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НАВІЩО ГРОМАДИ ГОТУЮТЬ СТРАТЕГІЇ,

Стратегія розвитку територіальної громади 
– новий документ для більшості органів міс-
цевого самоврядування України. До старту 
децентралізації стратегічним плануванням на 
найнижчому територіальному рівні займали-
ся хіба що у містах обласного значення. Тому 
сьогодні бракує позитивних прикладів як під-
готовки стратегій, так і їх практичної реаліза-
ції в українському контексті.

Передусім важливо, щоб Стратегія розвитку 
не обмежувалася проголошенням гасел-ці-
лей «щоб всі жили краще», але й відповіда-

ла на питання «що саме ми маємо зробити, 
щоб досягнути таких цілей?». Для цього до-
кумент має містити каталог технічних завдань 
на проєкти розвитку, в яких стисло описано 
суть проєкту, очікувані результати і продукти, 
приблизний кошторис і виконавці.

Стратегічне планування розвитку в часово-
му вимірі має узгоджуватися з можливостями 
та обмеженнями фізичної території громади, 
які визначені у документах з просторового 
планування (Генеральний план населеного 
пункту або Схема планування території ОТГ). 

У Ваших руках – дещо незвичний формат моніторингового 
звіту. Це не лише доповідь зовнішнього оцінювача – Інститу-
ту громадянського суспільства – про досягнуті та недосягну-
ті результати виконання стратегічних документів конкретної 
громади – Баранівської ОТГ. Це також інсайдерська інформа-
ція про спробу запровадити системне стратегічне планування 
(її ще зарано назвати успішною), самокритично похвалитися 
успіхами та застерегти від хибних кроків чи тупцювання на 
місці, що, сподіваємося, зацікавить керівництво інших громад. 
Також цей звіт – про важливість вчасного визнання помилко-
вих рішень та повернення на крок назад, якщо це дасть мож-
ливість двох кроків вперед.

Маркіян Дацишин, консультант із стратегічного планування, координатор компоненту проєкту
«Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської ОТГ» (МКОБ)
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ЩО ЗАЛИШАЮТЬСЯ НА ПАПЕРІ

Джерело: decentralization.gov.ua, сайти ОТГНаразі реальне стратегічне планування не 
стало поширеною практикою для громад. Так 
у Житомирській області за 2015-2019 роки 
було створено 56 ОТГ, і лише третина із них 
згодом розробила Стратегії.

Проте не всі із цих документів враховують  
нюанси планування, комплексно охоплюють 
усі сфери життя громад, передбачають моні-
торинг виконання. Наприклад, лише полови-
на з них містить Каталог технічних завдань на 
проєкти розвитку.

Ідеально, коли розробка Стратегії розвитку 
громади відбувається синхронно з розроб-
кою чи оновленням просторових планів.

Ще один аспект – сумісність Стратегії розвит-
ку громади з планувальними документами 
вищого рівня: регіону та країни. Це особливо 
актуально, якщо плануємо залучати додатко-
ві ресурси з обласних і національних джерел.

Особливий виклик – як за низької передба-
чуваності можливостей місцевого бюджету 
забезпечити фінансування проєктів розвит-
ку? Простої відповіді не існує. Стратегічне 
планування – це завжди про розставлення 
пріоритетів: на що ми витрачаємо обмежені 
ресурси (людські, грошові та інші), а на що 
– ні? А також – як ми організовуємо системну 
роботу для залучення небюджетних коштів? 
І найголовніше – як стимулюємо місцевий 
економічний розвиток? Бо лише економіка 

дасть фундамент та інструменти для досяг-
нення цілей у соціальній сфері.

Після затвердження Стратегії місцевою ра-
дою справжнє стратегічне планування лише 
починається: етапи впровадження, моніто-
рингу та оцінювання, коригування. Образно 
висловлюючись, стратегічне планування схо-
же на відвідування тренажерного залу:  важ-
лива регулярність і наполегливість. Щоби 
гарно виглядати на пляжі влітку, недостатньо 
провести тиждень перед відпусткою на тре-
нажерах. Потрібні регулярні управлінські ри-
туали (як от засідання групи впровадження 
Стратегії), що допомагали б усім підрозділам 
виконкому та зацікавленим сторонам трима-
ти фокус на стратегічних пріоритетах, якими 
б бурхливими не були будні поточної роботи.
Лише за таких умов можна стверджувати, що 
Стратегія не залишилася «на папері», а допо-
магає громаді рухатися до мети.

Рецепт Стратегії «по-українськи»
1. За основу взяти текст Стратегії сусіда або Ки-
єва.

2. Нікому не показувати, ні з ким не обговорю-
вати.

3. Жодних конкретних цифр про майбутнє – 
лише «покращити» і «забезпечити».

4. Після затвердження на сесії видрукувати на-
кладом не менше 1 тисячі примірників, бажано 
на глянцевому папері.

5. Вписувати до Стратегії вже виконані завдан-

ня (наприклад, куплений раніше бульдозер) – 
так буде більший відсоток виконання.

6. Не змішувати процес формування місцевого 
бюджету з виконанням Стратегії – це різні речі.

7. Оцінку виконання Стратегії має робити лише 
працівник виконкому. Ніяких зовнішніх оціню-
вачів чи громадських активістів.

8. Жодних змін чи доповнень до Стратегії.

9. Не заглядати до Стратегії наступних 5 років – 
нехай настоюється!



ЯК ГОТУВАЛИ І ЯК ВПРОВАДЖУЮТЬ

Презентація Стратегії розвитку Баранівської ОТГ для 
лідерів громад Житомирської області (Житомир, 2017)

Стратегічне планування розвитку Бара-
нівської ОТГ було розпочато у 2017 році 
за консалтингової підтримки Інституту 
громадянського суспільства (координа-
тор – Маркіян Дацишин) у рамках проєкту, 
фінансованого Westminster Foundation for 
Democracy (Велика Британія). Від громади 
кураторами виступили тодішні заступни-
ця міського голови Оксана Загорська та 
спеціалістка з інвестиційних питань Ната-
ля Свінціцька.

