належить до групи інвестиційно-привабливих міст 
України. Найближча залізнична станція -  Трипілля-Дніпровське (відстань 10 км). 

Місто Обухів – є адміністративним і промисловим центром, який отримав статус міста 
згідно Указу Президії Верховної Ради Української РСР № 5316- IX від 19 листопада 1979 року. 
Цим Указом селище міського типу Обухів було віднесено до категорії міст районного 
підпорядкування. Постановою Верховної Ради України № 2488 – VI від 10 липня 2010 року 
місто Обухів віднесено до категорії міст обласного значення.  

Обухів займає територію площею 24,2 км2, що складає 0,004 відсотків від загальної 
площі країни.  
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Кількість населення міста становить 33637 мешканців (станом на 01.01.2014 року), що 

складає 0,074 відсотків від загальної чисельності населення країни. Густота населення досить 
висока у порівнянні із районними, обласними та загальноукраїнськими показниками і становить 
1389,9 осіб на 1 км2. 

На даний час місту Обухову адміністративно підпорядковані села: Таценки і Ленди. 

У 1590 року місто набуло назви – Обухів, колишня назва  міста - Лукавиця  (1362 рік). 
Історична дата утворення міста - 15 грудня 1966 року.   

Сучасний Обухів – місто обласного значення із стабільним соціальним та економічним 
розвитком, потужною промисловістю, будівельною і  транспортною базою, житлово-
комунальним господарством, фінансово-кредитними установами, розвинутою мережею 
підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування.  

Місто має потужний промисловий потенціал. Він характеризується високим рівнем 
розвитку целюлозно-паперового виробництва, хімічної та нафтохімічної промисловості, 
виробництва інших неметалевих мінеральних виробів. Найбільші обсяги реалізації продукції 
має целюлозно-паперове виробництво, яке представлено ПАТ «Київський картонно-паперовий 
комбінат». В місті діють 21 промислових підприємств за 8 основними галузями економічної 
діяльності. Основні обсяги іноземних інвестицій, які надходять у місто за географією - із Росії, 
Німеччини, Кіпра, Панами. 

У місті стабільно розвивається малий та середній бізнес. Спостерігається стійка 
тенденція зростання кількості малих підприємств на 10000 населення, а також середньорічної 
кількості найманих працівників (осіб) у секторі малих підприємств. Розвиток малого та 
середнього бізнесу впливає на зростання надходжень до міського бюджету. 

На території міста функціонують 6 дитячих дошкільних закладів,  5 загальноосвітніх 
шкіл, дитяча школа мистецтв, 5 бібліотек, 2 музеї, 4 заклади культури, районна лікарня, 
медична амбулаторія, заклади ресторанного типу, 4 православні церкви, 1 костел, 1 монастир та 
6 релігійних конфесій,  2 телестудії, 2 спортивних комплекси, 3 стадіони (центральний на 2000 
місць). 

У місті створені та функціонують сучасні засоби зв’язку, місцеве телебачення, кабельне 
телебачення.  

До сьогодні Обухів не втратив слави міста творчих майстровитих людей. Про це свідчать 
не тільки видатні імена поета Андрія Малишка і художника Георгія Киянченка, заслуженого 
майстра народної творчості України Галини Кучер і художниці Параски Коломийко, а й 
династій гончарів – таких як Хабрики, Висоти, цілої когорти теперішніх майстрів різних 
жанрів.  

Місто Обухів має свою символіку – герб, прапор і гімн, які були затверджені рішенням 
Обухівської міської ради від 18 травня 2000 року  № 118-13- III. 

Місто Обухів є членом Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 
«Асоціація міст України» з 1998 року.      

 

5.  Результати SWOT-аналізу розвитку міста 
 

Засідання Комітету зі стратегічного планування для проведення аналізу внутрішніх і 
зовнішніх чинників відбулося 20 січня 2014 року.  Проаналізувавши статистичну інформацію, 
зібрану в Профілі громади, а також спираючись на результати опитування думки підприємців, 
члени Комітету визначили сильні та слабкі сторони, можливості та загрози для міста, провели 
загальний SWOT-аналіз міста, а також SWOT-аналіз за визначеними пріоритетними 
напрямками розвитку. SWOT-аналіз став підставою для підготовки реалістичних планів дій, які 
повинні допомогти громаді міста максимально скористатися існуючими порівняльними 
перевагами та мінімізувати ризики. 
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 Аналіз внутрішніх факторів та використання потенціалу міста (слабкі та сильні сторони) 
було проведено на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 1186 від 16 листопада 
2011 року за наступними категоріями: 

 Природно-ресурсний потенціал; 

 Економічний потенціал; 

 Науково – технічний потенціалі; 

 Стан навколишнього природного середовища; 

 Трудовий потенціал; 

 Рекреаційний потенціал; 

 Рівень природо-технічної безпеки; 

 Просторово-економічний потенціал; 

 Людський потенціал; 

 Розвиток інфраструктури 

Аналіз співвідношення потенціалу міста із зовнішнім середовищем (можливості та 
загрози) було проаналізовано за наступники категоріями: 

 Зовнішньоекономічна та зовнішньополітична ситуація; 

 Макроекономічна ситуація; 

 Геоекономічне та геополітичне положення; 

 Демографічна та соціальна ситуація 

 

Загальний SWOT–аналіз розвитку міста 

Аналіз внутрішніх чинників (сильних і слабких сторін) 

Природно-ресурсний потенціал 
Сильні 
сторони 

 Сприятливі природні та кліматичні умови міста; 
  Значні поклади корисних копалин для виробництва будівельних матеріалів (глини, пісок); 
  Наявність великої кількості річок і озер, лісів поблизу міста; 
  Наявність привабливих рекреаційних ресурсів на території району; 
  Значна кількість об’єктів природо-заповідного фонду у районі; 

Слабкі 
сторони 

 Обмежені ресурси землі для розширення виробництва та ведення бізнесу; 
 Відсутність рекреаційних ресурсів у місті; 

Економічний потенціал 
Сильні 
сторони 

 Диверсифікована економіка міста; 
 Велика кількість потужних промислових підприємств; 
 Наявність підприємств із іноземним капіталом; 
 Стабільна галузь будівництва та виробництва будівельних матеріалів; 
 Позитивні демографічні тенденції міста; 
 Високий відсоток безробітних із повною вищою освітою;  
 Інтеграційні взаємозв’язки з Києвом, який є суттєвим ринком збуту товарів і послуг; 
 Динамічне зростання сектору малих і середніх підприємств; 
 Наявність ринків збуту товарів і послуг та постачальників компонентів для невеликих 
підприємств; 
 Розвинута  мережа фінансових установ; 
 Добре розвинута інженерно-транспортна інфраструктура; 
 Наявність сучасних комунікаційних систем і мереж (Інтернет, зв’язок). 

Слабкі 
сторони 

 Низька експортна орієнтація місцевої економіки; 
 Низький рівень інвестицій у місцеву економіку; 
 Недостатній досвід міжнародної інвестиційної діяльності; 
 Високий ступінь зносу основних виробничих фондів і застарілі засоби виробництва; 
 Відсутні якісно підготовлені інвестиційні продукти (земельні ділянки, об’єкти нерухомості); 
 Не сформована база інвестиційних пропозицій («браунфілди», «грінфілди», об’єкти 
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нерухомості); 
 Низький рівень територіального маркетингу міста (промоція міста); 
 Недостатність фінансових ресурсів місцевого бізнесу для здійснення інвестицій; 
 Недостатній рівень розвитку інституційної інфраструктури підприємницької діяльності 
(бізнес-центри, бізнес-інкубатори, АРР); 
 Слабкі коопераційні та кластерні зв’язки підприємств малого і великого бізнесу; 
 Обмеженість земельних ресурсів міста та вільних площ; 
 Планова інвестиційна діяльність міста направлена тільки на об'єкти соціальної та житлово-
комунальної інфраструктури; 

Науково-технічний потенціал 
Сильні 
сторони 

 Високий освітній рівень населення; 
 Застосування інноваційних методів управління великими підприємствами; 
 Наявність в структурі великих підприємств лабораторій, дослідницьких відділів; 
 Наявність всіх складових науково-виробничого циклу (від розробки нових видів продукції до 
впровадження у виробництво); 
 Проведення наукових досліджень в сфері розробки нових видів будівельних матеріалів; 
 Наявність сучасних комунікаційних систем і мереж (Інтернет, зв’язок). 

Слабкі 
сторони 

 Застарілі технології виробництва та обладнання, висока енергоємність та матеріалоємність 
виробничої діяльності; 
 Відсутність наукових та науково-дослідних установ; 
 Недостатній рівень інноваційної активності підприємств; 
 Низький рівень впровадження інформаційних технологій підприємствами та установами; 
 Наукові розробки та інноваційні технології недостатньо втілюються бізнесом; 
 Слабко впроваджуються ІТ-технології в систему управління, у тому числі технологічними 
процесами; 
 Відсутність координації взаємодії науки, бізнесу та освіти. 

Стан навколишнього природного середовища та рівень природно-технічної безпеки 
Сильні 
сторони 

 Функціонування посту спостереження за станом  забруднення  атмосферного повітря 
Центральної геофізичної обсерваторії Міністерства надзвичайних ситуацій України; 
 Поступове переоснащення та втілення підприємствами сучасного обладнання та технологій, 
які зменшують шкідливі викиди, вплив на природне середовище; 
 Запровадження енергозберігаючих заходів в систему житлово-комунального господарства, 
бюджетну сферу; 
 Наявність значної кількості зелених насаджень; 
 Радіологічний фон в нормі; 
 У місті запроваджується  роздільний збір побутових відходів, з метою виділення компонентів 
відходів, як вторинної сировини;  

Слабкі 
сторони 

 Діяльність підприємств призводить до забруднення навколишнього середовища; 
 Погіршується стан екології регіону, забруднення атмосфери викидами Трипільської ТЕС; 
 Значне перевищення нормативів забруднення повітряного басейну (пересувними і 
стаціонарними джерелами); 
 Відсутність належних природоохоронних систем (очисних споруд, оборотних систем 
водозабезпечення), низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об’єктів; 
 Застарілі мережі водопостачання та водовідведення; 
 Відсутність достатнього фінансування екологічних проектів та програм; 
 Наявність стихійних звалищ твердих побутових відходів; 
 Незадовільний стан збирання і вивезення ТПВ 

Людський та трудовий потенціал 
Сильні 
сторони 

 Позитивні демографічні тенденції у місті; 
 Позитивна тенденція збільшення категорії працездатного населення; 
 Позитивне сальдо внутрішньорегіональної міграції; 
 Високий рівень освіти трудових ресурсів міста; 
 Висока підприємницька активність населення, збільшення кількості СПД; 
 Тенденція зменшення відсотку зареєстрованих безробітних станом на кінець року; 
 Відсутність етнічних та релігійних конфліктів; 
 Тенденція збільшення середнього розміру допомоги по безробіттю ; 

Слабкі 
сторони 

  «Старіння» населення; 
 Збільшення відсотку безробітних із повною загальною середньою та повною вищою освітою; 
 Відтік трудових ресурсів до міста Києва; 
 Наявність дефіциту кадрів на підприємствах міста; 
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 Відсутність програм навчання для підприємців; 

Рекреаційний потенціал 
Сильні 
сторони 

 Наявність рекреаційних зон, придатних для відпочинку у районі; 
 Наявність готелів для розміщення туристів та гостей; 
 Розроблена та затверджена символіка міста для розробки промоційних продуктів; 

Слабкі 
сторони 

 Відсутність облаштованих для відпочинку та розваг рекреаційних зон; 
 Недостатня кількість та рівень якості готельних послуг; 
 Не розвинута мережа закладів розваг; 
 Нестача закладів, що надають послуги з проживання (у т.ч. готельних номерів); 

Просторово-економічний потенціал 
Сильні 
сторони 

 Вигідне географічне і транспортне положення; 
 Достатньо розвинута транспортна інфраструктура; 
 Наявність аеродрому у с. Долина (для легкомоторної авіації); 
 Близькість  залізничної станції; 
 Наявність автошляху Київ-Дніпропетровськ та водних шляхів. 

Слабкі 
сторони 

 Необхідність оновлення Генерального плану міста та містобудівної документації; 
 Незадовільний стан транспортної мережі; 
 Слабкий рівень розвитку рекреаційної та туристичної спроможності; 
 Відсутність геоінформаційної системи міста; 

Розвиток інфраструктури 
Сильні 
сторони 

 Місто має розвинуту транспортну мережу та дороги з твердим покриттям; 
 Розвинута інфраструктура електро-, газо-, водо-, теплопостачання; 
 Розвивається сфера послуг з перевезень пасажирів між містами та сільськими населеними 
пунктами, маршрутного таксі та вантажних перевезень; 
 Високий рівень охоплення мешканців міст послугами ЖКГ; 
 Активна робота місцевої влади зі сприяння створенню ОСББ; 
 Наявність розгалуженої мережі водогінних, каналізаційних та теплових мереж; 
 Розвинута система медичних закладів та установ соціального захисту; 
 Наявність культурних, спортивних та навчальних закладів; 
 Запровадження енергозберігаючих технологій в систему ЖКГ, соціальну сферу; 
 Функціонує інженерна та технічна інфраструктура; 
 Наявність інфраструктури дошкільної та середньої освіти; 
 Збережені та підтримуються заклади культури та спорту; 
 Розвинута мережа телефонного, мобільного та інтернет зв‘язку. 

