


НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Стратегічне планування розвитку
об’єднаної територіальної громади

Ки їв-2017



УДК 352.07(447.41-21Боярка):005.52](477)(07)
С83

Розроблено за сприяння Програми Ради Європи 
«Децентралізація і територіальна консолідація в Україні».

Викладені погляди належать авторам цієї роботи і не можуть ні за яких обставин
вважатися такими, що виражають офіційну позицію Ради Європи.

Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії державного управління
при Президентові України (протокол № 253/12-6 від 30 листопада 2017 року).

Рецензенти:
Удовиченко В. П., доктор економічних наук, професор, регіональний консультант з юридич-
них питань у Київській області Асоціації міст України;
Гонюкова Л. В., доктор наук з державного управління, професор, в.о. завідувача кафедри дер-
жавної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при
Президентові України.

Уміщені у виданні інформація та матеріали є вільними для копіювання, перевидання й розпов-
сюдження по всій території України всіма способами, якщо вони здійснюються безоплатно для
кінцевого споживача та якщо при такому копіюванні, перевиданні й поширенні є обов’язкове
посилання на авторів і суб’єкта майнового права на цю інформацію та розробки.

С83 Берданова О. В., Вакуленко В. М., Валентюк І. В., Ткачук А. Ф.
Стратегічне планування розвитку об’єднаної територіальної громади: навч. посіб. /
[О. В. Берданова, В. М. Вакуленко, І. В. Валентюк, А. Ф. Ткачук] – К. : – 2017. –
121 с.

ISBN 978-617-7361-41-0

Навчальний посібник підготовлено як текстову версію до навчального модулю,
апробованого у Національній академії державного управління при Президентові
України та на тренінгах, які проводить ГО «Інститут громадянського суспільства»
для посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та активістів
об’єднаних громад.

У виданні використано практичні матеріали, підготовлені під час супровод-
ження процесу стратегічного планування в окремих об’єднаних територіальних
громадах. Розкриваються теоретичні та прикладні питання стратегічного плану-
вання, наводиться відповідний європейський досвід та рекомендації щодо засто-
сування інструментарію стратегічного планування в об’єднаних територіальних
громадах. Розраховано на широке коло читачів.

УДК 352.07(447.41-21Боярка):005.52](477)(07)

ISBN 978-617-7361-41-0 © Рада Європи, 2017



ЗМІСТ
УМОВНІ ПОЗНАЧКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

ВСТУП  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

РОЗДІЛ 1. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАД 

ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

1.1. Стратегічне планування розвитку громади в контексті зміни 
підходів до регіонального розвитку в Європі та Україні  . . .7

1.2. Сутність стратегічного планування та його місце в загальній 
системі планування територіального розвитку  . . . . . . . . . .13

1.3. Нормативно-правові засади здійснення стратегічного 
планування  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Питання для самоперевірки та обговорення  . . . . . . . . . . . . . . .34

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: ОСНОВНІ ЕТАПИ

2.1. Організація процесу підготовки стратегічного плану  . . . .35
2.2. Проведення стратегічного аналізу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
2.3. Формування системи цілей стратегічного розвитку ОТГ  . . .59

РОЗДІЛ 3. ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ 

РОЗВИТКУ ОТГ

3.1. Етапи підготовки оперативного плану реалізації місцевої 
стратегії  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

3.2. Структура та зміст оперативного плану . . . . . . . . . . . . . . . .73

РОЗДІЛ 4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

4.1. Сутність моніторингу та оцінювання в стратегічному 
плануванні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

4.2. Роль моніторингу в процесі розробки та реалізації місцевих 
програм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

4.3. Організація моніторингу та оцінювання  . . . . . . . . . . . . . . .89

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

ДОДАТКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «Стратегічне планування 

розвитку об’єднаних територіальних громад» . . . . . . . . . . . . . . . . .119



УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

4

Визначення.–

–

–

–

–

Зверніть увагу.

Питання для самоперевірки та обговорення.

Висновки.

Довідка, приклад, досвід, кращі практики.



5

ВСТУП

Наш світ безперервно змінюється внаслідок творчої та економічної
діяльності як окремих людей, так і малих та великих груп, які складають
людську спільноту. Цей процес неперервних змін ми називаємо розвит-
ком, який розуміємо як поступове вдосконалення технологічних і соціаль-
них (технологічні інновації є стимулом для соціальних інновацій) плат-
форм, що визначають уклад життя людей. Як показують спостереження,
цей розвиток відбувається не плавно, а певними «скачками», тобто перехід
з однієї технологічної платформи на іншу радикально змінює уклад життя.
Прикладами цього є останні три індустріальні (або точніше сказати – тех-
нологічні) революції, які відбулися за неповні два століття. Сьогодні світ
стоїть на порозі четвертої технологічної революції, яка вчергове може кар-
динально змінити уклад нашого життя і навіть саму людину.

Такі скачкоподібні зміни мають глобальний характер і впливають на
життя всього людства. Виникнувши як інновації, ці технологічні і соці-
альні платформи на деякий період часу стабілізуються і стають нормою
життя. Саме тому ми можемо певною мірою спрогнозувати розвиток
регіональної/територіальної соціально-економічної спільноти на досить
передбачуваний період, а відтак – спробувати вплинути на цей розвиток
через систему цілей і дій, що є змістом стратегій.

У свою чергу, регіональний та/або місцевий розвиток розуміємо як
процес послідовних і стійких змін у місцевому середовищі, що сприяє
позитивним змінам умов (укладу) життя територіальної громади, які можна
оцінити об’єктивно, – через систему соціально-економічних показників, а
також суб’єктивно – через безпосереднє відчуття членами спільноти рівня
особистого комфорту в широкому розумінні слова.

Очевидно, що місцевий розвиток – це процес, який сам по собі не
відбувається, його хтось здійснює із застосуванням відповідних інстру-
ментів. Іншими словами – повинен бути суб’єкт (чи суб’єкти), який через
плани спрямовує цей розвиток. Планування власного розвитку дозволяє
територіальній громаді краще усвідомити його цілі, зрозуміти власні кон-
курентні переваги, а також небезпеки та загрози, які можуть на неї очіку-
вати, сприяє ефективному та економному використанню власних та зов-
нішніх ресурсів (фінансові, інфраструктурні, людські), впровадженню
контролю за їх використанням, і, головне, – дає можливість відійти від
способу «управління» методом «засипання ям».

Це особливо важливо сьогодні, коли об’єднані територіальні громади
вступають в новий етап свого існування. Вони отримали повноваження,



ресурси власні та ресурси зовнішні. Вони є відповідальними перед своїми
мешканцями за формування комфортного та безпечного середовища
проживання. Для цього потрібен розвиток – прогнозований та вмотиво-
ваний. Потрібне планування розвитку та планування простору. І цей про-
цес не зупинити, потрібно йти вперед і вчитися під час руху.
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РОЗДІЛ 1
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
РОЗВИТКУ ГРОМАД ЯК ІНСТРУМЕНТ
РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ

1.1. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ 

ГРОМАДИ В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ ПІДХОДІВ 

ДО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ
Щоб  більш предметно розуміти мету та завдання стратегічного плану-

вання у об’єднаній територіальній громаді, варто ознайомитись із загальни-
ми підходами до стратегічного планування в контексті збалансування
інтересів держави, регіону та власне громади.

Адже донедавна більшість стратегічних планів, які готувались для
українських міст у рамках програм міжнародної технічної допомоги так і
залишились нереалізованими через відсутність фінансування проектів роз-
витку з державного бюджету, відсутність чи надто незначні бюджети роз-
витку у місцевих бюджетах та відсутність навичок або бажання у місцевої
влади шукати альтернативні джерела ресурсів. Тепер ситуація принципово
змінилась. Ці зміни фактично виявились реакцією України на внутрішні
фактори – передусім, зростання асиметрії розвитку окремих територій і
регіонів, що вже стало загрожувати національній безпеці, та зовнішні фак-
тори – необхідність узгодити власні підходи до державної політики регіо-
нального розвитку з європейськими у рамках євроінтеграційних процесів.

У всіх країнах є території, які мають різні можливості для розвитку або
які мають значні соціоментальні відмінності від решти територій держави.
Завдання держави – забезпечити своїх громадян рівними можливостями,
гарантованим рівнем публічних послуг та зберегти єдність державного про-
стору при регіональних відмінностях. Зменшення дисбалансів у соціально-
економічному розвитку територій, створення умов для міжрегіональної
солідарності та взаєморозуміння є умовою єдності та стійкості держави [29].
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У більшості європейських країн теж існують певні диспропорції між
окремими їх частинами. І це загалом нормально, адже території, які біль-
ше заселені, які знаходяться біля узбережжя морів значно більш еконо-
мічно спроможні, ніж території гірські чи території, де надто мала щіль-
ність населення. Великі міста продукують значно більше доданої вартості,
ніж сільські території, тому диспропорції між міськими та сільськими
територіями завжди є досить значними.

Крім того, у країнах, які достатньо великі, є території, на яких про-
живає населення, що належить до національних меншин чи має певні
мовні, релігійні чи інші відмінності від основної частини населення краї-
ни. Така ситуація приводить до того, що в країні відбувається зростання
певного напруження між регіонами, або між якимись із регіонів та націо-
нальною державою загалом.

Щоб не допустити ситуації, коли регіональний сепаратизм починає
загрожувати самому існуванню держави, створює можливості для актів
непокори, європейські уряди намагаються проводити свою регіональну
політику таким чином, аби перетворити проблему відмінності регіонів у
нові можливості для їх розвитку. Тобто, спробувати забезпечити єдність
держави та розвиток регіонів, виходячи із їх конкурентних переваг, їх
можливостей для такого розвитку та конкурування з іншими регіонами, у
тому числі інших країн, за зовнішні ресурси.

Європейські країни та Європейський Союз загалом приділяють дуже
велику увагу регіональному розвитку та створенню умов для єдності євро-
пейських регіонів, формуванню солідарної згуртованої Європи. Таке зав-
дання ставлять перед собою уряди європейських країн, органи управлін-
ня регіонів, органи управління великих муніципалітетів. Адже навіть у
великих містах є райони, які значно відрізняються складом населення,
рівнем доходів, рівнем злочинності, станом довкілля.

Кожна держава, особливо держави-члени Європейського Союзу,
прагне реалізовувати свою регіональну політику таким чином, щоб вико-
ристати міжрегіональні відмінності як можливості розвитку і не допусти-
ти їх перетворення на проблеми національної єдності та безпеки [29].

У березні 2010 р. була ухвалена нова Європейська стратегія економіч-
ного розвитку на наступні 10 років – «Європа 2020: стратегія розумного,
сталого та всеосяжного зростання». Згідно з цим документом у країнах-
членах ЄС були розроблені національні стратегії регіонального розвитку,
а на місцевому рівні – стратегії розвитку конкретних регіонів та міст. У
таких документах відображаються не лише пріоритети розвитку, які
пов’язані із прискоренням економічного зростання та підвищенням
добробуту населення, раціональним використанням ресурсів та вирішен-
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ням соціальних проблем певної території, але також враховуються тен-
денції та загрози глобального розвитку. Для узгодження стратегічних
напрямків розвитку конкретних територій з пріоритетами європейської та
національної політики застосовується диференційований підхід за сфера-
ми «стратегічного втручання» в залежності від розміру території, чисель-
ності населення, виробничого та ресурсного потенціалу.

У Польщі, наприклад, для узгодження регіональних стратегій (страте-
гій воєводств) зі стратегією національного рівня та урахування загальних
тенденцій розвитку, Міністерство регіонального розвитку Республіки
Польщі підготувало методичні рекомендації, в яких не лише описується
загальнодержавна політика у сфері регіонального розвитку на найближчі
роки, але також вказуються обов’язкові складові частини стратегії, до яких
в тому числі належать «Стратегічна екологічна оцінка» та «Інформація про
результати громадських консультацій» [30].

Фактично, коли ми говоримо про єдність та згуртованість держави,
яка складається з регіонів, ми можемо побачити, що питання єдності та
згуртованості території притаманна і регіону.

Український регіон за своїми розмірами є невеликою європейською
державою. У кожному українському регіоні є території, в першу чергу міста,
які більш розвинуті і мають значно кращі умови життя, ніж периферійні
віддалені сільські райони. Саме тому на регіональному рівні дуже важливо
планувати розвиток регіону таким чином, щоб вирівнювати економічну
спроможність слабших регіонів. При цьому важливо організувати таке
вирівнювання не через надання додаткових дотацій слабким територіям, а
створюючи у слабких територіях нові центри зростання, знову ж таки вико-
ристовуючи для цього конкурентні переваги таких територій [29].

Сьогодні в Україні в основному сформовано все необхідне законодав-
ство для регіонального розвитку, що відповідає кращим європейським
стандартам. Прийнято Закони України «Про засади державної регіональ-
ної політики», «Про співробітництво територіальних громад», «Про добро-
вільне об’єднання територіальних громад», ухвалено Державну стратегію
регіонального розвитку на період до 2020 року (яка дуже близька за струк-
турою до подібних документів країн-членів Європейського Союзу), роз-
роблено План заходів з її реалізації, затверджено Концепцію реформуван-
ня місцевого самоврядування та територіальної організації влади, внесено
зміни до Бюджетного та Податкового кодексів задля забезпечення фінан-
сової спроможності громад.

Визначено, що метою державної регіональної політики є створення
умов для динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів,
забезпечення їх соціальної та економічної єдності, підвищення рівня
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життя населення, додержання гарантованих державою соціальних стан-
дартів для кожного громадянина незалежно від його місця проживання.

10

Державна регіональна політика реалізується на основі таких
принципів:
 законності – відповідності Конституції та законам України,

міжнародним договорам, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України;

 співробітництва – узгодження цілей, пріоритетів, завдань,
заходів і дій центральних та місцевих органів виконавчої влади,
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконав-
чої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, забезпечення співробітництва між ними під
час формування та реалізації державної регіональної політики;

 паритетності – забезпечення рівних можливостей доступу
об’єктів регіональної політики до ресурсів державної фінан-
сової підтримки регіонального розвитку;

 відкритості – забезпечення вільного доступу до інформації,
що визначає державну регіональну політику і є у розпоря-
дженні органів державної влади, Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Рес-
публіки Крим та органів місцевого самоврядування;

 субсидіарності – передачі владних повноважень на найниж-
чий рівень управління для найбільш ефективної реалізації;

 координації – взаємозв’язку та узгодженості довгостроко-
вих стратегій, планів і програм розвитку на державному, ре-
гіональному та місцевому рівнях;

 унітарності – забезпечення просторової, політичної, еконо-
мічної, соціальної, гуманітарної цілісності України;

 історичної спадкоємності – врахування та збереження пози-
тивних надбань попереднього розвитку регіонів;

 етнокультурного розвитку – відродження етнічної самосвідо-
мості та збереження духовної і матеріальної культури етно-
сів, сприяння розвитку їхньої етнічної, культурної, мовної та
релігійної самобутності;

 сталого розвитку – розвитку суспільства для задоволення
потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів май-
бутніх поколінь;

 об’єктивності – розроблення всіх документів, що визначають
державну регіональну політику, на основі реальних показни-
ків, яких реально досягти та які можливо оцінити [18].



У законодавстві зафіксовано, що регіональні стратегії розвитку є
інструментами реалізації державної регіональної політики, а їх розроб-
лення здійснюється з урахуванням стратегій розвитку міст, селищ та сіл,
першочергового розвитку депресивних територій, стратегічних пріорите-
тів розвитку районів відповідного регіону.

Важливо, що формування і реалізація державної регіональної політи-
ки базується на інтегрованому підході, який передбачає поєднання таких
складових частин:

 секторальної (галузевої) – підвищення рівня конкурентоспромож-
ності регіонів шляхом оптимізації і диверсифікації структури еко-
номіки, забезпечення ефективної спеціалізації регіонів з пріоритет-
ним використанням власного ресурсного потенціалу;

 територіальної (просторової) – досягнення рівномірного та зба-
лансованого розвитку територій, розвиток міжрегіонального спів-
робітництва, запобігання поглибленню соціально-економічних
диспропорцій шляхом формування «точок зростання», активізації
місцевої економічної ініціативи та зміцнення потенціалу сільської
місцевості, забезпечення соціально-економічної єдності і рівно-
мірності розвитку регіонів з метою створення рівних умов для
розвитку людини;

 управлінської – застосування єдиних підходів до формування і
реалізації політики регіонального розвитку, створення єдиної
системи стратегічного планування та прогнозування розвитку
держави і регіонів, оптимізація системи територіальної організа-
ції влади [19].

Значно збільшено фінансовий ресурс підтримки регіонів. Так, у 2016 р.
на державну підтримку розвитку регіонів передбачено близько 6 млрд.
грн., з них 3 млрд. грн. – за рахунок Державного фонду регіонального роз-
витку (далі –ДФРР), 1 млрд. грн. – субвенція для розвитку інфраструкту-
ри об’єднаних територіальних громад, 1,94 млрд. грн. – субвенція на захо-
ди соціально-економічного розвитку окремих територій. При цьому
проекти, які фінансуються з Державного бюджету України, повинні від-
повідати пріоритетам регіональних стратегій розвитку та плану заходів з їх
реалізації. У 2015 р. був ухвалений наказ Міністерства регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі –
Мінрегіон) щодо відбору інвестиційних програм і проектів регіонального
розвитку для наступної реалізації за кошти ДФРР. У наказі, зокрема,
зазначається, що проект має бути спрямований на розвиток, і з цією
метою на заявників проекту покладається визначення проблеми, на
розв’язання якої він спрямований, обґрунтування очікуваних кількісних і
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якісних результатів реалізації та інновацій проекту. Своєю чергою, на
регіональні комісії, які оцінюють проект, покладається, з-поміж іншого,
визначення актуальності проекту, а також соціального і економічного
ефекту від його реалізації.

У 2016 р. з’явився новий фінансовий інструмент регулювання регіональ-
ного розвитку – субвенція на формування інфраструктури об’єднаних тери-
торіальних громад. Мінрегіон запропонував об’єднаним громадам типову
структуру плану соціально-економічного розвитку, необхідного для отри-
мання державної субвенції, та затвердив форму заявки на проект, який може
реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних гро-
мад. Це збільшує можливості об’єднаних громад фінансувати інфраструктур-
ні проекти, доцільність яких вони визначатимуть самостійно [1].

Наведене свідчить, що, починаючи з 2015 року, в Україні сформова-
но нову державну регіональну політику, яка набула європейських рис і
отримала конкурентне формульне фінансування з Державного бюджету
України (див. табл.1.1.).

Таблиця 1.1.
Зміна підходів до формування державної регіональної політики [29]

Нині області отримали можливості дійсно планувати та фінансувати
власний розвиток. Усі вони мають розроблені стратегії розвитку до 2020
або 2025 років. Водночас, на жаль, реалії життя показують, що в регіонах
ще не всі управлінці можуть ефективно скористатися новими інструмен-
тами регіонального розвитку.
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Це є результатом відсутності в регіонах достатньої кількості реальних
проектів регіонального розвитку, які могли б бути підтримані за рахунок
коштів ДФРР. Більшість проектів – довгобуди, проектна документація на
які потребувала неодноразового доопрацювання.

Такий великий відсоток невикористаних коштів став головною причи-
ною того, що розмір ДФРР на 2016 рік залишився на рівні 3-х млрд. грн., хоча
проект бюджету передбачав 4,7 млрд. грн. Об’єднаним територіальним грома-
дам для ефективного використання коштів ДФРР потрібно, в першу чергу,
самим розуміти, куди мають бути спрямовані ці кошти. Адже для громади
дуже важливо, щоб кошти від ДФРР були використані найефективніше.

Поряд з реформою державної регіональної політики, яка завершила
перший етап – формування нормативної бази, в Україні відбувається
широка децентралізація. У результаті бюджетної децентралізації міста
обласного значення та об’єднані територіальні громади отримали значні
додаткові ресурси для свого розвитку і завдяки цьому були сформовані
нові можливості для збільшення доходів місцевих бюджетів в подальшому.
Децентралізація дає можливість місцевим громадам та регіонам отримати
більше впливу на свій розвиток та благополуччя населення. Успішними
стають ті регіони та громади, які вдало розвивають власну внутрішню
спроможність та поліпшують ті внутрішні умови і використовують ті зов-
нішні фактори, що впливають на інвестиції та підтримують їх. А це озна-
чає, що успішними є регіони, що мають стратегії власного розвитку.

1.2. СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

ТА ЙОГО МІСЦЕ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ПЛАНУВАННЯ

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Стратегічне планування в сучасних умовах є невід’ємним елементом

муніципального менеджменту, про доцільність запровадження якого в
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Переважна більшість проектів, що фінансувалися за рахунок коштів
ДФРР у 2015 р. і продовжують фінансуватися у 2016 р., не спрямовува-
лася на розвиток територій. Окрім того, значна кількість проектів була
відхилена через їх невідповідність критеріям фінансування, внаслідок
чого кошти ДФРР взагалі не були освоєні. У 2015 р. жоден регіон України
не використав у повному обсязі кошти ДФРР, а найменший рівень вико-
ристання – 55,94 % – був у Запорізькій області.

Загалом у 2015 р. реалізовувалися 876 проектів, з них до кінця 2015 р.
завершено 532. Найбільше проектів реалізовувалось у Донецькій області
(112), а найменше – в Одеській (5) та м. Києві (1).



Україні свідчить вдала практика використання даного інструменту в роз-
винених країнах.

Сьогодні місцева влада стикається з великою кількістю складних,
гострих проблем, від яких залежить життєзабезпечення територіальної
громади. Але вирішення поточних питань потребує багато зусиль та
ресурсів, не залишаючи часу і можливості подумати про майбутні пер-
спективи, про доцільність владних дій у контексті підвищення конкурен-
тоспроможності території та створення умов для її виживання і розвитку
у майбутньому. Це спричиняє накопичення проблем, не створюється
підґрунтя якісних перетворень, іноді втрачаються потенційні конкурен-
тні переваги території. Тому сьогодні, коли місцеві органи виконавчої
влади та органи місцевого самоврядування працюють у самостійному,
доволі чітко окресленому полі відповідальності, розвиток території стає,
насамперед, справою самої територіальної громади. Це й зумовлює
потребу та перспективність запровадження стратегічного планування на
місцевому рівні саме в умовах, що існують нині в Україні. Тобто, страте-
гічне планування не є просто копіюванням західного досвіду, не є дани-
ною моді, навпаки, органи місцевого самоврядування отримують у своє
розпорядження ефективний інструмент, який дає можливість підготува-
тись до майбутніх зовнішніх і внутрішніх викликів та знайти відповіді на
них.
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Стратегічне планування – це системна технологія обґрунтуван-
ня та ухвалення найважливіших рішень щодо місцевого роз-
витку, визначення бажаного майбутнього стану території та
способу його досягнення, що базується на ситуаційному аналізі
зовнішнього оточення території та її внутрішнього потенціалу і
полягає у формуванні узгоджених з територіальною громадою
дій, на реалізації яких концентруються зусилля, ресурси основ-
них суб’єктів місцевого розвитку [28].

Для чого сьогодні потрібні українським територіальним грома-
дам стратегічні плани?

По-перше, стратегічний план – це показник готовності керів-
ництва взяти на себе відповідальність за майбутнє території та
соціально-економічний розвиток його територіальної громади.

По-друге, стратегічний план – це найбільш адекватний в
сучасних умовах інструмент реагування на невизначеність зов-
нішнього середовища і формування сприятливого для розвитку 



Впровадження на територіальному рівні програмно-цільового методу
управління соціально-економічним розвитком, було кроком вперед
порівняно з директивним методом планування, який використовувався
раніше. Але, на жаль, аналіз програмного розвитку територій свідчить, що
існують певні недоліки в існуючому процесі розробки програм розвитку
територіальної громади, серед яких такі:

 недостатньо глибокий аналіз соціально-економічної ситуації та
наявних ресурсів території. Як правило, аналітичні розділи про-
грам містять лише опис соціально-економічної ситуації, рідше у
них виявляються тенденції розвитку, ще рідше зустрічається аналіз
економічного потенціалу, практично відсутній аналіз переваг і
недоліків територіального розвитку, зовнішніх факторів, які на
нього впливають;

 слабка розробка блоку основних цілей. Часто цілі розвитку терито-
рії навіть якісно нечітко визначені, не говорячи вже про їх кількіс-
ний вираз. Відсутня наукова обґрунтованість таких цілей;

 у місцевих програмах складно знайти чітке формулювання і науко-
ве обґрунтування стратегічного вибору;

 важливим недоліком програм є слабка підтримка програмних захо-
дів дієвим механізмом їх реалізації;

 недостатня ув’язка різних програм, комплексних та галузевих, які
діють на відповідній території між собою, відсутня єдина методоло-
гічна база для їх підготовки;

 не завжди програмні заходи належним чином ув’язані з відповідним
фінансуванням;

 через брак коштів на розвиток щорічні програми спрямовані, перед-
усім, на латання дірок без послідовної роботи на перспективу, що не
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економіки місцевого ділового клімату, що дозволяє підвищити
конкурентоспроможність і матеріально-фінансову самодостат-
ність території замість орієнтації на державну допомогу.

По-третє, розробка стратегічного плану – це не односторонні
зобов’язання місцевої влади перед населенням, а організація кон-
структивного діалогу органів місцевого самоврядування, держав-
ної влади, населення і підприємств, розташованих на території, з
метою її розвитку. Цей процес сприяє зміцненню іміджу території
у населення і потенційних інвесторів як такої, що має перспек-
тивне майбутнє.

Крім того, стратегічний план – ефективний засіб лобіювання
інтересів території на регіональному і національному рівнях.



сприяє належній ефективності використання обмежених бюджетних
коштів;

 відсутні механізми моніторингу, завдяки яким можна було б від-
слідковувати процес реалізації програми соціально-економічного
розвитку території та корегувати її при зміні зовнішніх чи внутріш-
ніх факторів.

Подоланню зазначених недоліків, безумовно, буде сприяти застосу-
вання стратегічного планування розвитку територіальної громади, техно-
логія здійснення якого має суттєві відмінності від існуючого нині способу
підготовки програмних документів. Серед них можна виділити наступні:

1. Планування здійснюється «від майбутнього», а не «від досягнутого».
Це означає, що з самого початку планувального процесу формулюється
головна, основоположна мета розвитку громади (Стратегічне бачення),
задля досягнення якої і розробляється стратегічний план.

2. Головна мета визначається не вузьким колом фахівців, а громадою
загалом через своїх представників у робочій групі, яка працює над розроб-
кою стратегічного плану, а також через широке обговорення питання
стратегічного вибору розвитку території у засобах масової інформації, за
допомогою громадських слухань, соціологічних опитувань, фокус-груп
тощо. Таким чином, забезпечується визначення та узгодження інтересів
різних верств населення, підприємницьких структур та інших зацікавле-
них сторін.

3. Стратегічний план не є жорстким ні за змістом, ні за термінами.
Робоча група із стратегічного планування є постійно діючою, хоча її склад
протягом періоду підготовки та реалізації плану може істотно змінювати-
ся. Робоча група може корегувати та змінювати деякі пріоритети, конк-
ретні заходи стратегічного плану на основі ретельного аналізу змін внут-
рішніх та зовнішніх факторів, що впливають на територіальний розвиток.
Акцент у стратегічному плануванні робиться на передбаченні необхідних
змін та завчасній підготовці до них, а не на подоланні наслідків подій, що
вже відбулися.

4. Застосовується проектний підхід до реалізації пріоритетів і страте-
гічних напрямів. Тобто, конкретні заходи, що включаються до щорічного
плану дій, повинні бути чітко сформульованими, мати розроблені крите-
рії оцінки виконання, фінансові показники, терміни реалізації та відпові-
дального за виконання.

5. Здійснюється постійний моніторинг за процесом реалізації страте-
гічного плану та аналіз змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі
території, визначаються показники оцінки рівня досягнення цілей та
наближення до кінцевого результату.
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Перспективне планування розвитку території має важливі переваги у
порівнянні із звичайним плануванням. До них можна віднести те, що:

 стратегічний план розвитку населеного пункту, створений громадою,
виходячи з її інтересів і пріоритетів, є більш стабільним, так як є
результатом співпраці трьох основних секторів громади – місцевої
влади, підприємницьких структур і громадських організацій. Перед-
бачені у стратегічному плані заходи реалізуються не тільки за рахунок
зусиль місцевої влади, але й іншими суб’єктами територіального роз-
витку. Досвід розвинених країн світу показує, що внаслідок цих
спільних зусиль стають розповсюдженими такі явища як спонсор-
ство бізнесових структур, допомога громадських організацій у вирі-
шенні місцевих проблем. Крім того, підприємці, котрі знають, що
їхня діяльність перебуває в головному руслі розвитку території, пра-
цюють більш впевнено та більш охоче інвестують власні кошти у роз-
ширення виробництва, розвиток трудових ресурсів тощо;

 стратегічний план є організуючим документом, який дозволяє вико-
ристовувати наявні фінансові та інші територіальні ресурси цілес-
прямовано, тобто більш ефективно. Нова ідеологія розвитку терито-
рії виходить з того, що коштів на програми соціально-економічного
розвитку завжди буде мало, очікувань з боку територіальної громади
з точки зору якості громадських послуг – більше, а реакція на мож-
ливе збільшення податків – негативна. Тому необхідно оптимальне
використання людських і фінансових ресурсів на стратегічних
напрямах;

 стратегічне планування як спільна праця територіальної громади
над визначенням власного кращого майбутнього і його досягнен-
ням, суттєво сприяє самоусвідомленню громади, її згуртуванню, що
підвищує соціальну та політичну стабільність у суспільстві;

 сформований стратегічний план забезпечує територіальній громаді
кращий доступ до кредитних ресурсів чи технічної допомоги, що
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Короткострокові програми територіального розвитку вирішу-
ють, як правило, завдання кількісного характеру, спрямовані
на ефективне використання існуючих ресурсів.