«Фішка» стратегічного бачення Баранів-
ської ОТГ – «розумна спеціалізація»: еко-
номічний розвиток громади плануємо на 
основі органічного агробізнесу. Це спри-
ятиме формуванню органічної спільноти 
активних громадян, органічному ставлен-
ню до довкілля, органічному партнерству 
місцевої влади з громадою і з бізнесом.
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Під час підготовки Стратегії виникла ідея 
проєкту та була підготовлена заявка на 
грант ЄС у рамках ініціативи «Мери за 
економічне зростання». План МЕР як опе-
раційний документ на виконання Стратегії 
був підготовлений у рамках цього проєк-
ту. Усі цілі Стратегії та Плану МЕР спрямо-
вані на втілення стратегічного бачення 
розвитку: Баранівська ОТГ – органічний 
простір щедрої природи, активних гро-
мадян, інновацій та органічного вироб-
ництва.

Для моніторингу виконання Стратегії Ба-
ранівської ОТГ щороку проводять опиту-
вання її жителів у Баранівці та усіх 12-ти 
старостатах методом face-to-face, статис-
тична похибка не перевищує ±4,0%. Пер-
ша хвиля відбулася у квітні-травні 2017 
(562 респонденти) під час підготовки 
Стратегії.  Наступні хвилі – у травні-черв-
ні 2018 (606 респондентів), березні 2019 
року (625 респондентів) та лютому 2020 
(611 респондентів).

— Ваша громада має Стратегію? 
— Аякже. Майже 100 сторінок!
— Тю, хіба це Стратегія? От наша Стратегія – на 200 сторінок! 
— А скільки грошей з місцевого бюджету ви виділили на реалізацію
    Стратегії цього року? 
 — А до чого тут бюджет?



НАВІЩО ОКРЕМИЙ ПЛАН ДЛЯ
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Local Cooperation and Networking
Міжсекторальна співпраця і взаємодія на місцевому рівні

Business-friendly, Transparent and Corruption Free Administration
Приязна до підприємців, прозора і некорумпована  влада

Access to Finance
Доступ до фінансування

Regulatory and
Institutional Framework
Регуляторна та
інституційна база

Land and
Infrastructure

Земельні ресурси
та інфраструктура

Skills and Human Capital,
Inclusiveness

Навички і
людський капітал,

iнклюзивність
External

Positioning
and Marketing

Зовнішнє
позиціонування

і Маркетинг

Result and Impact
Результат та Вплив

У лютому 2018 року стартував ініційований Ін-
ститутом громадянського суспільства проєкт 
«Молодіжний кластер органічного бізнесу 
Баранівської ОТГ». Його мета – стимулюван-
ня місцевого економічного розвитку (МЕР). 
Проєкт отримав грантову підтримку у рамках 
Ініціативи Європейського Союзу «Мери за 
економічне зростання» (M4EG), спрямованої 
на допомогу муніципалітетам країн Східного 
партнерства (Азербайджану, Білорусі, Вірме-
нії, Грузії, Молдови та України).

На початок 2020 року до Ініціативи M4EG  при-
єдналися 357 муніципалітетів (із них 158 – з 
України), сформувавши професійну спільноту 
для комунікацій з колегами, поширення істо-
рій успіху та залучення експертної допомоги.

Умовою участі в Ініціативі є підготовка Плану 
МЕР за встановленими алгоритмом і структу-
рою, що визначає пріоритети розвитку в се-
редньостроковій перспективі. Проєкт Плану 
проходить експертну оцінку перед затвер-
дженням місцевою радою.

Такий документ розробила команда Проєкту 
разом з місцевою владою (радниця з питань 
МЕР Олена Дем’янюк) та підприємцями. Піс-
ля отримання високої оцінки від залучених 
Ініціативою M4EG експертів Світового банку 
21 грудня 2018 року його затвердила Бара-
нівська міська рада.

Важливо, що План МЕР готували як опера-
ційний документ на виконання Стратегічної 
цілі «Конкуретоспроможна місцева економі-
ка, що базується на органічних технологіях 
і співпраці». Він враховував відповідні опе-
раційні цілі і технічні завдання на проєкти 
розвитку, передбачені Стратегією розвитку. 
Тобто ми намагалися уникнути традиційної 
ситуації, коли прийняті місцевою радою про-
грамні документи «не бачать один одного», 

бо їх розробляють радше як підставу отри-
мання бюджетних коштів.

З іншого боку, в основу Плану МЕР лягли 
заходи, передбачені до реалізації Проєктом 
«Молодіжний кластер органічного бізнесу 
Баранівської ОТГ» за кошти гранту ЄС.

План МЕР Баранівської ОТГ сфокусований на 
трьох «блоках-цеглинках»:
• підвищення кваліфікацій / навичок та роз-

виток людського капіталу;
• земельні ресурси та інфраструктура;
• зовнішнє позиціонування та маркетинг.

 «Цеглинки» розвитку приватного під-
приємництва, що мають бути у фокусі 
місцевої влади  (згідно з концепцією 

Ініціативи M4EG)

Джерело: Guidelines on the structure and contents of 
the Local Economic Development Plan
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План МЕР
Баранівської
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1.1. Формування бренду Баранівської ОТГ
(для використання місцевими виробниками) та його популяризація

1.2. Розбудова спроможності Агенції місцевого органічного розвитку

1.3. Продовження заходів з енергозбереження
(дієва система Енергомоніторингу)

1.4. Створення Міжшкільного ресурсного центру (коворкінгів і теплиці)
1.5. Впровадження системи збору та утилізації твердих

побутових відходів, придбання спецтехніки та контейнерів
1.6. Будівництво потужностей для виробництва молочної продукції

(органічна ферма та міні-сироварня в селі Рогачів)

2.1. Модернізація освітнього середовища –
заходи з енергозбереження у Баранівській гімназії

2.2. Виробництво електроенергії з альтернативних джерел
(встановлення сонячних електростанцій, інше)

2.3. Будівництво Торгово-тренінгового центру розвитку та
сприяння органічному бізнесу із «прозорим офісом» (ЦНАП)

2.4. Налагодження якісного сполучення для транс-
портування сировини та продукції місцевих підприємств

2.5. Створення та налагодження роботи
молочного кооперативу «Мілка-2018»

2.6. Створення та налагодження роботи
ягідного кооперативу «Комора-2018»

2.7. Створення та налагодження роботи
рибного кооперативу «Смолка-2017»

2.8. Реконструкція дороги до
сироварні та оновлення її освітлення

3.1. Залучення інвестора
для відродження льонарства

3.2. Прийняття Програми відродження
кооперативного руху

та підтримки с/г виробників

3.3. Інвентаризація ресурсів для МЕР,
підготовка ділянок для залучення

інвестицій (типу greenfield)

Оцінка Плану місцевого економічного розвитку Баранівської ОТГ експертами 
Світового Банку (ініціатива «Мери за економічне зростання»)

«План МЕР дуже доброї якості з великою 
кількістю чудових критичних ремарок у зро-
зумілій формі, які засновані на репрезента-
тивних опитуваннях серед місцевих жителів 
та представників малого бізнесу. Економіч-
ний аналіз – надзвичайно критичний (особли-
во щодо перешкод для бізнесу, корупції та 
обмежень децентралізації). Завдання і бачен-

ня SWOT – дуже амбітні та реалістичні.  План 
дій в цілому хороший, але потребує кращої 
зорганізованості дій, які б відповідали цілям і 
були згруповані в числовому порядку.