Слабкі 
сторони 

 Технічний стан більшості будинків, комунальне та технологічне обладнання потребує 
модернізації та ремонту; 
 Сучасний стан фінансування не дозволяє кардинально покращити інженерні мережі; 
 Незадовільний стан збирання і вивезення твердих побутових відходів; 
 Поступове погіршення стану житлово-комунального господарства; 
 Незадовільний стан доріг і шляхопроводів, низькі темпи ремонту; 
 Фізичний знос очисних і каналізаційних споруд та мереж централізованого водопостачання, 
теплових мереж; 
 Низький рівень технічного забезпечення комунальних підприємств; 
 Застарілий житловий фонд, його зношеність, недоступність сучасного житла для більшості 
мешканців, в т.ч. відсутність соціального житла; 
 Мережа лікувальних закладів потребує подальшого розвитку; 
 Кількість дошкільних закладів не задовольняє існуючої потреби; 
 Недостатній кадровий резерв працівників бюджетних установ (вчителі, лікарі, працівники 
культури та спорту) відтік цих кадрів до Києва; 
 Відсутність коштів для впровадження сучасних технологій з енергозбереження; 
 Недостатня мережа спортивних майданчиків та спортивних споруд (тенісні корти, 
волейбольні і баскетбольні майданчики); 
 Незадовільний стан матеріально-технічної бази закладів медицини, освіти, культури та 
спорту. 

Бізнес середовище 
Сильні 
сторони 

 Створені інституції підтримки підприємництва (Асоціація підприємців, Координаційна рада з 
питань розвитку підприємництва); 
 Працює Єдиний дозвільний центр; 
 Політика місцевої влади направлена на підтримку розвиток малого і середнього бізнесу; 
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 Наявність потужних промислових підприємств сприяє розвитку малого і середнього бізнесу; 
 Наявність вільних сегментів для ведення бізнесу. 

Слабкі 
сторони 

 Відсутність інфраструктури підтримки бізнесу; 
 Малий бізнес зорієнтований переважно на діяльність у сфері торгівлі та громадського 
харчування; 
 Прояви бюрократії, необхідність спрощення дозвільних процедур, значна втрата часу на 
оформлення документів дозвільного характеру; 
 Відсутність регіональної Агенції з залучення інвестицій; 
 Відсутній Бізнес-інкубатор, Бізнес-центр, тренінговий центр для підвищення знань 
підприємців, консультування з питань інвестування, організації діяльності малого і середнього 
бізнесу, не розроблені програми навчання для підприємців; 
 Відсутність дешевих фінансово-кредитних ресурсів для бізнесу, фінансової підтримки 
підприємництва з місцевого бюджету; 
 Відсутній досвід з іноземним інвестуванням в «грінфілд, «браунфілд»; 
 Відсутність вільних земельних ділянок з інженерною інфраструктурою в промислових зонах; 
 Недостатній рівень співпраці великого бізнесу з малим та середнім; 
 Відсутня співпраця бізнесу і спеціалізованих учбових закладів щодо підготовки працівників 
необхідних спеціальностей та кваліфікацій; 
 Відсутні спеціалісти з питань підтримки та розширення бізнесу в структурі виконкому 

Аналіз зовнішніх чинників (можливості і загрози) 

Зовнішньоекономічна та зовнішньополітична ситуація 
Можливості  Визначення зрозумілого зовнішньополітичного державного курсу (створення умов для 

зовнішнього інвестора, розвитку українського бізнесу); 
 Інтеграція в ЄС; 
 Поліпшення іміджу України; 
 Проведення реформ; 
 Децентралізація влади; 

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; 
 Корупція у владі; 

Макроекономічна ситуація 
Можливості  Набуття чинності угоди про ЗВТ з ЄС; 

 Розвиток альтернативної енергетики; 
 Нарощування міжнародної  технічної допомоги; 
 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  Висока іноземна конкуренція; 
 Високі процентні ставки при отриманні кредитів; 
 Нестабільність національної валюти та інфляція; 
 Нестабільність політичної ситуації; 
 Інфляційні процеси; 
 Зростання недовіри до державної влади; 
 Збільшення витрат на природоохоронні заходи та заходи з забезпечення техногенної 
безпеки; 
 Нові обмеження та регуляторні документи; 
 Монополізація ринків, відсутність конкуренції; 
 Прискорення економічного розвитку міст-конкурентів; 
 Приток біженців зі сходу; 
 Подальша централізація бюджетних ресурсів; 
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 Припинення постачання газу із Росії; 
 Погіршенні конкурентоздатності товарів на внутрішньому ринку через зростання 
імпорту з ЄС 

Геоекономічне та геополітичне положення 
Можливості  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; 
 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; 
 Підвищення прожиткового рівня та мінімальної заробітної плати; 
 Підвищення рівня медичного обслуговування; 
 Збільшення 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 

 

6. Місія і стратегічне бачення 
Місія міста - це причина появи, основне призначення та сенс його існування, сукупність 

унікальних історичних і сучасних особливостей та конкурентних переваг міста, які у місті вже 
є, та які громада хотіла б зберегти для подальшого розвитку міста, або здобути у свідомому 
процесі розвитку міста. Декларуючи Місію міста, громада самовизначається: «Хто ми є і що ми 
робимо».  

Місія є також інструментом реалізації стратегічного Бачення.  
 

Місія міста  
 

Обухів – мальовнича природна перлина Київщини на схилах Педини, яка 
об'єднала культуру Трипілля, козацького духу та народної майстерності. 
Місто поблизу столиці України з розвинутим промисловим комплексом і 
транспортно-логістичною інфраструктурою. Земля творчої інтелігенції, 

самодостатньої громади та активної молоді. 
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Стратегічне бачення - це спільне, погоджене на основі консенсусу, уявлення жителів 

міста про те, яким місто має виглядати в майбутньому.  
Стратегічне Бачення відображає результат, якого громада прагне досягти в результаті 

реалізації стратегічного плану економічного розвитку. Воно спирається на основні 
характеристики міста та стратегічні напрямки і стає головною ідеєю всього процесу 
стратегічного планування. 
 

Стратегічне бачення міста 
 

ОБУХІВ - ЗЕМЛЯ, ЩО НАМ БОГОМ ДАНА 
Місто ділових людей, з потужним промисловим потенціалом і розвиненою 
інфраструктурою. Привабливе для інвестицій та бізнесу, комфортне для 

життя, відпочинку та активного дозвілля 
 

 

Таким чином, ми бачимо, що місія відображає існуючі конкурентні, історичні переваги 
економічного розвитку та інвестиційної привабливості міста. 

Що суттєво відображають сформульовані стратегічне бачення та місія міста: 

1.Місто прагне і надалі розвивати промисловий комплекс, який має бути 
конкурентоспроможним та позиціонуватиме місто як економічний центр Обухівського району. 

2.Місто прагне забезпечити сталий розвиток через активне залучення інвестицій на 
територію міста, у тому числі сприяти інноваціям, застосуванню сучасних технологій 
виробництва та управління. 

3.Міська влада здійснює заходи, направлені на диверсифікацію економіки, створюючи 
сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу та залучення інвестицій. 

4.Місто впроваджує ефективні інструменти місцевого економічного розвитку, які 
базуються на ефективній співпраці та партнерстві влади, громади та бізнесу. Активно залучає 
до управління містом молодь та розвиває духовний і творчий потенціал населення, спираючись 
на історичні, мистецькі, творчі та сучасні конкурентні переваги міста. 

5.Місто опікується збереженням та розвитком трудових ресурсів у місті. А саме - 
створює комфортні умови для проживання мешканців. 

6.Місто розвиває основу енергетичного та ресурсного забезпечення виробничих 
процесів інвестиційної діяльності. З цією метою розвиває комунальну інфраструктуру на 
підставі впровадження проектів енергоефективності та енергозбереження, підвищує якість 
надання комунальних послуг, сприяє розвитку ринку надавачів житлово-комунальних та 
комунальних послуг, вдосконалює менеджмент житлово-комунального господарства. 

7.Місто, в першу чергу, прагне досягти високих стандартів якості життя в результаті 
підвищення конкурентоспроможності місцевої економіки та збільшення обсягів власних 
доходів місцевого бюджету, які можна спрямовувати на реалізацію міських соціальних 
програм. 

8.Міська влада здійснює заходи, направлені на підвищення соціальних стандартів 
якості життя, як ступінь задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб людини та 
розвиток молодіжного творчого потенціалу.  

Засідання Комітету зі стратегічного планування для остаточного затвердження 
стратегічних напрямів розвитку міста відбулося 21 січня 2015 року. На основі проведеного 
SWOT−аналізу та визначеного стратегічного бачення члени Комітету узгодили стратегічні 
напрями: А. Розвиток бізнесу, В. Залучення інвестицій, С. Якість життя 
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Стратегічний напрям  А. Розвиток бізнесу 
 

Сталий економічний розвиток міста Обухів напряму залежить від виробничої діяльності 
підприємств, які працюють на території міста і представлені традиційними галузями економіки 
Обухівського індустріального центру багатопрофільної економіки, а саме целюлозно-
паперовим виробництвом, хімічною промисловістю, виробництвом інших неметалевих 
мінеральних виробів (виробництво будівельних матеріалів та скловиробів), машинобудування, 
ремонт та монтаж машин і устаткування, харчова промисловість та перероблення 
сільськогосподарських продуктів. 

Провідними підприємствами міста, які мають значну частку у загальному обсязі випуску 
та реалізації промислової продукції є: ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», ТОВ 
«Аерок», ТОВ «Геліком ЛВ», ПАТ «Обухівський молокозавод», ТОВ «Інтерфом», ТОВ 
«Алеана», ТОВ «М-Квадро», ТОВ «Омакс Інтернешнл».  

Незважаючи на ситуацію, яка склалася в державі підприємства міста  продовжують 
працювати в стабільному режимі, впроваджують нові технологічні процеси та нові види 
продукції, зберігають робочі місця,  здійснюють виплати заробітної плати без заборгованостей. 

Продовження роботи підприємств щодо нарощування обсягів промислового 
виробництва та реалізації промислової продукції дасть можливість наповнювати бюджети усіх 
рівнів та вирішувати соціальні питання. З цією метою орган місцевого самоврядування бере 
участь у забезпеченні умов для підвищення рівня конкурентоспроможності промислових 
підприємств шляхом сприяння впровадження нових проектів, спрямованих на реконструкцію і 
технічне переозброєння виробничих потужностей, розширення та започаткування нових 
виробництв з випуску конкурентоспроможної продукції та формування експортного 
потенціалу. 

 В економіці міста намітилась позитивна тенденція реструктуризації та диверсифікації 
економіки. Цей процес характеризується створенням нових приватних середніх та малих 
підприємств з різними видами економічної діяльності. Близьке географічне розташування 
столиці України - міста Києва як великого ринку збуту товарів та послуг позитивно впливає на 
розвиток малих підприємств у секторі харчової промисловості та сільгосппереробці, 
побутового обслуговування та торгівлі, виробництво деревини та виготовлення виробів з 
деревини,  що внесло в економіку міста більше різноманіття виробничих видів діяльності. Малі 
підприємства також представлені легкою промисловістю, сферою будівництва, транспорту, 
обслуговування (ремонт обладнання, постачання комплектуючих, інженерінг, консалтинг, 
проектування, комп’ютерне обслуговування).   

Місцевий бізнес (особливо малий) очікує від органів влади дієвого інформаційного 
обміну та реальної зацікавленості влади покращенням бізнес – клімату.  Сучасний бізнес міста 
потребує спільних з місцевою владою дій щодо розвитку робочої сили, активного залучення 
інвестицій, отримання необхідної інформації щодо ресурсів та можливостей міста, надання 
місцевих податкових стимулів, формування в управлінні міста команди професіоналів з 
економічного розвитку.  

Удосконалення регуляторних процесів, зняття штучних бар’єрів для виходу на ринок 
нових суб’єктів підприємницької діяльності, розширення сучасної інфраструктури підтримки 
підприємництва значно покращить бізнес-клімат у місті. 

За результатами опитування підприємців основну підтримку, яку очікує сьогодні бізнес-
спільнота від органу місцевого самоврядування - це: удосконалення механізму реального 
партнерства між органами місцевого самоврядування та бізнесом; формування розвиненої і 
дієвої, сучасної та інноваційної інфраструктури підтримки підприємництва; забезпечення 
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ефективного функціонування дозвільного центру за принципом організаційної єдності;  
сприяння розвитку мережі фондів підтримки підприємництва, бізнес-центрів, бізнес-
інкубаторів та технопарків, надання методичного забезпечення, сприяння створенню та 
розвитку мережі кредитних спілок в місті, як комплексної та доступної системи небанківських 
фінансових установ для покращення доступу підприємців до мікрокредитів. 

Важливим для підприємництва є також залучати представників підприємницьких 
структур, громадських організацій, наукових установ до розробки та обговорення проектів 
норм активно-правових актів з питань підприємництва; сприяти проведенню семінарів на 
науково-практичних конференцій для працівників підприємницьких структур з метою 
розв’язання законодавчих актів та нормативно - правових документів, що регулюють 
підприємницьку діяльність.  
 Одними із найважливіших факторів, що впливають на розвиток підприємництва, є 
спільні з владою бізнес-проекти, наприклад, у формі державно-приватного партнерства, які б не 
тільки давали можливість отримувати прибуток, але й розвивали інфраструктуру міста. 