Стратегічні документи готуються з метою знаходження нових
точок зростання, здійснення якісних перетворень в економіці,
соціальній сфері. Тому в сучасних умовах, коли можливості для
розвитку територій за рахунок минулих досягнень практично
вичерпані, важливо розробляти саме довгострокові стратегічні
програми та послідовно втілювати їх у життя.



надається різними фінансовими та благодійними організаціями
західних країн. Досвід інших держав, наприклад Польщі, свідчить,
що міжнародні фінансові структури розглядають бізнес-плани міст
чи їх заявки на отримання грантів лише за умови наявності у цих
міст стратегічних планів розвитку, з яких видно, що мета, для досяг-
нення якої територія потребує коштів, передбачена в стратегічному
плані територіального розвитку, а отже, підтримується територіаль-
ною громадою [7].

Стратегічний план надає місцевим жителям великі можливості для
активної участі в житті громади. Процес розробки стратегічного плану із
залученням громадськості допомагає сформувати у неї впевненість, що в її
силах зробити що-небудь корисне для свого міста, села, селища. Страте-
гічний план в сучасних умовах є ефективним інструментом, що визначає
адаптивний, стабільний характер територіального розвитку, що створює у
населення відчуття впевненості в завтрашньому дні. На відміну від попе-
редніх зразків планування стратегічний план є формою виразу внутріш-
ньої мотивації місцевого співтовариства до досягнення бажаної моделі
майбутнього. Процес стратегічного планування розвитку територій по-
кликаний утримати територіальну громаду від популістських настроїв і
налаштувати її на реалістичну та об’єктивну оцінку наявних ресурсів роз-
витку території. Стратегічний план одночасно розкриває потенціал, нако-
пичений старшим поколінням, і спирається на можливості молоді. Ідеї
стратегічного плану допомагають молоді сформулювати свої власні цілі
життєвої самореалізації і погоджувати свої життєві плани з планом терито-
ріального розвитку. Для системи освіти стратегічний план є довгостроко-
вим соціальним замовленням, для батьків – перспективною основою для
життєвого самовизначення їхніх дітей. Це є також важливим аспектом
стратегічного планування [15].

На відміну від комплексної місцевої програми соціально-економічно-
го розвитку, метою стратегічного планування є розв’язання лише корін-
них проблем та визначення лише декількох пріоритетів розвитку, яких
може бути не більше п’яти. Стратегічний план визначає розвиток лише в
найбільш важливих, пріоритетних для території напрямах.

Стратегії розвитку об’єднаних територіальних громад мають характе-
ризуватися наступними ознаками:

1. Орієнтація на потреби та інтереси людей.
Ефективна стратегія вимагає підходу, що ставить людей у центр уваги

і забезпечує довготермінове покращення становища найбільш уразливих і
маргінальних груп населення, зокрема бідних.

2. Консенсус щодо довготермінової мети (бачення) розвитку території.
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Для успіху стратегічного планування необхідна згода усіх зацікавле-
них сторін щодо довготермінової мети (бачення) та чітких термінів вико-
нання поставлених завдань. Усі місцеві депутати незалежно від належнос-
ті до політичних партій повинні поділяти загальне бачення та взяти на
себе зобов’язання щодо його втілення з тим, аби за умови зміни партії при
владі, нова управлінська команда не розглядала б конкретну стратегію
лише як складову політики своїх попередників.

3. Усебічність та цілісність.
Стратегії розвитку територій мають бути розроблені таким чином,

щоб, наскільки можливо, поєднувати економічні, соціальні та екологічні
завдання. У тих випадках, коли таке поєднання є неможливим або усклад-
неним, необхідно досягати певних компромісів.

4. Спрямованість на чіткі бюджетні пріоритети.
Стратегія має бути інтегрована до бюджетного процесу, що забезпе-

чить відповідність запланованих заходів, спрямованих на досягнення
цілей, наявним фінансовим ресурсам та не дозволить їм перетворитися на
«пусті побажання». Обмежений потенціал та часові рамки також познача-
тимуться на ступені досяжності очікуваних результатів.

5. Проведення комплексного аналізу стану територіального розвитку.
Пріоритети повинні визначатися на основі всебічного аналізу існую-

чої ситуації, прогнозованих тенденцій і ризиків, а також вивченні взаємо-
залежності між місцевими, національними та глобальними проблемами.

6. Обов’язковість моніторингу та оцінювання.
Невід’ємною частиною стратегії мають бути моніторинг та оцінюван-

ня, які базуються на чітких показниках, що дозволяють відслідковувати
соціально-економічні процеси на території та своєчасно виявляти потре-
бу у корегуванні плану дій щодо реалізації стратегії.

7. Наявність відповідальності та лідерства на місцевому рівні.
У минулому чимало стратегій було укладено під зовнішнім тиском чи

на вимогу міжнародних агенцій з розвитку. Проте для життєздатності
стратегій вкрай важливо, щоб територіальні громади самі ініціювали їх
розробку і впровадження.

Залучення широкого кола громадян до створення середньо- та довго-
строкового плану розвитку ОТГ дозволяє, окрім вирішення нагальних про-
блем громади, ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення цих
проблем, забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та владою.
При цьому однією з основних складових процесу планування є обов’язкова
участь у ньому всіх активних та зацікавлених представників громади.
Розроблена таким чином стратегія відображає інтереси усіх громадян, а
тому сприймається громадою як «своя». Створений разом з громадою
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Стратегічний план незалежно від особистісних якостей керівників або
політичної ситуації спрямовується на покращення стандартів життя, зміц-
нення місцевої демократії, виховання соціально активних громадян –
патріотів своєї громади.

Планування розвитку території не обмежується підготовкою лише
однієї стратегії, а являє собою цілу низку планувальних документів, що
мають формувати цілісну систему.

До базових складників такої системи планування територіального
розвитку слід віднести:

 стратегічні довгострокові плани соціально-економічного розвитку;
 просторові плани територіального розвитку (генеральні плани міст

і містобудівна документація населених пунктів);
 середньострокові плани соціально-економічного розвитку терито-

рії та цільові програми розвитку окремих сфер діяльності;
 короткострокові програми соціально-економічного розвитку.
Усі види документів тісно пов’язані між собою, сприяють розв’язан-

ню питань підвищення ефективності функціонування території, але від-
різняються між собою.
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Стратегія розвитку не є всеосяжним документом, що описує
всі соціально-економічні сфери території. Навпаки, вона скон-
центрована на ключових, найбільш перспективних напрямах,
які виявлені на основі аналізу соціально-економічного потен-
ціалу, сильних і слабких сторін внутрішнього середовища тери-
торії, можливих сприятливих чи негативних зовнішніх впливів.

Стратегія розвитку має охоплювати заходи, що взаємопов’язу-
ють загальнонаціональні пріоритети, положення генеральних
схем планування відповідних територій, прогнози та програми
розвитку окремих галузей господарства країни, міжрегіональні
інтереси тощо з власними пріоритетами розвитку конкретної
території.

Це означає, що через розробку стратегії здійснюється координація
розрізнених між собою дій щодо соціально-економічного розвитку.
Стратегічний план, по суті, повинен стати основою для розробки
різноманітних планових документів з тим, щоб вони узгоджувалися
один з одним за цілями, загальним навантаженням на бюджет, по-
слідовністю, заходами. Однак для виконання цієї ролі стратегічний
план повинен мати юридичний статус, необхідний для впроваджен-
ня його рішень в інші плани та програми.



Розробка довгострокового стратегічного документу необхідна для
визначення діючих тенденцій і закономірностей місцевого розвитку,
формування на цій основі сценаріїв перспективного соціально-еконо-
мічного та екологічного розвитку, визначення етапів і термінів досягнен-
ня місцевих пріоритетів. Для забезпечення реалізації окремих пріоритет-
них напрямів стратегії розробляються та виконуються місцеві цільові
програми розвитку окремих сфер економічної діяльності, які мають пе-
ретворитися на дієвий інструмент реалізації довгострокової місцевої
політики.

Просторове планування території, на відміну від стратегічного, має
вужчий, конкретний, законодавчо закріплений зміст і визначається як
процес регулювання використання територій. Територія є надзвичайно
важливим та обмеженим ресурсом, її ефективне використання значною
мірою впливає на суспільний розвиток. У цьому контексті обов’язко-
вим структурним елементом, фізичною основою реалізації стратегії
місцевого розвитку мають стати схеми розвитку території, з чого ви-
пливає необхідність тісної ув’язки останніх з положеннями стратегіч-
ного плану.

На жаль, в Україні поки що цьому взагалі приділяється надто мало
уваги. Постійне спрощення різних дозвільних процедур у будівництві при-
звело до того, що наші міста і села перетворюються у якісь хаотично забу-
довані ділянки, де практично неможливо забезпечити якісне та безпечне
життєве середовище для людини. Відсутність єдиних планувальних доку-
ментів у межах поселення та за його межами призвело до розбазарювання
комунальних та державних земель, їх розподілу на дрібні клаптики, що
тепер вкрай ускладнює залучення в об’єднані територіальні громади внут-
рішніх чи зовнішніх інвесторів.

Скасування такого виду містобудівної документації, як місцеві пра-
вила забудови, ще більше ослабило роль органів місцевого самоврядуван-
ня в упорядкуванні простору своїх громад. Проте навіть у цих умовах
органи місцевого самоврядування можуть мати значний вплив на ситуа-
цію на території своєї юрисдикції. І тут основними елементами такого
впливу може стати генеральний план поселення, зонування території, а
основним документом реалізації стратегічного плану ОТГ має стати схема
планування території громади. Наявність такого документа відразу вирі-
шує низку питань раціонального використання території громади, збере-
ження земель від необґрунтованого їх використання за межами здорового
глузду, як це часто зараз буває в різних територіальних громадах.

Тут варто зауважити, що схема планування території громади має
узгоджуватись із стратегією розвитку громади. Ці документи бажано готу-
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вати паралельно. Генеральний план поселення загалом є досить деталь-
ним документом, особливо коли ми говоримо за невеликі поселення. І
саме він визначає загальні підходи до забудови поселення та перспективи
його розвитку на майбутнє.

Проте сьогодні, коли більшість генеральних планів уже безнадійно
застаріли або у випадку, коли в поселенні немає нового будівництва,
припустимо розробити детальні плани окремих територій в межах
поселення, де можливий хоча б якийсь розвиток і хоча б якесь будів-
ництво. Особливо це актуально зараз для адміністративних центрів
об’єднаних громад, створених на базі містечок, селищ чи великих сіл.
Нові, досить великі бюджети, які з’явились у цих громадах, неодмінно
приведуть до пожвавлення місцевого економічного життя і відразу
з’являються бажаючі розмістити в центральній частині цих поселень
якісь магазини, кафе чи щось інше. До місцевої ради буде подано зая-
ви на відведення земельних ділянок у центральній частині у власність
чи в оренду. Відсутність цілісного плану організації простору, немину-
че призведе до реальних проблем, після встановлення різноманітних
МАФів чи рівновеликого будівництва, появи високих огорож тощо.
Тому сьогодні ОТГ мають можливість здійснити планування таких
своїх перспективних територій, у тому числі і за рахунок субвенції на
розвиток інфраструктури, яка їм надійшла з Державного бюджету
України.

При цьому дуже важливо долучити до процесу такого просторового
планування місцеву громадськість, зробити його максимально прозорим і
доступним для жителів громади. Тільки тоді не буде зайвих звинувачень
місцевої влади і вдасться обмежити тиски лобістів на місцеву раду та її
депутатів [29].

Місцева стратегія має стати основним документом, за яким організо-
вується робота з розробки і корегування галузевих, соціально-економічних,
фінансових програм, генерального плану, а потім і правил землекористу-
вання і забудови. При цьому в стратегії визначаються основні пріоритети
місцевого розвитку, найважливіші проекти для реалізації заявлених ідей.
Схеми розвитку території, генеральний план і містобудівна документація
забезпечують формування необхідної земельної бази для того, щоб визна-
чені в стратегічному плані наміри були реалізовані. Стратегічні пріоритети
у середньостроковому вимірі набувають вигляду комплексних соціально-
економічних і секторальних програм. Поточна діяльність і робота з реаліза-
ції середньострокових цілей знаходять своє відображення у щорічних про-
грамах соціально-економічного розвитку, які тісно ув’язуються з щорічним
бюджетом.
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1.3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ

СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
Нормативно-правову базу здійснення стратегічного планування міс-

цевого розвитку можна умовно поділити на три блоки [2]:
1. Перший –  визначає роль та місце органів місцевого самоврядуван-

ня в організації та здійсненні процесу управління розвитком території,
зокрема – через розроблення і реалізацію стратегій місцевого розвитку.

2. Другий –  формує основні засади стратегічного планування на міс-
цевому рівні (від держави до окремої території).

3. Третій –  визначає особливості участі у процесі формування та реа-
лізації стратегії місцевого розвитку громадськості.

Нормативно-правові документи першого блоку формують рамкові
умови, за якими органи місцевого самоврядування мають можливість само-
стійно розробляти та реалізовувати програми, в тому числі, стратегії розвит-
ку території. Основою першого блоку є Конституція України. Крім того, до
нього входять Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про місцеві державні адміністрації».

Згідно чинного законодавства питання соціально-економічного роз-
витку територій України на рівні окремих адміністративно-територіаль-
них одиниць, районів і регіонів належать до компетенції, перш за все
органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади
(районних і обласних державних адміністрацій).

Сільські, селищні, міські ради є одиницями місцевого самоврядуван-
ня, що представляють відповідні територіальні громади і здійснюють від
їх імені та в їх інтересах визначені Конституцією та законами України
функції і повноваження.

До власних повноважень сільських, селищних, міських рад у сфері
соціально-економічного та культурного розвитку відносяться [24]:

 підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку,
забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку
відповідної території;
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Точка зору, згідно якою місцева стратегія здатна замінити базові
документи планування (просторовий, соціально-економічний, секто-
ральні плани тощо), безумовно, є хибною. Стратегічний план має
виступати як організуюча оболонка для інших документів плануван-
ня місцевого розвитку. Тобто він допомагає сформувати на території
цілісну взаємоузгоджену, прозору та ефективну систему планування.



 складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових дохо-
дів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним
та культурним розвитком території, розгляд проектів планів під-
приємств і організацій, які належать до комунальної власності від-
повідних територіальних громад;

 попередній розгляд планів використання природних ресурсів
місцевого значення, пропозицій щодо розміщення, спеціаліза-
ції та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм
власності;

 подання до районних, обласних рад необхідних показників і внесен-
ня пропозицій до програм соціально-економічного та культурного
розвитку відповідних районів і областей, а також до планів підпри-
ємств, установ і організацій будь-якої форми власності, розташова-
них на відповідній території, з питань місцевого значення та деяких
інших.

До делегованих повноважень у сфері соціально-економічного і куль-
турного розвитку належать розгляд і узгодження планів підприємств,
установ та організацій, що не належать до комунальної власності терито-
ріальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні,
демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і
внесення пропозицій до відповідних органів.

Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою осо-
бою територіальної громади та очолює виконавчий комітет відповідної
сільської, селищної, міської ради. Таким чином, сільський, селищний,
міський голова відповідно до покладених на нього обов’язків є основ-
ним суб’єктом, що здійснює організацію планувального процесу на те-
риторії.

Районні та обласні ради є органами місцевого самоврядування, що
представляють спільні інтереси територіальних громад у межах повнова-
жень, визначених Конституцією і законами України, а також повнова-
жень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

До повноважень районних та обласних рад у сфері соціально-еконо-
мічного і культурного розвитку відносяться [24]:

 затвердження програм соціально-економічного та культурного роз-
витку району, області, а також цільових програм з інших питань;

 затвердження районних і обласних бюджетів та звітів про їх вико-
нання;

 розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій,
субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюдже-
тами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення;
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 регулювання земельних відносин;
 управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл,

селищ, міст, районів у містах;
 вирішення питань про надання дозволу на спеціальне використання

природних ресурсів;
 прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення;
 прийняття рішень щодо делегування місцевим державним адмініс-

траціям окремих повноважень районних, обласних рад;
 розв’язання інших питань, визначених законом.
У нинішній період районні та обласні ради делегують місцевим дер-

жавним адміністраціям переважну більшість своїх повноважень із соці-
ально-економічного і культурного розвитку. Серед них – підготовка про-
ектів програм соціально-економічного й культурного розвитку, цільових
програм з інших питань, пропозицій до загальнодержавних програм еко-
номічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку
України; забезпечення збалансованого економічного і соціального роз-
витку відповідної території, ефективного використання природних, тру-
дових та фінансових ресурсів; підготовка і подання до відповідних органів
виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Дер-
жавного бюджету України та інші [25].

Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у
містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управлін-
ня та інші створювані радами виконавчі органи. Виконавчі органи сіль-
ських, селищних, міських, районних у містах рад підконтрольні та підзвіт-
ні відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень
органів виконавчої влади – також підконтрольні відповідним органам
виконавчої влади. Органи місцевого самоврядування в межах повнова-
жень, визначених законом, приймають рішення, обов’язкові до виконан-
ня на відповідній території.

Наведене свідчить, що в Україні територіальні громади наділені пра-
вом здійснювати планування власного розвитку.

Другий блок – формування засад стратегічного планування в Україні  –
складається з наступних документів: Законів України «Про державне про-
гнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку
регіонів», «Про засади державної регіональної політики», Указу Прези-
дента України «Про Концепцію державної регіональної політики»,
Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стра-
тегії регіонального розвитку на період до 2020 року», «Про затвердження
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Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх
реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реа-
лізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», «Деякі питання
державного фонду регіонального розвитку», «Про утворення Міжвідомчої
координаційної комісії з питань регіонального розвитку», «Про затвер-
дження Типового положення про агенцію регіонального розвитку», Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України «Про затвердження Методики розроблення,
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональ-
них стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації» та інше.

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення про-
грам економічного і соціального розвитку України» визначає правові, еко-
номічні та організаційні засади формування цілісної системи прогнозних і
програмних документів економічного і соціального розвитку України,
окремих галузей економіки та окремих адміністративно-територіальних
одиниць як складової частини загальної системи державного регулювання
економічного і соціального розвитку держави.

Відповідно до цього Закону система прогнозних і програмних доку-
ментів економічного і соціального розвитку складається з [16]:

 прогнозів економічного і соціального розвитку України на серед-
ньо- та короткостроковий періоди;

прогнозів розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий
період;
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Державне прогнозування економічного і соціального розвитку –
науково обґрунтоване передбачення напрямів розвитку краї-
ни, окремих галузей економіки або окремих адміністративно-
територіальних одиниць, можливого стану економіки та соці-
альної сфери в майбутньому, а також альтернативних шляхів і
строків досягнення параметрів економічного і соціального
розвитку.
Прогноз економічного і соціального розвитку є засобом обґрун-
тування вибору тієї чи іншої стратегії та прийняття конкретних
рішень державними органами, органами місцевого самовряду-
вання щодо регулювання соціально-економічних процесів.
Програми економічного і соціального розвитку – державні
цільові програми економічного, соціального розвитку, програ-
ми економічного, соціального розвитку Автономної Республіки
Крим, областей, районів, міст.



 загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку,
інших державних цільових програм;

прогнозів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки
Крим, областей, районів та міст на середньостроковий період;

програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки
Крим, областей, районів та міст на короткостроковий період.

В основу розроблення зазначених документів покладено наступні
принципи:

 принцип цілісності, який забезпечується розробленням взаємоуз-
годжених прогнозних і програмних документів економічного і соці-
ального розвитку України, окремих галузей економіки та окремих
адміністративно-територіальних одиниць на коротко- та середньо-
строковий періоди і на більш тривалий період;

 принцип об’єктивності, який полягає в тому, що прогнозні та про-
грамні документи економічного і соціального розвитку розробля-
ються на основі даних органів державної статистики, центральних
органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізу-
ють державну політику у сфері економічного і соціального розвит-
ку, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, а також звітних даних із офіційних
видань Національного банку України;

 принцип науковості, який забезпечується розробленням прогнозних
і програмних документів економічного і соціального розвитку на
науковій основі, постійним удосконаленням методології та викорис-
танням світового досвіду в галузі прогнозування та розроблення про-
грам економічного і соціального розвитку;

 принцип гласності, який полягає в тому, що прогнозні та програм-
ні документи економічного і соціального розвитку є доступними
для громадськості. Інформування про цілі, пріоритети та показни-
ки цих документів забезпечує суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті необхідними орієнтирами для планування власної виробничої
діяльності;

принцип самостійності, який полягає в тому, що місцеві органи вико-
навчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повно-
важень відповідають за розроблення, затвердження та виконання про-
гнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку
відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Прогнозування
та розроблення програм економічного і соціального розвитку забезпе-
чує координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування;
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 принцип рівності, який полягає в дотриманні прав та врахуванні
інтересів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання
всіх форм власності;

 принцип дотримання загальнодержавних інтересів, який полягає в
тому, що органи виконавчої влади та органи місцевого самовряду-
вання повинні здійснювати розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку виходячи з необ-
хідності забезпечення реалізації загальнодержавної соціально-еко-
номічної політики та економічної безпеки держави [16].

Щорічні програми соціально-економічного розвитку територій роз-
робляються взаємоузгоджено з щорічним посланням Президента України
до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Такі програми мають містити:

1. Аналіз соціально-економічного розвитку відповідної адмініс-
тративно-територіальної одиниці за попередній і поточний роки та
характеристика головних проблем розвитку її економіки та соціальної
сфери.

2. Стан використання природного, виробничого, науково-технічного
та трудового потенціалу, екологічна ситуація у відповідній адміністратив-
но-територіальній одиниці.

3. Можливі шляхи розв’язання головних проблем розвитку економіки
і соціальної сфери відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

4. Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку відповідної
адміністративно-територіальної одиниці в наступному році.

5. Систему заходів місцевих органів виконавчої влади та органів міс-
цевого самоврядування щодо реалізації соціально-економічної політики з
визначенням термінів виконання та виконавців.

6. Основні показники соціально-економічного розвитку відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.

7. Дані про отримання та використання доходів від розпорядження
об’єктами права комунальної власності, ефективності використання
об’єктів права комунальної власності, показники розвитку підприємств
та організацій, що є об’єктами права комунальної власності.

У Постанові Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. «Про
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соці-
ального розвитку та складання проекту державного бюджету» (із змінами
2012 року) детально розкрито порядок розроблення та типову структуру
оперативних програм розвитку території.

Підходи до розробки середньострокових цільових програм регла-
ментуються Законом України «Про державні цільові програми» від 
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18 березня 2004 року, останні зміни до якого було прийнято 16 жовтня
2012 року.

Метою розроблення цільових програм розвитку території є сприяння
реалізації державної і регіональної політики на пріоритетних напрямах
розвитку держави, окремих галузей економіки та адміністративно-тери-
торіальних одиниць; забезпечення концентрації фінансових, матеріаль-
но-технічних, інших ресурсів, виробничого та науково-технічного потен-
ціалу, а також координації діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розв’язання
найважливіших проблем.

Розробка цільової програми передбачає здійснення певних етапів, до
яких відносяться [17]:

 ініціювання розроблення цільової програми, розроблення та гро-
мадське обговорення концепції програми;

 схвалення концепції програми та прийняття рішення щодо розроблен-
ня проекту програми, визначення державного замовника та строків її
розроблення;

 розроблення проекту програми – визначення заходів і завдань, що
пропонуються для включення до неї, а також обсягів і джерел фі-
нансування;

 державна експертиза проекту програми;
 погодження та затвердження програми;
 проведення конкурсного відбору виконавців заходів і завдань

програми;
 організація виконання заходів і завдань програми, здійснення

контролю за їх виконанням;
 підготовка та оцінка щорічних звітів про результати виконання

програми, а в разі потреби – проміжних звітів;
 підготовка та опублікування в офіційних друкованих виданнях

заключного звіту про результати виконання програми.
На підставі моніторингу реалізації цільової програми до неї

можуть вноситься зміни. Наприклад, включення до програми додатко-
вих заходів і завдань; уточнення показників, обсягів і джерел фінансу-
вання, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих
заходів і завдань; виключення із затвердженої програми окремих захо-
дів і завдань, щодо яких визнано недоцільним подальше продовження
робіт.

З наведеного слідує, що описані вище два закони стосуються опера-
тивного та середньострокового планування. На жаль, спеціального
закону, що регламентував би процес стратегічного планування в Україні
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нема. Однак, можна стверджувати, що рамкові умови для його запро-
вадження створено. Вони визначені, наприклад, у Законі України «Про
засади державної регіональної політики». Закон визначив систему пла-
нувальних документів у сфері державної регіональної політики [18]:

1) Державна стратегія регіонального розвитку України;
2) План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвит-

ку України;
3) регіональні стратегії розвитку;
4) плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку;
5) інвестиційні програми (проекти), спрямовані на розвиток регіонів.
Крім того, зазначено, що районні, міські, селищні, сільські ради у

сфері державної регіональної політики забезпечують підготовку та пода-
ють до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад про-
позиції щодо врахування інтересів відповідних територіальних громад під
час розроблення:

1) проекту Державної стратегії регіонального розвитку України та
плану заходів з її реалізації;

2) регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, а
також інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток ре-
гіонів.

Міські, селищні, сільські ради можуть розробляти та затверджувати з
урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України страте-
гії розвитку міст, селищ та сіл.

Звичайно, це різні масштаби – область та об’єднана громада, але сьо-
годні об’єднані територіальні громади за своїми розмірами є досить вели-
кими територіальними утвореннями і в межах своїх територій вони мають
локальні складові більш розвинені чи навпаки дуже слабкі, які фактично
є зменшеною копією регіону.
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В Україні уже багато років працюють різноманітні іноземні про-
грами технічної допомоги, спрямовані на допомогу регіонам і міс-
там в розробці стратегій розвитку. Оскільки об’єднаних територі-
альних громад донедавна в Україні не існувало, немає реального
досвіду, яким чином розробляти стратегії розвитку громади, але
досвід роботи над стратегіями міст та регіонів можна та варто
використати.

Саме тому ми пропонуємо діяти за певним алгоритмом розроб-
ки, який застосовувався до стратегії регіонального розвитку об-
ласті.



Рис. 1. Об’єднана територіальна громада – регіон у мініатюрі [29]

Об’єднана територіальна громада може взяти за основу для розробки
своєї стратегії розвитку навіть Державну стратегію регіонального розвит-
ку України на період до 2020 року, а також врахувати стратегію розвитку
області, у якій знаходиться територіальна громада.

Це буде абсолютно логічно, оскільки нова Державна стратегія регіо-
нального розвитку базується на філософії збільшення конкурентоспро-
можності регіонів та забезпечення єдності всього українського простору,
а також покращення якості життя населення незалежно від місця прожи-
вання людини. Все це досягається через: «підвищення рівня конкурентос-
проможності регіонів шляхом оптимізації і диверсифікації структури еко-
номіки; забезпечення ефективної спеціалізації регіонів з пріоритетним
використанням власного ресурсного потенціалу; досягнення рівномірно-
го та збалансованого розвитку територій, …; запобігання поглибленню
соціально-економічних диспропорцій …; забезпечення соціально-еконо-
мічної єдності і рівномірності розвитку регіонів з метою створення рівних
умов для розвитку людини;...» [19]. Такі завдання точно підходять до пла-
нування розвитку об’єднаної громади. Саме тому методологія стратегіч-
ного планування ОТГ, що описана в розділі 2 цього посібника, базується
на основних положеннях підготовки регіональних стратегій.

Порядок розроблення регіональних стратегій розвитку визначено в
Постанові Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 932
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«Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвит-
ку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцін-
ки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів
заходів». Крім того, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня
2016 р. № 79 затверджено Методику розроблення, проведення моніторин-
гу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку
та планів заходів з їх реалізації, яка увібрала в себе європейський досвід
стратегічного планування.

Регіональна стратегія розвитку є документом, що визначає тенден-
ції та основні проблеми соціально-економічного розвитку Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, стратегічні та
оперативні цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний період,
основні завдання, етапи та механізми їх реалізації, ситему моніторингу
та оцінки результативності.

План заходів з реалізації регіональної стратегії є інструментом
реалізації регіональної стратегії, який передбачає заходи у середньос-
троковій перспективі (від трьох до чотирьох років) та у рамках перед-
бачених регіональною стратегією завдань, відповідальних виконавців,
строки виконання, обсяги і джерела фінансування з визначенням
індикаторів результативності їх виконання, та є основою для розроб-
лення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на  розвиток
регіонів.

Регіональні стратегії і плани заходів розробляються Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською
міськими держадміністраціями у разі прийняття Верховною Радою Авто-
номної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською місь-
кими радами відповідного рішення.

Проект регіональної стратегії розвитку має включати:
1. Вступ з коротким обґрунтуванням підстав для розроблення, інфор-

мацію про головного розробника.
2. Аналітичну частину – детальний опис основних тенденцій соці-

ально-економічного розвитку регіону та результати моніторингу і
оцінки результативності виконання завдань діючої регіональної стра-
тегії.

3. Аналіз сильних і слабких сторін регіону, можливостей і загроз (SWOT-
аналіз) та характеристику порівняльних переваг, викликів та ризиків пер-
спективного розвитку регіону.