Як такий, план можна підтримувати під час 
його впровадження і наводити його як гар-
ний приклад для інших муніципалітетів».
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— Затвердили стратегію 
– ну і слава Богу!
Тепер ще треба зроби-
ти глянцеве видання –
і буде краса!

ЩО ТАКЕ ЩОРІЧНА ДОРОЖНЯ КАРТА БАРАНІВСЬКОЇ ОТГ

Важливе усвідомлене і відповідальне ставлення місцевих депутатів, працівників ви-
конкому до стратегічного планування. Тому необхідно організувати регулярний управ-
лінський процес впровадження та моніторингу Стратегії. Інструменти для цього у Бара-
нівській ОТГ:

• щорічна Дорожня карта як єдиний операційний документ для всіх підрозділів, «карта 
бою», що підкріплена відповідними бюджетними і донорськими ресурсами;

• щоквартальні засідання Комітету з управління виконанням Стратегії (КУВС) для 
моніторингу і координації зусиль виконавців;

• Агенція місцевого органічного розвитку і команда проєкту ЄС як постійні коорди-
натори, ініціатори та перші виконавці.

Статистичних даних (починаючи з кількості населення) катастрофічно бракує для плану-
вання. Тому треба створювати власну базу даних демографічних, економічних і соці-
альних показників та щороку проводити репрезентативні соціологічні опитування (із 
залученням фахівців-соціологів).

Скільки у Вашій громаді прийнято програмних 
документів (програм, цільових програм, пла-
нів дій тощо), що сьогодні де-юре є чинними? 
Мабуть, не менше двох-трьох десятків. 

Чи узгоджуються між собою ці документи і чи 
вповні вони відповідають Стратегії? Навряд.

Про фактичний рівень фінансування місцевим 
бюджетом передбачених заходів навіть не бу-
демо питати. Але чи справді дефіцитні місцеві 
ресурси витрачають найраціональніше з точ-
ки зору стратегічних пріоритетів громади?

Як узгодити довгий список поточних проблем 
і нагальних потреб розвитку з обмеженими 
людськими і фінансовими можливостями гро-
мади? Як у заростях щоденної роботи не роз-
губити команду і не збитися із шляху, що веде 
громаду до розвитку? Рішення – Дорожня 
карта! Апробацію такого інструменту ми про-
вели у Баранівській ОТГ.
 
У січні 2019 року Баранівська міська рада за-
твердила зведений план заходів – Дорожню 
карту 2019 (ДК-2019), що поєднала усі завдан-

ня за стратегічними пріоритетами розвитку 
Баранівської ОТГ, визначеними, зокрема, 
Стратегією розвитку ОТГ і Планом місцевого 
економічного розвитку ОТГ.

ДК-2019 містила 136 завдань, за кожним з яких 
закріплено  відповідальних виконавців: струк-
турні підрозділи міської ради, Агенція місце-
вого органічного розвитку (АМОР) та команда 
проєкту ЄС.

За кожним завданням було визначено при-
наймні один індикатор успішності виконання, 
що мав показати, чи забезпечено бажаний 
результат? При цьому індикатором не міг бути 
обсяг освоєних коштів. Тож виконавець мав 
фокусуватися саме на досягненні запланова-
ного результату, а не формальному виконан-
ні. Адже обставини змінюються, з’являються 
нові можливості. Тож можна не повністю ви-
конати завдання, але забезпечити результат. 
Наприклад, у ДК-2019 був пункт «Розробка 
«Інвестпаспорту громади» з індикатором «15 
млн доларів інвестицій». Попри те, що світ так 
і не побачило таке глянцеве видання, обсяг 
залучених інвестицій склав 17,5 млн доларів.
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Стратегічна
ціль 1:
САМОВРЯДНА
ОРГАНІЧНА
СПІЛЬНОТА
ІНІЦІАТИВНИХ
ГРОМАДЯН

формування спільного інфор-
маційного простору громади

розбудова практик взаємодії
між громадянами

формування на базі шкіл
«генераторів ідей»

підвищення спроможності де-
путатів, працівників виконкому

створення інфраструктури
підтримки підприємництва

стимулювання співпраці
місцевих підприємців

залучення інвестицій для
створення робочих місць

створення і промоція турис-
тичного продукту громади

відродження традицій дерево-
обробних і фарфорових ремесел

Стратегічна
ціль 2:
КОНКУРЕНТО-
СПРОМОЖНА
МІСЦЕВА
ЕКОНОМІКА,
БАЗОВАНА НА
ОРГАНІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЯХ
І СПІВПРАЦІ

Дорожня
карта 2019:
завдання
за СЦ

розбудова спроможності
Агенції Місцевого

Органічного Розвитку

формування бренду
Баранівської ОТГ

будівництво торгово-тренінгового
центру розвитку та сприяння бізнесу

налагодження сполучення для
транспортування продукції

передбачуваність місцевої
регуляторної політики

розвиток
кооперативного руху

будівництво потужностей для
вир-ва молочної  продукції 

залучення інвестора для
будівництва СЕС

залучення інвестора для від-
родження льонарства

інвентаризація ресурсів
для МЕР

розвиток Міжшкільного ресурс-
ного центру: 5 шкільних коворкінгів

стимулювання розвитку підпри-
ємництва школярів та молоді 

забез-ня транспортної та інфор-
маційної доступності поселень

розширення інфра-ри для доз-
вілля молоді та сімей з дітьми

покращення якості водопоста-
чання та водовідведення

зростання енергоефектив-
ності громади

підвищення безпеки у кож-
ному поселенні громади

відновлення екологічної
системи громади

Стратегічна
ціль 3:
ОРГАНІЧНЕ,
БЕЗПЕЧНЕ ТА
ЕНЕРГОЕФЕК-
ТИВНЕ СЕРЕ-
ДОВИЩЕ ДЛЯ
ЖИТТЯ
КОЖНОГО
ГРОМАДЯНИНА

впровадження системи 
збору та утилізації ТПВ

забезпечення доступності
адміністративних послуг

підвищення доступності та
якості освітніх послуг

підвищення дост-ті лікарської
допомоги та якості медицини

Стратегічна
ціль 4:
ДРУЖНЄ
УРЯДУВАННЯ

підвищення доступності та
якості послуг соцзахисту

Моніторинг та оцінювання стану
виконання Дорожньої карти 2019

17 ТЗ

17 ТЗ

13 ТЗ

9 ТЗ 25 завдань

66 завдань
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15 завдань
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створення медійного
коворкінгу – Шкільного ТБ