Можливість отримання земельних ділянок, доступність будівель, виробничих та офісних 
приміщень також надзвичайно важлива для підтримки малих і середніх підприємств. 
   Важливо, щоб міська влада подбала про отримання бізнесом якісних управлінських 
послуг не тільки у підрозділах виконавчих органів міськради, а й у інших установах та 
організаціях (асоціаціях, бізнес-центрах, бізнес-інкубаторах), що безпосередньо не належать до 
сфери управління виконавчих органів ради. 
 
SWOT− аналіз напряму А. Розвиток бізнесу 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 
• вигідне географічне і транспортне 

положення міста;  
• хороші природні умови міста; 
• стабільна демографічна ситуація;  
• інтеграційні взаємозв’язки з Києвом, 

який є суттєвим ринком збуту товарів і 
послуг;  

• диверсифікована економіка міста;  
• позитивні результати та тенденції 

економічного розвитку останніх років; 
• зростання сектору малих і середніх 

підприємств;  
• наявність розвинутого комплексу 

промислових підприємств; 
• достатньо розвинута фінансова, 

телекомунікаційна, транспортна 
інфраструктура;  

• наявність вільних кваліфікованих 
трудових ресурсів;  

• наявність в місті ринків збуту товарів і 
послуг та постачальників компонентів 
для невеликих підприємств;  

• позитивне ставлення влади до бізнесу; 
 

• не затверджений новий Генеральний план 
міста;  

• близькість до Києва сприяє відтоку робочої 
сили;  

• обмеженість ресурсів землі, нерухомості і 
майна для розвитку бізнесу;  

• відсутність механізму захисту місцевого 
товаровиробника; 

• відсутність інфраструктури підтримки 
бізнесу; 

• прояви бюрократії, необхідність спрощення 
дозвільних процедур, значна втрата часу на 
оформлення документів дозвільного 
характеру; 

• відсутність дешевих фінансово-кредитних 
ресурсів для бізнесу; 

• відсутній досвід з іноземним інвестуванням 
в  «грінфілд», «браунфілд»; 

• відсутня співпраця бізнесу і спеціалізованих 
учбових закладів щодо підготовки 
працівників необхідних спеціальностей та 
кваліфікацій; 

• відсутні спеціалісти з питань підтримки та 
розширення бізнесу в структурі виконкому  
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Можливості Загрози 

• реформа адміністративно – 
територіального устрою України та 
розширення меж міста;  

• судова реформа та кращий правовий 
захист приватної власності; 

• доступ до європейських ринків збуту без 
митниць;  

• державна підтримка щодо покращення 
інфраструктури для бізнесу;  

• участь у програмах ЄС; 
• розширення бізнесу в інших 

адміністративно-територіальних 
одиницях без припинення діяльності на 
території міста;  

• системні дії влади спрямовані на 
підтримку малого та середнього бізнесу;  

• спрощення та покращення послуг з 
дозвільних процедур;  

• проведення політики стосовно розвитку 
центрів підтримки бізнесу;  

• фінансова підтримка підприємств та 
надання їм податкових стимулів;  

• надання професійної допомоги бізнесу у 
залученні інвестицій;  

• розвиток ділового туризму; 
• децентралізація та реформа державного 

управління; 
• дерегуляція та реформа підприємництва; 
• податкова реформа; 
• антикорупційна реформа 
 

• поглиблення міжнародної економічної 
кризи; 

• погіршення загальної економічної ситуації в 
країні;  

• негативні зміни у національному 
законодавстві;  

• подальше підвищення цін на енергоносії; 
• нестабільність національної валюти та 

інфляція; 
• високі процентні ставки при отриманні 

кредитів; 
• нестача кваліфікованої робочої сили; 
• застарілі засоби виробництва; 
• висока іноземна конкуренція; 
• відсутність необхідних реформ в сфері 

регіонального розвитку 
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Стратегічна ціль А.1. Сприяння розвитку Обухівського 
індустріального центру багатопрофільної економки 
 

Забезпечення умов для підвищення рівня конкурентоспроможності промислових 
підприємств шляхом сприяння прискоренню строків реалізації їх проектів, спрямованих на 
реконструкцію і технічне переозброєння виробничих потужностей, розширення та 
започаткування  нових виробництв, шляхом сприяння: 
- розробці та впровадженню високорентабельних інноваційно-інвестиційних проектів; 
- впровадженню ресурсо-, енергозберігаючих технологій; 
- запровадженню механізмів та інструментів державно-приватного та соціально-

корпоративного партнерства у реалізації інноваційних проектів; 
- створенню та функціонуванню інноваційних структур (технопарків, інкубаторів); 
- реорганізації існуючих та створенню нових промислових зон  

Удосконалення механізму реального партнерства між органами місцевого 
самоврядування та бізнесом шляхом налагодження дієвої співпраці з галузевими та 
міжгалузевими асоціаціями роботодавців, продовження роботи у напрямку сприяння співпраці 

СЦ  А.2. 
Покращити 

підприємницький 
клімат 

 

Оперативна ціль А.1.2.  
Реалізація соціально-
корпоративних та публічно-
приватних партнерств та 
проектів 

Оперативна ціль А.1.1.  
Реорганізувати існуючі і 
створити нові промислові 
зони 

Оперативна ціль А.2.1.   
Створення ефективної 
інфраструктури підтримки 
бізнесу та надання послуг  

СЦ А.1. Сприяння 
розвитку 

Обухівського 
індустріального 

центру 
багатопрофільної 

СЦ  А.3. 
Розвиток туризму 

Оперативна ціль А.1.3.  
Створення ефективної 
діалогової платформи влади 
та бізнесу   
 

Оперативна ціль А.2.3.  
Впровадження електронного 
врядування  

Оперативна ціль А.2.2.  
Ефективна діяльність  Центру 
адміністративних послуг 

Оперативна ціль А.2.4.  
Забезпечити якісну охорону 
правопорядку міста через 
створення муніципальної 
міліції  

Оперативна ціль А.3.2.   
Створення фахової 
майстерні народних 
традицій та ремесел 

Оперативна ціль А.3.3.   
Будівництво житлово-
готельного комплексу  
з приміщеннями 
громадського призначення 
 

Оперативна ціль А.3.1.   
Створення інформаційно-
туристичного Центру 
«Обухів запрошує»  
 

Оперативна ціль А.2.5.  
Провести дослідження стану 
місцевого ринку праці і 
створити ефективну систему 
підготовки, перепідготовки та 
закріплення трудових ресурсів 

Стратегічний напрям А. Сталий економічний розвиток та підвищення 
конкурентоспроможності міста 
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державних, громадських, профспілкових та інших організацій, з відповідними міжнародними 
структурами, організація ефективного діалогу між владою та бізнесом.  

 
Оперативна ціль/проект  А.1.1. Реорганізувати існуючі і створити нові промислові зони 
Створення привабливих для бізнесу місць розташування або розширення виробничих 
потужностей шляхом визначення та підготовки земельних ділянок, які можуть бути задіяними у 
виробничій діяльності. Проведення повної інвентаризації землі існуючих промислових зон 
спільно з власниками, використання і реконструкції майнового комплексу діючих та недіючих 
підприємств та об’єктів комунальної власності територіальної громади міста. Створення 
інвестиційних пропозицій щодо промислових зон. Створення реєстрів «грінфілдів» та 
«браунфілдів». Забезпечення розробки необхідної технічної документації на кожну земельну 
ділянку, створення відповідних каталогів інвестиційних пропозицій та організація їх широкого 
оприлюднення. 
Строк виконання: 2015 – 2017 роки 
 
Міська рада/ виконавчий комітет/ земельний відділ/ управління економіки/ керівники 
промислових підприємств 
 
Оперативна ціль/проект  А.1.2. Реалізація соціально-корпоративних партнерств та проектів 
Реалізація спільних інтересів влади та бізнесу в результаті реалізації проектів приватно-
публічного партнерства та соціально-корпоративних програм, залучення додаткових приватних 
коштів в інфраструктуру міста, реалізація енергоефективних проектів. Аналіз напрямків 
перетину спільних інтересів, завдань, ризиків та вигід для громади та бізнесу. Аналіз 
можливостей застосування державно-приватного партнерства для будівництва,  реконструкції 
та подальшого утримання об’єктів соціальної інфраструктури на довгострокову перспективу та 
інших сфер міста. Розробка проектів приватно-публічного партнерства та соціальних проектів. 
Проведення конкурсів, визначення переможців, укладення відповідних угод. 
Строк виконання: 2015 – 2020 роки 
 
Міська рада/ виконавчий комітет/ управління економіки/ відділ  житлово-комунального 
господарства, транспорту та благоустрою/ керівники комунальних  підприємств/приватні 
компанії 
 
Оперативна ціль/проект  А.1.3. Створення ефективної діалогової платформи влади та бізнесу   
Активізація діяльності бізнес – асоціацій (громадських об’єднань роботодавців та  підприємців) 
міста, захист прав та інтересів бізнесу. Розвиток горизонтальних зв’язків між підприємствами 
та підприємцями, організація проведення круглих столів по обговоренню проблемних питань, 
обмін інформацією. Активізація роботи дорадчо-консультативних органів при міському голові, 
визначення напрямків співпраці, підписання угод та меморандумів про співпрацю між міською 
радою та компаніями міста. Визначення спільних напрямків роботи та співпраці між владою та 
бізнесом, підписання відповідних меморандумів про співпрацю та угод. 
Строк виконання: 2015 – 2020 роки 
 
Міська рада/ виконавчий комітет/ управління економіки/ організація роботодавців/ бізнес-
асоціації/приватні компанії/підприємці 

 

Стратегічна ціль А.2. Покращити підприємницький клімат 
Забезпечення стабільних сприятливих умов для функціонування малого і середнього 

бізнесу. 
Формування розвиненої і дієвої, сучасної та інноваційної інфраструктури підтримки 

підприємництва; забезпечення ефективного функціонування Центру адміністративних послуг 
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за принципом організаційної єдності; розвиток мережі фондів підтримки підприємництва, 
бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів та технопарків. Надавати методичне забезпечення, залучати 
представників підприємницьких структур, громадських організацій, наукових установ до 
розробки та обговорення проектів норм активно-правових актів з питань підприємництва; 
сприяти проведенню семінарів на науково-практичних конференцій для працівників 
підприємницьких структур. 

Проведення досліджень ринку праці та проведення підготовки та перепідготовки кадрів 
для забезпечення бізнесу професійним трудовим потенціалом. 

Впровадження електронного урядування в систему управління містом. 
Забезпечити належним чином охорону правопорядку у місті шляхом створення 

муніципальної міліції. 
 

Оперативна ціль/проект  А.2.1. Створення ефективної інфраструктури підтримки бізнесу та 
надання послуг 
Аналіз роботи існуючої інфраструктури підтримки бізнесу та ринку послуг для підприємців 
(консалтингова допомога, тренінгові програми). Створення умов для розширення 
інфраструктури підтримки бізнесу, залучення до міста нових банківських структур, 
інвестиційних та іпотечних фондів. Створення Бізнес-Центру: виділення приміщення, кадрове 
забезпечення, розробка бізнес-плану Центру та створення пакету послуг. Інформаційне 
забезпечення підприємців: створення веб-сайту, спеціалізованих сторінок, методичної 
літератури, забезпечення підприємців інформацією щодо місцевих нормативних актів та 
ресурсів нерухомості. Організація курсів англійської мови. 
Строк виконання: 2015 – 2020 роки 
 
Міська рада/ виконавчий комітет/ управління економіки/ організація роботодавців/ бізнес-
асоціації/приватні компанії/підприємці 

 
Оперативна ціль/проект  А.2.2. Ефективна діяльність Центру адміністративних послуг 

Створення Центру адміністративних послуг з метою поліпшення якості надання 
адміністративних послуг фізичним та юридичним особам міста. Організація надання 
адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів 
звернень. Спрощення процедури та поліпшення якості надання послуг. Розташування центру у 
зручному місці з безперешкодним доступом з боку людей із обмеженими фізичними 
можливостями. Затвердження списку та Порядку надання адміністративних послуг. 
Матеріально-технічне оснащення Центру і створення «зони очікування»: забезпечення 
відвідувачів доступом до Інтернету, платіжними терміналами, телефонним зв'язком, 
безкоштовними бланками і формулярами. Впровадження системної інформаційної компанії про 
роботу Центру. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання 
адміністративних послуг, що надаються через адміністратора. 
Строк виконання: 2015 – 2020 роки 
 
Міський голова/ міська рада/ керівник Центру/реєстратори/ управління економіки/ 
приватні компанії/підприємці 
 