4. Сценарії розвитку.
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5. Стратегічне бачення на відповідний період.
6. Стратегічні цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний пе-

ріод.
7. Оперативні цілі, що забезпечать досягнення стратегічних цілей.
8. Основні завдання, етапи та механізми їх реалізації.
Результати реалізації регіональних стратегій визначаються на підставі

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації планів за-
ходів.

Нарешті, третій блок – засади участі населення та юридичних осіб
у формуванні стратегії розвитку регіону, складається з цілої низки
документів. Серед них: Закони України: «Про звернення громадян»,
«Про доступ до публічної інформації», «Про забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків», «Про статус депутатів місцевих
рад», Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання щодо
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації держав-
ної політики», «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інфор-
мації про діяльність органів виконавчої влади», «Про затвердження
Типового регламенту місцевої державної адміністрації», Розпоря-
дження Кабінету Міністрів України «Про роботу центральних і місце-
вих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй
діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової
інформації» тощо.

Важливим документом для подальшого розвитку партнерства
влади та громадськості стало Розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд» (від 26 листопада 2014 р. № 1176-р та
30 листопада 2016 р. № 909-р). Було проголошено, що підвищення
політичної активності громадян та інститутів громадянського суспіль-
ства демонструє їх прагнення мати легітимні механізми захисту своїх
прав і свобод, впливу на дії органів державної влади, притягнення до
відповідальності посадових осіб, які використовують владу для збага-
чення, а не для задоволення суспільних потреб. Сьогодні Україна опи-
нилась перед загрозою втрати суверенітету і територіальної цілісності,
що ускладнюється економічною кризою. На даному етапі найважливі-
шим є об’єднання зусиль Кабінету Міністрів України та громадян-
ського суспільства, рівноправний діалог та взаємна відповідальність за
розвиток держави. Це вимагає невідкладного впровадження принци-
пів відкритого урядування, відповідальності органів державної влади
перед суспільством, підзвітності та підконтрольності громадянам 
[21, 22].
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
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Висновки
В Україні створено нормативно-правову базу щодо формуван-

ня нової регіональної політики, яка відповідає європейським
стандартам і базується на філософії зміцнення конкурентоспро-
можності регіону шляхом залучення всіх регіональних суб’єктів
розвитку та використання ключових активів регіону. Важливим
інструментом досягнення цього є стратегічне планування.

Об’єднані територіальні громади, для яких питання конкурен-
тоспроможності є не менш важливими, ніж для регіону, повин-
ні мати перспективне бачення власного розвитку, що закріплю-
ється в місцевій стратегії.

Місцева стратегія розвитку має стати організуючою оболон-
кою для створення цілісної та взаємоузгодженої системи тери-
торіального планування.

1. Поясніть, у чому відмінність нової політики регіонального
розвитку від тієї, що застосовувалась в Україні до 2014 року?

2. Якими є мета та принципи нової державної регіональної
політики України?

3. Назвіть інструменти реалізації державної регіональної полі-
тики.

4. Дайте визначення поняття «стратегічне планування».
5. Якими є переваги стратегічного планування розвитку тери-

торіальної громади?
6. Назвіть відмінності місцевої стратегії розвитку та компле-

ксної програми соціально-економічного розвитку.
7. Якими ознаками мають характеризуватися стратегії роз-

витку об’єднаних територіальних громад?
8. Назвіть базові складники системи планування територіаль-

ного розвитку.
9. Охарактеризуйте нормативно-правову базу стратегічного

планування місцевого розвитку.



РОЗДІЛ 2
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ
РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ:
ОСНОВНІ ЕТАПИ

2.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ 

СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

Стратегія розвитку, з точки зору процесу її підготовки та методики, є
складним інструментом впливу на майбутнє території. ЇЇ розробка потребує
чіткого алгоритму, політичної волі та знань місцевої влади, готовності та
розуміння підприємницьких структур і населення. Під час підготовки страте-
гії територіального розвитку переглядаються існуючі умови, аналізуються
сили, які впливають на місцеву економіку, розробляються конкретні заходи,
яких треба вжити, та плануються зміни, які мають впливати на соціально-
економічне становище території. Процес є непростим у зв’язку з необхідніс-
тю вибору напрямів розвитку, узгодження дій та пошуку консенсусу, оскіль-
ки наявні в громаді можливості та ресурси завжди обмежені, а сама робота з
цілепокладання повинна базуватись на виявленні та відборі проблем і фор-
муванні планів дій, що найбільш пріоритетні та результативні [9].

З огляду на складність стратегічного планування необхідно правиль-
но організувати цей процес та дотримуватись методології підготовки стра-
тегічного документу.

Розробка стратегічного плану вимагає як фахових знань з основ стра-
тегічного планування, так і широкого залучення в цей процес усіх зацікав-
лених сторін на всіх етапах підготовки документу. Такий підхід, з одного
боку, сприяє підвищенню прозорості прийняття рішень щодо майбутніх
пріоритетів розвитку та обґрунтованому врахуванню інтересів приватного
сектору, а з іншого дещо ускладнює підготовку стратегічного плану. Це
пов’язане з тим, що багато із залучених до розробки місцевої стратегії осіб
не мають відповідних знань і навичок та чіткого розуміння сутності даного
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процесу. Тому для підготовки програмного документу якісно та вчасно
вкрай важливим є організаційне забезпечення підготовки стратегічного
плану. Від належної організації залежить успішність як самого процесу,
так і його безпосереднього результату – якісного Стратегічного плану.

Рис. 2. Схема процесу підготовки місцевої стратегії розвитку

Початок процесу стратегічного планування повинен бути зробле-
ний місцевою владою в рамках стандартних управлінських процедур.
Розпорядження голови об’єднаної територіальної громади про офіцій-
ний початок процесу розробки стратегії має містити інформацію про
період, на який цей документ розробляється, повноваження та ресурси,
необхідні для успішного виконання процесу, ключові етапи підготовки
та очікувані терміни.
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Термін «стратегічне планування» не може бути повноцінно
застосованим на етапі створення перших ОТГ в Україні. Причина
полягає в тому, що у новостворюваних ОТГ, умовно кажучи, від-
сутня «історія», інакше кажучи, ми не можемо відстежити пове-
дінку територіальної громади як територіальної соціально-еконо-
мічної системи за попередні періоди, а період ідентифікації
базових умов, які матимуть суттєвий вплив на подальшу суб’єк-
тність ОТГ, відбуватиметься упродовж 2015-2018 років. А однією
з ознак «стратегічності» плану є довгостроковий (понад 7 років)
період планування. Тому у період становлення доцільною є роз-
робка середньострокового (на 3-5  років) плану розвитку ОТГ.



На організаційному (підготовчому) етапі здійснюються: ініціювання
розроблення стратегії; аналіз зацікавлених сторін; формування робочих
груп; формування секретаріату; підготовка плану інформування та залу-
чення населення.

Ініціювати процес розроблення стратегії може будь-який суб’єкт міс-
цевого розвитку. В ініціативних пропозиціях необхідно обґрунтувати акту-
альність та корисність стратегічного планування для територіальної грома-
ди, свій погляд щодо її розробників, визначити можливі перешкоди щодо
запровадження стратегічного планування та шляхи їх подолання.

Визначення та аналіз зацікавлених сторін, охочих брати участь у про-
цесі стратегічного планування розвитку об’єднаної територіальної грома-
ди, є важливим завданням підготовчого етапу.

Є кілька причин, чому участь представників різних зацікавлених сто-
рін у процесі розробки стратегії є важливою.

По-перше, участь представників різних зацікавлених сторін забезпе-
чує можливість прийняття більш кваліфікованих рішень.

По-друге, залучення представників місцевої влади та лідерів громад-
ської думки збільшує довіру до процесу розробки стратегії, мотивує інших
до участі, а також допомагає створити атмосферу довіри в громаді.

По-третє, належна та своєчасна участь представників зацікавлених сто-
рін створює почуття власності, необхідне для успішної реалізації стратегії на
засадах партнерства. Дуже часто, коли стратегії готуються тільки зовнішніми
експертами без залучення місцевих фахівців, стратегічні документи можуть
мати високу якість з технічної точки зору, але їх реалізація може зіткнутися з
труднощами саме через те, що не існує відчуття місцевої власності. Це особ-
ливо актуально в умовах дефіциту розвиткових ресурсів у більшості терито-
ріальних громад України. Участь широкого кола зацікавлених сторін може
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У подальшому (коли будуть визначені базові умови функціо-
нування ОТГ) можна буде розробляти стратегічні (довгостро-
кові) плани розвитку ОТГ.

Підходи, описані далі, є універсальними і можуть бути вико-
ристані в обох випадках [13].

Зацікавлена сторона — це особа, організація, група осіб чи орга-
нізацій, які мають інтерес до процесу та результатів стратегії
(незалежно від того, позитивні чи негативні для них ці результа-
ти), а також ті, хто самі можуть впливати на стратегію та реаліза-
цію її в позитивному чи негативному розумінні цього слова.



допомогти мобілізувати широкий спектр ресурсів, якими вони володіють –
матеріальних, інтелектуальних, інформаційних тощо [13].

Аналіз зацікавлених сторін проводиться з метою виявити:
 інтереси всіх зацікавлених сторін, зокрема їхніх потреб в інформації;
 потенційні конфлікти інтересів та ризики, які можуть ставити під

сумнів успіх стратегії чи окремих її частин;
 можливості зацікавлених сторін (зокрема й ресурси), на які можна

покладатися при реалізації стратегії;
 осіб та групи, які залучатимуться до участі в робочій групі та на різ-

них етапах розроблення й реалізації стратегії;
шляхи вдосконалення процесу розроблення і власне стратегії та змен-

шення чи, бажано, ліквідації впливу можливих негативних наслідків
як на стратегію, так і на вразливі групи населення [27].

Проведений аналіз дозволить визначитися з рівнем залучення різних
зацікавлених осіб до процесу стратегічного планування.

Таблиця 2.1.
Характеристика рівнів залучення зацікавлених сторін
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Ð³âí³ Õàðàêòåðèñòèêà

Ð³âåíü 1. Íàäàííÿ ³íôîð-
ìàö³¿

Îðãàí âëàäè ïðîñòî ³íôîðìóº çàö³êàâëåí³ ñòîðîíè
ïðî ð³çí³ àñïåêòè ï³äãîòîâêè ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíó.
²íôîðìàö³ÿ ÷àñòî äîçîâàíà ³ íåïîâíà. Ãðîìàäÿíè
àáî ö³êàâëÿòüñÿ ³ ìàþòü äîñòóï äî òàêî¿ ³íôîðìàö³¿,
àáî íå ö³êàâëÿòüñÿ íåþ, àáî ïðîñòî íå ìàþòü äî íå¿
äîñòóïó ç ð³çíèõ ïðè÷èí. Ïðè òàêîìó ð³âí³ çàëó÷åííÿ
³ñíóº âèñîêà éìîâ³ðí³ñòü ïðîòåñòíèõ âèñòóï³â, ñïðî-
âîêîâàíèõ ³íôîðìàö³ºþ ïðî ä³éñí³ àáî ì³ô³÷í³ ä³¿ ÷è
íàì³ðè âëàäè.

Ð³âåíü 2. ²íôîðìàö³éíèé
çâ’ÿçîê ³ç çàö³êàâëåíèìè
ñòîðîíàìè

Íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ç ïàðàëåëüíèì â³äñòåæåííÿì
ðåàêö³¿ çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í, òîáòî âîäíî÷àñ íàëàãîä-
æóºòüñÿ çâîðîòíèé çâ’ÿçîê. Ãðîìàäÿíè ìîæóòü âèñòó-
ïàòè ç êðèòèêîþ àáî ïðîòåñòàìè ïðîòè ä³¿ âëàäè, ÿê ³
íà ïåðøîìó ð³âí³. Ïðîòå íà öüîìó ð³âí³ çàëó÷åííÿ
âëàäí³ îðãàíè íå ëèøå ³íôîðìóþòü ãðîìàäÿí, àëå
òàêîæ ïîÿñíþþòü ãðîìàä³ ìîòèâè âëàñíèõ ð³øåíü ³
â³äñë³äêîâóþòü ¿¿ ðåàêö³þ.

Ð³âåíü 3. Ä³àëîã ç çàö³-
êàâëåíèìè ñòîðîíàìè

Íà öüîìó ð³âí³ âëàäà íå ëèøå â³äñòåæóº ðåàêö³þ ãðî-
ìàäñüêî¿ äóìêè, àëå é âðàõîâóº ö³ ðåçóëüòàòè â ïëà-
íóâàíí³ âëàñíèõ ä³é. Íàëàãîäæóþòüñÿ ôîðìàëüí³
ìåõàí³çìè ñòàëèõ êîíñóëüòàö³é òà ïåðåãîâîð³â ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè ð³çíèõ ãðîìàäñüêèõ ãðóï. Éìîâ³ðí³ñòü
ïðîòåñòíèõ âèñòóï³â çíà÷íî çìåíøóºòüñÿ.



Після проведення аналізу необхідно сформувати робочу групу, що
займатиметься питаннями стратегічного планування. Для цього варто
застосовувати найрізноманітніші методи переконання, а іноді й умовлян-
ня, задля залучення окремих громадян до роботи над розробкою стратегіч-
ного плану громади. До цих методів можна віднести розсилку особистих
листів, проведення переговорів, зборів за участю спеціалізованої невели-
кої аудиторії. Спонукати громадян до участі може проведення громадсько-
го форуму або інших заходів щодо підвищення обізнаності широких кіл
громадськості.

Зазначимо, що робоча група з розробки стратегії з моменту затвер-
дження її складу розпорядженням голови громади (Рішенням виконавчого
комітету) стає легальним, хоча й тимчасовим, на термін розроблення стра-
тегії, підрозділом виконавчого комітету, права й обов’язки якого можуть
бути виписані у Положенні про робочу групу. (Приклад Розпорядження
про робочу групу з підготовки місцевої стратегії наведено у Додатку 1).

Для того, щоб бути дієвою дана Група не повинна бути занадто вели-
кою. В залежності від розміру території, для якої розробляється стратегія
розвитку, можна запропонувати кількість її членів до 30 осіб.

Орієнтовний склад робочої групи:
 депутати місцевої ради (за згодою);
 керівники управлінь (відділів) виконавчого комітету місцевої ради;
 керівники (представники) громадських організацій;
 представники місцевого бізнесу;
 керівники органів самоорганізації населення;
 представники місцевих засобів масової інформації;
 інші представники місцевої еліти, агентств регіонального та місце-

вого розвитку, залучені експерти, консультанти [9].
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Робоча група – це головний координаційний орган процесу
стратегічного планування, що утворюється для обговорення
і затвердження всіх ключових рішень, пов’язаних з розроб-
кою і реалізацією стратегічного плану територіального роз-
витку.

Ð³âí³ Õàðàêòåðèñòèêà

Ð³âåíü 4. Ïàðòíåðñòâî 
ç ãðîìàäîþ

Ñï³ëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü âëàäè òà ãðîìàäè çà ï³äãî-
òîâêó ì³ñöåâî¿ ñòðàòåã³¿ – ñï³ëüíà ðîçðîáêà ñòðàòå-
ã³÷íîãî áà÷åííÿ, êîíêðåòíèõ çàõîä³â, ¿õ âò³ëåííÿ,
ðîçâèíåíà ñï³âïðàöÿ ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè.



Корисним є включення до групи, яка займається плануванням, акти-
вістів та громадських лідерів, їх точка зору в багатьох питаннях може бути
ближчою до реальних умов життя територіальної громади, а також зов-
нішніх експертів і консультантів, які не мають упереджених точок зору
щодо пріоритетів розвитку, вони не лобіюють нічиї інтереси, тому їх про-
позиції часто є більш обґрунтованими. (Методичні рекомендації до скла-
ду Робочої групи наведено в Додатку 2).

Процес стратегічного планування вимагає від організаторів цього про-
цесу відповідального підходу до керівних осіб стратегічної розробки. Краще,
щоб ця особа не належала до органів влади. Однак керівник групи, який
займається плануванням, повинен бути достатньо компетентним у цій
сфері, бути відданим прихильником інновацій у суспільному управлінні,
комунікабельним та добрим організатором, відомим членом територіальної
громади. Це сприятиме позитивному сприйняттю діяльності Робочої групи
населенням і суб’єктами господарювання, а також реальному заснуванню
державно-приватного партнерства і довірі до Групи від самого початку її
роботи. Це також продемонструє, що підготовка стратегічного плану вмоти-
вована не політичними задумами місцевої влади, а бажанням розвивати
територію за участю громади.

Робоча група зі стратегічного планування розвитку території зовсім
не обов’язково має бути групою однодумців. Тому важливим вважається
залучити до її роботи представників опозиції. Адже стратегічний план
розраховується не на одну каденцію, а на довгострокову перспективу. А в
умовах демократії цілком можливою, навіть природною, виглядає зміна
команди під час чергових виборів. Робоча група має розробити стратегіч-
ний план саме об’єднаної територіальної громади, який враховуватиме
інтереси всіх її політичних, економічних, соціальних тощо, груп і лише
через це здатен стати Планом і Справою всієї громади на багато років упе-
ред незалежно від того, яка група буде займати управлінські крісла в той
чи інший період втілення плану у життя.

До основних критеріїв, за якими здійснюється підбір членів Робочої
групи, слід віднести:

 активну участь у соціально-економічному, громадському та культур-
ному житті території;

 обізнаність із ситуацією в громаді, наявність інтелектуальних, фінан-
сових, інституційних і творчих можливостей, а також часу та бажання
брати активну участь у розробці та реалізації стратегії;

 можливість реального впливу на ситуацію в громаді, зацікавленість
у вкладанні фінансових, матеріальних та нематеріальних ресурсів з
метою реалізації програм та проектів територіального розвитку.
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До основних функцій робочої групи зі стратегічного планування
розвитку ОТГ відноситься:

 підготовка для розгляду і затвердження місцевою радою стратегіч-
ного бачення і пріоритетів розвитку території, базової версії тексту
стратегічного плану;

 підготовка змін до рішення місцевої ради про стратегічне плануван-
ня у частині складу цільових підгруп і робочої групи;

 відбір заходів і проектів, що рекомендуються для першочергової
реалізації у рамках стратегічного плану;

 розгляд проекту плану дій місцевих органів виконавчої влади щодо
реалізації місцевої стратегії;

 ухвалення рекомендацій і звернень до учасників стратегічного пар-
тнерства з приводу підготовки стратегічного плану територіального
розвитку.

З метою організації ефективної та злагодженої роботи Групи зі стра-
тегічного планування необхідно вже на першому засіданні визначити:

 частоту і кількість зустрічей, які відбудуться з представниками гро-
мади;

 коли саме вони повинні буди проведені;
 скільки осіб, хто персонально та на якому етапі будуть залучені до

процесу планування;
 хто персонально відповідатиме за збір та обсяг вихідної базової інфор-

мації;
 чи це не заважатиме їм виконувати свої професійні обов’язки;
 коли і в який спосіб проводити анкетування;
 кого залучати для обробки результатів опитування.

У процесі стратегічного планування територіального розвитку іноді
виникає необхідність у створенні так званих цільових підгруп, що займа-
ються детальним опрацюванням окремого стратегічного напряму розвит-
ку території.

Діяльність Робочої групи та робочих груп за пріоритетами вимагає
виконання значного обсягу організаційно-технічної роботи, що триває
постійно. Тому необхідно мати спеціально призначені ресурси та персо-
нал для розробки та впровадження стратегії на різних етапах згідно з
попередньо визначеним графіком. Для виконання технічних функцій, як
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Дуже важливо, щоб під час всіх засідань робочої групи зі стра-
тегічного планування були присутніми представники всіх насе-
лених пунктів, які увійшли до складу ОТГ.



правило, з-поміж представників місцевої влади призначають невелику
групу з 2-3 осіб (секретаріат). Ці люди сприяють розробленню стратегіч-
ного плану, але саму стратегію та рішення щодо проекту документу
напрацьовує та приймає Робоча група та цільові підгрупи.

Важливим елементом організаційного забезпечення стратегічного
планування місцевого розвитку є створення у структурі виконавчого
органу місцевої ради професійної команди, яка буде відповідальною за
реалізацію стратегічного плану. Ця команда має бути організована в окре-
мий підрозділ з економічного розвитку – відділ, управління чи департа-
мент (далі – ПЕР).

Створення такого надійного та ефективного підрозділу є перевіреним
способом, завдяки якому органи місцевого самоврядування можуть зосе-
редити увагу на економічному зростанні в їхніх громадах. Це довгостроко-
ва інвестиція з боку громади з метою підвищення її здатності залучати
ресурси (підприємців, мешканців, установи, фінанси, капітал, знання
тощо), необхідні для втілення у життя стратегічного плану, та узгоджено
їх використовувати. Звичайно, місцева влада може добре функціонувати і
без ПЕР, але якщо громада хоче успішно конкурувати з іншими терито-
ріями своєї країни за ресурси та інвестиції, такий підрозділ необхідний.

Підрозділ з економічного розвитку має зосереджувати свою діяльність на
таких сферах: менеджмент та моніторинг впровадження стратегічного плану;
започаткування, відбір та розробка нових проектів; узгодження виділення
коштів на їх впровадження з фінансовими органами; розробка та здійснення
загальної маркетингової стратегії території; цільовий пошук та встановлення
контактів з потенційними інвесторами, установами та організаціями, завдяки
яким громада зможе досягти стратегічних цілей; визначення й оцінка потен-
ційних зовнішніх джерел фінансування (банки, міжнародні донори та проек-
ти, уряд тощо) для здійснення проектів; участь у процесі підготовки і затвер-
дження бюджету з метою виділення ресурсів, необхідних для відповідного
забезпечення пріоритетних проектів; координація дій з підтримки бізнесу та
інвестицій; посередництво між підприємцями та місцевою владою; врахуван-
ня поточних та очікуваних потреб бізнесових кіл, координація зв’язків між
підрозділами місцевої влади, що відповідають за сферу освіти та трудових
ресурсів; координація роботи, яка стосується економічного розвитку, з уста-
новами та організаціями на регіональному та державному рівні.

У дуже малих громадах може бути лише одна або дві особи, які відпо-
відатимуть за всі ці важливі функції. У великих об’єднаних територіаль-
них громадах ПЕР може бути з кількома працівниками, що займатимуть-
ся окремою сферою, та додатковим персоналом для адміністративної
підтримки роботи підрозділу.
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2.2. ПРОВЕДЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Надзвичайно важливим етапом формування стратегічного плану роз-

витку будь-якого об’єкту планування є аналіз середовища. Це дуже склад-
ний процес, який вимагає уважного спостереження за процесами, які від-
буваються у внутрішньому середовищі, оцінки факторів і встановлення
зв’язку між ними, а також між сильними і слабкими сторонами території,
регіону та можливостями і загрозами, які пов’язані із зовнішнім середови-
щем. При стратегічному плануванні середовище вивчається для того, щоб
визначити головні цілі розвитку та забезпечити успішне просування до
визначених цілей, виробити стратегію взаємодії з елементами зовнішнього
середовища, що забезпечує території найбільш комфортне існування.

Є кілька причин для підготовки соціально‐економічного аналізу. Перша
полягає у розробці ключових питань і висновків, підтверджених відповідни-
ми даними, які необхідні для подальших кроків планування. Це допомагає
виявити нові та попередні заходи, з якими може бути узгоджений розвиток,
або сигналізувати місцевим зацікавленим сторонам, чи владі вищого рівня, в
разі, коли дані показують, що щось йде не так, щоб ми могли стратегічно
втрутитися, щоб зупинити небезпечні або небажані тенденції. Наступна важ-
лива причина, чому потрібен соціально‐економічний аналіз, полягає у ство-
ренні основи для моніторингу та оцінки реалізації Стратегії. Для цілей моні-
торингу (а також для оновлення стратегій розвитку) необхідно створити
механізми для регулярного оновлення соціально‐економічних даних [12].

Результати соціально-економічного аналізу оформлюються у вигляді
окремого розділу Стратегії – Профіль громади або описово-аналітична
частина.
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Найбільш поширеними методами реалізації аналітичного етапу
стратегічного планування територіального розвитку є:

1. Соціально-економічний аналіз.
2. Порівняльний аналіз.
3. SWOT- аналіз.
4. Соціологічний аналіз.

Профіль громади – це детально викладений документ, у яко-
му здійснений аналіз та оцінка фактичного стану розвитку
території у динаміці (аналізуються, як правило, п’ять попе-
редніх років).



Інформаційною основою для розроблення описово-аналітичної час-
тини стратегічного плану може бути:

 генеральний план розвитку території, інша існуюча містобудівна
документація;

 дані управління (відділу) економіки облдержадміністрації та вико-
навчого комітету місцевої ради;

 програми економічного та соціального розвитку та звіти про їх
виконання;

 дані Державної служби статистики України та його місцевих під-
розділів;

 дані галузевих міністерств та відомств;
 інформація банків;
 результати соціологічних опитувань та анкетувань;
 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, що знаходиться в публічному користуванні.
У випадку з планування розвитку ОТГ особливо важливо знайти різні

джерела інформації. Це пов’язано з тим, що система національної статис-
тики фіксує соціальні та економічні дані в межах областей, районів та міст
обласного значення. У випадку, коли ОТГ не збігається з районом, необ-
хідно зробити вибірку даних по сукупності населених пунктів, які склали
нову об’єднану територіальну громаду, з сукупності даних по всьому
району. В Україні такої практики не існує, і до реформи системи націо-
нальної статистики, яка повинна фіксувати соціальні і економічні дані у
відповідності з новим адміністративно-територіальним устроєм держави
(громада, повіт, регіон), цю роботу доведеться робити власними силами.

Орієнтовний зміст соціально-економічного аналізу громади [30]:
Вступ
1. Загальна характеристика території;
2. Людські ресурси, трудовий та соціальний капітал;
3. Інфраструктура та комунікації;
4. Бізнес та економіка;
5. Довкілля та екологія;
6. Система управління територією.
У першому розділі слід надати інформацію не тільки про історичну

довідку, географічне місцезнаходження, клімат, адміністративно-терито-
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ріальну належність, базові показники площі, чисельності та щільності
населення, а також описати зовнішнє оточення території (тобто, які насе-
лені пункти знаходяться у радіусі 30-40 км і скільки населення там прожи-
ває). Важливо також вказувати відстані не тільки до обласного/республі-
канського центру, а й до найближчих великих міст та економічних
центрів, морських портів та аеропортів, наводячи номери магістралей між-
народного та республіканського значення.

Саме опис «найближчого оточення» та наявність зручного транспор-
тного сполучення дозволить визначитися з інвестиційною привабливістю
території та розвитком деяких видів економічної діяльності, таких як
туризм та сільське господарство.

Слід пам’ятати, що потенційні інвестори (у тому числі, іноземні)
обирають ту чи іншу територію після попереднього аналізу інформації
щодо можливих місць для розміщення своїх виробничих підприємств,
виходячи з наступних критеріїв.

1. Наявність вільних земельних ділянок промислового призначення.
2. Наявність трудових ресурсів. При цьому потрібно розуміти, що

кваліфіковані спеціалісти не обов’язково будуть проживати у вашому
населеному пункті/місті чи райцентрі, за наявності відповідної кваліфіка-
ції та навичок вони можуть приїжджати на роботу з інших населених
пунктів – у радіусі до 30-40 км.

3. Доступність ринків збуту продукції. Важлива не лише географічна
наближеність густонаселених регіонів, але також транспортна доступність –
наявність аеропортів та морських портів,залізничне та автомобільне сполу-
чення. Багато інвесторів можуть розглядати в якості ринків збуту своєї про-
дукції всі регіони України та регіони інших країн, що межують з Україною.
Тому інформація щодо відстані від вашого населеного пункту до пасажир-
ського аеропорту та вантажного порту буде стратегічно важливою.

4. Бізнес-інфраструктура (послуги для ведення бізнесу). Ведення
будь-якої господарської діяльності передбачає отримання дозвільних
документів, супроводження з боку посередницьких, консалтингових орга-
нізацій та державних установ. Якщо таких організацій та установ у відпо-
відному населеному пункті немає, то наявність поблизу інших великих
міст дозволить певною мірою компенсувати цей недолік.

У розділі «Людські ресурси, трудовий та соціальний капітал» слід
навести характеристику населення, що проживає на відповідній терито-
рії, причому не лише з точки зору демографічних показників та характе-
ристик трудових ресурсів, а також звернути увагу на такі аспекти, як стан
здоров’я населення та поширеність «соціальних» захворювань, рівень
самоорганізації та громадянської активності населення.
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В якості базових демографічних показників застосовуються такі:
 середньорічна чисельність постійного населення;
 природний та міграційний приріст/скорочення населення;
 розподіл населення за статтю та віком (в якості показників вікової

шкали можна взяти такі показники, як «молодше працездатного
віку», «працездатний вік» та «старше працездатного віку»);

 конфесійний та етнічний склад населення.
Для ОТГ важливою буде інформація щодо розподілу населених пунк-

тів, що до неї входять, за кількістю мешканців (можна виділити малі села з
чисельністю населення до 30 осіб та великі населені пункти – з кількістю
населення понад 2000 мешканців).