нова програма трудового
навчання і гуртків в МРЦ



10

Відносна більшість місцевих мешканців – стабіль-
них 42% протягом останніх трьох років – не втрача-
ють віри у зміни на краще у громаді. Тому ми утри-
маємося від надто критичних оцінок першого року 
застосування нового управлінського інструменту 
– Дорожньої карти. Усе ж за підсумками прискіпли-
вого оцінювання із 136 завдань повністю чи част-
ково виконаними визнано 57%.

Найбільший прогрес – за завданнями стимулюван-
ня економічного розвитку та енергоефективності 
(енергоменеджера ОТГ Юрія Савича 2019 року ви-
знано одним із найкращих «Угодою мерів – Схід»).  
Група компаній «Галекс Агро», партнер проєкту, 

запустила органічну ферму у Рогачеві (інвестиція 
2,5 млн євро). Виробник органічних ягід «Альфабет 
Агро» вдвічі (до 35 га) збільшив свої поля в ОТГ (1 
млн євро інвестицій). Кількість сертифікованих ор-
ганічних компаній в ОТГ досягла 8 підприємств (+2 
протягом року) із майже 600 робочими місцями.

Ключовою ж проблемою є пасивність більшості 
місцевих мешканців, зокрема малих підприємців. 
Самі жителі підтверджують це: «Недостатня актив-
ність мешканців» – серед топ-3 перешкод розвитку 
ОТГ у найсвіжішому опитуванні жителів громади. 
Також, негативний вплив має погіршення настроїв 
в ОТГ, що формують національні чинники. 



11

ОПИТУВАННЯ ЖИТЕЛІВ: ЯКИХ ЗМІН ЗАГАЛОМ У ВАШІЙ ГРОМАДІ ВИ ОЧІКУЄТЕ 
ПРОТЯГОМ НАСТУПНИХ 12 МІСЯЦІВ?ПРОТЯГОМ НАСТУПНИХ 12 МІСЯЦІВ?

25%

Виконано
повністю

Частково
виконано

У процесі
виконання

Не виконано

25%50%75%100% 100%75%50%

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4 Y

X

Як читати графік:
Наприклад, це завдання
(крапка) у СЦ4 виконано
повністю, але за ним
досягнуто 25-50% від
плану індикатора
успішності

Завдання виконані
повністю, а рівень
досягнення
індикатора –
більше 100%
від плану

Не виконано

У процесі
виконання

Частково
виконано

Виконано
повністю

Найбільше завдань за ДК-2019 
мали КУ «АМОР» (46), команда 
Проєкту (28) та відділ освіти (32, 
з яких частина – спільні з коман-
дою Проєкту). Інші підрозділи 
міськради мали в середньому 
від 5 до 10 завдань. Такий нерів-
номірний розподіл і низька мо-
тивація працівників виконкому 
до нових форм роботи сприяли 
ситуації, коли основний масив за-
вдань виконували АМОР і коман-
да Проєкту.

Брак досвіду і спроможності стра-
тегування та фінансового плану-
вання виконкому залишаються 
викликом. Українська плануваль-
на практика раніше «підпорядко-
вувалася» показникам місцевих 
бюджетів (делегованих вищим 
рівнем влади), а не стратегічним 
пріоритетам громад. Очевидно, 
зміна моделі управління потребу-
ватиме певного часу та сприятли-
вих макроекономічних умов.

Розподіл завдань за досягнен-
ням індикаторів успішності у ДК-
2019 вийшов доволі логічний. 
Лише серед виконаних завдань 
є такі, за якими досягнуто понад 
100% запланованих індикаторів 
успішності. І навпаки – серед не-
виконаних завдань – рівень інди-
каторів дорівнює 0%. 

Серед ключових невиконаних 
завдань – посилення кадрової 
спроможності Агенції місцевого 
органічного розвитку – АМОР, 
що мала б стати двигуном еко-
номічного розвитку громади і 
генератором інноваційних ідей. 

Замість запланованих п’яти осіб, тут працюють лише дві. Хоча саме 
АМОР є виконавцем/співвиконавцем третини усіх завдань у ДК-2019.

Бюджет участі 2019 не відбувся через відсутність коштів у міському 
бюджеті на фінансування усіх проєктів-переможців БУ-2018. Також 
критична ситуація з організацією підвезення учнів міських і сільських 
шкіл для проведення уроків трудового навчання та гуртків у МРЦ. Так 
закуплене за кошти гранту ЄС сучасне обладнання наразі недоступ-
не для більшості цільової аудиторії.
 
Із проблемних і невиконаних завдань менша частина тих, які зале-
жать від фінансування. Тож не завжди гроші є ключовою проблемою.

РОЗПОДІЛ ЗАВДАНЬ ДК-2019
за оцінкою виконання (вісь Y) та

рівнем досягнення індикатора успішності (вісь Х)



формування на базі шкіл «генераторів 
ідей» для проєктів розвитку громади, 
впровадження процедур самоврядування 
у школах, залучення старшокласників до 
місцевого самоврядування 

підвищення спроможності депутатів ради і 
працівників виконкому ради ОТГ, громад-
ських активістів 

формування спільного інформаційного 
простору, налагодження регулярних кому-
нікацій між поселеннями громади 

розбудова взаємодії між громадянами на 
базі взаємної довіри, підтримка ініціатив 
громадян та спільнот, зокрема релігійних, 
і локальної ідентичності (відчуття прина-
лежності до громади) 

Операційні цілі у рамках Стратегічної цілі 1:

Проблемні завдання у 2019 році

• Плани заходів за кожним ста-
ростинським округом, що зо-
крема виділяють особливість 
округу. Лише 3 старостин-
ських округи із 12 індетифі-
кують себе завдяки тематич-
ним фестивалям.