Оперативна ціль/проект  А.2.3. Впровадження електронного врядування в діяльність органу 
місцевого самоврядування 
Організація державного управління, яке сприяє підвищенню  ефективності, відкритості та 
прозорості діяльності міської ради  з використанням інформаційно-телекомунікаційних 
технологій для формування нового типу громади, орієнтованої на задоволення потреб 
мешканців міста. Проведення інвентаризації та систематизації наявних інформаційних ресурсів 
міста, створення відповідного реєстру ресурсів. Створення інтегрованої інформаційно-
аналітичної системи органів місцевого самоврядування. Матеріально-технічне та програмне 
забезпечення виконкому, закупівля комп’ютерного обладнання, ліцензійне програмне 
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забезпечення. Впровадження єдиної системи документообігу органів місцевого 
самоврядування. Впровадження електронно-цифрового підпису в міськвиконкомі та 
підрозділах. Створення локальних баз даних. Впровадження сучасних технологій роботи з 
базами даних. Впровадження каталогу адміністративних та інформаційних  послуг. 
Матеріально-технічне та програмне забезпечення мережі «точок доступу» (Єдине вікно). 
Монтаж локальних мереж, підключення до Інтернету. Організація підготовки та перепідготовки 
персоналу органів місцевого самоврядування (проведення навчання та сертифікації керівників 
та провідних спеціалістів ОМС). 
Строк виконання: 2015 – 2020 роки 
 
Міський голова/ міська рада/ радник міського голови/спеціалізована компанія/ приватні 
компанії/підприємці/громадяни 
 
Оперативна ціль/проект  А.2.4. Забезпечити якісну охорону правопорядку міста через 
створення муніципальної міліції 
Створення муніципальної міліції (поліції) з метою забезпечення якісної охорони правопорядку. 
Матеріально-технічне забезпечення приміщення  та кадровий підбір. Організація належного 
захисту майна, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та фізичних 
осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування. Розвиток та вдосконалення сфери 
надання послуг з охорони власності та громадян. Забезпечення в межах визначених 
законодавством прав членів територіальної громади в сфері благоустрою міста, захисту прав 
споживачів, попередження та запобігання правопорушенням, що посягають на громадський 
порядок і громадську безпеку. Забезпечення супроводу та контролю за дотриманням умов 
видачі та виконання дозволів на: виконання планових та аварійних робіт на території міста у 
зв'язку з будівництвом, реконструкцією та ремонтом інженерних мереж тощо. Здійснення 
контролю за додержанням проектних рішень, вимог Державних будівельних норм та інших 
нормативних документів при виконанні забудовниками будівельних робіт та технічних умов на 
благоустрій тощо. 
Строк виконання: 2016 – 2017 роки 
 
Міський голова/ міська рада/ керівництво муніципальної міліції/ відділ оборонної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами /громадські організації/ громадяни 

 
Оперативна ціль/проект  А.2.5. Провести дослідження стану місцевого ринку праці і створити 
ефективну систему підготовки, перепідготовки та закріплення трудових ресурсів 
Міськрайонний центр зайнятості організовує проведення аналізу ринку робочої сили для 
виявлення потреб у кваліфікованій робочій силі згідно галузей виробництва і діючих 
підприємств, а також аналізу пропозицій ринку праці. На підставі проведеного аналізу 
розробляє комплекс заходів, спрямованих на забезпечення бізнесу необхідними кваліфікаціями 
та спеціальностями робочої сили. Проведення підготовки, перепідготовки, підвищення 
кваліфікації осіб із числа незайнятого населення. Проведення превентивних профорієнтаційних 
заходів для вивільнюваних працівників з метою їх адаптації до умов ринку праці та 
запобіганню безробіття. Проведення «круглих столів» за участю фінансистів, економістів і 
роботодавців з метою сприяння у розробці для кожного підприємства програми закріплення 
висококваліфікованих спеціалістів та методів мотивації, в тому числі відкладеної (страхування 
життя, каси взаємодопомоги, пільгові споживчі кредити тощо). Запровадити систему семінарів-
тренінгів для представників підприємницьких структур з проблем економіки, фінансів, 
менеджменту, корпоративних відносин, соціального партнерства. Організація виробничого 
навчання безпосередньо на виробництві з метою скорочення періоду адаптації до нового 
робочого місця. Створення умов для заохочення працевлаштування молоді, зокрема 
матеріальне заохочення роботодавців, які надають «перше робоче місце» випускникам 
навчальних закладів різних рівнів акредитації для роботи за спеціальністю, завчасне 
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бронювання для таких випускників необхідної кількості робочих місць на підприємствах, в 
установах і організаціях.  
Строк виконання: 2015 – 2020 роки 
 
Міська рада/ міськрайонний центр зайнятості/управління економіки /підприємства/ 
підприємці 

 

Стратегічна ціль А.3. Розвиток туризму 
Забезпечення  в місті організаційних умов для функціонування і розвитку закладів 

культури та сфери туризму. 
Забезпечення проведення на території міста роботи з популяризації та збереження 

пам`яток історії та культури, просвітницької роботи серед населення, залучення підростаючого 
покоління до участі в охороні культурної спадщини міста. Збереження, популяризація та 
розвиток  народних ремесел, створення умов для обміну досвідом та передачі знань з різних 
видів творчості наступним поколінням . 

Залучення у місто туристів. Проведення фестивалів, святкувань, розробка нових 
туристичних маршрутів, туристичних продуктів. 

 
Оперативна ціль/проект  А.3.1. Створення інформаційно-туристичного Центру «Обухів 
зарошує» 
Створення інформаційно-туристичного Центру. Розробка статутних документів, реєстрація, 
виділення приміщення, обладнання, організація робочих місць, кадровий підбір, визначення 
послуг. Інвентаризація суб’єктів туристичної інфраструктури регіону. Розробка та прокладання 
мережі туристичних маршрутів (не менше 10-ти). Волонтерські акції по впорядкуванню 
пам’яток культури і історії, велопробіги, флешмоби. Створення комплексу спортивно-
велосипедних маршрутів. Підготовка закладів відпочинку туристів (готелі, кафе, ресторани). 
Розробка, підтримка та просування інформаційного інтернет-сайту «Інформаційно-
туристичного Центру «Обухівщина запрошує». Виготовлення промоматеріалів Центру 
Строк виконання: 2015 – 2017 роки 
 
Міський голова/ міська рада/відділ культури/ інформаційно-туристичний Центр / 
управління економіки/ /громадські організації/ підприємці/туристи 
 
Оперативна ціль/проект  А.3.2. Створення Обухівської майстерні народних традицій та 
промисел 
Виділення приміщення під створення Майстерні народних традицій та промисел. Проведення 
капітального ремонту будівлі художньої майстерні. Здійснення благоустрою території 
художньої майстерні та прилеглої до неї території. Придбання обладнання. Організація 
майстер-класів, тренінгів  художньої майстерності з гончарства, вишивки, розпису сувенірів, 
ткацтва тощо. Організація фестивалів, свят майстерності, ярмарок. Виготовлення сувенірів. 
Розбудова нових турів майстер-класів в прилеглі територіальні громади. 
Строк виконання: 2015 – 2018 роки 
 
Міський голова/ міська рада/відділ культури, національностей та релігії/ управління 
комунального майна / управління економіки/ /громадські організації/ підприємці/туристи 
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Стратегічний напрям  В. Залучення інвестицій 
 

У грудні 2015 року було проведено фокус-групове дослідження з метою опитування 
крупних роботодавців міста, малого і середнього бізнесу. 

В опитуванні прийняли участь 18 великих та середніх підприємств, на яких працює 
понад 50 осіб, 19 - забезпечують роботою менш ніж 50 працівників кожне (у тому числі – 
приватні підприємці). Зрозуміло, що опитування 37 представників бізнесу не може абсолютно 
відобразити думку всієї бізнесової спільноти міста Обухів, але ці підприємства, як традиційні 
роботодавці, так і динамічний, зростаючий сектор малих і середніх компаній, репрезентують 
значну частину місцевої економіки, і дають можливість скласти відповідний аналіз стану 
інвестиційної діяльності міста, а також планування інвестицій підприємств на 
середньострокову перспективу. 

 Незважаючи на кризові явища підприємства планують розвивати виробництво та 
впроваджувати активну інвестиційну діяльність, залучивши протягом 2015 – 2020 років 
інвестицій на суму 220 309 тис. грн. Рушійною силою у створенні нових робочих місць є 
середні підприємства з кількістю працюючих до 250  осіб, особливо будівельної, хімічної та 
легкої промисловості, сфери торгівлі та обслуговування, де респонденти найбільш позитивно 
оцінюють перспективи на наступні роки. Залучивши інвестиції підприємства планують 
створити додатково 165 робочих місць. Цікаво, що більшість з них створить середній бізнес    
(91 робоче місце). 

 Такі наміри є значним інвестиційним ресурсом для міста і місцева влада має прикласти 
максимум зусиль для створення сприятливого інвестиційного клімату та реалізації 
інвестиційних планів підприємств. 

 У той же час СПД наголошують на критичній нестачі власних коштів для зміцнення 
конкурентоспроможності своїх підприємств. Розуміючи стратегічне значення питання значна 
частина опитаних підприємців та підприємств висловились за необхідність залучення прямих 
іноземних інвестицій, а також інвестицій із інших регіонів України. 

 Серед «слабких» сторін міста, які заважають ефективному інвестуванню підприємці 
також зазначили: слабку інвестиційну діяльність та низький рівень інвестиційної привабливості 
міста, дефіцит кваліфікованих кадрів, поганий стан доріг, відсутність маркетингу території та  
єдиної бази даних інвестиційних продуктів в Інтернеті, відсутність потужних щорічних 
виставок-ярмарок , відсутність моніторингу з питань потреб бізнесу та мешканців,  зношеність 
комунальної інфраструктури, тиск з боку контролюючих органів, корупція, бюрократія, 
відсутність бізнес-центру та системного навчання підприємців.  

Для зміцнення конкурентоспроможності, покращення бізнес-клімату та майбутнього 
економічного розвитку території міста, необхідно: покращувати комунальну інфраструктуру, 
сприяти створенню нових робочих місць, особливо для молоді, розвитку сфери виробництва, 
м’якої інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу (консультування, розробка 
бізнес-планів), якісно та вчасно надавати адміністративні послуги, запровадити прозорі правила 
договірних стосунків із компаніями – монополістами по електро- та газопостачанню. 
Найбільшою популярністю серед респондентів користуються ідеї створення Центру підтримки 
бізнесу, надання допомоги підприємствам у розвитку робочої сили, очікування фінансової 
підтримки підприємств місцевою владою та надання їм податкових стимулів. 

Необхідність професійної допомоги підприємствам від міської влади у сфері 
економічного розвитку та надання переваги місцевим фірмам у розміщенні замовлень 
позитивним вважає переважна більшість респондентів. Доволі високим є бажання 
представників великого і середнього бізнесу отримати допомогу у залученні інвестицій.   

 Дії щодо розробки стратегії маркетингу та промоція міста, формування привабливого 
іміджу території, забезпечення прозорості інформації про інвестиційні ресурси міста, 
підготовка інвестиційних продуктів («грінфілди», «браунфілди» та ін.), затвердження нового 
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Генерального плану, розробка місцевих правил забудови, у тому числі зонування території, 
залучення до реалізації інвестиційних проектів міжнародних фондів та  міжнародних програм 
вміння налагоджувати комунікації з потенційними інвесторами та надавати необхідний 
супровід важливим для міста проектам забезпечуватимуть спроможність території залучати 
зовнішні інвестиції та покращення інвестиційного клімату на території міста. 

 Об’єднання природних, матеріальних, фінансових, трудових та інтелектуальних ресурсів 
території міста, зміцнення економічних взаємозв’язків збільшують шанси інвесторів на 
отримання необхідного рівня прибутковості, підвищує привабливість території. Об’єднання 
зусиль влади, громади та бізнесу для спільного планування економічного розвитку значно 
покращить бізнес-клімат та надасть інвесторам необхідну інформацію про галузі та сфери для 
ефективного інвестування, сприятиме системності та послідовності дій для його здійснення. 

 Першочергові завдання міста по створенню привабливого інвестиційного клімату, це 
участь міста у міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках та ярмарках бізнес-
проектів; розробка інноваційно-інвестиційних проектів та їх промоція; розробка інвестиційних 
пропозицій згідно з європейськими стандартами; ефективне використання та об’єднання 
ресурсів громади; супровід реалізації інвестиційних проектів на території міста. 

SWOT− аналіз напряму В. Залучення інвестицій 

Сильні сторони Слабкі сторони 
• привабливі природно-рекреаційні умови 

міста;  
• вигідне географічне і транспортне 

положення міста;  
• стабільна демографічна ситуація; 
• наявність вільних  кваліфікованих 

трудових ресурсів; 
• достатньо розвинута транспортна 

інфраструктура;  
• стабільна галузь будівництва та 

виробництва будівельних матеріалів;  
• наявність сучасних систем комунікації і 

зв’язку;  
• достатня мережа фінансових установ;  
• збільшення обсягів прямих іноземних 

інвестицій в економіку міста; 
• експортна орієнтація крупних 

промислових підприємств; 
• наявність вільних земельних ділянок; 
• наявність «браунфілдів»; 
• впровадження інвестиційних проектів з 

альтернативної енергетики, будівництва 
соціальних об’єктів та переробки ТПВ; 
 

• низький рівень інвестицій у місцеву 
економіку;  

• не висока експортна орієнтація місцевої 
економіки;  

• близькість до Києва сприяє відтоку робочої 
сили;  

• недостатня промоція міста;  
• брак кадрів цілого ряду робітничих 

професій;  
• брак площ та землі для розширення і 

розвитку бізнесу;  
• стан охорони правопорядку потребує 

поліпшення;  
• ускладнені та довготривалі дозвільні 

процедури;  
• бюрократичні перепони при наданні послуг 

для бізнесу;  
• низький рівень науково-дослідної роботи та 

використання нових технологій суб’єктами 
господарювання; 

• відсутність спеціалістів із залучення 
інвестицій; 

• не розвинута інфраструктура підтримки 
бізнесу 

Можливості Загрози 

• оновлення Генерального плану міста;  
• розробка правил забудови міста та 

зонування території;  
• підготовка кваліфікованої робочої сили;  
• впровадження державної політики 

залучення прямих іноземних інвестицій;  
• більш тісне співробітництво України з 

• наявність корупційної складової у діяльності 
державних органів влади; 

• недосконале законодавство та можливі 
негативні його зміни;  

• погіршення економічної та політичної 
ситуації в країні;  

• збільшення податкового навантаження на 



 

Стратегічний план економічного розвитку міста Обухів до 2020 року 

27 
ЄС (доступ до великого ринку без 
митних перешкод, участь у програмах 
ЄС)  

• здійснення інвестицій у вдосконалення 
виробничих потужностей і модернізацію 
існуючих технологій;  

• фінансова підтримка підприємств та 
надання їм податкових стимулів;  

• надання переваги місцевим фірмам у 
розміщенні замовлень;  

• надання професійної допомоги 
представникам бізнесу у залученні 
інвестицій.  
 