Задля оцінки трудових ресурсів застосовують такі показники:
 рівень освіти населення. Це група базових показників, які характе-

ризують якість робочої сили відповідної території та її інвестиційну
привабливість. Джерелом інформації щодо цієї категорії показників
є дані Всеукраїнського перепису населення, який проводився ще у
2001 році. В якості непрямих показників можна скористатися дани-
ми щодо щорічної кількості випускників середніх спеціальних та
вищих навчальних закладів, які знаходяться на території ОТГ;

 зайнятість населення за видами економічної діяльності;
 рівень безробіття (включаючи офіційний рівень та рівень, розра-

хований за методологією МОП);
 розмір номінальної середньомісячної заробітної плати.
З точки зору оцінки рівня добробуту, соціального та фізіологічного ста-

ну мешканців можна запропонувати використовувати наступні показники:
рівень доходів населення. Необхідно зауважити, що інформацію щодо

рівня та структури доходів та витрат населення можна отримати лише
з деталізацією до рівня регіону/області;

 рівень та темпи реального зростання середньомісячної заробітної
плати;

 середній розмір щомісячних пенсійних виплат;
 кількість сімей, які звертаються за отриманням субсидії на відшко-

дування витрат на оплату послуг ЖКГ;
 показники захворюваності та смертності населення за основними

класами захворювань;
 коефіцієнт смертності новонароджених (до 1 року – на 1000 народ-

жених живими);
 рівень смертності жінок від ускладнень вагітності, пологів та після-

пологового періоду;
 кількість злочинів, зареєстрованих органами внутрішніх справ.
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Крім того, на цьому етапі важливо оцінити рівень громадської актив-
ності населення. Така оцінка дасть інформацію щодо готовності населен-
ня до самоорганізації та об’єднання задля вирішення спільних проблем та
готовності у майбутньому приймати участь у розвитку своєї території.
Базову інформацію щодо громадської активності населення можна отри-
мати за допомогою таких даних:

 кількість зареєстрованих громадських організацій (в якості юри-
дичних осіб) – всього та з розбивкою на дитячі та молодіжні органі-
зації, осередки всеукраїнських організацій;

 кількість громадських організацій, які були зареєстровані шляхом
повідомлення;

 кількість зареєстрованих об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ);

 кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
(СОК).

Також необхідно надати опис найбільш активних громадських орга-
нізацій, які працюють на території ОТГ, а також склад громадських рад,
які були створені при органах влади.

Для виявлення унікальних особливостей території та її ключового
ресурсу – людського капіталу – можна проводити додаткові дослідження
для складання «соціально-психологічного профілю мешканців». Ці
дослідження мають надавати інформацію щодо:

 культурних цінностей мешканців (включаючи визначення цінніс-
них орієнтацій, таких як індивідуалізм, готовність до співпраці та
кооперації, відданість традиціям чи схильність до інновацій, актив-
ність або пасивність у вирішенні проблем, важливість матеріальних
благ/добробуту тощо);

 ступеня прихильності до місця проживання (міста, села), готовнос-
ті брати участь у його розвитку, проявів гостинності по відношенню
до відвідувачів та туристів;

 причин недбалого відношення/вандалізму до об’єктів спільного
користування, які проявляються у вигляді пошкодження міського
майна (пам’ятників, лавок, фасадів будинків), стихійних звалищ на
вулицях;

 незадовільного стану прибудинкових територій та місць спільного
користування.

У розділі «Інфраструктура та комунікації» наводиться інформація
щодо умов життя на відповідній території з точки зору забезпечення
населення житлом, соціальною, технічною та комунальною інфраструк-
турою.
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Забезпеченість населення побутовими та комунальними послугами
може показати інформація про характеристику житлового фонду (вклю-
чаючи такі дані, як введення в експлуатацію житла забудовниками всіх
форм власності, кількість створених ОСББ), рівень газифікації, рівень
охоплення централізованим водопостачанням та водовідведенням, систе-
ма збору та утилізації ТПВ.

Важливо показати не лише наявність або відсутність відповідних
послуг, але також зібрати деталізовану інформацію про постачальників
таких послуг (включаючи щонайменше повну назву організації, форму
власності та фактичне місцезнаходження компанії).

Більш деталізований опис стану технічної інфраструктури надасть
інформацію про можливості для економічного розвитку території,
оскільки важливо мати інформацію не лише про наявність та потуж-
ність електропідстанцій, магістральних водогонів, але й вартість надан-
ня послуг для різних категорій користувачів (для населення, підпри-
ємств та організацій).

Для встановлення рівня забезпеченості населення соціальною інфра-
структурою необхідно збирати дані про наявність таких об’єктів на терито-
рії (наявність дошкільних та загальноосвітніх закладів, їх планова та фак-
тична наповнюваність, кількість закладів культури і дозвілля, охорони
здоров’я, соціальних служб), а також дати характеристику якості надання
послуг у цих закладах:

1. Для закладів дошкільної освіти таким показником може бути
«рівень охоплення дітей дошкільною освітою».

2. Для загальноосвітніх закладів – результати зовнішнього незалеж-
ного оцінювання (ЗНО), кількість учнів на одиницю комп’ютерної техні-
ки та підключення до мережі Інтернет, а також наявність базових соці-
ально-побутових умов для організації учбового процесу – дотримання
температурного режиму, наявність внутрішніх санвузлів, організація хар-
чування у школах.

3. Для закладів культури та дозвілля – рівень комп’ютеризації бібліо-
тек та наявність громадського доступу до мережі Інтернет, кількість заслу-
жених та народних колективів при будинках культури та сільських клубах,
кількість постійних відвідувачів (включаючи у віці від 14 до 21 року).

4. Для закладів охорони здоров’я – забезпеченість медичними кадра-
ми та обладнанням.

При цьому потрібно враховувати, що наявність об’єктів дошкільної
та шкільної освіти є тільки основою для визначення якості життя на від-
повідній території. Для більш ґрунтовного аналізу потрібно враховувати
ще й якість освіти у цих закладах.
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Інформацію про наявність на території професійно-технічних та вищих
навчальних закладів можна подавати з двох точок зору: як наявність можли-
востей для випускників шкіл продовжити навчання на відповідній території
та як один із факторів інвестиційної привабливості території.

Для навчальних закладів (особливо для технічних спеціальностей)
важливо вказати рівень атестації закладу, галузевий напрямок, щорічну
кількість випускників, за якими спеціальностями проводиться підготовка
спеціалістів і який кваліфікаційний рівень вони отримують, наявність
виробничої бази. У разі необхідності можна також додати стислу інфор-
мацію про наявність вищих та середніх спеціальних учбових закладів, що
знаходяться в найближчих містах.

Розділ «Бізнес та економіка» має давати загальне уявлення про те,
якою є економічна спеціалізація відповідної території, як розвиваються
основні галузі місцевої економіки, за рахунок яких підприємств здійсню-
ється поповнення місцевого бюджету. Інформація в цьому розділі має
включати як офіційні статистичні дані, так і матеріали описового характе-
ру (оперативні дані), а відповідно, до її збору потрібно залучати спеціаліс-
тів різних структурних підрозділів місцевих органів влади – управлінь та
відділів виконавчого комітету міської ради, апарату районної ради або
районної державної адміністрації (РДА).

Інформація з цих відділів та управлінь дасть змогу зрозуміти, які під-
приємства або заклади є бюджетоутворюючими, які підприємства є голов-
ними роботодавцями. В результаті збору статистичної інформації може
виявитися, що головними бюджетоутворюючими підприємствами є закла-
ди соціальної сфери (школи та лікарні), так що буде важливо також отри-
мати інформацію описового характеру:

 перелік та стислий опис діяльності виробничих підприємств (повна
назва, рік створення, галузь у якій працює підприємство, кількість
працівників, основні види продукції та обсяг виробництва промис-
лової продукції за останні 3-5 років). Окремо необхідно виділити
інформацію про підприємства з іноземним капіталом;

 дані про виробників сільськогосподарської продукції: загальна
кількість та характеристика найбільших сільськогосподарських
підприємств, фермерських та особистих селянських господарств.
Важливою буде інформація про спеціалізацію господарства, кіль-
кість угідь, що знаходяться в обробці у господарства, обсяги ви-
робництва та головні ринки збуту продукції, кількість найнятих
робітників тощо;

 інформація про інвестиційні проекти, які були реалізовані на тери-
торії ОТГ протягом останніх 5-7 років. Потрібно особливо виділити
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ті інвестиційні проекти, які були реалізовані з участю іноземного
капіталу, оскільки наявність успішного досвіду із супроводження
іноземних інвесторів суттєво підвищує інвестиційну привабливість
території.

Для тих територій, що орієнтуються на розвиток туристичної галузі,
інформацію про розвиток цього виду економічної діяльності можна пред-
ставити за допомогою таких показників:

 кількість об’єктів тимчасового розміщення туристів (готелі, бази
відпочинку, санаторії) та відповідна кількість ліжко-місць у них;

 кількість туристів/відвідувачів музеїв.
Опосередковану інформацію будуть відображати такі показники:
розвиток малого бізнесу (з вибіркою за кодами економічної діяльності

ЄДРПОУ);
 обсяг роздрібного товарообороту в абсолютних показниках та у

розрахунку на одного мешканця;
 обсяг обігу ресторанного господарства у тис. грн. та у розрахунку на

одного мешканця.
Із встановленням реальної ситуації в економіці території, на жаль,

трапляються проблеми, оскільки часто деякі нові види економічної діяль-
ності не присутні в статистиці (наприклад, послуги в сфері інформацій-
них технологій, дизайну, консалтингу, сегментарному туризму).

Загалом розділ про місцеву економіку має давати відповіді на питан-
ня: яка структура економіки, її тренди, сильні та слабкі сторони та можли-
вості впливу на неї з боку органів місцевої влади. Чим більш монополізо-
ваною є економіка, чим більші підприємства її складають, тим більше
ризиків від зовнішніх впливів і менше впливу місцевої влади.

У розділі «Довкілля та екологія» необхідно відобразити інформацію,
яка пов’язана як із наявністю природних, земельних, рекреаційних ресур-
сів та корисних копалин на території, так і з наслідками негативного впли-
ву життєдіяльності людини на довкілля.

Природні ресурси території та її рекреаційний потенціал можна
розкрити такими даними:

 стислий перелік корисних копалин, що знаходяться на території ОТГ,
можна суттєво доповнити інформацією зі звітів ДНВП «Державний
інформаційний геологічний фонд України»;

 наявність об’єктів природно-заповідного фонду (включаючи об’єк-
ти місцевого, регіонального та національного значення), створення
екологічних коридорів та інших елементів екологічних мереж на
території. Така інформація продемонструє можливості чи обмежен-
ня для розвитку певних видів туризму;
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 розподіл земельних ресурсів в залежності від цільового призначен-
ня (із виділенням земель запасу та земель промислового призна-
чення;

 лісові та водні ресурси.
За наявності відповідної інформації можна навести опис потенціалу

для використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії (кіль-
кість сонячних днів, середньорічна швидкість вітру).

Для оцінки впливу життєдіяльності людини на довкілля потрібно
вказати:

 інформацію щодо зберігання та утилізації ТПВ (кількість, зайняті
площі);

 динаміку утворення відходів I-III класів небезпеки (в розрахунку на
1 кв. км, на одного мешканця);

 стан зберігання заборонених та непридатних для використання у
сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин;

 наявність деградованих та малопродуктивних земель;
 обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 кількість підприємств, що здійснюють викиди забруднюючих

речовин;
 обсяги споживання, втрат питної води, обсяги водовідведення.
Ці дані можна знайти у збірках статистичної інформації обласно-

го/республіканського управління статистики. А для їх уточнення необхід-
но подавати інформаційні запити до регіонального управління охорони
довкілля.

У розділі «Управління територією» наводиться стисла інформація
про органи влади, які здійснюють управління на відповідній території.
Щоб визначити, наскільки місцеві органи влади організаційно спроможні
проводити подальше супроводження процесу реалізації стратегії, необ-
хідно:

 визначити організаційну структуру, кількісний та якісний склад
виконавчого комітету ради;

 перевірити наявність містобудівної документації (генеральний
план, затверджені межі населених пунктів);

 провести аналіз місцевого бюджету (вказати рівень дотаційності,
обсяг бюджету розвитку та джерела його фінансування);

 розглянути раніше прийняті цільові програми.
Готовність до співпраці та партнерства продемонструє перелік міст/

територій-побратимів, а також досвід проектної діяльності – проектів, реа-
лізованих спільно з проектами міжнародної технічної допомоги або з інши-
ми недержавними організаціями. Інформаційна присутність ОТГ у мережі
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Інтернет (наявність та зміст офіційних сайтів органів місцевого самовряду-
вання, а також закладів освіти, культури та дозвілля) покаже відкритість
місцевих органів влади для громадськості та майбутніх партнерів [30].

Розробка Профілю громади необхідна для більш точної оцінки
існуючої соціально-економічної ситуації, що, безумовно, впливає на
вибір сценарію та пріоритетів регіонального розвитку. Профіль громади
має також розглядатися як один з інструментів забезпечення території
кращого доступу до кредитних джерел чи грантів, а також до інвестицій.
Саме по цьому розділу Стратегії інвестори часто й оцінюють можливості
території, її потенціал щодо розрахунків за отримані кредити. Інвесторів
цікавлять переваги даної території над іншими можливими місцями вкла-
дення їхніх коштів [9].

Бажано, щоб статистичні дані території порівнювалися з середніми в
Україні, зі статистичними даними територій – потенційних конкурентів,
регіонів-аналогів у інших країнах світу, необхідно визначити місце тери-
торії в загальнодержавному розподілі праці.

Задля визначення якісних параметрів територіального розвитку най-
частіше використовують SWOT – аналіз. Він дозволяє у першому набли-
женні визначити сильні та слабкі сторони відповідної території, а також
зовнішні шанси та ризики її подальшого розвитку. Цей метод дає перше
уявлення про важливі з точки зору місцевого розвитку економічні та соці-
ально-політичні параметри, детальніший аналіз яких здійснюється шля-
хом застосування додаткових аналітичних методів (соціально-економіч-
ного і порівняльного аналізу).
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Підготовка описово-аналітичної частини більшою мірою є зав-
данням для залучених експертів та співробітників місцевих орга-
нів влади. При цьому роль залучених експертів здебільшого поля-
гає у координації збору інформації, розробці анкет, запитів та
форм для проведення опитувань, здійсненні аналізу та узагаль-
ненні результатів. Роль співробітників місцевих органів влади
головним чином полягає у підготовці необхідних запитів та забез-
печенні збору необхідної інформації.

Розробникам стратегії важливо провести порівняльний аналіз
та визначити положення території у конкурентному середовищі
регіону, країни, світу (в залежності від розміру і значення даної
території).



В ідеалі, SWOT‐аналіз проводиться в три етапи:
1. Витяг і класифікація результатів синтезу аналізу ситуації та PEST

‐аналізу на чотири сегменти (сильні і слабкі сторони, можливості і загрози).
Повний соціально‐економічний аналіз (СЕА), підготовлений для

потреб процесу стратегічного планування, не повинен бути частиною тек-
сту стратегії. Стратегічний документ повинен містити лише резюме СЕА,
яке представлятиме найбільш цікаві результати, тенденції, можливості і
проблеми. Заздалегідь підготовлений синтез соціально‐економічного аналі-
зу необхідно ретельно опрацювати силами 3‐4 членів робочої групи, в ідеалі
за підтримки зовнішнього експерта, – по частинах, виділити ознаки основ-
них сильних і слабких сторін, можливостей і загроз. Потім висновки треба
класифікувати відповідно до чотирьох елементів SWOT.

Для того, щоб визначити додаткові можливості та загрози з боку зов-
нішнього середовища, група також мусить оцінити стратегії і плани
вищого (національного/міжнародного) рівня у своїх частинах, пов’язаних
із SWOT‐аналізом. Тобто, слід оцінити, які стратегічні втручання націо-
нального/міжнародного рівня можуть створити нові можливості, які
може використовувати наша стратегія.

2. Збір оцінок, зроблених зацікавленими сторонами щодо сильних і
слабких сторін, можливостей і загроз .

Думки місцевих зацікавлених сторін щодо сильних і слабких сторін,
можливостей і загроз можуть бути важливими не тільки для отримання
додаткових даних, актуальних для SWOT, але й для зміцнення відчуття
власності та підтримки з боку місцевих партнерів. У разі браку часу, цей
крок є необов’язковим, тобто лише класифікуються результати соціаль-
но‐економічного аналізу, а SWOT‐аналіз буде завершено, наприклад, на
семінарі.

3. Семінар для завершення SWOT аналізу.
Цей семінар проводиться міжгалузевою командою, за участі провід-

них місцевих експертів (з економічного, соціального та екологічного роз-
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Складовими SWOT-аналізу є: сильні сторони – внутрішні мож-
ливості (навички, потенціал) чи ресурс регіону, що можуть зумо-
вити формування конкурентної переваги; слабкі сторони – види
діяльності, ресурси, обставини, які використовуються неефек-
тивно або не за призначенням; можливості – шанси, що їх можна
використати для досягнення стратегічних цілей (результатів) роз-
витку регіону; загрози – будь-які процеси або явища, що пере-
шкоджають руху в напряму досягнення місії та цілей розвитку
регіону [23].



витку). Завдання полягає в тому, щоб узагальнити попередні висновки
SWOT‐аналізу з додатковими думками членів робочої групи [13].

SWOT-аналіз допомагає з’ясувати, яка зі стратегій розвитку на тлі
наявних сильних і слабких сторін є найбільш прийнятною для ефектив-
ного і дієвого реагування на зміни у зовнішньому середовищі, та викорис-
тання сприятливих шансів і мінімізації існуючих ризиків. Приклад
SWOT-аналізу наведено в Додатку 3.

SWOT-матриця описує стратегічні визначення, які можна реалізува-
ти, знаходячи оптимальне поєднання між сильними і слабкими сторона-
ми як внутрішніми чинниками, а також можливостями і загрозами як
зовнішніми факторами. Можливі стратегії SWOT наведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.
Варіанти стратегій

Як правило, варіанти стратегій, що пов’язані з використанням сильних
сторін і шансів (стратегії нарощування та використання), є більш перспек-
тивними в плані успіху, аніж ті, що випливають з аналізу слабких сторін та
ризиків. У першому випадку в основу стратегій закладаються існуючі силь-
ні сторони, потенціал яких хоча й не безмежний, але які в разі їхнього вда-
лого поєднання з новими шансами (стратегія пов’язування/кореляції) і в
майбутньому можуть стати джерелом позитивних зрушень. До цього слід
додати, що реалізація таких варіантів стратегій, як правило, пов’язана з
меншими витратами.

Стратегії, спрямовані на усунення існуючих слабких сторін (стратегії
елімінації), теж можна оцінити позитивно: вони, як правило, перебува-
ють у сфері впливу органів місцевого самоврядування, тому легше управ-
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Ñòðàòåã³ÿ Êîìá³íàö³ÿ åëåìåíò³â SWOT-àíàë³çó
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Ñòðàòåã³ÿ âèêîðèñòàííÿ Ðåàë³çàö³ÿ ñïðèÿòëèâèõ øàíñ³â

Ñòðàòåã³ÿ çâ’ÿçóâàííÿ/
êîðåëÿö³¿

Çâ’ÿçîê ì³æ íàÿâíèìè ñèëüíèìè ñòîðîíàìè òà
âèíèêàþ÷èìè øàíñàìè

Âàð³àíòè ñòðàòåã³é, ùî âèïëèâàþòü ç àíàë³çó ñëàáêèõ ñòîð³í ³ ðèçèê³â

Ñòðàòåã³ÿ åë³ì³íàö³¿ Óñóíåííÿ ñëàáêèõ ñòîð³í

Ñòðàòåã³ÿ ì³í³ì³çàö³¿ Ì³í³ì³çàö³ÿ ðèçèê³â

Ñòðàòåã³ÿ òðàíñôîðìàö³¿ Ïåðåòâîðåííÿ ñëàáêèõ ñòîð³í òà ðèçèê³â ó øàíñè



ляти процесами під час їх реалізації. Натомість стратегія мінімізації гірше
піддається плануванню, оскільки майже не існує можливості впливу на
зовнішні ризики. Справді ризикованою, а до того й доволі витратною, є
стратегія трансформації, однак у разі успішної її реалізації з’являється
можливість появи зовсім нових напрямів місцевого розвитку.

Деякі українські міста замість SWOT-аналізу використовують метод
А-В-С-аналізу. Дана назва є абревіатурою, що складається з перших літер
слів: Аdvantage (перевага), Ваrrіеr (перешкода), Соntroversial (спірне). При
цьому всі відомі чинники місцевого розвитку групуються за вказаними
трьома критеріями. Все, що не можна зарахувати до жодної з груп, відки-
дається як зайва інформація [3].

До групи «А» відносяться особливості території та її зовнішнього
середовища, що є перевагою для місцевого розвитку або завдяки яким
розвиток буде легший, настане скоріше, піде кращим шляхом.

Якщо через існування певного чинника місцевий розвиток галь-
мується або може піти в небажаному напряму, то його відносять до
групи «В».

Якщо фактор не є ані перевагою, ані перешкодою для бажаного
напряму місцевого розвитку, але однозначно вплине на майбутнє, то його
треба включити до групи «С», оскільки, можливо, це спірне питання,
тема для додаткового аналізу.

Для того, щоб А-В-С-аналіз був точніший, всім факторам необхідно
присвоїти рейтинг важливості. Пропонується використовувати рейтинго-
ву шкалу в інтервалі від 1 до 5, де:

1. Фактор низької важливості, що має мале значення для розвитку
окремих сфер життєдіяльності або деяких частин території.

2. Фактор середньої важливості, що має середнє значення для роз-
витку окремих сфер життєдіяльності або частин території, або ж незнач-
ний вплив на розвиток всієї території.

3. Важливий фактор, що має велике (але не вирішальне) значення
для розвитку деяких сфер життєдіяльності або деяких частин території,
або середньоважливе значення для розвитку всієї території.

4. Дуже важливий фактор, що має вирішальне значення для розвитку
окремих сфер життєдіяльності або деяких частин території, або важливе
(але не вирішальне) значення для розвитку всієї території.

5. Стержневий фактор, що має вирішальне значення для розвитку
всієї території.

Потім переваги і бар’єри оцінюються також за динамікою в часі.
Адже можна наперед знати, що ця перевага сьогодні середньоважлива,
незабаром буде важливим фактором, далі стане дуже важливим, а, може,
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й стержневим фактором розвитку міста. Можна також наперед передба-
чити, що окремі з суттєвих бар’єрів з часом зникнуть. Відповідно переваги
та перешкоди додатково поділяються на шість груп (див. таблицю 2.3.).

Таблиця 2.3.
Поділ факторів за змінюваністю в часі

Отже, якщо певний фактор розвитку буде позначений як А3, то це
означає, що він є важливою перевагою, значення якої стрімко зростає . В
кінцевих результатах А-В-С-аналізу вже не розглядаються чинники з вели-
чинами важливості 1 і 2 (виняток становлять фактори, вектор яких є зрос-
таючий для величини 2 і стрімко зростаючий для величини 1).

Результати А-В-С-аналізу дозволять відкинути зайву інформацію, а
використовувати для формування місцевої стратегії лише важливі фактори.

Аналітичному обґрунтуванню стратегічного вибору об’єднаної тери-
торіальної громади, крім наведених вище інструментів, також допомагає
серйозна робота з експертного опитування громадян – фахівців у різних
галузях та соціологічний аналіз.

Дуже важливу роль у результативності анкетування грає організація
самого процесу. Він проводиться не стільки з метою отримання абсолютно
надійних кількісних даних, скільки з метою виявлення певних тенденцій,
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Соціологічний аналіз найчастіше проводять шляхом опитування
населення та підприємців у контексті стратегічного розвитку
території. Для цього розробляється опитувальний лист анкети. За
структурою він складається зі вступної, основної частини та осо-
бистих даних.

Õàðàêòåðèñòèêà çì³í âàæëèâîñò³ ôàêòîðà ç ÷àñîì Ãðàô³÷í³ ñèìâîëè

Ôàêòîð, çíà÷åííÿ ÿêîãî ñòð³ìêî çðîñòàº 

Ôàêòîð, çíà÷åííÿ ÿêîãî çðîñòàº 

Íåçì³ííèé ôàêòîð, çíà÷åííÿ ÿêîãî ñòàá³ëüíå 

Ôàêòîð, çíà÷åííÿ ÿêîãî ïîâ³ëüíî çìåíøóºòüñÿ 

Ôàêòîð, çíà÷åííÿ ÿêîãî ð³çêî çìåíøóºòüñÿ 

Ôàêòîð, çì³íà çíà÷åííÿ ÿêîãî íåâ³äîìà ?



переваг в громадській думці населення. Приклад опитувального листа для
мешканців громади наведено у Додатку 4.

Вступна частина анкети інформує людей про процес стратегічного
планування, знайомить з основними поняттями, принципами страте-
гічного планування. Мета цієї частини анкети – вмотивувати мешкан-
ців до її заповнення. Часто анкети роздаються прямо на вулицях або на
підприємствах території і не повертаються назад тому, що люди не
бачать того, кому дійсно потрібні їхні відповіді. Тому абстрактні слова
про важливість розробки стратегічного плану ОТГ в анкеті не порівня-
ються дієвістю з живим словом керівника ОТГ, депутатів, керівників
підприємств про важливість заповнення анкети для працівників і їхніх
дітей.

У кожній громаді є свої особливості суспільного життя (історія терито-
рії, відношення до голови, роль депутатів, сусідство з крупним промисло-
вим центром, екологічні проблеми), враховуючи які, можна добитися заці-
кавленого і відвертого заповнення анкети. Тут же опитуваним даються
правила заповнення анкети і гарантія анонімності.

Бажано опитування здійснювати не групою запрошених фахівців, а
членами органів влади, на основі наявної організаційної і матеріально-
технічної бази. Анкетування не завершується складанням підсумкового
аналітичного звіту, а виступає як основа для формування нових цінностей
і перспективних поведінкових установок у людей і консолідації їх у дієз-
датну територіальну громаду.

У практиці стратегічного планування розвитку ОТГ разом із тради-
ційними формами розповсюдження і заповнення анкет, що дають повер-
нення від 10 до 40%, (обхід анкетерами з числа студентів будинків, групо-
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Основна частина анкети є логічним рядом питань. Не слід
використовувати незрозумілі для населення терміни, перенаван-
тажувати питання зайвими зворотами, допускати в них двознач-
ність. Кількість питань в анкеті повинна бути обмежена (10-12
питань). Питання можуть бути сформульовані як питання про
факти (наприклад, якими перспективними ресурсами володіє
місто?), питання про поведінку (якби Вам трапилася нагода виї-
хати в інше місто, то в яке місто Вашої області Ви б погодилися
переїхати?), питання про знання та інформованість (Чи знайомі
Ви із змістом документа Стратегічний план?), питання про цін-
нісні орієнтації і переваги (Чи вважаєте Ви, що громаді необхід-
ний стратегічний план розвитку?).



ве заповнення анкет працівниками підприємств з подальшим збором
анкет в урни, заповнення анкет у бібліотеці, ощадному банку, мерії і т.д.),
добре зарекомендували себе наступні форми:

1. Організація процесу анкетування через систему освіти. Система
освіти пов’язана з більшою частиною мешканців через сім’ї, в яких разом
з батьками різного віку і соціальних груп є й бабусі і дідусі, родичі. Разом з
керівником місцевого управління освіти визначаються класи (у старших
класах вчаться, як правило, діти людей більш старшого віку, в молодших
класах вчаться діти, чиї батьки в основному відносять себе до молоді),
порядок і терміни проведення анкетування (у школах можуть проходити
серії батьківських зборів, свята, олімпіади). Результатом бесіди із завідую-
чим відділом освіти є розробка карти охоплення різних груп населення
анкетуванням.

2. Організація анкетування через ЗМІ. У місцевій газеті друкується
текст анкети так, щоб його було зручно заповнити, вирізати і віддати за
надрукованою адресою. Незважаючи на те, що повернення анкет у цьому
випадку не перевищує, як показує досвід, 3-5%, цей варіант дає можли-
вість максимальному числу жителів ОТГ ознайомитися з анкетою та при-
йняти участь в анкетуванні найбільш активним представникам територі-
альної громади. Крім того, такий підхід до проведення анкетування
дозволяє людям згодом більш зацікавлено ставитися до обговорення
результатів анкетування, які будуть надруковані в газеті.

3. Телефонне опитування. Здійснюється для більш оперативного
проведення анкетування. У цьому випадку анкетування наближене до
інтерв’ювання та його результативність багато в чому залежить від профе-
сійних і особових якостей людини, яка його проводить.

Аналіз результатів анкетування проводиться за логікою написання
підсумкового документа. У структурі цього документа є наступні пункти:

1. Короткий виклад проблемної ситуації, на рішення якої було спря-
моване анкетування.

3. Опис концепції, мети і завдань анкетування.
4. Опис соціально-демографічних характеристик вибірки порівняно

зі структурою соціальних груп територіальної громади.
5. Перелік питань анкети з коротким описом передбачуваного

результату та індикаторів.
6. Розподіл відповідей на питання анкет.
7. Приклади нестандартних відповідей, висловів, коментарів, наведе-

ні без зміни їх стилістики та відповідей, що повторюються.
8. Короткий висновок з кожного питання про відповідність розподі-

лу відповідей на питання результату, який спочатку передбачався.
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9. Загальний висновок за наслідками анкетування у відповідності до
початкової мети.

10. Рекомендації по використанню одержаної інформації для ухва-
лення рішень щодо подальших дій у сфері стратегічного планування роз-
витку території.