• Підготовка матеріалів про 
успішних людей.

• Підготовка концепції інфор-
маційного вісника ОТГ.

• Брак належної підтримки для 
Шкільного ТБ.

• Скасування Бюджету уча-
сті-2019; не реалізовано 6 
проєктів-переможців Бюдже-
ту участі-2017/18.
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Учні та вчителі Зеремлянської гімназії 2018 
року подали проєкт створення зони відпо-
чинку у своєму селі на Бюджет участі Бара-
нівської ОТГ. Він не переміг. Але 2020 року 
вони самостійно прибрали біля водойми та 
почали облаштовувати зону відпочинку.

Ключові успіхи у 2019 році
• Cтворене у рамках проєкту ЄС Шкільне ТБ до-

помагає формувати місцевий інформаційний 
простір, поширюючи добрі новини та історії 
успіху мешканців ОТГ. Підготовлено 36 відео, 
середня кількість переглядів – 1000-1200.

• Започатковано кілька фестивалів і ярмарків 
по всій території ОТГ, що сприяють відчуттю 
єдиної громади і локальної ідентичності. Зага-

лом у цих заходах взяли участь близько 4 ти-
сяч осіб: «РибФест» – 500, «Вишитий рушник» 
– 500, «ХарвестФест» – 500, день міста Бара-
нівка – 2,5 тисячі.

• Члени Громадської ради підготували проєкт 
«Ревіталізація туристичного простору Баранів-
ської ОТГ» і виграли грант (1 тисяча доларів) 
Фонду підтримки демократії, Посольство США



Ключові (плановані до 2021 року)
індикатори успішності

за Стратегічною ціллю 1:

«Участь у роботі Шкільного телебачення Баранівської 
ОТГ навчила мене цікавитися новинами громади. Також
завдяки гуртку я більш-менш визначився із фахом»

Олександр Конончук, учень Баранівського ліцею №1,
учасник Шкільного телебачення Баранівської ОТГ
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Зростання частки учнів у шкільному самовря-
дуванні – із 25% до 70%; батьків – з 8% до 40%.

Кількість активних громадян, які досягли 
успіху – не менше 20 осіб щороку.

Підвищення поінформованості:
- збільшення накладу місцевих газет до 10 
тисяч екземплярів;
- відвідувань сайту міськради – до 500/день;
- користувачів групи у Facebook – до 4000.

Не менше 5 тисяч осіб стануть учасниками 
голосування за проєкти «Бюджету участі». 
Буде подано не менше 50 проектів 2018 
року, з них в «органічній» темі і темі ремесел 
– не менше 40%.

— Що гірше: пообіцяти – і не одружуватися, чи одружити-
ся не обіцяючи?

Опитування жителів: ХАРАКТЕРИС-
ТИКА БАРАНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ

Безробіття

Недостатня громадська

активність жителів

Недовіра жителів

до місцевої влади

Виїзд жителів громади

за кордон та до інших міст

Обмежені ресурси бюджету ОТГ

Корупція на місцевому рівні

Низька якість доріг

Недовіра жителів один до одного

Поширення злочинності,

алкоголізму, наркоманії

Несприятливі умови для бізнесу

Пасивність органів місцевого самоврядування

Обмежені можливості культурного дозвілля

Недостатня підприємливість жителів

34% 31% 30% 29% 28%

19% 18% 16% 14% 13% 9%
8% 6%

Опитування жителів 2020:
ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ



створення і промоція туристичного про-
дукту на території громади 

відродження традицій ремесел деревоо-
бробної та фарфорової майстерності, зо-
крема як елемент туристичного продукту

стимулювання розвитку підприємництва/
інноваційних бізнес-ідей серед школярів 
та молоді
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створення інфраструктури підтримки міс-
цевого підприємництва, зокрема системи 
моніторингу екологічних ризиків для орга-
нічного бізнесу 

стимулювання співпраці місцевих підпри-
ємців (кластери, кооперативи та інші форми)
 
залучення закордонних та українських ін-
вестицій для створення робочих місць 

Операційні цілі у рамках Стратегічної цілі 2:

Ключові успіхи у 2019 році
• Новостворений кооператив «Мілка 2018» (38  

членів, село Рогачів) облаштував молокопри-
йомний пункт із камерою для охолодження та 
зберігання 1 тонни молока, запустив роботу 
мобільного пункту осіменіння ВРХ. Вдалося 
добитися росту закупівельної ціни молока з 
4,5 грн до 7,2 грн.

• За кошти гранту ЄС збудована сироварня (по-
тужність – 2 тонни молока за добу), що забез-
печить подальше зростання доходів селян.

• Після семінарів «Сімейні молочні ферми» три 
домогосподарства виявили бажання створи-
ти сімейну ферму.

• Успішне зростання місцевих органічних ком-
паній і позиціонування Баранівської ОТГ як 
«органічного простору» сприяє зацікавлено-

сті інвесторів. Група компаній «Галекс Агро» 
запустила органічну ферму в Рогачеві (інвес-
тиція 2,5 млн євро). Виробник органічних ягід 
«Альфабет Агро» вдвічі (до 35 га) збільшив 
свої поля в ОТГ (1 млн євро інвестицій).

• Кількість сертифікованих ЄС органічних 
компаній досягла 8 підприємств (+2 за рік) із 
близько 600 робочими місцями, включаючи 
сезонні.

• Проведено інвентаризацію придатних для 
промислового інвестування земельних діля-
нок. Сформовано Інвестиційний паспорт ОТГ 
– детальні дані про 8 ділянок грінфілд, на од-
ній  з яких завершується будівництво соняч-
ної станції (9,4 млн євро інвестицій; щорічна 
плата за оренду ділянки – 1,6 млн грн).
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Проблемні завдання у 2019 році
• Гранти Програми відродження кооператив-

ного руху для підтримки с/г виробників.
• Підвезення учнів із сіл для проведення уро-

ків трудового навчання та гуртків у МРЦ.
• Забезпечення повноцінної роботи вечірніх 

коворкінгів для дорослих.
• Проведення конкурсного відбору на посади 

КУ «АМОР».