суб’єкти господарювання;  
• подальше підвищення цін на енергоносії;  
• нестабільність національної валюти та 

інфляція; 
• високі процентні ставки при отриманні 

кредитів; 
• нестача кваліфікованої робочої сили; 
• застарілі засоби виробництва; 
• висока іноземна конкуренція; 
• відсутність необхідних реформ в сфері 

регіонального розвитку; 
• монополізація ринків електро- , 

газопостачання 
 

 

 
 
 

СЦ  В.2. 
Створення ефективної 

системи маркетингу 
міста  

 

Оперативна ціль А.1.2.  
Розробка місцевих 
інвестиційних проектів 
(створення інвестиційних 
продуктів)  

Оперативна ціль В.1.1.   
Завершити розробку і 
затвердити містобудівну 
документацію міста 

Оперативна ціль В.2.1.   
Формування бренду міста та 
маркетингової стратегії 

СЦ В.1.  
 

Активна інвестиційна 
діяльність 

Оперативна ціль А.1.3.  
Сприяння створенню 
промислової зони - Центру 
транзитно-логістичного 
обслуговування   міста Обухів  

Оперативна ціль А.2.3.  
Оновлення дизайну сайту та 
створення спеціалізованої веб-
сторінки для інвестора  
 

Оперативна ціль А.2.2.  
Розробка і розповсюдження 
інформаційно-промоційних 
матеріалів про місто  

Стратегічний напрям В. Залучення інвестицій 
 

Оперативна ціль А.1.4.  
Надання стимулів суб’єктам 
підприємницької діяльності 
та інвесторам  
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Стратегічна ціль В.1. Активна інвестиційна діяльність 
 

Створення умов для відновлення інвестиційної активності суб’єктів господарювання, 
підвищення ефективності інвестування шляхом збільшення капітальних інвестицій у реалізацію 
інвестиційних проектів, які передбачають впровадження новітніх технологій, модернізацію 
застарілих виробництв, що дозволить підвищити конкурентоспроможність як економіки міста в 
цілому, так і окремих її пріоритетних галузей. 

Подальша ефективна та прозора система земельних відносин, затвердження оновленої 
містобудівної документації, оновлення Генерального плану міста.  

Сприяння розробці нових інвестиційних проектів підприємств та організацій  для 
потенційних інвесторів. розробка енергоефективних проектів, продовження процесу оновлення 
продукції на базі новітніх науково - технічних розробок. 

Надання науково-методичної допомоги через проведення семінарів з керівниками 
підприємств з питань підготовки інвестиційних проектів, бізнес-планів та їх презентацій з 
метою залучення інвесторів. 

Надання фінансових стимулів для інвестора. 
 

Оперативна ціль В.1.1.  Завершити розробку і затвердити містобудівну документацію міста 
Ефективне використання земельних ресурсів на території міста та забезпечення його 
просторового та економічного розвитку. Розробка та затвердження оновленого Генерального 
плану забудови міста, містобудівного кадастру,  розробка плану зонувань та детальних планів 
територій. Проведення топо-геодизичних  робіт по створенню гео-просторових даних 
(топографічної основи в  М 1:2000, М 1:500). Створення гео-просторових  даних   м. Обухова,   
с. Ленди  та с. Таценки  в  цифровому та графічному  вигляді  М1:2000 , М 1:500 в системі 
координат УСК2000. 
Строк виконання: 2015 – 2020 роки 
 
Міська рада/ міськвиконком/ земельний відділ/ відділ розвитку інфраструктури, 
містобудування та архітектури/спеціалізована науково-проектна організація  

 
Оперативна ціль В.1.2. Розробка місцевих інвестиційних проектів (створення інвестиційних 
продуктів)   
Провести робочі зустрічі з підприємцями та бізнесовими структурами (потенційні інвестори) 
для визначення напрямків інвестиційної діяльності та потреб допомоги у розробці 
інвестиційних проектів. Узагальнити отриману інформацію, визначити обсяги консультаційної 
та організаційної допомоги в підготовці інвестиційних пропозицій та виконавців.Визначити 
координатора робіт по наданню допомоги СПД в розробці інвестиційних пропозицій. Надання 
консультаційної допомоги. Включити заходи по наданню допомоги СПД в розробці 
інвестиційних пропозицій до Положення про інвестиційну діяльність.Розміщення 
інвестиційних пропозицій (проектів) на веб-сайті міста.Видання промопродукції із 
інвестиційними пропозиціями (буклети, брошури) 
Строк виконання: 2015 – 2020 роки 
 
Міська рада/ міськвиконком/ управління економіки/земельний відділ/ відділ розвитку 
інфраструктури, містобудування та архітектури/ організація 
роботодавців/підприємства/підприємці  

 
Оперативна ціль В.1.3. Сприяння створенню промислової зони - Центру транзитно-
логістичного обслуговування   міста Обухів  
Аналіз можливостей розташування промислової зони: земельні питання, юридичні питання. 
Підготовка інвестиційного проекту (допомога у підготовці проекту). Пошук інвестора, 
промоція проекту. Реалізація інвестиційного проекту по будівництву сервісного комплексу -
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Центру транзитно-логістичного обслуговування,  центру обслуговування автомобілів, послуги 
готелю та ресторанного господарства на автодорозі державного значення Р-01 в місті Обухів. 
Строк виконання: 2015 – 2020 роки 
 
Міська рада/ міськвиконком/ управління економіки/земельний відділ/ відділ розвитку 
інфраструктури, містобудування та архітектури/ організація 
роботодавців/підприємства/інвестори 

 
Оперативна ціль В.1.4. Надання стимулів суб’єктам підприємницької діяльності та 
інвесторам 
Стимулювати проведення конкурсів (тендерів) щодо закупівлі товарів та надання послуг 
малими підприємствами за кошти місцевих бюджетів, а також участь підприємців у виконанні 
місцевих замовлень. Визначити обсяги коштів місцевого бюджету, що можуть бути використані 
на фінансове забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів малого підприємництва. Розробити 
механізм часткового відшкодування з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, 
залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних 
проектів. Передбачити компенсацію з міського бюджету відсотків за користування 
банківськими кредитами на реалізацію інноваційних проектів суб’єктів малого підприємництва 
Запровадити механізми державно-приватного партнерства у сфері підтримки малого 
підприємництва на місцевому рівні: стимулювати впровадження у місті інноваційних та 
енергозберігаючих технологій шляхом спільного фінансування проектів у науково-технічній та 
інноваційній сферах, що реалізуються малими підприємствами 
Строк виконання: 2016 – 2020 роки 
 
Міська рада/ міськвиконком/ фінансове управління/ організація 
роботодавців/підприємства/інвестори 
 

Стратегічна ціль В.2. Створення ефективної системи 
маркетингу міста 

Подальше сприяння формуванню позитивного іміджу та підвищенню інвестиційної 
привабливості міста для іноземних інвесторів. Розробка бренду міста маркетингової стратегії 
просування інвестора на ринок інвестицій. 

Виготовлення промоматеріалів, висвітлення інвестиційного потенціалу міста на 
міжнародних форумах, семінарах, конференціях; розміщення інформації щодо інвестиційного 
потенціалу та інвестиційної діяльності міста в мережі Internet. 

Організовувати та проводити форуми, конференції, робочі наради, семінари, «круглі 
столи» з питань залучення іноземного інвестування у місті з метою вивчення світового досвіту 
роботи з іноземними інвесторами за участю представників міжнародних інвестиційних 
організацій.  
 

Оперативна ціль В.2.1. Формування бренду міста та маркетингової стратегії  
Формування Робочої групи по розробці технічного завдання для спеціалізованої компанії по 
розробці бренду міста та маркетингового плану. Проведення конкурсу. Оголошення переможця 
по розробці бренду та маркетингового плану міста. Розробити бренд та маркетинговий план 
просування міста на ринок інвестицій. Затвердження рішенням сесії міської ради. Розробка та 
друк промоційного пакету матеріалів про інвестиційні можливості міста (каталоги, буклети, 
збірники, випуск дисків). Проведення маркетингового аналізу місцевого ринку товарів і послуг 
міста. Організація рекламної кампанії міста з урахуванням специфіки виробництва товарів і 
послуг, потреб конкретних категорій бізнесу по сегментах ринку. 
Строк виконання: 2016 – 2020 роки 
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Міська рада/ міськвиконком/радник міського голови/управління економіки/організація 
роботодавців/підприємства/інвестори/підприємці 
 

Оперативна ціль В.2.2. Розробка і розповсюдження інформаційно-промоційних матеріалів про 
місто  

Впровадження системної промоції інвестиційних можливостей міста на міжнародний і 
національний ринок інвестицій. Популяризація м. Обухова, поширення знань про місто в 
Україні та за кордоном, співпраця з органами влади інших країн, міжнародними організаціями, 
зарубіжними установами з метою промоції міста. Підготовка і координація промоційних подій 
в Україні та за кордоном, спрямованих на поширення знань про м. Обухів, його історико-
культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо. Пошук спонсорів для 
проведення промоційних заходів в Україні та за кордоном. Видання промоційної літератури та 
сувенірної продукції, спрямованої на поширення знань про місто, його історико-культурну 
спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо. Підготовка і координація дій для участі 
та представництва м. Обухова у виставково-торговельних заходах, спрямованих на 
популяризацію міста. Супровід, наповнення інформацією та просування промоційних 
інформаційних ресурсів Обухівської міської ради в Інтернеті. Організація та проведення прес-
турів, поширення інформації у соціальних мережах та через засоби масової інформації 
Строк виконання: 2015 – 2016 роки 
 
Міська рада/ міськвиконком/ управління економіки/ відділ інформаційно-комп’ютерного 
забезпечення/організація роботодавців/підприємства/інвестори/підприємці 
 

Оперативна ціль В.2.3. Оновлення дизайну сайту та створення спеціалізованої веб-сторінки 
для інвестора 
Оновлення дизайну сайту. Формування та розміщення  інформаційних, аналітичних та 
промоційних матеріалів щодо ресурсів міста, нормативних актів місцевої влади, напрямків 
розвитку та інвестиційного потенціалу міста на веб-сайті міської ради. Розміщення бази даних 
інвестиційних пропозицій, земельних ділянок та будівель на веб-сайті міської ради. 
Забезпечення постійної підтримки сайту та актуалізація й оновлення інформації, що 
розміщується, просування бренду міста в мережі Інтернет. 
Строк виконання: 2015 – 2016 роки 
 
Міська рада/ міськвиконком/ управління економіки/ відділ інформаційно-комп’ютерного 
забезпечення/організація роботодавців/підприємства/інвестори/підприємці 
 

Стратегічний напрям  С. Якість життя 
 

 Інфраструктура обслуговує громадян, бізнес і установи і, якщо вона не розвивається, це 
гальмує розвиток виробничих потужностей, погіршує рух товарів і послуг, заважає 
підприємствам реалізовувати плани розширення своєї діяльності, призводить до росту витрат та 
приносить збитки. 

 Розвиток комунальної інфраструктури міста залишається пріоритетним в щорічних 
програмах соціально-економічного розвитку. Потребує значного поліпшення утримання доріг, 
збирання і вивезення сміття, реконструкція мереж водопостачання та водовідведення, 
утримання житлового фонду. Для підвищення якості та ефективності надання комунальних 
послуг та оновлення комунальної інфраструктури потрібні інвестиції в технічне 
обслуговування та використання енергоощадних технологій. Питаннями спільної 
зацікавленості для розвитку інженерної інфраструктури міста є впровадження 
енергоефективних комунальних проектів. Об’єднання зусиль влади, громади та бізнесу та 



 

Стратегічний план економічного розвитку міста Обухів до 2020 року 

31 
обмежених окремих ресурсів в таких проектах підвищує реальність їх реалізації та сприяє 
підвищенню конкурентоспроможності території міста в цілому і привабливості його для 
потенційних інвесторів, у тому числі іноземних. 

 Є потреба й у будівництві житла, бо житлове будівництво за останні роки відбувається 
виключно у приватному секторі. Наявність ринку житла, що розвивається важливий чинник 
привабливості території міста для молодих фахівців, яких потребує місто, та може сприяти 
зменшенню відтоку працездатних жителів з міста. 