Дуже важливим є також опитування підприємців. Потреба у такому
опитуванні виникає, насамперед, тому, що офіційна статистика не містить
інформації про ситуацію у малому і середньому бізнесі, іншого способу,
довідатись про цю ситуацію, аніж спитати безпосередньо у самих підпри-
ємців, не існує. Іншою важливою перевагою такого опитування є можли-
вість отримати від підприємців оцінку підприємницького клімату, а також
неформальну оцінку діяльності органів державної та місцевої влади.
Приклад анкети для підприємців наведено у Додатку 5.

За допомогою описаних вище процедур можна виявити не лише
ключові сильні та слабкі сторони, а й запрограмувати ще на аналітичному
етапі принципово важливі стратегічні рішення.

2.3. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЧНОГО

РОЗВИТКУ ОТГ

Система цілей стратегії місцевого розвитку складається з наступних
елементів:

1. Стратегічного бачення – довгостроковий горизонт (10-15 років).
2. Пріоритетів місцевого розвитку – довгостроковий горизонт (10-

15 років).
3. Стратегічних цілей – середньостроковий горизонт (3-5 років).
4. Оперативних цілей – короткостроковий горизонт (1-3 роки).
На основі даних діагностики початкового стану розвитку території (про-

філю громади) та узагальнення уявлень основних суб’єктів територіального
розвитку щодо моделі бажаного майбутнього формулюється Стратегічне
бачення, яке є новим елементом довгострокового планування розвитку.
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Стратегічне бачення окреслює різносторонній оптимістичний
погляд на розвиток території в майбутньому, є концентрованим
уявленням мешканців того, якою вони хочуть бачити громаду в
майбутньому, і є основою тих завдань, виконання яких буде
визначено стратегією розвитку.



Надзвичайно важливо забезпечити широке залучення місцевої гро-
мадськості до процесу обговорення Стратегічного бачення. Дієвими фор-
мами організації громадської участі є:

 «гарячий» телефон, громадські приймальні;
 опитування, фокус-групи;
 громадські слухання;
 робочі і тематичні групи з підготовки рекомендацій;
 інтерактивні теле- і радіо дебати;
 місцевий референдум;
 голосування через ЗМІ.
Реалізація кожної з цих форм припускає організацію діалогу різних

груп громадян, влади, представників бізнесу, ЗМІ, громадських організа-
цій, молодіжних об’єднань і окремих громадян.

Загальне правило перевірки правильності формування Стратегічного
бачення – якщо його можна застосувати до іншої території, то це не
бачення. Тобто Стратегічне бачення повинно відбивати ту унікальність
території, яка не може бути скопійована іншими територіями, і досягнен-
ня саме його дасть змогу бути конкурентоспроможною у майбутньому.
Пошук унікальності здійснюється на етапі аналітичної роботи та остаточ-
но оформлюється після широких обговорень з громадськістю. Якщо уні-
кальність території буде знайдена і Стратегічне бачення буде сформовано
правильно, то жодна зміна місцевого керівництва, жодна зміна зовнішніх
умов не змінять рух у напряму цілеспрямованого розвитку громади.
Унікальність є природною, аполітичною характеристикою території, яку
можна лише або використати, або зруйнувати. Однак при умові затвер-
дження Стратегічного бачення за широкою громадською підтримкою
останній варіант подій є мало ймовірним і вкрай невигідним, хто б не
очолював органи місцевого самоврядування.

Стратегічне бачення може мати ширший часовий горизонт, ніж стра-
тегія. Так, Стратегічне бачення може формулюватися на 20 років, а сама
стратегія розроблятися лише на 10 років. Після завершення терміну її дії
на основі аналізу досягнень і проблемних моментів її реалізації та вже
сформованого Стратегічного бачення розроблятиметься нова стратегія.
Такий підхід створює умови для спадковості програмних документів і
забезпечення сталості стратегічних рішень.
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Стратегічне бачення має бути реалістичним, специфічним,
достатньо амбітним та бажаним для територіальної громади.



На основі результатів аналітичного етапу та Стратегічного бачення
розробляються пріоритети, стратегічні цілі та оперативні завдання.

В умовах обмежених ресурсів на досягнення інших все рівно не виста-
чить коштів. Такий підхід означає, що пріоритети повинні належати до
найважливіших цілей у світлі Стратегічного бачення місцевого розвитку,
бути прозорими та зрозумілими. Тому, визначаючи пріоритети, варто нада-
ти відповіді на наступні питання:

1. Чи реалізація визначених пріоритетів приведе до досягнення Стра-
тегічного бачення майбутнього розвитку території?

2. Чи правильно визначена загальна кiлькiсть пріоритетів (для ґрун-
товної роботи за багатьма напрямами може не вистачити ресурсів)?
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Приклади Стратегічних бачень:
Бердянськ – місто зі стабільним добробутом населення. Розвинутою

промисловістю. Курорт для сімейного відпочинку і туризму.
Кам’янець-Подільський – культурно-освітній і туристичний центр,

екологічно чисте місто з розвинутою переробною промисловістю і сфе-
рою послуг та високим рівнем життя.

Куп’янськ – центр логістики, безпечного бізнесу. Розвинутої системи
послуг, активного відпочинку і туризму.

Хотин – історична перлина Буковини з відновленою вуличною архітек-
турою середньовічного австрійсько-румунського періоду, невід’ємна скла-
дова туристичних маршрутів України, місто з привітним та заможним
населенням, що шанує розумних і працьовитих людей, затишне місце сис-
темного змістовного дозвілля жителів та гостей міста.

Коростень – регіональний історико-культурний та економічний
центр Житомирського Полісся з розвиненою багатопрофільною промис-
ловістю високих технологій. Місто щирих та гостинних людей, відкри-
те для гостей та інвесторів, екологічно безпечне, комфортне для про-
живання.

«Волочиськ 2020» – активна інвестиційно приваблива та водночас еко-
логічно чиста громада на межі Поділля і Галичини, територія гармоній-
ного поєднання промислового розвитку на основі високих технологій та
екологічного сільського господарства. Туристично приваблива лікуваль-
но-оздоровча територія (курортна зона). Громада затишна і комфортна
для проживання, бізнесу і відпочинку. Громада економічно активних
людей, підприємництва і підприємців, де легко відкрити та вести свій
власний бізнес. Громада щирих і привітних людей.

При визначенні пріоритетів надзвичайно важливо пам’ятати, що
стратегія є вибором, тобто обираючи певний пріоритет, ми авто-
матично від чогось відмовляємось. Саме тому пріоритетів не може
бути дуже багато, бажано визначити до трьох пріоритетів.



3. Чи достатньо чітко сформульовано пріоритети?
4. Чи можливо для кожного пріоритету визначити якийсь кiлькiсний

iндикатор, яким можна буде вимірювати поступ?
5. Чи не суперечать один одному певні пріоритети?
Контроль узгодження стратегічних цілей включає два аспекти гармоні-

зації: горизонтальний (взаємна, міжгалузева) і вертикальний (узгодження зі
стратегіями і планами вищого рівня). Додатковий аспект гармонізації стра-
тегічних цілей може включати перевірку на відповідність просторовим пара-
метрам там, де ці параметри є важливими для досягнення цілей, і де існують
відповідні територіальні плани. Така відповідність важлива для того, щоб
стратегії громад були невід’ємною частиною загальної системи планування
в Україні, що сприятиме послідовності і стійкості системи розвитку країни.

Крім того, ця відповідність, як очікується, сприятиме виділенню знач-
них коштів з державного фонду регіонального розвитку. Для цього місцеві
плани розвитку повинні бути у відповідності з регіональними, національ-
ними пріоритетами, представляючи свого роду плани реалізації цих пріо-
ритетів. Така відповідність сприяє більш ефективному витрачанню коштів,
поєднанню фінансових ресурсів з різних рівнів управління, уникаючи дуб-
лювання ініціатив та суперечливих втручань, і роблячи правильне викорис-
тання синергетичних ефектів, які є результатом застосування спільного
інтегрованого підходу до розвитку [12].

Оперативні цілі є найбільш конкретними, що дозволяють пов’язати
стратегічну діяльність з поточною та з бюджетним плануванням.

Результатом етапу цілепокладання буде сформоване «дерево цілей»
стратегії місцевого розвитку (див. рис. 3.).
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Приклади стратегічних цілей
Коростень:
1. Регіональний індустріальний центр багатопрофільної економіки.
2. Місто високої якості міського середовища.
Тернопіль:
1. Підвищення якості життя.
2. Формування конкурентоспроможної економіки.
3. Територія розвитку науки та інноваційних технологій.
4. Місто національних та духовних цінностей, культури та спорту.
Вінниця:
1. Формування сильної місцевої громади.
2. Економічний розвиток, спрямований на високий та якісний рівень

зайнятості.
3. Cталий екологічний розвиток і покращення якості надання кому-

нальних послуг.
4. Якість соціального життя.
5. Збалансований просторовий розвиток.



Рис. 3. «Дерево цілей» стратегії місцевого розвитку

Приклад «дерева цілей» наведено у Додатку 6.
Визначенню цілей місцевої стратегії допомагає використання методу

аналізу причин і наслідків. При цьому визначаються головні проблеми,
що заважають реалізації обраного пріоритету.

Для кожної проблеми визначають, що є наслідком (проявом) її існу-
вання, а що – основними причинами її появи. Наші дії мають спрямову-
ватись не на боротьбу з наслідками проблеми, а на усунення її причин.
Саме тому основні причини трансформуються в стратегічні цілі. Далі екс-
пертним шляхом та базуючись на результатах аналізу розвитку території
визначаються докорінні причини, що призвели до появи основних при-
чин. Докорінні причини трансформуються в оперативні цілі.

При проведенні даного аналізу важливо пам’ятати, що для головної
проблеми визначається не більше трьох основних причин, а для основної
причини – не більше трьох-чотирьох докорінних причин. Інакше аналіз
надзвичайно ускладнюється, а увага розробників стратегії концентруєть-
ся на дріб’язкових факторах. Приклад проведення причинно-наслідкового
аналізу наведений у Додатку 7.

Рис. 4. Схема причинно-наслідкового аналізу
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Для прийняття обґрунтованого остаточного рішення щодо визначен-
ня пріоритетів, стратегічних і оперативних цілей місцевого розвитку
необхідно провести консультації з фахівцями та зацікавленими сторона-
ми, тобто тими людьми, групами, організаціями, що мають інтерес до
процесу та результатів стратегії (незалежно від того, позитивні чи нега-
тивні для них ці результати) або можуть самі впливати на стратегію та реа-
лізацію її в позитивному чи негативному розумінні цього слова. Вони, як
правило, проводяться шляхом фокус-груп та індивідуальних глибинних
інтерв’ю. Основними зацікавленими сторонами є представники струк-
турних підрозділів органів місцевого самоврядування, ключові місцеві
підприємства та організації, науковці та експерти з різних сфер діяльнос-
ті, найбільш активні громадські організації.

По завершенні робочою групою остаточного варіанту стратегії про-
ект стратегічного документа передають для розгляду й затвердження міс-
цевою радою. У рішенні місцевої ради встановлюється порядок і терміни
виконання завдань стратегії. Рішення доводять до відома територіальної
громади.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ:

64

1. Яку максимальну кількість пріоритетів доцільно визначати
в стратегії розвитку ОТГ?
2. Назвіть основні етапи стратегічного планування розвитку
ОТГ.
3. З якою метою проводиться аналіз зацікавлених сторін?
4. Яким може бути орієнтовний склад робочої групи?
5. Що таке «профіль громади»?

Існує поширене неправильне розуміння, що тільки те, що вхо-
дить до цілей стратегії, буде реалізоване, – отже, всі намагають-
ся «проштовхнути» власні пріоритети. Якщо це дозволити, то
стратегічний план розвитку громади може втратити свою акцен-
тованість, і стати роздрібненим на ряд в основному інфраструк-
турних проектів. Щоб уникнути цієї ситуації, слід уточнити, що
стратегія не може бути приводом для відмови у розробці цільових
бюджетних програм виконавчими органами місцевого самовря-
дування. Всі ці бюджетні програми повинні бути підготовлені,
прийняті та реалізовані, вони повинні містити звичайні види
діяльності.
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6. Назвіть складові SWOT-аналізу.
7. З якою метою проводиться соціологічний аналіз у процесі
стратегічного планування?
8. Дайте визначення поняття «стратегічне бачення» розвитку
території.
9. Що таке «дерево цілей»?
10. Яким вимогам мають відповідати операційні цілі стратегії
розвитку ОТГ?
11. Розкрийте сутність причинно-наслідкового аналізу.



РОЗДІЛ 3
ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУ РОЗВИТКУ ОТГ

3.1. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУ

РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВОЇ СТРАТЕГІЇ
З точки зору методології на операційному етапі потрібно відповісти

на запитання, яким чином буде відбуватися досягнення стратегічних
цілей (операційні цілі) та що потрібно для цього зробити (завдання-про-
екти). Інакше кажучи, потрібно перейти від загального до конкретного,
тобто, розкрити зміст стратегічних цілей у операційних цілях, та зміст
операційних цілей – у завданнях.

Змістовне наповнення оперативного плану залежить від низки клю-
чових факторів, до яких належать:

 інституціональна база;
 нормативно-правова база;
 наявні фінансові ресурси;
 спроможність зацікавлених сторін розробляти проекти та управляти

їх реалізацією;
 виділені інші ресурси (наприклад, земля).
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Три основні питання, що виникають перед розробниками опе-
ративного плану та які необхідно вирішувати на всіх етапах його
підготовки, зводяться до наступного:
прив’язка стратегії територіального розвитку до поточної діяльнос-

ті органів місцевого самоврядування та, по можливості, інших учас-
ників місцевого соціально-економічного розвитку (приватного сек-
тору, громадських організацій, комунальних підприємств тощо);

 залучення до процесу підготовки та реалізації оперативного
плану широкого кола зацікавлених сторін;

 визначення необхідних для досягнення пріоритетів стратегічно-
го розвитку проектів, які й будуть складати основу оперативно-
го плану.



При розробці оперативного плану необхідно проаналізувати дані
фактори, а у процесі його впровадження слід безперервно координувати
як послідовність, так і строки реалізації проектів. Важливо також забезпе-
чити, щоб прийнятий підхід до оперативного планування відповідав
інституціональним реаліям, враховуючи всі можливі обмеження, накла-
дені нормативно-правовою базою [14].

І етап. Визначення оперативних цілей.
Оперативні цілі мають бути незалежними між собою, тобто виконан-

ня однієї цілі не повинно залежати від реалізації іншої.
Кроки для визначення оперативних цілей:
Крок 1. Формулювання можливих цілей методом мозкового штурму

робочою групою з підготовки оперативного плану або цільовими підгру-
пами в разі їх створення.

Існує кілька прикладних методик, які дозволяють сформулювати опе-
ративні цілі для досягнення кожної стратегічної цілі. Найвідоміші з них –
це аналіз стратегічних цілей методом SWOT/TOWS-матриці та аналіз стра-
тегічних проблем. Розглянемо їх детальніше:

1. Аналіз SWOT/TOWS -матриці вже описаний вище. При цьому,
доцільно сформувати тематичні підгрупи «за напрямками», виходячи зі
специфіки стратегічної цілі, тобто підсилюємо групу вузькими спеціа-
лістами зі сфери стратегічної цілі. Особливо важливо це тоді, коли стра-
тегічна ціль «накладається» на вузьку технічну галузь міського госпо-
дарства, наприклад, житлово-комунальну сферу. Тут конче будуть по-
трібні інженери-спеціалісти, добре обізнані з функціонуванням цієї
сфери.

2. Аналіз стратегічних проблем проводиться тим же методом групової
роботи з такими ж тематичними підгрупами. Результатами роботи груп за
цією методикою мають бути сформульовані та складені за рейтингом
стратегічні проблеми в межах кожної стратегічної цілі. Відтак за принци-
пом «прогресивних дзеркальних перетворень» формулюються оперативні
цілі (ціль є дзеркальним відображенням проблеми) [29].

Результатом цього етапу повинна бути структура цілей Стратегії.
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Виходячи з наведених ключових питань і основних принципів,
процес оперативного планування має складатись з наступних
етапів:

І. Визначення оперативних цілей.
ІІ. Відбір проектів для досягнення оперативних цілей.
ІІІ. Створення програмних документів.



Крок 2. Опис сформульованих цілей, а саме:
 обґрунтування вибору оперативної цілі;
 опис заходів, що необхідні для її досягнення;
 визначення необхідних ресурсів;
 визначення основних учасників реалізації;
 розрахунок загальної вартості досягнення цілі;
 визначення джерел фінансування.
Крок 3. Відбір оперативних цілей серед запропонованих на попередніх

кроках здійснюється членами робочої групи на основі підготовлених описів
оперативних цілей та їх бальної оцінки за критеріями (див. Додаток 8).
Можливі критерії:

 вплив на середньострокову стратегічну мету та пріоритет (0-5 балів);
 здійсненність (0-6 балів);
 швидкість отримання позитивного ефекту (1-3 бали);
 вплив на робочі місця та надходження до бюджету (0-6 балів).
Оперативні цілі з найвищим рейтингом приймаються для розгляду на

четвертому кроці.
Крок 4. Остаточне формулювання оперативних цілей.
Відібрані цілі перевіряються на відсутність суперечностей між ними

(при виявленні суперечностей вносяться необхідні корективи), можли-
вість об’єднання деяких з них і приймаються остаточно.

Дані оперативні цілі складають основу оперативного плану. Кожна
оперативна ціль є назвою підпрограми, що формується в межах оператив-
ного плану.

Призначення підпрограм оперативного плану – підготувати опти-
мальну послідовність впровадження стратегічного плану з точки зору
швидкості отримання позитивних наслідків і витрат людських, технічних
і фінансових ресурсів.

ІІ етап. Відбір проектів для досягнення оперативних цілей.
Для кожної оперативної цілі (підпрограми) необхідно розробити опе-

ративні завдання. Для цього робочою групою визначаються головні про-
блеми, що заважають досягненню оперативних цілей та обов’язково мають
бути вирішені. Визначені головні проблеми трансформуються в оперативні
завдання.

Технологія виконання оперативних завдань описується за допомо-
гою проектів.
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Кожна підпрограма оперативного плану являє собою перелік
конкретних проектів.



Процес визначення і відбору проектів проходить у кілька кроків:
Крок 1. Формування портфелю проектів.
На цьому кроці членами робочої групи або цільової підгрупи здій-

снюється:
 інвентаризація вже існуючих на території проектів, перевіряється їх

відповідність поставленим оперативним завданням;
 формування переліку потенційних проектів шляхом мозкової атаки;
 визначення оперативних завдань, що на даний час не охоплені існую-

чими або потенційними проектами.
Крок 2. Мобілізація проектних ідей.
На цьому кроці здійснюється:
 визначення критеріїв для проведення конкурсу проектних ідей (при-

клад критеріїв: термін впровадження – не більше трьох років; макси-
мальний обсяг фінансових ресурсів для впровадження – 500 тис.
грн.; відповідність оперативній цілі; проект (захід) ще не впровадже-
ний у відповідній сфері; наявність технічних і людських ресурсів для
впровадження);

 складення шаблону резюме проектної ідеї (приклад наведений 
у додатку 9);

 розробка тексту оголошення про конкурс проектних ідей та вибір
засобів масової інформації (приклад наведений у додатку 10);

 складення графіку прийняття громадських проектних ідей (мінімум
три тижні);

 реєстрація отриманих резюме проектних ідей і додання до них уже
створеного на першому кроці переліку проектів.

Крок 3. Відбір проектів.
Даний крок проводиться шляхом:
 складання таблиці проектних ідей і проектів (див. табл. 3.1.);

Таблиця 3.1.
Таблиця проектних ідей

встановлення критеріїв відбору проекту (наприклад: сталість структу-
ри, що висунула проект; забезпеченість фінансовими ресурсами; ство-
рення робочих місць; можливе розповсюдження результатів; проект є
частиною програм міжнародних донорських структур; сприяння роз-
виткові всієї територіальної громади);
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 визначення методів та засобів проведення відбору проектів;
 проведення відбору проектів для формування оперативного плану.
Для відбору проектів існує достатньо багато різних методів. Водночас,

на практиці найчастіше використовуються метод попарного порівняння та
метод сітки. Найбільш об’єктивний рейтинг проектів можна отримати при
застосуванні обох методів один за одним (результати попарного порівнян-
ня використовуються для аналізу методом сітки) [14].

Для застосування даного методу формують спеціальну таблицю, в кож-
ній клітинці якої порівнюють дві проблеми (див. табл. 3.2.). Наприклад, у
першому рядку під заголовком II проект І порівнюють з проектом II. Якщо
експерт, який заповнює матрицю, вважає проект І більш пріоритетним, він
ставить знак «плюс» (+), якщо ж пріоритетним є проект II, експерт ставить
«мінус» (-). Наприкінці рядка пишеться сума «плюсів». Проект, що набрав
максимальну кількість «плюсів», вважається проектом найвищої пріоритет-
ності і отримує рейтинг «1», наступний проект отримує рейтинг «2» і так далі
(проект з найбільшою цифрою в рейтингу є найменш привабливим).

Таблиця 3.2.
Аналіз шляхом попарного порівняння
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Аналіз шляхом попарного порівняння дозволяє визначити від-
носну важливість різних варіантів. Цей засіб особливо корисний
там, де немає об’єктивних даних для формулювання рішення.
Він висвітлює сильні та слабкі сторони проектів, які оцінюють-
ся, та полегшує знаходження оптимального рішення.

Аналіз методом сітки дозволяє зробити вибір там, де треба зба-
лансувати багато факторів і є ряд хороших проектів. Це робить
даний метод досить продуктивним для прийняття всіх важливих
рішень у випадках, коли немає чіткого та очевидно найбільш
оптимального варіанту.
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Крім того, аналіз методом сітки є дуже простим у використанні. Для
цього спочатку необхідно побудувати таблицю, кількість стовпчиків якої має
дорівнювати кількості критеріїв відбору проектів (їх треба позначити як A, B,
C, D…), а кількість рядків – кількості вибраних проектів (приклад наведений
у таблиці 3.3.). Далі потрібно порівняти кожен проект з кожним критерієм
відбору для оцінки за трибальною шкалою того, наскільки проект впливає на
конкретний фактор (наприклад, «кластер» порівнюється з фактором «ство-
рення робочих місць» – оцінка «3» – дуже впливає). Оцінки можуть варіюва-
тися від 0 (погано) до 3 (дуже добре) або бути однаковими для кожної комбі-
нації «проект-критерій» (якщо жоден проект суттєво не впливає на
конкретний критерій, то всі проекти матимуть оцінку 0). Це вважається
великим ризиком, означаючи, що всі проекти мають дуже низьку якість і не
спрямовані на успішне впровадження оперативних цілей розвитку території.

Таблиця 3.3.
Приклад проведення аналізу методом сітки

Далі потрібно визначити суму оцінок кожного з проектів наприкінці
рядка. Проект, що має найвищу оцінку, є дуже важливим (або найбільш важ-
ливим).

ІІІ етап. Створення програмних документів.
Метою здійснення даного етапу є підготовка ефективної послідов-

ності впровадження стратегії з точки зору людських, технічних, фінансо-
вих ресурсів і витрат. Даний етап складається з трьох основних кроків:

Крок 1. Групування проектів.
Крок 2. Визначення вартості проектів, часу, потрібного для впрова-

дження, відповідального виконавця.
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Крок 3. Формування оперативного плану реалізації стратегії розвитку
території.

На першому кроці найкращі проекти, що відібрані на другому етапі,
групуються в підпрограми, які відповідають оперативним цілям. Під час
групування та аналізу узгодженості підпрограм можна визначити розрив,
який означає, що деякі заходи відсутні, тому комплексний оперативний
план побудувати неможна (наприклад, група проектів націлена на багато-
галузевий розвиток сільського туризму, але немає, наприклад, дороги до
курорту, рекламної діяльності та інвестицій у новостворені туристичні
можливості).

Діяльність на другому кроці вважається технічним підходом і
включає експертні знання, аналіз практики і аналіз існуючих органі-
зацій, придатних для впровадження проектів (це визначається право-
вою базою, наприклад, законом про державні закупівлі та повідом-
ленням про конкурс заявок). Результати цього процесу фіксуються в та-
блиці.

Виконання третього етапу підготовки оперативного плану спрямова-
не на визначення часового графіка впровадження проектів з урахуванням
фінансових обмежень. Для цього необхідно:

 провести аналіз потенційних фінансових ресурсів та розподіл фінан-
сових витрат на впровадження проектів у визначені терміни, а також
можливих виконавців;

 встановити логічну послідовність проектів (графік) у рамках однієї
підпрограми залежно від наявних ресурсів;

 підготувати стислий опис підпрограм і проектів.
Це необхідно зробити, аби запобігти ситуаціям:
1. Коли найбільш вартісні проекти припадатимуть на першу частину

реалізації оперативного плану, у зв’язку з чим їх неможливо виконати, так
як не всі фінансові ресурси ще доступні (див. рис 5).

Рис. 5. Приклад першого розподілу проектів у часі

2. Коли наявні ресурси не використовуються на початку реалізації
(див. рис. 6.)
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Рис. 6. Приклад другого розподілу проектів у часі

Третій крок створення програмних документів є одним з найбільш
складних і потребує фахової підготовки та досвіду учасників планувально-
го процесу. Як правило опрацьовується декілька варіантів послідовності
проектів і обирається найбільш прийнятний з точки зору здійсненності,
фінансових ресурсів і нагальних потреб територіальної громади.

За змістовним наповненням у рамках окремих підпрограм оператив-
ного плану можливі різні категорії проектів: інвестиційні проекти з велики-
ми фінансовими витратами; координаційні проекти, які вимагають не
лише грошей, але й ініціативи та узгодження з боку органів місцевої влади;
проекти, які мають бути реалізовані виключно органами влади або виключ-
но приватними особами, а також спільно. Ефективною може бути співпра-
ця з різними некомерційними організаціями, які активізують зв’язок з гро-
мадськістю, сприяють пошуку джерел спільного фінансування окремих
проектів шляхом залучення коштів міжнародних донорських структур.
Таким чином, проекти – не лише основа стратегічної та оперативної діяль-
ності органів місцевого самоврядування, але й інструмент виховання її чле-
нів як соціально і економічно активних суб’єктів місцевого розвитку, нала-
годження міжсекторного співробітництва.

3.2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУ

Зміст оперативного плану визначається сформульованими на першо-
му етапі підготовки документа оперативними цілями та відібраними на
другому етапі проектами.

Структура оперативного плану має бути чіткою, легко читатися та
складатися з наступних обов’язкових елементів:

1. Назва пріоритету стратегії розвитку ОТГ з умовним цифровим
позначенням.

73



2. Назва підпрограми (оперативної цілі) з цифровим позначенням,
якому пріоритету вона відповідає.

3. Короткий опис підпрограми (оперативної цілі).
4. Показники реалізації підпрограми (досягнення оперативної цілі).
5. Назва проекту з відповідним цифровим позначенням, у рамках

якої підпрограми він реалізується.
6. Термін виконання проекту.
7. Відповідальні за реалізацію проекту.
8. Вартість проекту.
9. Результат реалізації проекту.
Форма представлення оперативного плану наведена в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4.
Форма представлення оперативного плану

Додатком до оперативного плану має стати каталог проектів з деталь-
ним їх описом.

Оперативні плани реалізації стратегії розвитку об’єднаної територіальної
громади повинні стати основою для розробки обов’язкових для органів місце-
вого самоврядування щорічних програм соціально-економічного розвитку.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ:
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1. Які основні питання виникають перед розробниками опера-
тивного плану?

2. Назвіть основні етапи розробки оперативного плану.
3. Охарактеризуйте кроки для визначення оперативних цілей.
4. Як сформувати портфель проектів?
5. Як здійснюється відбір проектів?
6. Охарактеризуйте метод попарного порівняння та метод сітки

для відбору проектів.
7. Як визначити часовий графік впровадження проектів?
8. Назвіть обов’язкові елементи структури оперативного плану.



РОЗДІЛ 4
МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

4.1. СУТНІСТЬ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

В СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ
Законом України «Про засади державної регіональної політики», при-

йнятого у лютому 2015 року, передбачено розроблення системи її моніто-
рингу та оцінювання. Запровадження дієвої системи моніторингу та оціню-
вання стратегій і програм розвитку – необхідний крок для України в
контексті її євроінтеграційної стратегії.

На сучасному етапі поняття «моніторинг» не має єдиного тлумачен-
ня, оскільки моніторинг вивчається і використовується в межах різних
сфер, галузей, видів суспільної діяльності. Моніторинг може розглядатися
і як спосіб дослідження реальності, і як спосіб забезпечення сфери управ-
ління своєчасною та якісною інформацією.

Межі застосування моніторингу за останні десятиліття значно роз-
ширилися (вперше моніторинг використовувався в екології). Сьогодні він
вивчається та використовується як технічними, соціологічними, політич-
ними, економічними науками, так і різними сферами прикладної діяль-
ності.

Система моніторингу розвитку ОТГ належить до групи систем спос-
тереження складних багаторівневих об’єктів і поєднує в собі багато існую-
чих моніторингових систем. Слід зазначити, що для тих видів моніторин-
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Моніторинг – це постійне спостереження за будь-яким проце-
сом з метою виявлення його відповідності бажаному або запла-
нованому результату.
Моніторинг розвитку ОТГ – це система спостереження на міс-
цевому рівні за станом розвитку, плануванням та використан-
ням ресурсів території за допомогою систематичного збирання,
аналізу вихідної інформації відповідно до затверджених показ-
ників його проведення [23].