Отримання не менше 1 сертифікату на ви-
робництво органічної продукції, збільшен-
ня збуту органічної продукції на 5%

Кількість нових агробізнесів – 5 щороку 

Не менше 50 учасників сільськогосподар-
ського обслуговувального кооперативу

Збільшення на 40% закупівельної ціни мо-
лока

Залучення 15 млн доларів США прямих ін-
вестицій. Створення не менше 100 робо-
чих місць

Кожен із 1335 старшокласників спробує 
сили у сучасних майстернях та теплицях. З 
них не менше 15% здобудуть навички, до-
статні для роботи кваліфікованого праців-
ника або відкриття власного бізнесу

Залучення  до 2000 туристів щороку

Ключові (плановані до 2021 року) індикатори успішності за Стратегічною ціллю 2:

Опитування жителів 2019: ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЄКТУ ЗА ГРАНТ ЄС

«Баранівська ОТГ – стратегічний об’єкт в Україні, який на-
раховує найбільше  різноманіття органічного виробництва 
та органічних продуктів. <…> Усе, що ми можемо і хочемо 
зробити, ми повинні робити тут, на місці, разом із місцевим 
населенням і місцевою владою»
Олена Стретович, директорка ТОВ «Органік Мілк»

— Місцева влада може хіба добрим сло-
вом допомогти місцевим підприємцям. 
Але тільки тим, які є соціально відпові-
дальними, оформили всіх працівників.

• Залучення інвестицій для будівництва льоно-
переробного підприємства.

• Участь 3 місцевих підприємців у національній 
чи регіональній агровиставці.

• Розвиток інфраструктури для туристів: при-
ватні агросадиби.

• Пошукова система місцевих нормативних ак-
тів на сайті міської ради.



16

Виконання Плану місцевого економічного розвитку
у контексті Стратегічної цілі 2

На виконання Плану МЕР у ДК-2019 було передбачено 66 завдань. Хоча частина з них мала 
міжсекторальний характер (як-от шкільні коворкінги МРЦ), усі ці завдання були віднесені до 
Стратегічної цілі 2 (статистика виконання наведена на попередній сторінці).

Створена у 2018 році Агенція місцевого органічного розвитку Баранівської ОТГ (АМОР), яка 
відповідала за найбільшу кількість завдань ДК-2019, сформувала платформу для роботи ко-
манди Проекту ЄС та комунікації з місцевими підприємцями, виступила координатором і кон-
сультантом для місцевих кооперативів.

Баранівська ОТГ – чи не перша в Україні гро-
мада, що отримала офіційно зареєстрований 
власний локальний бренд –  торгову марку 
«Баранівка – органічний простір». Викори-
стання локальної ТМ буде безкоштовним для 
місцевих підприємців і допоможе продажам 
їхньої продукції, зокрема агрокооперативів.

Новостворений Баранівський міжшкільний 
ресурсний центр за кошти гранту ЄС облаш-
тував п’ять коворкінгів (швейний, столярний 
технічний, 3D-моделювання, медіа і теплич-
ний), доступних для всіх охочих. За даними 
проведеного у лютому 2020 року опитуван-
ня, 17% дорослих мешканців ОТГ уже відвіда-
ли коворкінги хоча б один раз, ще 26% плану-
ють це зробити.

Натомість місцева влада не змогла забез-
печити доступ до сучасного обладнання для 
учнів як з міських шкіл, так і з сіл для прове-
дення уроків трудового навчання та гуртків у 
МРЦ. Якщо у 2018/19 навчальному році МРЦ 
відвідали 32 учні Кашперівської і 12 учнів 
Зеремлянської школи, то станом на грудень 
2019 року довезення дітей із сільських шкіл 
взагалі не було. Також не підвозять на уроки 
дітей із шкіл, що розташовані безпосередньо 
в Баранівці (Ліцей №1 і Зарічанська школа). 
Причина невиконання цього завдання – не 
лише у площині браку коштів на пальне: на-
приклад, від Баранівського ліцею №1 до МРЦ 
лише 800 метрів, тому питання про довезен-
ня на цю відстань виглядає формалізмом.

Учасники коворкінгу 3D-моделювання Баранівського міжшкільного 
ресурсного центру
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Обладнання для переробки молока на міні-сироварні у селі Рогачів
перед монтуванням

У співпраці з Житомирським національним 
агроекологічним університетом апробовано 
нову для України форму вищої освіти – ду-
альну. З лютого 2019 року обрані на конкурсі 
22 студенти ЖНАЕУ навчалися і працювали 
на сучасних потужностях місцевих органіч-
них виробників групи компаній «Галекс-Агро» 
(ТОВ «Органік Мілк», ТОВ «Органічний м’яс-
ний продукт»). На основі цього досвіду ЖНАЕУ 

Марія Вознюк, студентка Житомирського національного агроеко-
логічного університету, практикантка на заводі Organic Milk за про-
грамою дуальної освіти

восени 2019 року створив власний Центр ду-
альної освіти для застосування нової моделі 
в інших спеціальностях.

Водночас, команді Проєкту не вдалося від-
найти місцевих підприємців, готових взяти 
участь у національній чи регіональній вистав-
ці у 2019 році (зі співфінансуванням за раху-
нок гранту ЄС).

РОЗПОДІЛ ЗАВДАНЬ У ЦІЛЯХ ПЛАНУ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ЗА ОЦІНКАМИ ВИКОНАННЯ
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зростання енергоефективності громади 

підвищення безпеки у кожному поселенні 
громади (безпека на дорогах, громадська, 
пожежна, екологічна безпека тощо)

відновлення екологічної системи громади, 
зокрема лісосмуг і лісових насаджень

забезпечення транспортної та інформацій-
ної доступності усіх поселень громади 

розширення інфраструктури для змістов-
ного дозвілля молоді та сімей з дітьми

покращення якості водопостачання (пит-
ною водою) та водовідведення 

Операційні цілі у рамках Стратегічної цілі 3:

Ключові успіхи у 2019 році
• Є перші результати термомодернізації буді-

вель: Баранівський ліцей №1 у 2019 році спо-
жив на 34% природного газу менше, ніж ми-
нулоріч (енергомодернізацію проведено за 
пільговий кредит NEFCO), а школа у селищі 
Полянка – на 37% (за кошти субвенції з дер-
жбюджету).

• Залучено донорські гранти на проведення 
енергоаудитів у Баранівському ліцеї №2 та 
школі села Вірля і на виготовлення ПКД для 
термомодернізації останньої.

• ОТГ відібрано для безкоштовного термогра-
фічного обстеження приміщень центральної 
районної лікарні у 2020 році.