 Місто взагалі прагне досягти високих стандартів якості життя в результаті підвищення 
конкурентоспроможності місцевої економіки та збільшення обсягів власних доходів місцевого 
бюджету, які можна спрямовувати на реалізацію міських соціальних програм. Покращення 
середовища проживання для населення, можливість громадян отримати сучасні освітні, 
медичні, культурні послуги, екологічна та санітарна безпека міста – в таких напрямках місто 
має намір співпрацювати з громадою та бізнесом  в найближчі роки. Міська влада 
здійснюватиме заходи, направлені на підвищення соціальних стандартів якості життя, як 
ступінь задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб людини та розвиток 
молодіжного творчого потенціалу. 

Головним завданням є забезпечення сталого функціонування мережі закладів охорони 
здоров’я для забезпечення потреб населення міста якісною і доступною медичною допомогою, 
покращення стану здоров’я та продовження тривалості життя, повне забезпечення та 
підвищення ефективності використання кадрового потенціалу та  зміцнення матеріально-
технічної бази. 

Реформування бюджетної моделі фінансування охорони здоров’я дозволить підготувати 
умови для переходу до страхової моделі (соціального медичного страхування). 

Необхідно продовжити роботу у напряму модернізації мережі навчальних закладів міста 
з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб жителів міста, що дасть змогу 
забезпечити кожній дитині рівний доступ до якісної освіти; зі створення умов для здобуття 
повноцінної освіти різними категоріями дітей – обдарованими, тими, хто має здібності для 
поглибленого вивчення окремих предметів, дітьми із вадами психічного та фізичного розвитку, 
дітьми-сиротами і тими, що позбавлені батьківського піклування.  

 Зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання 
здорового способу життя, розв’язування проблем гігієни і безпеки праці, підтримки сімей з 
дітьми, дітей пільгових категорій, молоді, захисту інвалідів та людей похилого віку – важливі 
завдання на середньострокову перспективу розвитку міста. 

Удосконалення системи соціального захисту населення передбачається шляхом:  
посилення контролю за своєчасністю нарахування та виплатою усіх видів допомоги;   
впровадження інновацій в наданні соціальних послуг; розвитку системи платних соціальних 
послуг; удосконалення електронного обміну інформацією; проведення роботи щодо залучення 
підприємств, організацій, установ, громадських організацій та релігійних громад до надання 
допомоги соціально незахищеним категоріям населення.  

SWOT− аналіз напряму С. Створення комфортних умов для проживання 

Сильні сторони Слабкі сторони 
• достатньо розвинута транспортна 

інфраструктура, близькість залізничної 
станції, автошлях Київ - 
Дніпропетровськ та водних шляхів;  

• налагоджена робота громадського 
транспорту;  

• достатньо розвинута фінансова 
інфраструктура; 

• належний рівень надання комунальних 
та соціальних послуг; 

• стан житлового будівництва не забезпечує 
очікування мешканців;  

• брак території для подальшого просторового 
розвитку міст;  

• погіршується стан екології, забруднення 
атмосфери викидами Трипільської ТЕС;  

• відсутня індустрія відпочинку,  розваг; 
• недостатня кількість спортивних об'єктів та 

споруд;  
• відсутність паркових зон;  
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• розвинута мережа освітніх закладів; 
• розвинуті сфери торгівлі та послуг; 
• рекреаційні бази, близькість до річок;  
• житлова забудова забезпечена 

необхідною інфраструктурою;  
• ефективна робота комунальних служб;  
• наявність централізованого і 

децентралізованого теплопостачання 
міста;  

• здійснюється житлове та промислове 
будівництво;  

• різноманітне аматорське мистецьке і 
спортивне життя;  

• розвиток інфраструктури в результаті 
будівництва нових житлових масивів;  

• покращення охорони правопорядку;  
• реалізація політики активного 

залучення інвестицій у розвиток 
інфраструктури;  

• розвиток телекомунікаційного 
забезпечення 
 

• нестача закладів, що надають послуги з 
проживання (у т.ч. готельних номерів);  

• зношена інженерна інфраструктура 
(водопостачання, очисні споруди);  

• недостатній рівень медичного обслуговування 
та дефіцит високо діагностичного медичного 
обладнання ;  

• мала кількість об’єктів гуманітарної сфери 
(дитячі садки, школи);  

• низький рівень екологічного виховання 
населення; 

• низький рівень впровадження проектів 
енергоефективності в житлово-комунальній 
сфері міста; 

• неналежне забезпечення правопорядку та 
безпеки життя; 

• обмеженість повноважень органів місцевого 
самоврядування для вирішення питань 
розвитку територіальної громади міста;  

• високий відсоток зношеності будівель та 
споруд міста;  

• сучасний стан фінансування не дозволяє 
кардинально покращити інженерні мережі;  

• незадовільний стан збирання і вивезення ТПВ; 
• незадовільний стан утримання доріг; 
• низький рівень застосування новітніх 

технологій в системі ЖКГ; 
• дуже низький рівень екологічного виховання 

населення; 
• недостатня кількість та якість спортивних 

об’єктів, спортивних майданчиків із 
синтетичним покриттям 

• у деяких районах міста відсутні гуртки для 
дітей; 

Можливості Загрози 

• державне фінансування реконструкції і 
утримання доріг;  

• державна підтримка будівництва 
соціального житла, відновлення 
житлового будівництва підприємствами 
для своїх працівників;  

• належне фінансування розвитку мережі 
дитячих садків та шкіл;  

• державна підтримка програм 
покращення екологічного стану 
території;  

• підтримка запровадження новітніх 
технологій з енергозбереження;  

• державна підтримка розвитку 
підприємств комунальної сфери;  

• впровадження реформ усіх сфер життя 
громади 

 погіршення екології у місті (у т.ч. через 
техногенний фактор);  

 нестабільність політичної та економічної 
ситуації в країні;  

 негативні зміни законодавства;  
 подальше підвищення цін на енергоносії;  
 несприятлива цінова ситуація на ринку 

матеріально-технічних ресурсів;  
 висока аварійність магістральних інженерних 

мереж;  
 поглиблення монополізму у сфері 

електропостачання, газопостачання;  
 застарілі засоби виробництва; 
 відсутність необхідних реформ в сфері 

регіонального розвитку 
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СЦ С.2. 
Освіта впродовж 

життя та духовний 
розвиток 

особистості 
  
 

Оперативна ціль С.1.2.  
Створення сучасної системи 
управління твердими 
побутовими відходами 

Оперативна ціль С.1.1.  
Розвиток та очищення  
рекреаційних зон, 
облаштування та створення 
нових зон відпочинку 

Оперативна ціль С.2.3.  
Створення нової дитячої школи 
мистецтв 

СЦ С.1.  
Екологічна безпека 

та 
енергоефективність 

Оперативна ціль С.1.3. 
Впровадження європейських 
стандартів сталого 
енергетичного розвитку міста 

Оперативна ціль С.2.2.  
Забезпечення навчальних 
закладів сучасною 
комп’ютерною технікою, 
інформатизація освітніх послуг, 
використання комп’ютерних 
технологій у навчально-
виховному процесі 

Оперативна ціль С.2.1.  
Організація якісного 
профільного навчання, 
профільної підготовки та 
профорієнтаційної роботи із 
учнівською молоддю 

Оперативна ціль С.1.4. 
Будівництво напірно – 
каналізаційного колектора від 
м-ну Петровський та 
житлових будинків по вул. 
Жовтнева 24, 26, 28 

Оперативна ціль С.1.5. 
Реконструкція та технічне 
переоснащення системи 
електропостачання та 
вуличного освітлення 
 

Оперативна ціль С.1.. 
Створення ОСБ. управляючих 
компаній та енергозбереження 
будівель 
 

Оперативна ціль С.2.5.  
Створення Малишкової площі 
(площа Матері) 

Оперативна ціль С.3.1.  
Розвиток усіх видів спорту 
та фізкультури 

Оперативна ціль С.3.2.  
Проведення 
інформаційних кампаній 
про шкідливий вплив 
алкоголю, наркотиків та 
нікотину на організм 
людини 
 

Оперативна ціль С.3.3.  
Модернізація  мережі 
установ соціального 
захисту та включення 
людей з особливими 
потребами в активне 
життя 
 

СЦ С.1.  
Здоровий спосіб 

життя та 
соціальний захист 

людини 

Оперативна ціль С.2.4.  
Створення меморіального музею 
Андрія Малишка 

Оперативна ціль С.2.6.  
Модернізація та інформатизація 
мережі бібліотек 
 

Стратегічний напрям С. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ 
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Стратегічна ціль С.1. Екологічна безпека та 
енергоефективність 

Реалізація заходів з охорони підземних вод та поліпшення якості питної води. 
Впорядкування поводження з твердими побутовими та промисловими відходами. Охорона і 
раціональне використання земель, охорона рослинного світу, лісів. Благоустрій території міста 
та ліквідація наслідків негативного техногенного та природного впливу.  

Продовження реалізації заходів щодо поліпшення екологічної ситуації в місті, зокрема: 
-  роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм; очищення берегів, 
рекреаційних зон від сміття; 
- придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, 
перероблення, знешкодження та складування побутових і промислових відходів виробництва; 
-  заходи з озеленення міста і сіл Обухівської міської ради; 
-  ліквідація негативних наслідків техногенного впливу на лісові насадження; 
-  участь в акціях по благоустрою території міста 

 
Оперативна ціль С.1.1. Розвиток та очищення  рекреаційних зон, облаштування та створення 
нових зон відпочинку 

 Розвиток екологічної діяльності громади, створення нових зон відпочинку, очищення 
рекреаційних зон, вирішення конкретних екологічних проблем у місті.  
 Формування відповідальної екологічної поведінки у населення через формування 
екологічного світосприйняття. Проведення факультативних занять в школах, спільних 
екологічних уроків з батьками, екологічних шкільних конкурсів. 
 Проведення міських екологічних акцій «Чисте місто власники руками», обладнання клумб, 
встановлення елементів благоустрою власними руками. Проведення екологічних акцій 
очищення рекреаційних зон відпочинку, лісів, берегів річок, лісосмуг, зон відпочинку  від 
сміття. Облаштування нових зон відпочинку. Висадка дерев, озеленення міста. нформаційна 
компанія серед населення: телебачення, друковані ЗМІ, соціальні мережі, інтернет-ресурси. 
Строк виконання: 2015 – 2016 роки 
 
Міська рада/ міськвиконком/ відділ  житлово-комунального господарства,  транспорту та 
благоустрою/відділ культури, національностей та релігії/  управління економіки/ 
організація роботодавців/громадські організації/підприємства/ /підприємці/волонтери 
 
Оперативна ціль С.1.2. Створення сучасної системи управління твердими побутовими 
відходами (збір, транспортування та утилізація ТПВ, впровадження новітніх технологій) 
Проведення необхідних досліджень, збір та розробка Паспорту існуючої системи поводження з 
ТПВ у місті. Виконання досліджень морфологічного складу ТПВ, визначення норм 
накопичення ТПВ на території міста. Розробка та затвердження сесією  міської ради Стратегії 
поводження з ТПВ у місті. Розробка інвестиційного проекту «Будівництво спеціалізованого 
підприємства  з оброблення твердих побутових відходів, без їх захоронення». Придбання не 
менше 27 одиниць спецтранспорту. Облаштування місць для збору ТПВ та  встановлення 300 
контейнерів. Підготовка інвестиційного проекту для подання до Державного агентства з 
інвестицій та управління національними проектами України, обговорення можливостей 
фінансування з обласного бюджету проектних робіт, подання проекту на Всеукраїнський 
конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Пошук інвестора. 
Строк виконання: 2015 – 2020 роки 
 
Міська рада/ міськвиконком/ відділ  житлово-комунального господарства,  транспорту та 
благоустрою/ управління економіки/ організація роботодавців/громадські 
організації/підприємства/ /підприємці/інвестори 
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Оперативна ціль С.1.3. Впровадження європейських стандартів сталого енергетичного 
розвитку міста 
Підписання угоди мерів. Проведення аналізу ринку споживання енергоресурсів. Складання 
кадастру викидів СО2. Розробка Плану сталого енергетичного розвитку міста. Розробка та 
впровадження ефективної структури муніципального енергоменеджменту. Впровадження 
моніторингу виконання Плану сталого енергетичного розвитку міста. Пошук додаткового 
фінансування на впровадження Плану сталого енергетичного розвитку міста: міжнародні 
гранти, благодійна допомога, інвестиційні кошти українських та зарубіжних енергоефективних 
компаній 
Строк виконання: 2015 – 2017 роки 
 
Міська рада/ міськвиконком/ відділ  житлово-комунального господарства,  транспорту та 
благоустрою/ управління економіки/ комунальні підприємства/ОСББ 
 
Оперативна ціль С.1.4. Будівництво напірно – каналізаційного колектора від м-ну Петровський 
та житлових будинків по вул. Жовтнева 24, 26, 28 
Підвищення  якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, забезпечення  
технологічного та комерційного обліку ресурсів, зниження втрат при постачанні холодної води; 
підвищення екологічної безпеки навколишнього середовища.Реконструція головного напірного 
водоводу Ø400 мм в р-ні АЗС та автодороги Київ - Знам'янка, технічне переоснащення НС та 
водозаборів в т.ч.  придбання насосного силового обладнання. Реконструкція водопровідної 
мережі вул. Київській. Встановленя  лічильників на свердловинах, будівництво напірно – 
каналізаційного колектора від м-ну Петровський та житлових будинків по вул. Жовтнева 
24,26,28  до самопливного колектора  в м. Обухові. Прокладання  напірної 7551,05 метрів та 298 
метрів самопливної каналізаційної мережі. 
Строк виконання: 2015 – 2018 роки 
 