гу, в процесі яких здійснюється пряме вимірювання або накопичення
інформації, істотну проблему може представляти структурування і збері-
гання отриманої інформації, забезпечення вільного доступу до інформа-
ційних ресурсів. Для тих видів моніторингу, в процесі яких здійснюється
опосередковане вимірювання, значною проблемою є забезпечення висо-
кої якості інструментарію, розробка критеріїв оцінювання, індикаторів та
показників, сам процес вимірювання, статистична обробка результатів.

Окрім цього, існуючі системи моніторингу можна розділити на групи
відповідно до їх орієнтації на конкретного користувача. У межах кожної з
груп вирішуються проблеми надання і розповсюдження інформації, що
одержується в процесі моніторингу, а також проблеми організації та фінан-
сування його проведення.

Виділяють три групи, відмінні за кількістю користувачів та інтенсив-
ністю використання результатів моніторингу відповідним користувачем.
Першу групу формують види моніторингу, орієнтовані на суспільство в
цілому. Метою такого моніторингу може бути, наприклад, формування
громадської думки. Види моніторингу, результати яких призначені для
такого роду аудиторії, нечисленні. Ознайомлення користувача з результа-
тами моніторингу в цьому випадку здійснюється через засоби масової
інформації, в тому числі й електронні.

Друга група включає види моніторингу, орієнтованого на фахівців
відповідних галузей. До неї належать більшість існуючих систем моніто-
рингу. Основними способами розповсюдження одержуваної в ході такого
виду моніторингу інформації є спеціалізовані видання, в тому числі
періодичні, Інтернет тощо.

Третя група включає види моніторингу, користувачами якої є конк-
ретні органи влади чи місцевого самоврядування, керівники, окремі
структури. Засобами поширення інформації, що отримується в ході тако-
го роду моніторингу є аналітичні звіти, рекомендації, проекти, які, як
правило, не мають широкого розповсюдження [11].

Слід зазначити також, що існує два типи моніторингу, перший з яких
спрямований на реалізацію завдань функціонування, а другий – завдань
розвитку. Інакше кажучи, одні системи моніторингу, виконавши своє
конкретне завдання, припиняють своє існування, інші можуть існувати
необмежено в часі.

Моніторинг можна класифікувати за багатьма іншими критеріями, зок-
рема, відповідно до підстав, які можуть бути використані для порівняння,
виділяють такі види:

 динамічний: основою для експертизи є дані про динаміку розвитку
того чи іншого об’єкта, явища або показника. В цьому випадку, зав-
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данням моніторингу є попередження про можливі відхилення від
запланованого, а виявлення причин відхилень має вторинний харак-
тер, оскільки причини достатньо зрозумілі та прозорі;

 конкурентний: підставою для експертизи є результати ідентичного
обстеження розвитку двох та більше об’єктів, явищ або показників.
Вивчення двох або декількох підсистем більшої системи проводить-
ся паралельно, за допомогою одного інструментарію, в один і той
же час, що дає підставу робити висновок про величину ефекту тієї
чи іншої підсистеми. Крім цього, такий підхід дає можливість оці-
нити величину відхилень від запланованого та її критичність;

 порівняльний: підставою для експертизи обираються результати
ідентичного обстеження однієї або двох систем більш високого рівня.
Він полягає в тому, що дані по системі порівнюються з результатами,
отриманими для системи більш високого рівня. Такий підхід дає
можливість врахувати причини виникнення відхилень;

 комплексний: використовується декілька критеріїв для проведення
експертизи. У цьому випадку моніторинг перетворюється у фунда-
ментальне багатовекторне дослідження [4].

Одним із критеріїв класифікації моніторингу розвитку ОТГ є цілі
спостереження. В залежності від вказаного критерію розрізняють:

 інформаційний: структуризація, накопичення та розповсюдження
інформації;

 базовий: виявлення нових проблем до того моменту, коли вони
стануть усвідомленими на рівні управління. За об’єктом моніто-
рингу проводиться постійне спостереження шляхом періодичного
вимірювання показників (індикаторів), які досить повно його
визначають.

Також існує тотальний (загальний) і проблемно-орієнтований моні-
торинг. Завданням тотального моніторингу є постійний аналіз і діагнос-
тика ситуації, яка склалась на конкретній території. При цьому предме-
том тотального моніторингу стає місцева ситуація із всіма її складовими.

Метою проблемно-орієнтованого моніторингу є відстеження тенден-
цій розвитку тієї чи іншої територіальної (місцевої) проблеми, яка відіб-
рана за певними критеріями, визнана суспільно значимою та вимагає
особливого втручання органів державної та місцевої влади. На відміну від
тотального, предметом проблемно-орієнтованого моніторингу є не діаг-
ностика загальної ситуації, а спостереження за конкретними явищами й
процесами, що виникають в ОТГ.

Тотальний моніторинг може включати в себе проблемно-орієнтова-
ний як самостійний фрагмент загального спостереження [11].
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Оцінювання програм територіального розвитку є періодичною поді-
єю, проводиться в ключові моменти під час виконання програми та може
бути розглянута як елемент безперервного процесу, що базується на даних
моніторингу, для забезпечення своєчасною інформацією про діяльність у
минулі періоди та рекомендації на майбутнє.

Оцінювання – неодноразовий захід, проте здійснюється в міру необ-
хідності у відповідь на потребу глибшого й масштабнішого аналізу взає-
мозв’язку між проблемами та запитами цільової групи, на задоволення
якої спрямована діяльність організації та станом впровадження програми
(мета, очікувані результати, план заходів, результативність та ефектив-
ність використання наявних ресурсів тощо). Теоретична основа оціню-
вання програм виходить далеко за межі аналізу лише витрат, необхідних
для їх реалізації. На сьогодні, окрім перевірки результативності, ефектив-
ності та сталості програми, оцінювання використовують і для визначення
її відповідності пріоритетам державної політики. Такий підхід є наріжним
каменем публічного управління і також сприяє кращій підзвітності перед
громадськістю.

4.2. РОЛЬ МОНІТОРИНГУ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ 

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ

Ключовою проблемою розвитку ОТГ в сучасних умовах стає забезпе-
чення якісного соціально-економічного зростання, яке можливе лише за
умови ретельного аналізу ситуації, що дозволяє визначити ресурсну забезпе-
ченість території і, відповідно, реалізувати управлінські рішення. Окреслена
проблема свідчить про необхідність глибокого аналізу процесів і явищ, при-
таманних формуванню ефективного механізму державного регулювання
розвитку територіальних соціально-економічних систем та інструментарію
кількісної оцінки параметрів ресурсного забезпечення соціально-економіч-
ного зростання.

Розробка методики формалізації стратегічних цілей і тактичних зав-
дань соціально-економічного розвитку ОТГ необхідна для встановлення
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Оцінювання – управлінська функція, яку застосовують періо-
дично за потреби здійснити незалежну, системну й об’єктивну
перевірку стану прогресу щодо досягнення чи відхилення від
досягнення очікуваних результатів.



єдиних вимог до такого механізму. Вона покликана визначати: єдиний
порядок формування системи стратегічних цілей і тактичних завдань
соціально-економічного розвитку ОТГ; порядок формування стратегіч-
них цілей і тактичних завдань органами місцевого самоврядування в роз-
різі системи цілей і завдань соціально-економічного розвитку території в
цілому; механізми формування показників оцінки досягнення поставле-
них стратегічних цілей і тактичних завдань на рівні адміністративно-тери-
торіальної одиниці в цілому; порядок збору, обробки і аналізу інформації,
необхідної для оцінки досягнення поставлених стратегічних цілей і так-
тичних завдань тощо [20; 23].

Впровадження даної методики в практику розвитку ОТГ дозволяє:
 підвищити ефективність і результативність діяльності органів

місцевого самоврядування;
 досягти координації запланованого рівня соціально-економічного

розвитку ОТГ з існуючими стратегіями, концепціями, програмами;
 підвищити ефективність системи контролю за процесами соціаль-

но-економічного розвитку ОТГ шляхом зміщення акцентів із зов-
нішнього контролю на внутрішній.

Формалізація стратегічних цілей і тактичних завдань розвитку ОТГ
здійснюється в межах системи стратегічного управління, орієнтованого
на результат.

Будь-яка програма (стратегія) передбачає діяльність, спрямовану на
досягнення конкретної мети в обмежений час і з використанням визначе-
них ресурсів. Проте чітке виконання програми неможливе без відстежен-
ня ходу її реалізації та аналізу отриманих результатів. Саме для здійснення
вказаних вище функцій і постала необхідність у створенні дієвої системи
моніторингу, яка має безперервно супроводжувати реалізацію планів і
проектів, щоб зробити можливим їх поточне коригування.

Моніторинг реалізації місцевих програм (стратегій) базується на
комплексності, системності та регулярності використання одних і тих же
принципів та інструментів. Це дає змогу здійснювати поточний контроль
динаміки змін щодо проблем впродовж реалізації програм та своєчасно
координувати напрями діяльності, використовувати необхідні методи й
засоби.

Існуюча управлінська практика свідчить про те, що рішення, прийня-
ті суб’єктами управління щодо розвитку ОТГ, пов’язані переважно із
здійсненням оперативних дій, спрямованих на регулювання хоч і важли-
вих, але відокремлених параметрів соціально-економічної системи. Одна з
причин такої ситуації – відсутність достовірної та повної інформації, що
відображає реальний стан, тенденції, умови та фактори розвитку ОТГ.
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Інформація, що надається територіальними органами державної статисти-
ки, далеко не завжди відповідає основним вимогам системності, компле-
ксності та своєчасності. Наявність повної своєчасної та достовірної інфор-
мації про процеси, що відбуваються в різних галузях життєдіяльності ОТГ,
є необхідною умовою організації ефективного управління його розвитком.
Саме моніторинг покликаний забезпечувати стратегічне управління
інформацією, яка б усувала будь-яку невизначеність або, навпаки, виявля-
ла нестачу необхідних даних [11].

Моніторинг передбачає збирання інформації, її комплексну оцінку і
прогноз за визначеною системою показників. Необхідність реалізації цієї
вимоги зумовлена його орієнтованістю на аналіз та порівняння результа-
тів управління. Стандартність інформаційного набору забезпечує також
зручність пошуку й фіксації визначених даних і надає моніторингу влас-
тивості інформаційного процесу.

Завдання моніторингу:
 організація спостереження. Одержання достовірної та об’єктивної

інформації щодо соціально-економічних процесів, які відбуваються
на території;

 оцінка і системний аналіз одержуваної інформації;
 забезпечення в установленому порядку місцевих органів влади, під-

приємств, установ і організацій незалежно від їх підпорядкування й
форм власності інформацією, отриманою при здійсненні соціально-
економічного моніторингу;

 розробка прогнозів розвитку соціально-економічної ситуації в
ОТГ;

 підготовка рекомендацій, спрямованих на подолання негативних і
підтримку позитивних тенденцій, доведення їх до відома відповід-
них органів влади.

Отже, моніторинг реалізації місцевих програм розвитку покликаний
забезпечувати повну, своєчасну та достовірну інформацію про процеси,
що відбуваються у різних сферах даної адміністративно-територіальної
одиниці. Проте, слід пам’ятати, що моніторинг може бути дієвим та ефек-
тивним лише за умов дотримання принципів, основними з яких є:

 цілеспрямованість – вся система моніторингу повинна бути орієн-
тована на вирішення конкретних управлінських завдань;

 системний підхід – дослідження ОТГ як підсистеми більш великої
системи, встановлення зв’язків з іншими «територіальними лан-
ками»;

 комплексність – моніторинг окремих галузей та сфер, повинен
здійснюватися у взаємозв’язку один з одним; необхідно здійснюва-
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ти послідовне вирішення всієї сукупності завдань моніторингу по
кожному з його напрямів;

 безперервність у спостереженні за об’єктом дослідження;
 періодичність збирання інформації про зміни, що відбуваються;
можливість вимірювання та порівняння показників моніторингу в часі.
Для здійснення моніторингу реалізації програми (стратегії) розвитку

ОТГ необхідно заздалегідь визначити характеристики (показники, інди-
катори) і в процесі проведення моніторингу проводити відповідні вимі-
рювання й порівнювати фактичні показники із запланованими.

Для побудови ефективної та результативної системи моніторингу
реалізації програми (стратегії) необхідно визначити:

 вимірювані показники (індикатори), які інформуватимуть про хід
виконання програми;

 джерела інформації для проведення моніторингу (організації, до-
кументи тощо);

 методи збору інформації;
 періодичність збору інформації;
 відповідальних за отримання та надання необхідної інформації;
 технологію обробки та аналізу одержуваної інформації;
 ресурси, необхідні для проведення моніторингу.
При проведенні моніторингу реалізації програми (стратегії) необхідно

відстежувати:
 використання ресурсів (відповідність витрачених ресурсів запла-

нованим);
процес виконання програми (відповідність змісту і строків заходів

графіку виконання робіт; дотримання технологій, методів, процедур);
 результати (в якій мірі вдається досягати поставлених цілей);
 вплив (як впливає реалізація програми на ситуацію, в чому полягає

цей вплив) [4].
Індикатори лежать в основі будь-якого моніторингу. Без них провес-

ти моніторинг практично неможливо. Як правило, під індикатором мають
на увазі конкретну міру здійснення того чи іншого явища чи процесу.

Класифікація індикаторів:
1. Прямі та непрямі індикатори. Іноді використовують непрямі індика-

тори (побічні), а саме у випадках, коли немає можливості виміряти явище
чи процес за допомогою прямих індикаторів. Як правило, це стосується
явищ, котрі перебувають в прихованому (латентному) стані, і в силу різних
обставин важко виміряти чи передбачити кількісну величину явища
(наприклад, об’єми тіньового ринку, кількість зайнятих у неформальному
секторі, рівень прихованого безробіття).
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Однак, слід пам’ятати, що використовувати непрямі індикатори необ-
хідно у випадку відсутності чи неможливості регулярного збору даних по
більш точних (прямих) індикаторах.

Використання технологій моніторингу лише на етапі реалізації місце-
вих програм (стратегій) не є достатньо ефективним. Впровадження систе-
ми моніторингу на етапі розробки програм соціально-економічного роз-
витку ОТГ є запорукою прийняття таких програм та стратегій розвитку,
які віддзеркалюватимуть реальну ситуацію функціонування територіаль-
них господарських систем.

2. Індикатори кількості та якості. Індикатори кількості характеризують
конкретні розміри суспільних явищ. До них належить все те, що можна пора-
хувати, виміряти в кількісних показниках. Вони виражаються в одиницях
виміру того чи іншого явища (наприклад, в кілограмах, кілометрах, кілобайтах
тощо), чисельності одиниць сукупності (наприклад, кількість підприємств,
загальна кількість шкіл, кількість безробітних, доля безробітних із вищою осві-
тою), величини ознаки, яка характеризує явище (наприклад, об’єм промисло-
вої продукції, виробленої підприємствами міста; розмір заробітної платні
робітника), а також в одиницях якого-небудь еталону. До індикаторів якості
належать такі показники, які важко виміряти наявними кількісними парамет-
рами. Як правило, індикатори якості показують ставлення людей до тих чи
інших явищ, їх побажання та оцінку. Наприклад, вимірювання ступеню задо-
воленості мешканців міста послугами комунальних служб; реакція населення
на підвищення чи пониження соціальної напруги в суспільстві; рівень довіри
населення до органів державної влади та місцевого самоврядування тощо. Для
вимірювання цих процесів слід перевести думки людей із розряду відчуттів в
кількісні показники. Це робиться за допомогою опитувань громадської думки,
результати яких потім узагальнюються, прораховуються і переводяться в конк-
ретні кількісні показники та відсоток задоволеності чи незадоволеності тими
чи іншими службами, структурами та їх послугами. Переваги індикаторів якос-
ті полягають у тому, що на відміну від кількісних даних, які часто збираються
самими зацікавленими сторонами (про свою власну роботу), тут є можливість
побачити процес очима інших його учасників, які напряму не залежать від
організації – оцінювача, але при цьому залишаються споживачами її послуг.
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Приклади непрямих індикаторів:

 індикатором реального промислового виробництва можуть бути
затрати електроенергії (її неможливо заощадити на майбутнє);

 індикатором підвищення рівня доходів населення може бути кіль-
кість будинків зі супутниковими антенами, коштовності, дорога
побутова техніка тощо.



3. Індикатори зі спеціальними значеннями. Наявність таких індикато-
рів пояснюється існуванням переліку завдань та заходів, які неможливо
коректно виміряти кількісними та якісними індикаторами. Наприклад, в
якійсь програмі зафіксовано завдання «Винести проект рішення міської
ради про зниження рівня місцевих зборів на розгляд чергової сесії». Звісно,
важко уявити собі розумний кількісний індикатор «винесення проекту
рішення». Те ж стосується і якісного боку цієї справи. Звісно, ніхто не буде
проводити опитування громадської думки з метою визначення того, якою
мірою завдання виконане. Відповідно індикатором відслідковування буде
«ТАК/НІ індикатор» або ще краще «Рішення Прийнято/ Рішення не при-
йнято». Другий варіант фіксує не лише факт винесення проекту рішення,
але і його результат. Існують індикатори зі шкалою, в яких заздалегідь вста-
новлені межі вимірювання, наприклад «від 1-го до 10-ти» чи «незадовільно-
задовільно-добре-відмінно». Такий тип індикаторів містить найменший
показник, котрий свідчить про найгірший стан справ і найкращий, до
якого слід прагнути. Шкала вказує на місце знаходження процесу між цими
показниками і дозволяє перевести складні явища у вимірювані показники

Існують і рангуючі (рейтингові) індикатори. Ними вимірюються схожі
явища, котрі необхідно прорангувати, тобто присвоїти їм 1-й, 2-й, ... деся-
тий ранги (місця). В ході такої операції виявляються кращі та гірші явища
серед подібних. Цей метод ефективний тоді, коли є необхідність вибрати
пріоритет і розмістити явища за рівнем значущості: перше (найбільш пріо-
ритетне, важливе, першочергове), друге (менш пріоритетне), третє (нетер-
мінове) тощо.

4. Складені індикатори, індекси. До розряду складених індикаторів від-
носяться такі, які потребують розрахунків на основі попередньо зібраних
простих індикаторів. Це пов’язано з тим, що не завжди прості індикатори
дають повну інформацію про процес, чи явище, чи конкретний результат.
Наприклад, індикатор «розмір реальної середньої заробітної платні» не
показує – достатньо це чи ні. Порівнявши цей індикатор з мінімальним
споживчим бюджетом (кошиком), можемо побачити реальну картину
щодо середньої зарплати. Таким чином, ми маємо складений індикатор
«співвідношення розміру реальної заробітної платні до мінімального спо-
живчого бюджету (кошика)». Також в якості індикаторів часто виступають
індекси. Індекси – це показники, які дозволяють аналізувати зміни явища в
часі, просторі, а також оцінювати ступінь виконання цілей. Індекс – особ-
лива відносна величина, якою можна вимірювати безпосередньо не співви-
мірні явища, а також проводити оцінку ролі окремих факторів, які форму-
ють складні явища. Специфіка індексного методу полягає у переведенні
елементів складного явища до співвимірного вигляду [9; 11].
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На етапі розробки програм соціально-економічного розвитку моні-
торинг доцільно проводити за такими напрямами: моніторинг якості
життя населення, моніторинг рівня життя, моніторинг способу життя
мешканців ОТГ.

Моніторинг якості життя населення включає в себе моніторинг здо-
ров’я населення. Індикаторами стану здоров’я мешканців ОТГ є середня
тривалість життя; смертність, в тому числі дитяча та материнська; кількість
новонароджених тощо. Моніторинг здоров’я населення повинен проводи-
тись паралельно з екологічним моніторингом, моніторингом рівня медич-
ного обслуговування, моніторингом забезпечення житлом, харчування,
відпочинку.

Основні напрямки екологічного моніторингу пов’язані з оцінкою
стану поверхневих та підземних вод, атмосферного повітря, ґрунтового
покриву, впливу шумового та радіаційного навантаження на навколишнє
середовище.

Моніторинг рівня медичного обслуговування населення передбачає
оцінку його забезпеченості амбулаторно-поліклінічними установами та
стаціонарною мережею, чисельністю медичних працівників, наявністю і
доступністю лікарських засобів тощо.

Моніторинг рівня забезпечення житлом припускає окрім оцінки
забезпечення й оцінку рівня благоустрою житла, характеру заселення,
відповідності сучасним планувальним та гігієнічним вимогам.

Основним показником якості харчування населення є забезпечення
мешканців необхідною кількістю продуктів харчування. Також необхідно оці-
нити насиченість місцевого ринку продуктами харчування за обсягом та асор-
тиментом, якість реалізованих товарів, доступність продуктів харчування.

За допомогою моніторингу сфери рекреації та дозвілля оцінюють
рівень і тенденції розвитку міських зон масового відпочинку, умови для
проведення заходів рекреаційного характеру і доступність цих заходів.
Серед основних індикаторів, що характеризують рівень дозвіллєво-оздо-
ровчої діяльності і можливостей рекреаційної сфери в ОТГ, можна вказа-
ти обсяг реалізації платних послуг населенню, стан матеріально-технічної
бази об’єктів фізкультури і спорту, вимірювання потужності (місткості)
об’єктів оздоровчого відпочинку тощо.

Моніторинг рівня життя населення. При здійсненні зазначеного
моніторингу використовуються наступні індикатори: визначення індексу
споживчих цін – зміна вартості фіксованого набору споживчих товарів та
послуг у поточному періоді і його вартість у базовому періоді. Оцінка
доходів населення передбачає розгляд існуючих загальних доходів насе-
лення та середньої заробітної плати.

85



Середній дохід і середня заробітна плата працівників вираховується
виходячи з суми коштів, спрямованих на споживання в розрахунку на
одного зайнятого.

Найважливішим показником рівня життя населення є купівельна
спроможність, споживчі витрати населення, обсяг грошових заощаджень
населення тощо.

Купівельна спроможність визначається через кількість товарів і послуг,
які споживач зможе придбати на середню заробітну плату.

При моніторингу рівня життя населення необхідно також оцінити
стан і рівень зношеності об’єктів житлово-комунального господарства,
забезпеченість населення послугами побутового характеру, наявність і
доступність цих послуг, які споживач зможе придбати на середню заро-
бітну плату.

У період розвитку ринкових відносин особливого значення набуває
оцінка рівня життя соціально незахищених верств населення. Тому моні-
торинг рівня життя населення має включати в себе оцінку показника
реальної купівельної спроможності малозабезпечених верств населення.

Моніторинг способу життя мешканців ОТГ безпосередньо пов’яза-
ний з оцінкою рівня зайнятості населення, забезпеченням громадського
порядку та особистої безпеки, формуванням сприятливого соціально-
психологічного клімату в суспільстві.

Моніторинг рівня зайнятості населення включає в себе окрім визна-
чення кількісних і якісних показників ринку праці, визначення структури
зайнятості по галузях економіки, виявлення динаміки розвитку галузей.

Моніторинг забезпечення громадського порядку передбачає визна-
чення рівня злочинності, кількості скоєних злочинів, кількості осіб, які
вчинили злочини.

Моніторинг соціального самопочуття населення проводиться з
метою визначення ставлення мешканців ОТГ до рівня свого матеріаль-
ного добробуту, стану здоров’я, ступеня особистої безпеки, готовності
та здатності активно адаптуватися до нових умов життєдіяльності.
Оцінка цих показників проводиться на основі соціологічних дослі-
джень [13].

Соціальна напруга в суспільстві є однією з найважливіших складо-
вих моніторингу способу життя населення. Індикаторами соціальної
напруги є: почуття та настрої з приводу діючих способів задоволення
потреб, розподілу благ; почуття та настрої з приводу діяльності інститу-
тів, що відповідають за забезпечення способів реалізації потреб та інте-
ресів, готовність соціальних груп захищати і відстоювати свої основні
потреби й інтереси.
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Моніторинг соціально-економічного потенціалу ОТГ дозволяє оці-
нити можливості, резерви території при задіянні всього комплексу наяв-
них ресурсів.

Блок ресурсних потенціалів включає в себе:
 природно-ресурсний потенціал – визначається кількістю та якістю

запасів ресурсів, умовами видобутку і транспортування;
 економіко-географічний потенціал – визначається довжиною шля-

хів сполучення, їх пропускною здатністю, можливостями відпочин-
ку та організації різних видів туризму вільними площами;

 демографічний потенціал – визначається загальною чисельністю
населення, його статево-віковим складом, динамікою зростання
(зменшення) чисельності населення, міграційними процесами.

Наступним блоком є блок забезпечуючих потенціалів, який поклика-
ний сприяти реалізації базових ресурсних потенціалів і включає в себе:

 трудовий потенціал – визначається освітнім, кваліфікаційним,
професійним рівнем населення, зайнятістю в розрізі галузей і сфер
економіки;

 виробничий потенціал – визначається структурою і обсягом вироб-
ництва, величиною та ефективністю використання фондів;

 науково-інноваційний потенціал – визначається величиною і якіс-
тю фундаментального та прикладного наукового доробку;

 соціально-інфраструктурний потенціал, що характеризується резер-
вами розширення номенклатури і якості наданих послуг;

 бюджетний потенціал – визначається величиною місцевих податків
і зборів, надходжень від приватизації державної власності тощо;

 інвестиційний потенціал – визначається кількістю залучених кош-
тів вітчизняних та іноземних інвесторів [13; 29].

Моніторинг та оцінювання сприяють відкритості та звітності. Моні-
торинг впровадження програми – налагодженню достатнього рівня звіт-
ності для забезпечення реалізації програми. Оцінювання, своєю чергою,
забезпечує належний рівень відкритості та звітності, необхідних для до-
сягнення очікуваних результатів.

Кожен з видів оцінювання дає інформацію для прийняття управлін-
ських рішень, а також допомагає побачити нові перспективи, підготувати
звіт про суспільний результат від реалізації програми. Завдяки цьому оці-
нюванню підвищує розуміння учасників самого процесу, підвищує їхню
відповідальність за результати виконання програми, сприяє забезпечен-
ню стійкого фінансування тощо.

Виділяють шість основних типів оцінювання залежно від завдання,
яке стоїть перед тим, хто здійснюватиме оцінювання.
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1. Оцінювання послідовності заходів: дає відповіді на питання про
логічну побудову програми; дає відповіді на питання щодо операційної
логіки та послідовності дій у рамках програми. Оцінювання послідовності
заходів дає змогу оцінити правильність послідовності етапів роботи та
виявити рівень і характер впливу такої послідовності на ефективність та
результативність програми.

2. Попереднє оцінювання операційної стратегії – здійснюється до
початку реалізації програми. Воно допомагає зрозуміти, як взаємодіють
окремі частини програми, як між собою, так і з ресурсами, необхідними
на виконання програми. Таке оцінювання допомагає відповісти на запи-
тання типу: чи достатньо людських ресурсів відповідної кваліфікації,
необхідних для виконання складових частин програми? Чи своєчасно
будуть надані фінансові, технічні й інші засоби для виконання програми
згідно з графіком тощо. Таке оцінювання дає змогу визначити, чи відпові-
дають цілі програми поточній ситуації, чи правильно визначено обсяг
ресурсів, необхідних для впровадження програми, тощо. Таке оцінюван-
ня допомагає мінімізувати ризики.

3. Оцінювання процесу реалізації – дає детальну інформацію про те,
чи відбувається реалізація програми згідно з планом, а також чи бенефі-
ціари відчувають і сприймають короткотермінові результати програми.
Таке оцінювання доповнює зворотний зв’язок.

4. Оцінювання шляхом дослідження окремих ситуацій (case study) – допо-
магає керівництву програми вчитися на прикладах через вивчення вдалого й
невдалого досвіду, щоб в подібних ситуаціях повторювати рішення або, навпа-
ки, одразу шукати інші. В цьому разі сила рішення має вирішальне значення.

5. Оцінювання довготермінових ефектів програми, або оцінювання
впливу – проводиться, як правило, через 3-7 років по завершенні програ-
ми з метою визначити реальний її вплив на суспільство. За допомогою
такого оцінювання виявляють справжні причинно-наслідкові зв’язки між
поставленими цілями та досягнутими результатами.

6. Мега-оцінювання покликане об’єднати результати кількох оціню-
вань (короткотермінових, середньотермінових, довготермінових), відо-
мих досліджень стосовно певної тематики. При цьому, використовуючи
загальні критерії та зводячи різноманітні дані, роблять висновок щодо
надійності та дієвості отриманих результатів [11].

У практичному плані основними завданнями оцінювання програм є
сприяння:

 забезпеченню стабільності надання органами влади в центрі й на
місцях та органами самоврядування послуг відповідно до вимог
законодавства та пріоритетів державної політики;
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постійному вдосконаленню якості послуг та підвищенню задоволення
ними споживачів;

 обмеженню витрат і досягненню ефективності в наданні послуг;
 оптимізації інформаційного забезпечення процесу прийняття рішень

щодо державної політики та програм, ефективному управлінню ри-
зиками;

 вирішенню питань про виділення бюджетних ресурсів.

4.3. ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНЮВАННЯ

У структурі моніторингу розвитку ОТГ виділяються два основних
напрями. Один із них полягає в систематичному відстеженні існуючих про-
цесів: природних (наприклад, стану атмосфери) та інших об’єктів навко-
лишнього середовища, спостережень за основними економічними, соціаль-
ними, суспільно-політичними об’єктами та процесами. Інший напрям – це
відстеження розвитку критичних ситуацій, які можуть призвести до незво-
ротних негативних процесів.

Така структуризація моніторингу є дещо умовною, проте необхід-
ною, оскільки дозволяє ранжувати інструменти ситуаційного та стратегіч-
ного управління.

Для ефективної організації проведення моніторингу розвитку ОТГ
доцільно використовувати наступний алгоритм.