• Проведено реконструкцію вуличного освіт-
лення: встановлено LED-ліхтарі у декількох 
населених пунктах громади. Усього за 2017-

2019 роки замінено понад 700 вуличних ламп, 
що економить до 250 тисяч кВт*год електро-
енергії щороку.

• Роботу енергоменеджера ОТГ визнано на на-
ціональному рівні. Юрій Савич став  одним з 
переможців 2019 року у номінації «Енергоме-
неджер Угоди Мерів – Схід Україна».

• Зріс відсоток домогосподарств, що уклали 
договори на вивезення ТПВ у старостатах: з 
58% до 81%. Після встановлення сміттєбаків 
у селах і селищах зупинилося зростання не-
санкціонованих сміттєзвалищ. Під час опиту-
вання жителі відзначили покращення стану 
довкілля: у лютому 2020 року послуга «виве-
зення сміття з домоволодінь» отримала най-
вищу оцінку респондентів (4,1 бали за 5-баль-
ною шкалою).
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Зменшення принаймні на 50% часу доїзду 
із Смолдирева та Смолки до Рогачева і до 
Баранівки; із Кашперівки до Жарів; з Яли-
шева до Баранівки; з Озерянки, Гриньків 
до Баранівки; із Суємець до Зеремлі.

Зменшення на 30% часу добирання на ро-
боту жителів мікрорайону Заріччя.

Зменшення на 30% кількості ДТП за участі 
велосипедистів та пішоходів.

Частка адмінпослуг, наданих мешканцям 
онлайн – не менше 50%. Зменшення папе-
рового документообігу на 70% щороку.

Безоплатний доступ до інтернету у 12 ста-
ростатах (школи, сільради, амбулаторії).

Залучення до клубів та творчих колективів 
30% людей похилого віку.

Зменшення енергоспоживання на 20% до 
кінця 2020 року. Підвищення забезпече-
ності лічильниками газу і води до 100%.

Ріст до 50% частки багатоквартирних жит-
лових будинків, у яких створено ОСББ.

Збільшення рівня розкриття злочинів не 
менше, ніж на 5% щороку.

Набір 140 «добровольців-вогнеборців» та 
зменшення часу прибуття пожежних на 
виклик до 10-20 хвилин.

Ключові (плановані до 2021 року) індикатори успішності за Стратегічною ціллю 3:

Проблемні завдання у 2019 році
• Реорганізація ОСББ.
• Забезпечення якісного доступу до інтернету у 

всіх ЗНЗ, ДНЗ, медзакладах громади.
• Безкоштовний WI-FI поряд з адмінбудівлями.

• Робота системи зовнішнього відеонагляду у 
місцях ризику виникнення правопорушень.

• Брак фінансування на ремонт автодоріг

«Найбільший споживач енергії у громаді – не бюджетні заклади, не 
школи, не дитячі садочки, не лікарні, і навіть не промисловість чи 
бізнес – а населення. На нього припадає більше половини усіх но-
сіїв. Тож саме в цьому секторі вкрай важливо проводити енергомо-
дернізацію»
Юрій Савич, головний спеціаліст з організації ефективного викори-
стання енергії Баранівської міської ради

У 2018-2019 роках за кошти кредиту NEFCO провели енергомодер-
нізацію будівлі Баранівського ліцею №1. Після завершення робіт 
споживання природного газу зменшилося на третину

— Газ дешевшає, дро-
ва дорожчають! І де 
наша економія?

Протягом 2017-2019 років у Баранівці та ще восьми населених пунк-
тах громади встановили нові вуличні енергоощадні led-лампи
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підвищення доступності та якості послуг у 
сфері охорони здоров’я (інфраструктура, 
кадри, фінансування) 

підвищення доступності та якості послуг 
соціального захисту і соціального забез-
печення

забезпечення доступності адміністратив-
них послуг для фізичних та юридичних осіб 

підвищення доступності та якості освітніх 
послуг (інфраструктура, кадри, фінансу-
вання)

Операційні цілі у рамках Стратегічної цілі 4:

Проблемні завдання у 2019 році

• Невизначеність статусу Баранівської централь-
ної районної лікарні (на балансі ОТГ) у контек-
сті обговорення проєкту Плану розвитку Но-
воград-Волинського госпітального округу.

• Будівництво спортивного залу Баранівського 
ліцею №2 імені Ольги Сябрук.

Ключові успіхи у 2019 році
• Почав працювати багатофункціональний реа-

білітаційний центр для дорослих та дітей. 
• Забезпечено  обслуговування викликів додо-

му у віддалених селах та зменшено час доїзду 
сімейного лікаря, дільничого терапевта та пе-
діатра для надання невідкладної допомоги на 

40 % – до 24 хв.
• На базі Баранівської ЗОШ І-ІІ ступеня (Зарі-

чанська) із жовтня 2019 діє група короткотри-
валого перебування дошкільнят від садоч-
ку «Сонечко» (15 дітей). Як результат, черга 
зменшилася на 50% – до 42 дітей.
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Зменшення часу очікування у черзі до 
ЦНАПу до 3 хвилин. Не менше 800 сіль-
ських мешканців щомісяця отримають ад-
мінпослуги у мобільному офісі.

Ліквідація черги до ДНЗ Баранівки. Ріст 
кількості дітей у дитсадках 5 старостатів на 
25%.

Рання діагностика та зменшення захворю-
ваності на серцево-судинні хвороби на 25-
30%. Обслуговування викликів на дому у 
віддалених селах.

Послуги реабілітації принаймні для 70% 
тих, хто потребує. Соціалізація та сприяння 
зайнятості людей з інвалідністю.

90% дітей із «групи ризику» влаштова-
ні у патронатні сім’ї. 80% сімей подолали 
складні життєві обставини.

15 спортмайданчиків у 10 населених пунк-
тах. Залучено до занять спортом до 50% 
населення.

Ключові індикатори успішності за Стратегічною ціллю 4:
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Опитування жителів 2020:
СЕРЕДНІ ОЦІНКИ РІЗНИМ ВИДАМ

ІНФРАСТРУКТУРИ У ГРОМАДІ

— Cпочатку місцевий 
бюджет, а потім ви-
значаємо пріоритети.
Чи навпаки?