Міська рада/ міськвиконком/ відділ  житлово-комунального господарства,  транспорту та 
благоустрою/ управління економіки/ Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство/ 
комунальні підприємства/громадяни 
 
Оперативна ціль С.1.5. Реконструкція та технічне переоснащення системи 
електропостачання та вуличного освітлення 
Реконструкція вуличного освітлення із застосуванням енергоефективних світлодіодних ламп. 
Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції зовнішнього освітлення 
міста. Реконструкція вуличного освітлення, обладнання вуличних світлодіодних світильників , 
які можуть дистанційно регулюватися, як в ручному, так і автоматичному режимі, в залежності 
від поточного природного освітлення 
Строк виконання: 2015 – 2018 роки 
 
Міська рада/ міськвиконком/ відділ  житлово-комунального господарства,  транспорту та 
благоустрою/ управління економіки/ комунальні підприємства/громадяни 
 
Оперативна ціль С.1.6. Створення ОСББ та управляючих компаній та впровадження 
енергоефективних проектів 
Забезпечення умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ, а також 
підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного 
середовища на ринку комунальних послуг. Сприяння утворенню ОСББ, підтримка на всіх 
етапах їх функціонування. Проведення необхідної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 
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підтримки ОСББ з метою надання мешканцям багатоквартирних будинків необхідних знань 
щодо механізму створення та діяльності ОСББ, проведення відповідних тренінгів та семінарів. 
Надання власникам квартир в багатоквартирних житлових будинках практичної допомоги в 
процесі створення та діяльності ОСББ: затвердження типових зразків установчих та 
реєстраційних документів, участь членів комісії в роботі установчих зборів, залучення 
працівників управителя житловими будинками до проведення обстежень технічного стану під 
час передачі будинків на баланс ОСББ. Підвищення кваліфікації працівників виконавчих 
органів міської ради у галузі впровадження нових форм управління житловим фондом. 
Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного 
середовища на ринку житлово-комунальних послуг, сприяння створенню системи управителів 
на ринку житлових послуг. Сприяння в залученні державних та інших коштів для проведення 
ремонтних робіт в будинках  ОСББ. Проведення енергоаудитів будівель ОСББ та впровадження 
заходів енергозбереження. 
Строк виконання: 2015 – 2020 роки 
 
Міська рада/ міськвиконком/ відділ  житлово-комунального господарства,  транспорту та 
благоустрою/ управління економіки/ ТОВ «Міський житловий центр»/комунальні 
підприємства/ОСББ 
 

Стратегічна ціль С.2. Освіта впродовж  життя та духовний 
розвиток особистості  

В місті продовжується робота щодо розвитку дошкільної освіти, оновлення змісту 
загальної середньої освіти, впровадження в практику діяльності навчальних закладів сучасних 
інформаційних систем і технологій, поліпшення матеріального-технічного забезпечення 
закладів освіти. 

Продовження роботи у напряму модернізації мережі навчальних закладів міста з 
урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб жителів міста, що дасть змогу 
забезпечити кожній дитині рівний доступ до якісної освіти; зі створення умов для здобуття 
повноцінної освіти різними категоріями дітей – обдарованими, тими, хто має здібності для 
поглибленого вивчення окремих предметів, дітьми із вадами психічного та фізичного розвитку, 
дітьми-сиротами і тими, що позбавлені батьківського піклування.  

Забезпечення всіх дітей міста дошкільним вихованням, шляхом створення додаткових 
місць у функціонуючих дошкільних навчальних закладах. Відкриття груп та дошкільних 
навчальних закладів різних типів і форм власності, формування груп з короткотривалим 
перебуванням дітей тощо. 

Оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу на засадах 
особистісної орієнтації, компетентного підходу, підвищення ефективності навчально-виховного 
процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних 
інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій. Створення умов для диференціації 
навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення 
профільного навчання.  

Забезпечення потреб населення у духовному і культурному розвитку, підтримання та 
заохочення громадян до створення культурних і мистецьких цінностей, а також розширення 
мережі доступу громадян міста до отримання естетичного виховання та мистецької освіти.  

Створення умов для розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, 
підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури, розвитку усіх 
видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації 
культурного дозвілля населення.  
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Оперативна ціль С.2.1. Організація якісного профільного навчання, профільної підготовки та 
профорієнтаційної роботи із учнівською молоддю 

Аналіз та оптимізація розподілу годин варіативної складової учнів основної та старшої 
школи з метою збереження послідовності між різними ступенями школи. Психологічні 
дослідження щодо вибору учнівською молоддю напрямів і форм профільного навчання. 
Забезпечити сучасними навчальними кабінетами навчальні заклади міста відповідно до 
визначених профілів. Розробляти та видавати навчально-методичні посібники з питань 
управління та впровадження профільного навчання. 

Проведення соціальних та психологічних досліджень щодо актуальних питань 
організації профільного навчання з урахуванням особливостей та потреб економіки міста.  

Розміщувати інформацію з питань змісту та напрямів профілізації ЗНЗ різних типів на 
WEB-сайті управління освіти. Організувати зустрічі учнів з фахівцями різних галузей та 
проводити екскурсії на виробництво.  

Поновлювати фонд бібліотек науковою, науково-методичною, довідковою літературою з 
різних напрямів профільного навчання. Визначити опорні ЗНЗ міста щодо апробації різних 
форм профільного навчання. Розробляти та вдосконалювати електронні програмно-методичні 
комплекси для учнів, у тому числі – для забезпечення профільного навчання. 

Розвивати дистанційну освіту для старшокласників із залученням потенціалу вищих 
навчальних закладів. Продовжити навчання педагогічних працівників за освітньою програмою 
«Intel» 
Строк виконання: 2015 – 2020 роки 
 
Міська рада/ міськвиконком/ управління освіти/ЗНЗ/учнівська молодь 

 
Оперативна ціль С.2.2.Забезпечення навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою, 
інформатизація освітніх послуг, використання комп’ютерних технологій у навчально-
виховному процесі 
Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади комп’ютерною, мультимедійною та 
оргтехнікою. Оновлювати кабінети інформатики навчальних закладів сучасними  та 
навчальними комп’ютерними комплексами. Забезпечити навчальні комп’ютерні комплекси ЗНЗ 
ліцензійними програмними продуктами. Придбати комп’ютерну техніку та програмне 
забезпечення для організації навчання слухачів курсу підвищення кваліфікації за програмою 
«Іntel Навчання для майбутнього». Сприяти створенню та використанню автоматизованого 
робочого місця керівників закладів освіти, психологів, учителів. Продовжити співпрацю з 
департаментом освіти і науки Київської ОДА, Київським обласним інститутом післядипломної 
освіти педагогічних кадрів, Національною академією наук України, Академією педагогічних 
наук України, вищими навчальними закладами щодо впровадження та використання нових 
досягнень в області ІКТ. 
Строк виконання: 2015 – 2017 роки 
 
Міська рада/ міськвиконком/Київська ОДА/ управління освіти/ЗНЗ/учнівська молодь 
 
Оперативна ціль С.2.3.Створення нової дитячої школи мистецтв 
Створення Дитячої школи мистецтв зі зручним місцем розташування (мікрорайон Піщана - 
територія найбільшої концентрації населення міста), затвердження штатного розпису та 
навчального плану нового початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу, 
матеріально-технічне оснащення.  
Строк виконання: 2015 – 2020 роки 
Міська рада/ міськвиконком/відділ культури, національностей та релігії/ управління 
освіти/ЗНЗ/учнівська молодь 
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Оперативна ціль С.2.4. Створення меморіального музею Андрія Малишка 
Створення нового музею А. Малишка відповідного до кількості та якості наявних експонатів 
профілю, затвердження штатного розпису, плану розташування експозицій, переліку наявних 
експонатів згідно чинного законодавства нового музею, матеріально-технічне оснащення. 
Розширення музея-садиби Андрія Малишка обласного підпорядкування, яка знаходиться на 
території міста до надання їй статусу Меморіального музею. Побудова нового приміщення 
відповідного профілю для експозиції і зберігання фондів, розширення та впорядкування 
присадибної території. Впровадження системної інформаційної компанії про роботу нової 
дитячої школи мистецтв та нового музею. 
Строк виконання: 2015 – 2020 роки 
Міська рада/ міськвиконком/відділ культури, національностей та релігії/ управління 
освіти/ЗНЗ/учнівська молодь 
 
Оперативна ціль С.2.5. Створення Малишкової площі (площа Матері) 
Створення нової площі, витриманої у напрямку вшанування пам`яті видатного поета-земляка А. 
Малишка у меморіальній частині міста, затвердження проектної документації та ескізу 
зовнішнього вигляду площі, впорядкування та озеленення площі. Реконструкція міста у 
центральній його частині, встановлення пам`ятника Матері, фонтану, тематичних скульптур 
малих форм, благоустрій прилеглої території, підведення відповідних комунікацій. Створення 
паркової зони на території старої площі, визначення ескізу та планів на конкурсній основі, 
проведення упорядкування  та озеленення території, передбачення місць для відпочинку та 
організації культурно-мистецьких заходів, встановлення пам`ятника та малих скульптурних 
форм, тематика яких витримана у напрямку вшанування пам`яті видатного поета-земляка 
Андрія Малишка 
Строк виконання: 2015 – 2020 роки 
Міська рада/ міськвиконком/відділ культури, національностей та релігії/ управління 
освіти/ЗНЗ/учнівська молодь 
 
Оперативна ціль С.2.6.Модернізація та інформатизація мережі бібліотек 
Вдосконалення діяльності бібліотек, забезпечення умов для найбільш якісного виконання  місії 
публічних бібліотек як інформаційних центрів громади, підвищення  рівня інформаційного та 
довідково-бібліографічного обслуговування читачів, підтримання іміджу бібліотечних закладів 
як загальнодоступного і безкоштовного джерела отримання різноманітної інформації для всіх 
верств населення. 
Створення сучасних центрів для надання культурних, освітніх та інших послуг (міні-
кінотеатри, доступ до Інтернету, семінари та навчання) у всіх густонаселених мікрорайонах 
міста. Затвердження штатного розпису та  плану  роботи бібліотечних закладів. Матеріально-
технічне оснащення приміщень. Оснащення бібліотек новими інформаційно-комунікаційними 
технологіями. 
Строк виконання: 2015 – 2018 роки 
 
Міська рада/ міськвиконком/відділ культури/ управління освіти/ЗНЗ/учнівська молодь 
 

Стратегічна ціль С.3. Здоровий спосіб життя та соціальний 
захист людини 

Створення умов для розширення та зміцнення спортивної інфраструктури міста, 
забезпечення розвитку всіх видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, 
спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів, створення належних умов для 
проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової підготовки з населенням всіх 
вікових груп. Сприяння розширенню мережі сучасних спортивних клубів, пошук та 
запровадження інноваційних методів фізкультурно-спортивної діяльності, залучення та 
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підготовка волонтерів для роботи на території міста у сфері фізичної культури і спорт, 
продовження роботи з придбання спортивного інвентарю, форми  та поліпшення матеріально-
технічної бази для спортивних закладів. 

Налагодження співпраці з державними та громадськими організаціями з питань фізичної 
культури і спорту за кордоном, надання допомоги провідним спортсменам, командам міста по 
підготовці і участі у всеукраїнських, міжнародних, обласних змаганнях та проведенні учбово - 
тренувальних зборів. Сприяння встановленню вуличних тренажерів в мікрорайонах міста. 
Проведення змагань та турнірів, молодіжних, сімейних, дитячих заходів. 

Реалізація конституційних гарантій права громадян на соціальний захист, забезпечення 
адресності та матеріальної підтримки малозабезпечених, непрацездатних інвалідів та громадян 
похилого віку, сімей з дітьми, дітей - інвалідів, осіб з обмеженими фізичними можливостями. 
Створення фінансових, організаційно – правових та технічних механізмів для забезпечення 
комфортного соціального клімату та досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості 
життя незахищених верств населення на основі ефективного використання бюджетів усіх 
рівнів. 