Перший етап – формулювання мети, планування досліджень. На
цьому етапі визначаються: терміни проведення моніторингу; склад робо-
чої групи з проведення (супроводу) моніторингових досліджень; розподіл
обов’язків між членами робочої групи з організації та проведення моніто-
рингу; методи узагальнення отриманих результатів; форми і терміни під-
биття підсумків моніторингу.

Робочою групою визначаються цілі та завдання дослідження, об’єкти
дослідження, критерії та показники моніторингу.
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У Канаді на національному рівні практику оцінювання було запровад-
жено в 1977 році, коли Рада казначейства оприлюднила Основні засади
оцінювання федеральних програм, у яких наголошено на потребі аналізу,
насамперед, їх результативності та економічної ефективності. У 1981
році цей підхід було деталізовано в нових документах – Посібнику з
діяльності щодо оцінювання програм, а також у Принципах оцінювання
програм федеральних урядових підрозділів та агентств. Хоча зміст цих
документів з часом зазнав певних змін, власне запропоновані процес та
основні елементи оцінки програм чинні й дотепер [11].



Другий етап – розробка інструментарію. На цьому етапі необхідно:
розробити алгоритм вивчення документації, тести, анкети, діагностичні
карти тощо для отримання об’єктивної інформації з різних напрямів
дослідження розвитку ОТГ; підготувати інструктивно-методичні матеріа-
ли для членів робочої групи, учасників моніторингових досліджень;
визначити методи обробки отриманих результатів.

Третій етап – проведення дослідження. На третьому етапі необхідно:
визначити декілька пілотних об’єктів для проведення моніторингових
досліджень та апробації розробленого інструментарію; опрацювати
результати, отримані в ході моніторингу пілотних об’єктів, а за необхід-
ністю – провести коригування визначеного інструментарію; провести
основне дослідження.

Четвертий етап – збір та обробка результатів. На цьому етапі збір та
аналіз інформації доцільно проводити паралельно. Це дає можливість
залучати нові джерела інформації, своєчасно вносити корективи у вже
наявні джерела, завчасно обробляти додаткові дані, необхідність у яких
виникла під час проведення моніторингу.

Дані моніторингу, як правило, повинні містити кількісну та якісну
характеристики досліджуваного об’єкта.

П’ятий етап – аналіз результатів дослідження. На заключному етапі
необхідно: узагальнити отриману інформацію; визначити позитивні та
негативні фактори; оцінити отримані результати, підготувати звіт, реко-
мендації щодо виконання планів, програм розвитку території [11].

Звіт є кінцевим документом, яким завершується моніторингове
дослідження. Його написання базується на даних, отриманих в ході моні-
торингу. Звіт повинен бути інформативним, містити диференційовану
інформацію про об’єкти дослідження, висновки й рекомендації.

У практиці моніторингу розвитку ОТГ використовуються адаптовані
до його специфіки різноманітні критерії та показники. Так, під час впро-
вадження та використання моніторингу розвитку ОТГ аналізуються пози-
ції кібернетиків, які вважають, що в якості критеріїв розвитку може бути
використана інформація, яка існує в суспільній системі, міра її впорядко-
ваності, ступінь доступності тощо. Сучасні дослідники міський розвиток
пов’язують з інтегральними властивостями системи, з виявленням визна-
чальних чинників соціально-економічних змін.

Вагоме значення для розвитку моніторингу територій має екологіза-
ція мислення та гуманізація соціального й економічного управління, що з
часом призведе до підвищення ефективності моніторингових досліджень.

При оцінюванні місцевих програм розвитку доцільно проводити три
типи оцінки: до початку програми, під час виконання програми і після
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виконання програми. Оцінювання місцевих програм розвитку включає
три основні стадії, кожна з яких є необхідною:

1. Попереднє оцінювання. Даний вид оцінювання проводиться перед
початком проекту для прийняття рішення стосовно можливостей вико-
нання цілей і результативності відповідно до коштів, виділених із бюдже-
ту. Першочерговими на даному етапі є відповіді на ключові питання: Які
шанси на успіх? Чи варті результати проекту понесених державних
витрат? Чи є дешевші способи досягнення цих цілей?

2. Поточна оцінка – необхідна для оцінки позитивних ефектів по мірі
їх виникнення. Це дозволяє коригувати стратегію відповідно до викликів
сьогодення. Включає в себе збір та аналіз інформації, яка є важливою не
тільки в оцінці результатів проектів на стадії їх виникнення та виконання,
але і в завершальній фазі оцінки проекту (яка, в свою чергу, вимагає кіль-
кісних та якісних показників ефективності проекту). Серед трьох видів
оцінки програм місцевого розвитку, поточна оцінка є найважливішою
частиною в багатьох аспектах. Фактично, це єдина стадія, що дає можли-
вість оцінити ефективність реалізації програми та одночасно впливати на
її проведення.

3. Пост-проектна оцінка. На певному етапі після завершення строків
реалізації місцевих програми, важливо оцінити, чи були державні витрати
економічно і соціально доцільними. Завершальна оцінка необхідна задля
визначення щодо досягнення запланованих цілей, корегування та запобі-
гання помилок при формуванні наступних програм. Загалом, пост-про-
ектна оцінка повинна проводитися з урахуванням витрат і прибутків для
оцінки чистої соціальної цінності всіх державних витрат [4].
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У Франції центральний уряд рекомендував усім регіонам заснувати
комітети, до складу яких входять спеціалісти з нагляду та управління
оціночною діяльністю, в якості структурних підрозділів Комітетів з
моніторингу [11].

У країнах Європейського Союзу є різні підходи щодо організації процесу
оцінювання програм. Водночас обов’язковою є вимога здійснювати оцін-
ку всіх програм, що їх співфінансують зі Структурних фондів ЄС. На
території Європейської Спільноти практику оцінювання результатив-
ності програм запровадили в 1988 році, і відтоді якість оцінювання сут-
тєво зросла. Одним з основних елементів цього процесу також стала
оцінка ефективності програм. Її зазвичай здійснюють незалежні від
організацій фахівці, яких залучали до процесу розроблення та реалізації
програм. Нарешті, в ЄС обов’язковою є практика громадського опри-
люднення результатів оцінки [11].



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ:
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1. Що таке моніторинг?
2. Визначте основні принципи здійснення моніторингу.
3. Назвіть основні завдання моніторингу розвитку ОТГ.
4. Дайте визначення терміну «оцінювання».
5. В чому полягають відмінності моніторингу та оцінювання?
6. За якими критеріями класифікують моніторинг розвитку ОТГ?
7. Які типи оцінювання місцевих програм /стратегій Ви знаєте?
8. Опишіть алгоритм проведення моніторингу розвитку ОТГ.
9. Визначте основні завдання оцінювання місцевих програми/

стратегії.
10. Охарактеризуйте основні підходи до попереднього, поточно-

го та пост-проектного оцінювання місцевих програм/стра-
тегій.
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ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1

N-СЬКА МІСЬКА (СІЛЬСЬКА, СЕЛИЩНА) РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО (СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО) ГОЛОВИ

від ____________ року №__

Про затвердження Положення та
складу робочої групи з розробки
Стратегічного плану розвитку міста
(села, селища)

На виконання рішення міської (сільської, селищної) ради __ сесія
__скликання від ______ року № ___ «Про затвердження загальноміських
програм на __ рік», керуючись п. 1, ч. 3 ст. 42 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити Положення про робочу групу з розробки Стратегічного
плану розвитку міста (села, селища) (додаток №1).

2. Затвердити склад робочої групи з розробки Стратегічного плану
розвитку міста (села, селища) (додаток №2).

П І Б
Перший заступник міського (сільського
селищного) голови П І Б
Заступник міського (сільського селищного)
голови П І Б
Керуючий справами виконкому П І Б
Начальник управління економіки П І Б
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Додаток № 1
до розпорядження міського голови
від ______року №__

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з підготовки Стратегічного плану розвитку міста

(села, селища)

I. Загальні положення.
Робоча група створюється з метою розробки і втілення Стратегічного

плану розвитку міста (села, селища).
Робоча група формується з представників виконкому, бізнесових кіл,

громадських, релігійних та молодіжних організацій, політичних партій різ-
ного спрямування, фахівців з питань планування розвитку. Склад робочої
групи затверджується розпорядженням міського (сільського, селищного)
голови. Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності,
самовідданості та безкорисливості.

До складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, фокусні
групи. Умови їх діяльності визначаються окремо.

II. Функції.
Робоча група в процесі діяльності:
 розробляє проект бачення Стратегічного розвитку міста (села,

селища);
 визначає напрями і пріоритети своєї роботи;
 розробляє план дій для втілення Стратегічного плану;
 визначає проблеми та можливості соціального та економічного

розвитку міста (села, селища);
 проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз;
 проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз

у розвитку міста (села, селища);
 визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального

розвитку;
 може приймати участь у розробці інноваційних проектів та вносить

до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-еконо-
мічного розвитку міста (села, селища) в межах Стратегічного плану;

 організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитуван-
ня серед громади міста (села, селища) з метою накопичення пропо-
зицій для включення в Стратегічний план;
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 узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в
стратегічний план дій групи;

організовує роботу по підготовці інформаційних документів з переліком
і описом проектів щодо складання і виконання Стратегічного плану;

 організовує роботу з засобами масової інформації;
 розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по досяг-

ненню довго- і короткострокових цілей;
 організовує складання Декларації робочої групи з розробки Стра-

тегічного плану;
 формує склади робочих комісій за стратегічними напрямками роз-

витку міста (села, селища);
 розробляє положення про робочі підгрупи, комісії, фокусні групи

та організовує їх роботу;
 затверджує ведучих фокусних груп;
 затверджує теми соціально-психологічних досліджень;
 залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;
 бере участь у розробці та подає проект Стратегічного плану на затвер-

дження міській (сільській, селищній) раді.

III. Повноваження/правові гарантії діяльності/робочої групи.
Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої

групи та його заступника. Голова скликає та веде засідання групи, дає дору-
чення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами,
об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує
роботу по реалізації висновків та рекомендацій робочої групи. У разі відсут-
ності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень,
головні його функції здійснює заступник голови або один із його помічни-
ків. Засідання робочої групи є правовим, якщо в роботі бере участь не менш
як половина від загального складу групи.

За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує
висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою при-
ймаються за взаємною згодою членів групи (консенсусом), які беруть
участь у засіданні, і підписуються головою робочої групи, а у разі його від-
сутності – заступником голови робочої групи або одним із помічників
голови робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується
головою та секретарем групи.

Робоча група має право:
 отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегічного плану,

в організаціях, установах міста, незалежно від їх відомчого підпорядку-
вання, форми власності та господарювання;
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 проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність для
вивчення громадської думки щодо Стратегічного плану;

 проводити роз’яснювальну роботу серед громад міста (села, сели-
ща) з питань розробки і втілення Стратегічного плану в місті (селі,
селищі) та значення його необхідності;

 вносити виконкому пропозиції щодо розгляду питань, які необхід-
но вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації
в місті (селі, селищі) в межах розробки і втілення Стратегічного
плану;

 брати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо
проекту Стратегічного плану економічного і соціального розвитку
міста (села, селища);

 розробляти та узгоджувати проекти договорів, пов’язаних з розроб-
кою Стратегічного плану.

IV. Обов’язки/відповідальність/робочої групи.
Члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах зав-

дань Стратегічного плану економічного розвитку міста (села, селища).
Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і

своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових доку-
ментів і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Стратегічного
плану.

Керуючий справами виконкому П І Б

ДОДАТОК 2

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СКЛАДУ

РОБОЧОЇ ГРУПИ

Робоча група – колектив осіб, який створюється для роботи над пла-
ном стратегічного розвитку об’єднаної територіальної громади (мета).

Його завданнями є:
1. Здійснення стратегічного аналізу внутрішнього потенціалу та зов-

нішнього середовища.
2. Проведення соціологічних опитувань.
3. Формування бачення майбутнього міста та головних пріоритетів

(напрямів) його розвитку.

99



4. Формування ієрархії цілей головних напрямів (стратегічні, опера-
ційні цілі).

5. Формування плану дій для реалізації стратегічного плану (завдання
в рамках системи цілей, проекти).

6. Формування механізму управління стратегічним планом.
7. Прикінцеве ухвалення проекту стратегічного плану.
8. Усуспільнення стратегічного плану (залучення до участі у створен-

ні плану об’єднаної територіальної громади).
9. Промоція (популяризація) процесу стратегічного планування

серед громади та у зовнішньому середовищі.
10. Презентація та сприяння схваленню проекту стратегічного плану

депутатськими комісіями та громадськістю (громадські слухання).
11. Сприяння затвердженню стратегічного плану місцевою радою.

Формат роботи групи:
1) основна форма роботи групи – сесії (чотири одноденні майстерні)

за участю зовнішніх консультантів за окремим календарним планом;
2) неформальні зустрічі з представниками всіх секторів громади;
3) збір інформації, яка стосується роботи групи.
Чисельний склад робочої групи – 30-40 осіб.

Принципи формування групи:
1) Склад робочої групи повинен максимально враховувати структуру

громади міста (група представляє всі прошарки населення).
2) До групи необхідно залучити людей, які:
a) готові добровільно пожертвувати своїм часом на благо громади і

погоджуються брати участь у всіх формах її роботи;
b) є його постійними мешканцями, добре знають об’єднану територі-

альну громаду, її історію, економічне та соціально-культурне життя, пси-
хологію мешканців тощо;

c) представляють якусь конкретну сферу об’єднаної територіальної
громади: економіку (виробництво, бізнес), науку (дослідницькі установи,
навчальні заклади), освіту (школи), культуру (заклади культури та мис-
тецтва, дозвілля), міське господарство (комунальна сфера), органи влади
(РДА, сільська рада), громадські організації тощо.

До участі у роботі групи потенційних кандидатів запрошує персо-
нально міський (сільський) голова (відповідно – заступник сільського
голови, відповідальний за стратегічний план) під час групової або краще
особистої зустрічі.
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ДОДАТОК 3

SWOT-АНАЛІЗ ВОЛОЧИСЬКОЇ ГРОМАДИ
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Ñèëüí³ ñòîðîíè Ñëàáê³ ñòîðîíè
1. Ãåîãðàô³÷íå ðîçì³ùåííÿ íà êîðäîí³ äâîõ
îáëàñòåé, íà ïåðåõðåñò³ äîð³ã íà íàéîïòè-
ìàëüí³ø³é â³äñòàí³ â³ä îáëàñíèõ öåíòð³â:
Òåðíîïîëÿ òà Õìåëüíèöüêîãî.
2. Íàÿâí³ñòü ïîòóæíèõ ïðîìèñëîâèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ òà ï³äïðèºìñòâ àãðîïåðåðîáêè.
3. Íàÿâí³ñòü êîðèñíèõ êîïàëèí ³ ãëèíè,
çíà÷í³ çàïàñè ì³íåðàëüíèõ âîä òèïó
«Íàôòóñÿ», ÷îðíîçåìè.
4. Íàÿâí³ñòü îá‘ºêò³â, äîñòóïíèõ äëÿ ³íâåñ-
òóâàííÿ.
5. Íàÿâí³ñòü çåìåëü çà ìåæàìè íàñåëåíèõ
ïóíêò³â, ÿê³ ïîòåíö³éíî ìîæóòü áóòè ³íâåñ-
òèö³éíèìè ä³ëÿíêàìè.
6. Íàÿâí³ñòü ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
7. Íèçüêå åêîëîã³÷íå íàâàíòàæåííÿ, íàÿâ-
í³ñòü âåëèêèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ òåðèòîð³é.
8. Òâîð÷³ êîëåêòèâè, îäí³ ç íàéêðàùèõ â
îáëàñò³, ÿê³ ïîïóëÿðèçóþòü ãðîìàäó â
Óêðà¿í³ ³ çà êîðäîíîì.
9. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü ï³äïðèºìö³â, ÿê³ øâèäêî
àäàïòóþòüñÿ â íîâèõ åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ.

1. Çíà÷íà ÷àñòêà íàñåëåííÿ ñòàðøîãî çà
ïðàöåçäàòíèé â³ê, ïðèðîäíå ñêîðî÷åííÿ
íàñåëåííÿ.
2. Âèñîêèé ð³âåíü áåçðîá³òòÿ.
3. Íèçüêèé ñåðåäí³é ð³âåíü îïëàòè ïðàö³.
4. Íèçüêèé ð³âåíü ³íîçåìíèõ òà âíóòð³øí³õ
³íâåñòèö³é.
5. Ìàëà ÷àñòêà ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ ó ñòðóê-
òóð³ åêîíîì³êè ãðîìàäè.
6. Íåíàëåæíà ÿê³ñòü, ïîäåêóäè – â³äñóò-
í³ñòü äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ ì³æ íàñåëåíè-
ìè ïóíêòàìè ãðîìàäè.
7. Ñëàáêà ³íôîðìàòèçàö³ÿ ñ³ë, ìàëî öåíòð³â
â³äêðèòîãî äîñòóïó äî ²íòåðíåòó.
8. Íèçüêèé ð³âåíü ãðîìàäñüêî¿ àêòèâíîñò³.
9. Â³äñóòí³ñòü ³íôðàñòðóêòóðè ï³äòðèìêè
á³çíåñó.
10. Âèñîêà ÷àñòêà ò³íüîâî¿ åêîíîì³êè.
11. Çíà÷íà çíîøåí³ñòü îñíîâíèõ âèðîáíè-
÷èõ ïîòóæíîñòåé, çàñòàð³ë³ î÷èñí³ ñïîðóäè
ó ì. Âîëî÷èñüê.
12. Ïîãàíå çàáåçïå÷åííÿ ïèòíîþ âîäîþ ó
äåÿêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ãðîìàäè.

Ìîæëèâîñò³ Çàãðîçè
1. Çðîñòàííÿ ïîïèòó íà ïðîäîâîëüñòâî íà ñâ³-
òîâîìó ðèíêó ñòèìóëþâàòèìå ðîçâèòîê ÀÏÊ.
2. Ðîçøèðåííÿ äåðæàâíîãî çàìîâëåííÿ íà
ïðîäóêö³þ ÂÏÊ òà, â³äïîâ³äíî, çðîñòàííÿ
ïîïèòó íà ïðîäóêö³þ ô³ë³¿ çàâîäó «Ìîòîð-Ñ²×».
3. Çðîñòàííÿ ñâ³òîâîãî ïîïèòó íà åêîëîã³÷-
íî ÷èñòó ïðîäóêö³þ ÀÏÊ.
4. Ïðîäîâæåííÿ ðåôîðì â Óêðà¿í³ ñïðèÿ-
òèìå ïîêðàùåííþ á³çíåñ-êë³ìàòó.
5. Çðîñòàííÿ ïîïóëÿðíîñò³ ñ³ëüñüêîãî,
çåëåíîãî, êóëüòóðíîãî, ñâ³òîãëÿäíîãî
òóðèçìó ñåðåä íàñåëåííÿ Óêðà¿íè òà
ªâðîïè.
6. Ïðîäîâæåííÿ ºâðî³íòåãðàö³éíèõ ïðîöå-
ñ³â ñïðèÿòèìå çðîñòàííþ çàö³êàâëåíîñò³
³íâåñòîð³â äî Óêðà¿íè.
7. Ïî÷àòîê ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³ ïðîåêò³â
ì³æíàðîäíî¿ òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ ï³ä-
òðèìóâàòèìóòü îá‘ºäíàí³ ãðîìàäè.
8. Áþäæåòíà ï³äòðèìêà îá‘ºäíàíèõ ãðîìàä.

1. Ïðîäîâæåííÿ àáî çàìîðîæåííÿ â³éñüêî-
âîãî êîíôë³êòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè.
2. Â³äïëèâ çà ìåæ³ ãðîìàäè êâàë³ô³êîâàíèõ
êàäð³â.
3. Êîðóïö³ÿ.
4. Çíèæåííÿ ð³âíÿ ´ðóíòîâèõ âîä ïðèçâî-
äèòü äî ïðîáëåì âîäîïîñòà÷àííÿ ó ñåëàõ
ãðîìàäè.
5. Ïåðåêëàäàííÿ íà ì³ñöåâå ñàìîâðÿäó-
âàííÿ äåðæàâíèõ ô³íàíñîâèõ çîáîâ‘ÿçàíü
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â.
6. Çãîðòàííÿ ðåôîðì.



ДОДАТОК 4

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ 

ГРОМАДИ

Шановний мешканцю об’єднаної ____________ територіальної гро-
мади. У рамках розробки Стратегії розвитку ________________ громади
на 2016-2018 роки Робоча група проводить це опитування для визначення
основних проблем, які, на Вашу думку, існують в громаді, та перспектив
розвитку громади на майбутнє. Ваша думка для нас є важливою та
обов’язково буде врахована при визначенні пріоритетних завдань та шля-
хів розвитку ______________ громади!

Заздалегідь дякуємо за присвячений Вами для всієї громади час!

1. Яким із нижче запропонованих тверджень Ви б охарактеризували
______________ громаду:

2. Чи маєте Ви тут власну нерухомість?

3. Як би Ви оцінили рівень нинішнього стану окремих показників
стану громади:
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1 Òóò êîìôîðòíî æèòè ìåí³

2 ß õî÷ó, ùîá òóò æèëè ìî¿ ä³òè

3 ß ïðîñòî çìóøåíèé òóò æèòè

4 Òóò º äå ³ ÿê ñåáå ðåàë³çóâàòè

5 Òóò íåìàº ïåðñïåêòèâ äëÿ ðîçâèòêó

6 ß òî÷íî âè¿äó çâ³äñè ïðè ïåðø³é ìîæëèâîñò³

7 ß ðåêîìåíäóþ ñâîþ ãðîìàäó äëÿ ïðîæèâàííÿ ñâî¿ì çíàéîìèì

Òàê Ïëàíóþ ïðèäáàòè Í³ Ïëàíóþ ïðîäàòè
1 2 3 4

Ïîêàçíèê
Îö³íêà

1 - Íåçàäîâ³ëüíî 3 - Çàäîâ³ëüíî 4 - Äîáðå 5 - Â³äì³ííî

ßê³ñòü êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã 1 3 4 5

Ñòàí äîð³ã 1 3 4 5

Ñòàí òðîòóàð³â 1 3 4 5



4. Що, на Вашу думку, заважає розвиткові громади (вибрати 3 основних)?
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Ïîêàçíèê
Îö³íêà

1 - Íåçàäîâ³ëüíî 3 - Çàäîâ³ëüíî 4 - Äîáðå 5 -Â³äì³ííî
Ð³âåíü çàäîâîëåííÿ
êóëüòóðíèõ ïîòðåá 1 3 4 5

Ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ 1 3 4 5
Ð³âåíü íàäàííÿ îñâ³ò-
í³õ ïîñëóã 1 3 4 5

Ðîáîòà äîøê³ëüíèõ
óñòàíîâ 1 3 4 5

Åêîëîã³÷íèé ñòàí 1 3 4 5
²íôðàñòðóêòóðà â³äïî-
÷èíêó òà äîçâ³ëëÿ 1 3 4 5

Áåçïåêà ìåøêàíö³â 1 3 4 5
Óìîâè äëÿ çàïî÷àòêó-
âàííÿ òà âåäåííÿ
âëàñíîãî á³çíåñó

1 3 4 5

Ìîæëèâîñò³ ïðàöåâ-
ëàøòóâàííÿ 1 3 4 5

¹ Êàòåãîð³ÿ
1 Íåäîñòàòíÿ ãðîìàäñüêà ³í³ö³àòèâí³ñòü òà àêòèâí³ñòü ìåøêàíö³â

2 Áåçðîá³òòÿ

3 Â³äñóòí³ñòü ìîæëèâîñò³ äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿, çàáåçïå÷åííÿ çì³ñòîâíîãî äîçâ³ëëÿ

4 Íåñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà

5 Çàñì³÷åí³ñòü äîâê³ëëÿ

6 Çàáðóäíåí³ñòü ïèòíî¿ âîäè

7 Íåäîñòàòíÿ ³íôîðìîâàí³ñòü ïðî ãðîìàäó çà ¿¿ ìåæàìè

8 Ïîøèðåííÿ çëî÷èííîñò³, àëêîãîë³çìó, íàðêîìàí³¿

9 Çíîøåí³ñòü ³íæåíåðíèõ ìåðåæ (âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ)

10 Íåäîñòàòíÿ ï³äïðèºìëèâ³ñòü ìåøêàíö³â ãðîìàäè

11 Â³äñóòí³ñòü çîâí³øí³õ ³íâåñòèö³é

12 Â³äñóòí³ñòü âíóòð³øí³õ ³íâåñòèö³é

13 Íèçüêà ÿê³ñòü (â³äñóòí³ñòü) äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ ì³æ íàñåëåíèìè ïóíêòà-
ìè â ãðîìàä³

14 Çíà÷íà ÷àñòêà íàñåëåííÿ ñòàðøîãî ïðàöåçäàòíîãî â³êó

15 Íèçüêà ÿê³ñòü äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè 

16 Íèçüêà ÿê³ñòü ñåðåäíüî¿ îñâ³òè

17 ²íøå – íå á³ëüøå îäí³º¿ ïîçèö³¿



5. В якій послідовності (перше, друге, третє і т.д.) Ви б розмістили нижче
представлені завдання, які необхідно здійснити для розвитку громади:

6. Чи вірите Ви у реалізацію завдань, вказаних в пункті 5?

якщо «так» – дайте відповідь на наступне запитання №7, якщо «ні» –
переходьте до запитання №8

7. Яким, на Вашу думку, є основний ресурс громади для подальшого
розвитку (лише одна відповідь)?
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Ðàíã Çàâäàííÿ
Çìåíøåííÿ ð³âíÿ áåçðîá³òòÿ
Ïîêðàùåííÿ âîäîïîñòà÷àííÿ
Ïîêðàùåííÿ âîäîâ³äâåäåííÿ
Ðåìîíò âóëèöü
Ðåìîíò äîð³ã ì³æ ïîñåëåííÿìè ãðîìàäè
Ðîçâèòîê ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó
Áëàãîóñòð³é íàñåëåíèõ ïóíêò³â ãðîìàäè
Ïîêðàùåííÿ îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ãðîìàäè
Ðîçâèòîê ñôåðè äîçâ³ëëÿ (â³äïî÷èíêó, ñïîðòó)
Ðîçâèòîê òóðèçìó
Âèêîðèñòàííÿ ì³ñöåâèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
Ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ
Ï³äòðèìêà êîîïåðàòèâíîãî ðóõó
Ï³äòðèìêà ôåðìåðñòâà
Ï³äòðèìêà àãðîõîëäèíã³â

Швидше так Швидше ні

¹ Ðåñóðñ
1 Âèã³äíå ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ
2 Õîðîøà äîñòóïí³ñòü äî îñíîâíèõ ì³ñò òà ðèíê³â
3 Êîðèñí³ êîïàëèíè íà òåðèòîð³¿ ãðîìàäè
4 Àêòèâí³ñòü/ï³äïðèºìëèâ³ñòü ìåøêàíö³â ãðîìàäè
5 Ì³ñöåâ³ ï³äïðèºìñòâà ³ ï³äïðèºìö³
6 ²íîçåìí³ ³íâåñòîðè
7 Â³ëüí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ó ãðîìàä³
8 Â³ëüí³ ïðîìèñëîâ³ ïðèì³ùåííÿ
9 Ö³êàâ³ òóðèñòè÷í³ îá‘ºêòè
10 Ïðèâàáëèâà ïðèðîäà
11 Ïðîãðåñèâíà òà ä³ºâà ì³ñöåâà âëàäà
12 Âàø âàð³àíò



8. Інформація про себе
Стать 1 – чол., 2 – жін.
9. Вік

10. Рід занять:

ДОДАТОК 5

ПРИКЛАД АНКЕТИ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

Шановний підприємцю! У рамках розробки Стратегії розвитку
_______________ громади на 2016-2018 роки Робоча група проводить це
опитування з метою оцінки підприємницького клімату в громаді, для
визначення основних проблем, які, на Вашу думку, існують в громаді, та
перспектив її розвитку на майбутнє. Ваша думка для нас є важливою та
обов’язково буде врахована при визначенні пріоритетних завдань та шля-
хів розвитку _______________! 

Заздалегідь дякуємо за Ваш час і рекомендації!

1. Коли було створене Ваше підприємство?

2. Основний власник Вашого підприємства?
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Äî 25 ðîê³â 25-40 40-50 50-60 Ïîíàä 60
1 2 3 4 5

Ï³äïðèºìåöü Íàéìàíèé
ïðàö³âíèê

Ñëóæáî-
âåöü Ñòóäåíò Êåð³âíèê Ïåíñ³îíåð Áåçðîá³òíèé

1 2 3 4 5 6 7

Ï³ñëÿ 2014 ðîêó 2010-2014 2005-2010 Äî 2005 ðîêó Äî 1990 ðîêó
1 2 3 4 5

Îñíîâíèé Âëàñíèê
Äåðæàâà 1

Ãðîìàäà 2

Ô³çè÷í³ îñîáè (â ò.÷. ÔÎÏ) 3

Óêðà¿íñüê³ þðèäè÷í³ îñîáè 4

²íîçåìí³ ñóá’ºêòè 5

Ñï³ëüíå ï³äïðèºìñòâî 6



3. Який характер має Ваш бізнес? Оберіть основні сфери діяльності
(не більше 3-х)

4. Зазначте відсоток загального обсягу збуту (товари і послуги) Вашого
підприємства, який припадає на покупців у таких зонах (сума відсотків
має дорівнювати 100%):

5. Які зміни у збуті Ви очікуєте в 2017 році?