«У грудні 2019 року ми були єдиною ОТГ на Форумі до Міжнародного дня 
людей з інвалідністю, організованому Мінсоцполітики спільно з Радою Єв-
ропи. Для понад 200 учасників наша громада презентувала нову соціаль-
ну послугу реабілітації дітей з інвалідністю. Нещодавно це ще здавалося 
неможливим, але вже за перші місяці роботи нашого центру 22 дитини 
(понад 21% від тих, хто потребує) пройшли 10-денний курс реабілітації»

Володимир Цицюра, начальник управління соціальних послуг Баранівської 
міської ради, із грудня 2019 – заступник міського голови
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10 висновків для планування місцевого розвитку
57% виконаних завдань Дорожньої карти-2019 – це, начебто, непоганий результат. Чи можна сподіва-
тися на кращий в умовах непередбачуваної державної політики, передусім, у бюджетній сфері? Але чи 
може цим задовольнитися фаховий управлінець?

1. «Ми так завжди робимо!» і «Ми так ніколи не 
робили!» – найпопулярніші відмовки, що блокують 
нові підходи до врядування. А по-старому вже не 
можна: майданчики встановлено, вікна поміняно. 
На порядку денному – складні завдання розвитку. 

2. Чим продуктивніше працює місцева влада, тим 
більшого вимагають жителі. Позитивні резуль-
тати сприймають як належне, критика зростає. 
Можна реагувати, залучаючи до роботи активних 
жителів, делегуючи їм повноваження (наприклад, 
через бюджет участі). Вплив на рішення місцевої 
влади може підвищити і задоволеність її роботою.

3. Важливо формувати власний інформаційний 
простір у громаді та  локальну ідентичність, куль-

     43
           завдання

         Цілі ПМЕР:

         Середовище для
         розкриття
         підприємницького
         потенціалу

   Приваблива для
   інвесторів громада

Місцева влада, орієнтована
на підтримку росту
місцевих підприємств

19
завдань

29
завдань 24

завдання

14
завдань

Баранівська ОТГ

Самоврядна органічна
спільнота ініціативних 
громадян, спроможних взяти
відповідальність за майбутнє

Стратегічна ціль 1
Конкурентоспроможна
місцева економіка, що
базується на органічних
технологіях і співпраці

Стратегічна ціль 2

Органічне, безпечне і
енергоефективне
середовище для життя
кожного громадянина

Стратегічна ціль 3

Дружнє урядування: якісні
і доступні освітні, медичні,
соціальні і адміністративні
послуги

Стратегічна ціль 4

Моніторинг
та оцінювання

Органічне поєднання
щедрої ПРИРОДИ,

активних  ГРОМАДЯН,
інновацій та

органічного ВИРОБНИЦТВА

Дорожня карта 2020 : 21 операційна ціль, у розрізі яких – 129 завдань

тивувати інтерес до місцевих новин, передусім 
про спільні та індивідуальні здобутки. Якщо лише 
10% жителів знають про випадки, коли їхні зем-
ляки цьогоріч досягли успіху у громаді (такі дані 
соціологічного опитування у Баранівській ОТГ), то 
звідки взятися соціальному оптимізму?

4. Планувати розвиток громади, не виходячи за 
рамки наявних на сьогодні ресурсів, марно. Як 
і намагатися з чотирьох відомих кубиків скласти 
слово «щастя». Стратегію треба «поставити по-
перед бюджету», щоби пріоритетні стратегічні 
завдання ставали першочерговими для місцево-
го бюджету. А написанням заявок для залучення 
грантових коштів на розвиткові проєкти мають 
системно займатися окремі працівники. 
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Завдання ДК-2020 за джерелами5. Моніторинг та оцінювання стану виконання 
Стратегії – це не лише про «виконано»/«не ви-
конано» чи про відсоток освоєних коштів. Недо-
статньо купити авто для медиків «первинки», треба 
оцінити, зокрема, чи збільшилося обслуговування 
пацієнтів «на дому». Для цього – індикатори успіш-
ності виконання завдань, які характеризують змі-
ни у доступності та якості відповідної публічної 
послуги. Якщо індикатора не досягнуто, треба про-
довжувати працювати (наприклад, 41% завдань 
ДК-2020 – «перехідні», які торік не були належно 
виконані або не досягли індикаторів успішності).

6. Голова громади має бути лідером у стратегіч-
ному плануванні. Його/її активна участь – визна-
чальна для успіху. Доведеться вникати у матеріал, 
щоби критично оцінювати звіти підлеглих і розу-
міти, як окреме оперативне рішення впливатиме 
на досягнення стратегічних цілей. Також важлива 
комунікація голови з мешканцями на рівних, пере-
дусім, із молоддю і підприємцями.

7. Кожен підрозділ виконкому має відчувати при-
четність і відповідальність за досягнення страте-
гічних цілей. Епізодичної участі у підготовці тексту 
Стратегії чи звіту недостатньо. Хоча б раз на квар-
тал потрібно підійматися над «поточкою», звіряти-
ся із стратегічними пріоритетами.

8. Знайомий принцип розподілу завдань «хто везе, 
того і вантажать» не тільки породжує несправед-
ливість у команді та емоційне вигорання спеціа-

лістів. Практично усі ОТГ України відчувають брак 
кадрів, тому часто спеціалістів з одних громад за-
прошують працювати у виконкомах сусідніх.

9. Стратегічні документи можна і треба регуляр-
но, принаймні щороку, коригувати. Громада роз-
вивається, влада стає більш фаховою, тому треба 
виводити корабель на великі води. Крім того, зов-
нішні і внутрішні обставини змінюються, постають 
нові виклики. 

10. Розумне врядування можливе лише на осно-
ві якісних даних за ключовими демографічними, 
соціальними та економічними показникамих гро-
мади. Не варто сподіватися на Держстат. Розбудо-
вуйте власну систему IT-інструментів, більшість з 
яких доступні для громад.

– Чули, що область затвердила нову Стратегію до 2027 року, бо в Києві 
прийняли Державну стратегію регіонального розвитку? Нам теж треба нову 
робить?
– От же вигадали! Клич Галю, нехай шукає на старому комп’ютері нашу стра-
тегію. Змінимо дати – та й по тому. Все одно не знаємо, чи виконали попе-
редню!

Опитування жителів:
ЧИ ЗАДОВОЛЕНІ ВИ РОБОТОЮ

МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ?

Опитування жителів:
ЧИ МАЮТЬ ЖИТЕЛІ ГРОМАДИ

РЕАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА УХВАЛЕННЯ 
РІШЕНЬ МІСЬКОЮ ВЛАДОЮ




