
Перше засідання Робочої Групи

за підтримки



— це систематичний процес ухвалення
рішень, що сфокусований на потребах
громади та має на меті вирішення найбільш
актуальних локальних проблем, оптимальне
використання конкурентних переваг з
урахуванням розумного розподілу наявних
ресурсів (часу, коштів, експертного
потенціалу, матеріальних благ). Таке
планування передбачає покращення рівня
добробуту населення та підвищення темпів
розвитку конкретного населеного пункту чи
регіону. Стратегічне планування сприяє
подоланню фрагментарності та
диспропорційності економічного,
соціального й екологічного розвитку
територій, а також посиленню довіри в
системі відносин «влада — бізнес —
громадянське суспільство».
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місцевого 
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допомогає точніше
оцінити акутальний

стан міста

полегшує процес
розподілу ресурсів

визначає додаткові внутрішні
ресурси для розвитку окремих

сфер життєдіяльності міста

відображає інтереси всіх
мешканців громади створює передумову діалогу

й ефективної взаємодії 
влади, бізнесу та громади

зменшує кількість
внутрішніх конфліктів

щодо розвитку громади

вказує на перспективні 
галузі для залучення інвестицій,

та є підставою для підготовки заявок
на залучення зовнішнього фінансування

підвищує вірогідність успіху
ОМС в реалізації завдань

демонструє ефективність діяльності місцевої влади,
зокрема й щодо готовності задовільнити найважливіші

потреби мешканців

допомагає спрогнозувати
майбутнє міста

допомагає вчасно
долати виклики та

вирішувати проблеми

створює позитивний імідж міста



▪ аналіз початкових умов для розвитку громади, її економічного стану, наявної
інфраструктури, чисельності та структури населення, тенденцій зміни цих та інших
основних характеристик;

▪ визначення амбітного, але реалістичного бачення того стану громади, яким його хоче
бачити територіальна громада;

▪ здійснення аналізу наявних сильних і слабких сторін громади, які сприяють чи заважають
реалізації бачення, а також зовнішніх щодо громади можливостей і загроз, реалізація
яких може ці умови, відповідно, покращувати чи погіршувати (SWOT-аналіз);

▪ визначення основних цілей, яких громаді необхідно досягти для реалізації бачення,
спираючись на її відповідні сильні сторони та долаючи відповідні слабкі сторони,
враховуючи шанси появи нових можливостей та страхуючись від загроз;

▪ розробка планів дій (переліків послідовних завдань, проєктів з призначеними
виконавцями та передбаченими конкретними ресурсами) для досягнення кожної з
основних цілей, виходячи з ієрархії цілей, базуючись на термінах, заснованих на
реалістичних перспективах залучення ресурсів, необхідних для цього.
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Робочої Групи

• Соціально -
економічний
аналіз

• Профіль
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1. Підготовка для розгляду і затвердження радою стратегічного бачення,
довгострокових пріоритетів і середньострокових стратегічних цілей.
2. Підготовка до розгляду і затвердження радою базової версії тексту
Стратегії місцевого розвитку.
3. Підготовка змін до місцевих нормативних актів про стратегічне планування,
включаючи кадрові, що стосуються складу Робочої групи.
4. Добір заходів та проєктів, що рекомендуються для першочергової
реалізації і мають бути включені в базову версію Стратегії розвитку.
5. Розгляд проєктів оперативних планів з реалізації Стратегії місцевого
розвитку.

З МЕТОЮ ОБГОВОРЕННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ РІШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З
РОЗРОБКОЮ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ, СТВОРЮЄТЬСЯ
РОБОЧА ГРУПА, ЯКА Є НАЙВИЩИМ ОРГАНОМ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ,
КООРДИНАТОРОМ УСІЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РАМКАХ ДАНОГО ПРОЦЕСУ.



06.09.2021 року



Соціально-економічний аналіз Профіль громади Соціологічне опитування

аналітично-описова частина
стратегії, документ, в який
входить здійснений аналіз

та оцінка фактичного стану 
розвитку території у динаміці

(аналізуються, як правило, 
п’ять попередніх років). Профіль

громади є тим початковим
документом, на підставі якого

робоча група визначає
найактуальніші проблеми та 

виклики.

охоплює всі важливі аспекти
життєдіяльності громади.

Правильно зроблений аналіз
дозволяє членам РГ краще

зрозуміти актуальний стан та
тенденції в економічній, 

соціальній та екологічній сферах. 
Аналіз створює основу для 

своєчасного виявлення бажаних і 
небажаних змін,а також основу
для прийняття обґрунтованих

рішень щодо
регіонального розвитку.

опитування мешканців громади
та підприємців у частині

виявлення проблемних питань
розвитку громади. Зібрану

інформацію зводять у єдиний
документ, який відображає
консолідовану позицію та 

міркування стосовно векторів
розвитку міста



• Генеральний план розвитку території, інша існуюча містобудівна документація;
• дані відділу економіки облдержадміністрації та виконавчого комітету ради;
• програми соціально-економічного розвитку та окремих сфер і звіти про їх виконання;
• дані Державного комітету статистики України та його місцевих підрозділів;
• інформація банків;
• результати соціологічних досліджень;
• результати наукових досліджень, що стосуються даної території;
• матеріали засобів масової інформації;
• дані земельного кадастру;
• соціально-економічний паспорт території;
• дані метеостанції;
• матеріали краєзнавчого та інших музеїв;
• інша інформація публічного користування



• історію території (коротко); 
• географічне розташування, оточення території; 
• природно-ресурсний потенціал, у тому числі кліматичні умови (температурний режим, 
опади, вологість повітря, вітри, тощо); 
• демографічну ситуацію; 
• особливості соціально-економічного розвитку в динаміці; 
• рівень життя населення та його ділову активність; 
• особливості господарського комплексу території – промисловість, будівельний
комплекс, транспорт; 
• соціальну інфраструктуру міста (розвиток підприємств комунальних послуг, система 
освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та туризму); 
• комунальну власність та приватизацію; 
• ринок землі та земельні відносини; 
• екологічну ситуацію та охорону навколишнього середовища; 
• фінансово-бюджетну ситуацію та інвестиційний клімат; 
• політичну ситуацію; 
• систему управління місцевим розвитком; 
• розвинутість мережі та дієвість громадських організацій, органів самоорганізації
населення, рівень співпраці влади з громадськими організаціями, приватними
структурами; 
• ступінь відкритості влади, рівень довіри населення до неї.



проводиться в інтерактивній та паперовій формі 

https://forms.gle/mxRbjqKiEk2daYDXA https://forms.gle/4W7sKRjC2yiZSfpi8

https://forms.gle/mxRbjqKiEk2daYDXA
https://forms.gle/4W7sKRjC2yiZSfpi8