Оперативна ціль С.3.1.Розвиток усіх видів спорту та фізкультури 
Створення спортивних майданчиків з синтетичним покриттям для занять з видів спорту: 
волейбол, баскетбол, теніс, футбол. Створення на базі ЗНЗ (школи), багато функціональних 
спортивних площадок для занять фізичною культурою. Створення тренувальної площадки  з 
синтетичним покриттям (60х40) для футболістів на міському спортивному комплексі 
ім.В.О.Мельника. Реконструкція стадіонів «Колос» та «Нива». 
Строк виконання: 2015 – 2018 роки 
 
Міська рада/ міськвиконком/відділ  молоді, фізичної культури та спорту / управління 
освіти/ЗНЗ/молодь 
 
Оперативна ціль С.3.2.Проведення інформаційних кампаній про шкідливий вплив алкоголю, 
наркотиків та нікотину на організм людини 
Проведення медичних оглядів дітей та підлітків, які навчаються в загальноосвітніх навчальних 
закладах. Сприяти забезпеченню та поновленню обладнання медичних пунктів дошкільних та 
ЗНЗ. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з питань формування здорового способу 
життя та активного й змістовного дозвілля учнівської молоді. Організувати роботу науково-
практичних семінарів, тренінгів, «круглих столів» з актуальних питань щодо формування 
ціннісного ставлення до здоров’я особистості. Проводити міський конкурс на кращу модель 
загальноосвітнього навчального закладу «Школа сприянню здоров’ю». Створити у закладах 
освіти кабінети «Основ здоров’я». Заходи з організації активного дозвілля дітей. Систематично 
здійснювати моніторингові спостереження з питань мотивованого ставлення школярів міста до 
свого здоров’я та здоров’я оточуючих, екологічної безпеки дітей. Поповнювати банк даних 
авторських програм превентивного спрямування для організації виховної роботи з учнівськими 
колективами. Здійснювати заходи щодо впровадження в дошкільних, загальноосвітніх 
національних та родинно-сімейних традицій здорового способу життя та виховання здорової 
дитини із залученням батьків до цього процесу. 
Строк виконання: 2015 – 2020 роки 
 
Міська рада/ міськвиконком/відділ молоді, фізичної культури та спорту/ управління 
освіти/ЗНЗ/молодь 
 
Оперативна ціль С.3.3.Модернізація  мережі установ соціального захисту та включення людей 
з особливими потребами в активне життя 
Створення при відділенні соціальної допомоги вдома управління соціального захисту населення 
виконавчого комітету Обухівської міської ради стаціонарного відділення для постійного 
перебування одиноких непрацездатних громадян міста. Виділення приміщення, його ремонт та 
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забезпечення всіма необхідними меблями та побутовою технікою. Розроблення положення 
щодо функціонування стаціонарного відділення для постійного перебування одиноких 
непрацездатних громадян; кадровий підбір працівників даного відділення. Моніторинг 
одиноких непрацездатних громадян міста, які потребують поселення до стаціонарного 
відділення 
Строк виконання: 2015 – 2020 роки 
 
Міська рада/ міськвиконком/управління соціального захисту населення/громадяни 

 
5. Впровадження та моніторинг реалізації Стратегічного 
плану 

З початку роботи зі стратегічного планування було наголошено на важливості 
впровадження та моніторингу Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухова. 
Наскільки успішним виявиться реалізація стратегії залежатиме від позитивних економічних та 
інших змін, що впливають на досягнення його мети та цілей. 

У роботі над розробкою Стратегічного плану брали участь представники бізнесу, органу 
місцевого самоврядування, освітніх установ, громадських та інших організацій, що забезпечує 
реалістичність її виконання та довіру до нього з боку громади. 

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії, необхідно 
створити систему моніторингу  та її реалізації. Така система має включати Орган з моніторингу 
(необхідно створювати з врахуванням особливостей територіальних громад) Документ 
(Положення) про систему моніторингу виконання Стратегічного плану; у Стратегічному плані 
має бути окремий розділ з описанням системи моніторингу виконання стратегії; система 
індикаторів (результатів) виконання стратегії (кількісні та якісні). 

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 з представників органу місцевого 
самоврядування, громадськості і бізнесу. Питання впровадження проектів і заходів Стратегії 
мають належати виключно до компетенції Комітету з управління впровадженням. Саме Комітет 
управління впровадженням Стратегічного плану є відповідальним за забезпечення актуальності 
та реалістичності стратегічних і оперативних цілей та за їх досягнення.  

До складу цього органу входять особи, які представляють найважливіших учасників 
процесу планування і реалізації стратегії: міський голова та його заступники, керівники 
управлінь та відділів міськвиконкому, приватні підприємці, представники об’єднань громадян. 

У ході моніторингу Стратегічного плану соціального партнерства вирішуються наступні 
завдання: 
• контроль за реалізацію плану в цілому;  
• оцінка ступеню досягнення прогресу за стратегічними напрямками, виконання стратегічних 

та оперативних цілей, надання інформації для уточнення та корегування цілей;  
• підтримка в робочому стані структури стратегічного планування.  
 Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників (індикаторів) 
по кожному стратегічному напрямку та аналізі поступу запланованих результатів.  
Система індикаторів моніторингу виконання стратегії 
Індикатори потрібно розділяти на індикатори досягнення: Бачення; напрямів розвитку; 
Стратегічних цілей; Оперативних цілей. Можна обмежитись розробкою індикаторів досягнення 
Стратегічних цілей. 
Рівні моніторингу: 
1. Для визначення ефективності проекту (демонструють економічний розвиток і є важливими 

для органів місцевої влади): 
2. Для визначення інвестиційної привабливості та стану економічного розвитку території в 

Україні. 
 Підсумки моніторингу підводяться чотири рази на рік у вигляді квартальних звітів. 
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Фіксуються та аналізуються:  а)  ступінь виконання кожної задачі по проектах ;  б) невиконані 
завдання, причини відхилення, пропозиції ; г) дані за індикаторами, що відображають результат 
реалізації проектів; г) оцінка потреб у фінансуванні; д) пропозиції щодо вдосконалення діючої 
системи моніторингу.  

Пропозиції з корегування та змін до Стратегічного плану по стратегічним та 
оперативним цілям, проектам та завданням можуть вноситися: 
• членами Комітету з управління впровадженням Стратегічного плану;  
• депутатами міської ради;  
• зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та особами 

(мешканцями). 
Крім Комітету управління провадженням також можливі інші форми органів з моніторингу 

впровадження стратегії: моніторинговий комітет; тимчасова комісія міської ради; покласти 
повноваження на постійну комісію міської ради з питань бюджету; створення окремого 
управління міської ради. 

Для всіх можливих форм організації процесу моніторингу головним є проведення 
ретельного відслідковування виконання завдань та реалізації проектів, коригування  та 
актуалізація Стратегії при необхідності, з огляду на зміну ситуації, оскільки одні проекти 
будуть завершені, а деякі замінено іншими. 

Члени Комітету з управління впровадженням причетні до роботи над Стратегією, повинні 
відстежувати, щоб стратегічні й оперативні цілі, завдання залишалися актуальними і 
реалізовувалися. Комітет з управління впровадженням збирається  з встановленою 
періодичністю (але не менше раз на півроку) для оцінки досягнутих результатів та коригування 
запропонованих змін. Проекти рішень щодо змін до Стратегічного плану економічного 
розвитку виносяться на розгляд міської ради. 

6. Узгодженість Стратегічного плану з програмними та 
стратегічними документами 

Рішенням Київської обласної ради  від 04.12.2014 № 856-44-VІ затверджено Стратегію 
розвитку Київської області на період до 2020 року. 

Стратегія передбачає стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку 
багатогалузевої економіки, запровадження високих стандартів якості життя, збереження та 
розвиток територій регіону. 

Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року передбачені наступні 
стратегічні цілі: 
1.Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки 
2.Висока якість життя людини 
3.Збереження та розвиток територій 

Стратегічним планом економічного розвитку міста Обухова до 2020 року визначено 
стратегічні напрямки розвитку міста: 
А. Розвиток бізнесу 
В. Залучення інвестицій 
С. Якість життя 

Стратегічні напрями, визначені Стратегічним планом економічного розвитку міста 
Обухова до 2020 року сформовані відповідно до цілей Стратегії розвитку Київської області на 
період до 2020 року. 

Впровадження та реалізація Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухова 
до 2020 року сприятиме виконанню  Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 
року.і забезпечить: підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості міста та 
області в цілому створення комфортних умов проживання міста - частини території області. 

Реалізація бачення міста Обухова забезпечить економічний розвиток міста на базі 
розвитку традиційних виробництв, розвитку малого та середнього бізнесу, створення 
інвестиційної привабливості території, партнерства влади, громади та бізнесу. 
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Рух у напрямку диверсифікації економіки дозволить трансформувати місто з історично 

розвиненими традиційними галузями виробництва в сучасний багатофункціональний центр, 
який є органічним розвитком для переходу міста та області в цілому на новий щабель 
економічного розвитку, стійкості. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Стратегічні цілі Стратегію розвитку Київської області на період до 2020 року 

1.Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої 
економіки 
2.Висока якість життя людини 
3.Збереження та розвиток територій 
 

Стратегічні напрямки Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухова 

А. Розвиток бізнесу 
В. Залучення інвестицій 
С. Якість життя 

 

Операційні цілі Стратегії розвитку 
Київської області на період до 2020 року 

 
1.Стійке економічне зростання на основі 
інноваційного розвитку багатогалузевої економіки 
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей 
економіки 
1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки 
периферійних районів 
1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку 
малого та середнього підприємництва 
1.4. Розвиток туристичного потенціалу 
 

2.Висока якість життя людини 
2.1. Збереження навколишнього природного  
середовища 
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в 
умовах економіки, що змінюється 
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини 
2.4. Забезпечення населення якісними житлово-
комунальними послугами 
2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, 
забезпечення патріотичного виховання населення 
 

3.Збереження та розвиток територій 
3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення 
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах 
територіальних громад 
3.3. Відродження економіки територій  північної 
Київщини, що постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 

Стратегічні цілі Стратегічного плану 
економічного розвитку міста Обухова 

до 2020 року 
 

А. Розвиток бізнесу 
А.1.Сприяння розвитку Обухівського 
індустріального центру 
А.2. Покращити підприємницький клімат 
А.3.Розвиток туризму 
 
В. Залучення інвестицій 
В.1. Активна інвестиційна діяльність  
В.2. Створення ефективної системи 
маркетингу           міста 
 
С. Якість життя 
 С.1. Екологічна безпека та 
енергоефективність 
 С.2. Освіта впродовж  життя та духовний 
розвиток особистості 
 С.3. Здоровий спосіб життя та соціальний 
захист людини 
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ДОДАТОК 1. Склад Комітету зі стратегічного планування для 
розробки Стратегії місцевого економічного розвитку міста 
Обухова до 2020 року в рамках проекту «Місцевий 
економічний розвиток міст України» 

 
Левченко Олександр                      Міський голова, голова комітету                    
Миколайович                                                
 
Верещак Анатолій                         Перший заступник міського голови,  
Миколайович                                 заступник голови комітету   
 
Цельора Володимир                      Заступник міського голови  
Васильович 
 
Шимоненко Валентина                 Заступник міського голови 
Олексіївна 
 
Корнієнко Лія                               Радник міського голови 
Олександрівна 
 
Медвідчук Ніна                              Начальник фінансового управління  
Іванівна                                          виконавчого комітету міської ради 
 
Кондратюк Аліна                           Начальник управління економіки  
Миколаївна                                    виконавчого комітету міської ради 
 
Шевченко Людмила                       Начальник житлово – комунального 
Миколаївна                                    господарства, транспорту та благоустрою  
                                                       виконавчого комітету міської ради 
 
Вяхірєв Максим                             Начальник відділу капітального будівництва   
Олегович                                        виконавчого комітету міської ради 
 
Стрілець Анатолій                          Начальник земельного відділу виконавчого  
Васильович                                     комітету міської ради  
 
Мигаль Марина                             Начальник управління освіти виконавчого 
Леонтіївна                                     комітету міської ради 
 
Циганок Ніна                                 Начальник управління соціального захисту 
Антонівна                                      виконавчого комітету міської ради 
 
Жевага Юлія                                  Начальник служби у справах дітей та сім’ї 
Олександрівна                                виконавчого комітету міської ради 
 



 

Стратегічний план економічного розвитку міста Обухів до 2020 року 

44 
Богданович Тетяна                         Начальник відділу культури виконавчого  
Іванівна                                          комітету міської ради   
Пушенко Наталія                           Начальник юридичного відділу виконавчого 
Володимирівна                               комітету міської ради   
 
Яценко Юрій                                 Начальник відділу молоді, фізичної культури  
Іванович                                        та спорту виконавчого комітету міської ради 
       
Іваницька Ольга                            Головний спеціаліст земельного відділу  
Олексіївна                                     виконавчого комітету міської ради    
 
Білоконь Галина                            Заступник директора Обухівського  
Іванівна                                         міськрайонного центру зайнятості (за згодою)  
 
Дасова Діана                                 Начальник управління статистики в  
Олександрівна                              Обухівському районі (за згодою) 
 
Клочко Сергій                               Голова правління Обухівської організації 
Миколайович                                роботодавців (за згодою)  
 
Молчанов Юрій                            Виконавчий директор Обухівської  
Іванович                                        організації роботодавців (за згодою) 
 
Жевага Олександр                       Голова ради підприємців при виконавчому  
Григорович                                   комітеті міської ради (за згодою) 
 
Паєнко Олена                                Директор ПБФ «Інбуд», депутат міської  
Василівна                                      ради (за згодою) 
 
Анцупова Лідія                             Директор ТОВ «Омела», депутат міської  
Яківна                                           ради, голова Обухівської організації  
                                                     «Всеукраїнської асоціації жінок – 
                                                      підприємців «Жіночий альянс» (за згодою)                                    
 
Давітідзе Лалі                                Приватний підприємець (за згодою) 
Суликівна          
   
Мигаленко Валентина                     Директор комунального підприємства  
Луківна                                           Обухівської міської ради «Обухівський  
                                                        ринок» (за згодою) 
                   
 