6. Чи є у Вашому регіоні (відмітьте усі відповідні твердження):

106

Âèðîáíèöòâî ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿ 1

Âèðîáíèöòâî – ëåãêà ïðîìèñëîâ³ñòü 2

Âèðîáíèöòâî – õàð÷îâà ïðîìèñëîâ³ñòü 3

Âèðîáíèöòâî – ïåðåðîáêà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ 4

Áóä³âíèöòâî òà ðåìîíò áóä³âåëü ³ ñïîðóä 5

Îïòîâà òîðã³âëÿ ïðîìèñëîâîþ ïðîäóêö³ºþ 6

Îïòîâà òîðã³âëÿ õàð÷îâèìè ïðîäóêòàìè 7

Ðîçäð³áíà òîðã³âëÿ 8

Åëåêòðî-, âîäî-, òåïëîïîñòà÷àííÿ 9

Ïåðåâåçåííÿ 10

Ïîñòà÷àííÿ ³íòåðíåò ïîñëóã òà òåëåôîí³¿ 11

Þðèäè÷í³, êîíñóëüòàö³éí³ ïîñëóãè 12

²íø³ ïîñëóãè, ùî íå óâ³éøëè äî âèçíà÷åíèõ êàòåãîð³é 13

Ãåîãðàô³÷íà çîíà Çáóò
Ó ìåæàõ ðàéîíó

Ó ìåæàõ îáëàñò³

²íø³ îáëàñò³ Óêðà¿íè

Çà ìåæ³ Óêðà¿íè

Ðàçîì 100%

Áåç çì³í Çðîñòàííÿ Çìåíøåííÿ Ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³
1 2 3 4

1 Îñíîâí³ ïîñòà÷àëüíèêè ñèðîâèíè/êîìïëåêòóþ÷èõ äëÿ Âàøîãî ï³äïðèºìñòâà

2 Îñíîâí³ ³íâåñòîðè äëÿ Âàøîãî ï³äïðèºìñòâà

3 ²íø³ ï³äïðèºìñòâà ÷è ¿õ ãðóïè, ñïîð³äíåí³ çà ïðîô³ëåì âèðîáíèöòâà ç
Âàøèì ï³äïðèºìñòâîì

4 Îñíîâíèé ðèíîê – ïîêóïö³ ïðîäóêö³¿ Âàøîãî ï³äïðèºìñòâà

5 Ðîáî÷à ñèëà, íåîáõ³äíà Âàøîìó ï³äïðèºìñòâó



7. Скільки працівників з повним робочим днем, за Вашою оцінкою,
працювали чи працюватимуть на Вашому підприємстві в зазначені нижче
періоди?

8. Чи відчуваєте Ви нестачу спеціалістів певних специфічних профе-
сій, навичок персоналу, які є важливими для майбутнього розвитку
Вашого підприємства?

Якщо «так» або «очікуємо», зазначте, яких:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

9. Ви плануєте інвестувати у збільшення виробництва продукції
(послуг) у громаді?

10. Чи плануєте Ви розширення виробництва зі створенням додатко-
вих потужностей в інших адміністративно-територіальних одиницях
району (населених пунктах громади)?

11. Ви плануєте (негайно або в майбутньому) перенести всю чи час-
тину своєї діяльності до іншої громади?
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Ïåð³îä ×èñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â
Ïîòî÷íèé ð³ê (2016):

Ìèíóëèé ð³ê (2015):

Ï’ÿòü ðîê³â òîìó (2010):

Íàñòóïíèé ð³ê (2017):

Òàê Çàðàç í³, àëå î÷³êóºìî 
ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó Í³

1 Òàê, ó ïîòî÷íîìó ðîö³

2 Òàê, ó 2017 ðîö³

3 Ìîæëèâî ó ìàéáóòíüîìó

4 Íå ïëàíóºìî íîâèõ ³íâåñòèö³é

Òàê, ó ðàéîí³ 1. Íàçâà ãðîìàäè

Òàê, ó ïîñåëåííÿõ ãðîìàäè 2. Íàçâà ïîñåëåííÿ

Í³ 3.

Ìîæëèâî ó ìàéáóòíüîìó 4.

Òàê Í³



108

Якщо так, то що є основною причиною переносу діяльності? (назвіть
не більше 3-х)

12. В якій послідовності (перше, друге, третє і т.д.) Ви б розмістили
нижче представлені завдання, які необхідно здійснити для розвитку громади?

13. Чи вірите Ви у реалізацію завдань, вказаних в пункті 12?

1 Çì³íà ðèíêîâî¿ êîí’þíêòóðè

2 Íåìàº ìîæëèâîñò³ ðîçøèðèòè âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ

3 Â³äñóòí³ñòü çåìë³ äëÿ ðîçøèðåííÿ

4 Íàäì³ðíèé ïîäàòîê íà çåìëþ òà íåðóõîìå ìàéíî

5 Íàäì³ðíà âàðò³ñòü îðåíäè êîìóíàëüíîãî ìàéíà/çåìë³

6 Â³äñóòí³ñòü ïîòóæíîñò³ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ

7 Â³äñóòí³ñòü î÷èñíèõ ñïîðóä ³ ìîæëèâîñò³ ¿õ îáëàøòóâàííÿ

8 Ãðîìàäñüêèé îï³ð ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà

9 Íàäì³ðíèé òèñê íà ï³äïðèºìñòâî ç áîêó êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â

10 Ïîãàíà òðàíñïîðòíà äîñòóïí³ñòü äî îñíîâíèõ ðèíê³â/ñïîæèâà÷³â

11 Â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ êâàë³ô³êîâàíèõ ïðàö³âíèê³â

Ðàíã Çàâäàííÿ
Çìåíøåííÿ ð³âíÿ áåçðîá³òòÿ
Ïîêðàùåííÿ âîäîïîñòà÷àííÿ
Ïîêðàùåííÿ âîäîâ³äâåäåííÿ
Ðåìîíò âóëèöü
Ðåìîíò äîð³ã ì³æ ïîñåëåííÿìè ãðîìàäè
Ðîçâèòîê ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó
Áëàãîóñòð³é íàñåëåíèõ ïóíêò³â ãðîìàäè
Ïîêðàùåííÿ îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ãðîìàäè
Ðîçâèòîê ñôåðè äîçâ³ëëÿ (â³äïî÷èíêó, ñïîðòó)
Ðîçâèòîê òóðèçìó
Âèêîðèñòàííÿ ì³ñöåâèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
Ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ
Ï³äòðèìêà êîîïåðàòèâíîãî ðóõó
Ï³äòðèìêà ôåðìåðñòâà
Ï³äòðèìêà àãðîõîëäèíã³â

Øâèäøå òàê Øâèäøå í³



14. Які види економічної діяльності, на Вашу думку, є пріоритетними
для майбутнього розвитку громади? Оберіть не більше трьох варіантів.

15. Оцініть рівень співпраці Вашого підприємства із зазначеними
організаціями
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1 Õàð÷îâà ïðîìèñëîâ³ñòü

2 Ìàøèíîáóäóâàííÿ

3 Ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî/ðîñëèííèöòâî

4 Ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî/òâàðèííèöòâî

5 Ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî/ÿã³äíèöòâî

6 Ïåðåðîáêà ñ/ãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿

7 Ëîã³ñòèêà

8 Ëåãêà ïðîìèñëîâ³ñòü

9 Òóðèñòè÷í³ ïîñëóãè

10 Âèðîáíèöòâî áóäìàòåð³àë³â

11 Êîíñóëüòàö³éí³ òà ³íø³ ³íòåëåêòóàëüí³ ïîñëóãè

12 ²íøå – íàçâ³òü ñâ³é âàð³àíò

²íñòèòóö³ÿ

Çàäîâ³ëü-
íà ñï³â-
ïðàöÿ

(5)

×àñòêîâî
çàäîâ³ëüíà
ñï³âïðàöÿ

(3)

Íåçàäî-
â³ëüíà

ñï³âïðàöÿ
(1)

Íåìàº
ïîòðåáè ó
êîíòàêòàõ

(0)
1. Ãîëîâà ãðîìàäè 5 3 1 0
2. Çàñòóïíèêè ãîëîâè ãðîìàäè 5 3 1 0
3. Ñåëèùíà ðàäà, ïîñò³éí³
êîì³ñ³¿ ðàäè, äåïóòàòè ðàäè 5 3 1 0

4. Óïðàâë³ííÿ/â³ää³ëè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó
ì³ñüêî¿/ñåëèùíî¿ ðàäè.

5 3 1 0

5. Óïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿ 5 3 1 0
6. Ðàéîíí³ îðãàíè âëàäè 5 3 1 0
7. Öåíòð çàéíÿòîñò³ 5 3 1 0
8. Ïîäàòêîâèé îðãàí 5 3 1 0
9. Îðãàí ðåºñòðàö³¿ á³çíåñó 5 3 1 0
10. Ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íà
ñòàíö³ÿ 5 3 1 0

11. Ïîæåæíà îõîðîíà 5 3 1 0
12. Â³ää³ë çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â 5 3 1 0
13. Ìèòíèöÿ 5 3 1 0



16. Як би Ви оцінили діяльність органів місцевого самоврядування з роз-
витку громади за 5-ти бальною системою? (5 – найвища оцінка, 1 – найнижча)

17. Яка Ваша загальна думка про Вашу громаду як місце для ведення
бізнесу за 5-ти бальною системою? (5 – найвища оцінка, 1 – найнижча)

18. Яка, на Ваш погляд, величина тіньового бізнесу у громаді, у від-
сотках? ________ %

19. Назва компанії (необов’язково заповнювати):
_________________________________________________________
20. Завершальні коментарі або пропозиції (необов’язково заповнювати):
_________________________________________________________
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Ãîëîâà ãðîìàäè

Ðàäà ãðîìàäè

Âèêîíêîì

5 4 3 2 1
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Ñòðàòåã³÷í³
ö³ë³

Îïåðàö³éí³ 
ö³ë³ Çàâäàííÿ

1. Ï³äâèùåííÿ
åêîíîì³÷íî¿
ñïðîìîæíîñò³
ãðîìàäè

1.1. Ïîêðàùåííÿ
ìîæëèâîñòåé
ðîçâèòêó ìàëîãî
á³çíåñó òà çàëó-
÷åííÿ ³íâåñòèö³é

1.1.1. Ï³äãîòîâêà îá‘ºêò³â äëÿ çàëó÷åííÿ
³íâåñòèö³é

1.1.2. Óäîñêîíàëåííÿ ïðîöåäóð çàëó÷åííÿ
³íâåñòèö³é

1.1.3. Ïîïóëÿðèçàö³ÿ ³íâåñòèö³éíèõ ìîæëè-
âîñòåé ãðîìàäè

1.1.4. Ïîêðàùåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè ï³äòðèìêè
á³çíåñó

1.1.5. Ðîçâèòîê êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ
ãðîìàäè

1.2. Ðîçâèòîê
òóðèçìó

1.2.1. Ñòâîðåííÿ íîâèõ òóðèñòè÷íèõ ïðîäóêò³â

1.2.2. Ïîïóëÿðèçàö³ÿ òóðèñòè÷íèõ ìîæëè-
âîñòåé

2. Ðîçâèòîê
ñ³ëüñüêèõ
òåðèòîð³é

2.1. Ï³äâèùåííÿ
äîõîä³â ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèõ
âèðîáíèê³â

2.1.1. Äèâåðñèô³êàö³ÿ äð³áíîòîâàðíîãî ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, ó ò.÷. ó
äîìîãîñïîäàðñòâàõ

2.1.2. Ï³äòðèìêà ðîçâèòêó ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêî¿ êîîïåðàö³¿

2.2. Ðîçâèòîê
³íôðàñòðóêòóðè
ñ³ëüñüêèõ òåðèòî-
ð³é

2.2.1. Ïîêðàùåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè âîäîçà-
áåçïå÷åííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ ñ³ëüñüêèõ
òåðèòîð³é

2.2.2. Ïîêðàùåííÿ òðàíñïîðòíî¿ äîñòóïíîñò³
äëÿ ðîçáëîêóâàííÿ åêîíîì³÷íîãî àáî ñîö³-
àëüíîãî ðîçâèòêó ñ³ë

2.2.3. Ïîêðàùåííÿ óïðàâë³ííÿ òâåðäèìè
ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè

2.3. Ï³äâèùåííÿ
ÿêîñò³ æèòòÿ 
ó ñ³ëüñüêèõ òåðè-
òîð³ÿõ

2.3.1. Îïòèì³çàö³ÿ ìåðåæ³ îñâ³òí³õ çàêëàä³â

2.3.2. Ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïîñëóã çàêëàä³â
îõîðîíè çäîðîâ‘ÿ

2.3.3. Ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïîñëóã çàêëàä³â
êóëüòóðè

2.3.4. Ï³äâèùåííÿ ïî³íôîðìîâàíîñò³ òà
ñàìîîðãàí³çàö³¿ ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ
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ДОДАТОК 8

ПРИКЛАД БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ОПЕРАТИВНИХ ЦІЛЕЙ

ЗА ВИЗНАЧЕНИМИ КРИТЕРІЯМИ
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1
Ðîçðîáêà ñèñòåìè ñïðèÿííÿ
ðîçâèòêó ìàëîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà

2.58 5.16 2.26 2.32 1.68 2.42 16.42

2
Ïðîâåäåííÿ àêòèâíîãî ìàð-
êåòèíãó òà ôîðìóâàííÿ ³ì³-
äæó òåðèòîð³¿

2.77 4.07 2.1 2.63 1.83 2.67 16.07

3
Ñòâîðåííÿ ñèñòåìè êîíñóëüòà-
òèâíî-³íôîðìàö³éíî¿ äîïîìî-
ãè ñóá’ºêòàì ï³äïðèºìíèöòâà

2.84 4.74 2.37 1.84 1.42 2.63 15.84

4 Ïîêðàùåííÿ ³íâåñòèö³éíî¿
ïðèâàáëèâîñò³ òåðèòîð³¿

2.47 3.79 2.21 2.57 1.74 2.37 15.15

5 Ñòâîðåííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî êëàñòåðó 

3.00 3.68 2.00 2.11 1.63 2.63 15.05

6
Ìîäåðí³çàö³ÿ ³íæåíåðíèõ
ìåðåæ æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà

2.79 3.79 2.05 2.37 1.63 2.37 15.00

7
Âäîñêîíàëåííÿ â³äíîñèí ì³æ
íàäàâà÷àìè òà ñïîæèâà÷àìè
æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

2.37 4.00 2.21 2.11 1.79 2.42 14.89

8 Ðåêîíñòðóêö³ÿ äîðîæíüî-
ìîñòîâîãî ãîñïîäàðñòâà

2.68 4.05 2.32 1.95 1.47 2.32 14.79

9

Ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ïðîôï³ä-
ãîòîâêè òà ïðîôîð³ºíòàö³¿
íåçàéíÿòîãî íàñåëåííÿ ç
óðàõóâàííÿì ïîòðåá ðèíêó

2.63 3.79 2.05 2.32 1.53 2.42 14.74

10 Âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ
òåõíîëîã³é

2.37 3.32 2.00 2.37 2.05 2.42 14.53

11
Çàëó÷åííÿ ïðèâàòíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ äî íàäàííÿ æèòëîâî-
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

2.37 3.32 1.74 1.68 1.00 2.16 12.26
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Âàø³ êîíòàêòè:
Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³:
Òåëåôîí (ìîá³ëüíèé):

Åëåêòðîííà àäðåñà:
Çàâäàííÿ Ñòðàòåã³¿,
ÿêîìó â³äïîâ³äàº ïðîåêò:

Âêàæ³òü çàâäàííÿ ç³ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó Âîëî÷èñüêî¿
îáëàñò³, ÿêîãî ñòîñóºòüñÿ Âàøà ³äåÿ.

Íàçâà ïðîåêòó:
Íàçâà ïðîåêòó ïîâèííà â³äîáðàæàòè éîãî çì³ñò,
âèêîðèñòîâóþ÷è íàñò³ëüêè ìàëî ñë³â, íàñê³ëüêè öå
ìîæëèâî.

Ö³ë³ ïðîåêòó: Çàçíà÷òå îäíó àáî ê³ëüêà ö³ëåé, ÿê³ áóäóòü äîñÿã-
íóò³ âíàñë³äîê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó.

Òåðèòîð³ÿ, íà ÿêó ïðîåêò
ìàòèìå âïëèâ:

Çàçíà÷òå, â ÿêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ãðîìàäè ìàº
çä³éñíþâàòèñü ïðîåêò.

Îð³ºíòîâíà ê³ëüê³ñòü
îòðèìóâà÷³â âèãîä

Çàçíà÷òå, ÿêà ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ³ ÿêèõ ñîö³àëüíèõ
ãðóï áóäå îòðèìóâà÷åì âèãîä â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó.

Ñòèñëèé îïèñ ïðîåêòó:
Ìàêñèìàëüíî ñòèñëèé îïèñ (íå á³ëüøå 200 ñë³â)
ïðîáëåìè ³ çì³í, ÿêèõ áóäå äîñÿãíóòî âíàñë³äîê
ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó.

Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè:

Âèêëþ÷íî êëþ÷îâ³ î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè ïîâèíí³
áóòè çàçíà÷åí³ òóò ó íàñòóïí³é ôîðì³ «çàâåðøåíî»,
«ñòâîðåíî», «ï³äãîòîâëåíî», «íàâ÷åíî» ³ ò.ä.
Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè ìàþòü ÷³òêî âåñòè äî äîñÿã-
íåííÿ çàâäàíü, íà ÿê³ ñïðÿìîâàíèé ïðîåêò.

Êëþ÷îâ³ çàõîäè ïðîåêòó:

Çàçíà÷òå ëèøå êëþ÷îâ³ ãðóïè çàõîä³â ó ôîðì³
«ñòâîðåííÿ…», «ï³äãîòîâêà…», «îðãàí³çàö³ÿ…» ³ ò.ä.
Çàõîäè ïîâèíí³ âåñòè äî äîñÿãíåííÿ çàçíà÷åíèõ
î÷³êóâàíèõ ðåçóëüòàò³â.

Ïåð³îä çä³éñíåííÿ: 2016 – 2020 ðîêè:

Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü 
ïðîåêòó, òèñ. ãðí.

2016 2017 2018 2019 2020 Ðàçîì

Äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ:
Êëþ÷îâ³ ïîòåíö³éí³ ó÷àñ-
íèêè ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó:
²íøå:
²íøå:



ДОДАТОК 10

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ІДЕЙ ПРОЕКТІВ

до Стратегії розвитку Волочиської об’єднаної громади

на період 2016 – 2020 роки

Волочиська міська рада за сприяння громадської організації «Інститут
громадянського суспільства» розробляє Стратегію розвитку Волочиської
об’єднаної громади на період до 2020 року (далі – Стратегія).

Найважливішим етапом розробки Стратегії є пропозиції з боку пред-
ставників громади (юридичних та фізичних осіб) щодо ідей проектів, які
дозволять сформувати операційну частину Стратегії. Ідеї проектів буде
відібрано, проаналізовано та пріоритезовано робочою групою з розробки
Стратегії. За результатами цієї роботи будуть визначені джерела фінансу-
вання найважливіших для громади проектів.

Запрошуємо усіх зацікавлених у розвитку Волочиської громади пред-
ставників місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади,
громадські організації, установи та організації усіх форм власності запропо-
нувати ідею (ї) проекту (ів), які дозволять реалізувати завдання Стратегії.

Ідеї проектів обов’язково повинні відповідати таким критеріям:
1. Проектні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної

вигоди. Отримувачем вигод від реалізації проекту не може бути окрема
фізична або юридична особа.

2. Термін реалізації проекту – не більше як 5 років (2016 – 2020 роки).
3. Подібний проект ще не реалізовувався на відповідній території.
4. Існує людська та технічна спроможність для реалізації проекту.
5. Проектна ідея має бути представлена у формі, що додається (додаток 9).
6. Проектна ідея стосується одного завдання із Стратегії розвитку

Волочиської громади. (Ознайомтеся з переліком завдань Стратегії у
додатку 1 до цього оголошення).

7. Проектна ідея має бути надіслана не пізніше 31 травня 2016 року,
до 16.00.

Заповнені форми надсилайте на e-mail: ___________ з поміткою «До
Стратегії».

Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся, будь ласка, до _________
(посада)__________________, тел. ______________.

Дивіться приклад заповненої форми проектної ідеї наприкінці доку-
мента в додатку.
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ДОДАТОК 11

ШАБЛОН МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

РОЗВИТКУ ОТГ
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Ñòðàòåã³÷íà
ö³ëü Îïåðàòèâíà ö³ëü Ïîêàçíèêè ìîí³òîðèíãó

1. Ï³äâèùåííÿ
ð³âíÿ çíàíü ìåø-
êàíö³â ðåã³îíó òà
¿õíüî¿ çäàòíîñò³
àäàïòóâàòèñÿ äî
ñîö³àëüíèõ òà åêî-
íîì³÷íèõ çì³í ç
ïîãëÿäó ñóñï³ëüíî¿
é ãðîìàäñüêî¿
áåçïåêè

1.1. Ïîë³ïøåííÿ
ÿêîñò³ é äîñòóï-
íîñò³ îñâ³òè òà
ïðèñòîñóâàííÿ
ñèñòåìè îñâ³òè äî
íèí³øí³õ ³ ïðîãíî-
çîâàíèõ ïîòðåá
ðèíêó ïðàö³

×èñåëüí³ñòü ñòóäåíò³â óí³âåðñèòåò³â/
êîëåäæ³â íà 1000 ìåøêàíö³â.
×èñåëüí³ñòü ñòóäåíò³â óí³âåðñèòåò³â/
êîëåäæ³â íà îäíîãî âèêëàäà÷à.
×èñåëüí³ñòü îñ³á, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ â àñï³-
ðàíòóð³ òà äîêòîðàíòóð³. ×èñåëüí³ñòü
ó÷í³â íà îäíîãî â÷èòåëÿ. ×èñåëüí³ñòü
ó÷í³â íà îäíó øêîëó. Îñâ³òí³é ð³âåíü
íàñåëåííÿ ó â³êîâ³é ãðóï³ 15 ðîê³â ³ á³ëü-
øå. Âèòðàòè ç áþäæåò³â îðãàí³â ì³ñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íà îñâ³òó òà âèõîâàí-
íÿ â ðîçðàõóíêó íà îäíîãî ìåøêàíöÿ.
Ð³âåíü çàðåºñòðîâàíîãî áåçðîá³òòÿ.
×àñòêà çàðåºñòðîâàíèõ áåçðîá³òíèõ
â³êîì äî 25 ðîê³â ó % äî çàãàëüíî¿
÷èñåëüíîñò³ áåçðîá³òíèõ, çîêðåìà é
æ³íîê. ×èñåëüí³ñòü áåçðîá³òíèõ ç óðàõó-
âàííÿì ð³âíÿ îñâ³òè. Ð³âåíü áåçðîá³òòÿ çà
äàíèìè îáñòåæåííÿ çàéíÿòîñò³ ïðàöåç-
äàòíîãî íàñåëåííÿ, çîêðåìà é æ³íîê.
Ð³âåíü áåçðîá³òòÿ ç óðàõóâàííÿì â³êó.
Ð³âåíü áåçðîá³òòÿ ç óðàõóâàííÿì ãåíäåð-
íî¿ íàëåæíîñò³. Çàãàëüíà ÷èñåëüí³ñòü
çàéíÿòèõ (ïîïåðåäí³é ð³ê = 100 %), çîê-
ðåìà, ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³. Ñóêóïíèé
äîõ³ä, ùî ëèøàºòüñÿ â ðîçïîðÿäæåíí³
äîìîãîñïîäàðñòâ (ó ïîòî÷íèõ ö³íàõ) íà
îäíîãî ìåøêàíöÿ. Ñòðóêòóðà çàéíÿòîñò³ 
ç ðîçáèâêîþ çà ñåêòîðàìè åêîíîì³êè.

1.2. Ðîçøèðåííÿ
ìàñøòàá³â òà ñïåê-
òðà ïîñëóã ç ï³ä-
âèùåííÿ ïðîôå-
ñ³éíî¿ êâàë³ô³êàö³¿
òà áåçïåðåðâíîãî
íàâ÷àííÿ

Â³äíîøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ ëþäåé ó â³êîâ³é
ãðóï³ 25 – 60 ðîê³â äî çàãàëüíî¿
÷èñåëüíîñò³ äàíî¿ â³êîâî¿ ãðóïè, ÿê³ çà
äàíèìè ñëóæá çàéíÿòîñò³ ñêîðèñòàëèñÿ
âèãîäàìè â³ä: ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ,
ïðîôåñ³éíîãî êîíñóëüòóâàííÿ.
×èñåëüí³ñòü òðèâàëèõ áåçðîá³òíèõ ó %
â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ áåçðîá³òíèõ, çîê-
ðåìà é æ³íîê.



* Показники моніторингу реалізації стратегії добираються так, щоб була
можливість визначити поступ у досягненні оперативних цілей, що відповідають
конкретній стратегічній цілі.

ДОДАТОК 12

ПРИКЛАД МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ 

СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

*Ступінь виконання проекту визначатиметься на підставі зваження та визна-
чення впливу завдання на виконання проекту загалом у %.
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Ñòðàòåã³÷íà ö³ëü Îïåðàòèâíà ö³ëü Ïîêàçíèêè ìîí³òîðèíãó

1.3. Ï³äâèùåííÿ
ð³âíÿ ó÷àñò³ ìåø-
êàíö³â ó êóëüòóðíèõ
çàõîäàõ òà çì³öíåí-
íÿ ìèñòåöüêèõ
çàêëàä³â

×èñåëüí³ñòü âèïóñêíèê³â øê³ë ìèñòåöòâ.
×èñåëüí³ñòü â³äâ³äóâà÷³â ìóçå¿â ³ âèñòà-
âîê. ×èñåëüí³ñòü âèñòàâ òà êîíöåðò³â íà
ð³ê. ×èñåëüí³ñòü ãëÿäà÷³â òà ñëóõà÷³â ó
òåàòðàõ òà ìóçè÷íèõ çàêëàäàõ. Ê³ëüê³ñòü
êóëüòóðíèõ öåíòð³â íà 1000 ìåøêàíö³â.
Âèòðàòè ç áþäæåò³â îðãàí³â ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ íà êóëüòóðó òà çàõèñò
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â ðîçðàõóíêó íà
îäíîãî ìåøêàíöÿ.

1. 4. Ïðîïàãóâàííÿ
àêòèâíîãî ñïîñîáó
æèòòÿ â ñóñï³ëüñòâ³

×èñåëüí³ñòü ëþäåé, ÿê³ â³äâ³äóþòü ñïîð-
òèâí³ êëóáè. Ê³ëüê³ñòü ðåêðåàö³éíèõ öåí-
òð³â íà 1000 ìåøêàíö³â. Ïëîùà çåëåíèõ
íàñàäæåíü ó ì³ñòàõ. ×àñòêà çàõâîðþâàíü,
ïîâ’ÿçàíèõ ç ñîö³àëüíèìè ïðîáëåìàìè.
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ДОДАТОК 13

ІНДИКАТОРИ МОНІТОРИНГУ ДОСЯГНЕННЯ 

СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ

(на прикладі міста Дніпропетровська)
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À. ÒÅÐÈÒÎÐ²ß Â²ËÜÍÎÃÎ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÒÂÀ

²íäèêàòîð ïðîñóâàííÿ çà Ñòðàòåã³÷íèì
íàïðÿìêîì ðîçâèòêó ì³ñòà

Ê³ëüê³ñòü ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ ó ðîçðàõóíêó 
íà 10 òèñ. îñ³á íàÿâíîãî íàñåëåííÿ.

Ê³ëüê³ñòü íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü â óñ³õ ñôåðàõ
ä³ÿëüíîñò³ ùîðîêó. Âñüîãî çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ.

Ñòðàòåã³÷íà ö³ëü À.1.
Íàéêðàù³ óìîâè äëÿ á³çíåñó

²íäèêàòîð åôåêòèâíîñò³ äîñÿãíåííÿ ö³ë³

Â³äñîòîê ï³äïðèºìö³â ì³ñòà, ÿê³ çàäîâîëåí³
ìåòîäàìè âçàºìîä³¿ ç âëàäîþ â³ä çàãàëüíî¿
ê³ëüêîñò³ ï³äïðèºìö³â.

Îïåðàòèâíà ö³ëü/ïðîåêò ²íäèêàòîð åôåêòèâíîñò³ äîñÿãíåííÿ ö³ë³

À.1.1. Äîñòóïí³, àäåêâàòí³ òà îïå-
ðàòèâí³ äîçâ³ëüí³ ïðîöåäóðè.

Ð³âåíü âïðîâàäæåííÿ åëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòîîá³ãó (â³ä 100%).

À.1.2. Ðåñóðñíà ï³äòðèìêà ì³ñöå-
âîãî á³çíåñó.

Ê³ëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â ïîñëóãàìè âèçíà÷åíî-
ãî êîëà ³íñòèòóö³é ï³äòðèìêè á³çíåñó.

À.1.3. Ïðîãðàìè ï³äòðèìêè ì³ñ-
öåâîãî âèðîáíèêà.

Òåìïè ðîñòó/ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ ÑÏÄ
ô³çè÷íèõ îñ³á.



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«Стратегічне планування розвитку

об’єднаних територіальних громад»

Навчальний курс враховує трансформаційні процеси в Україні та
особливості стратегічного планування розвитку об’єднаних територіаль-
них громад. Він є практико орієнтованим, тому слухачі матимуть можли-
вість перевірити набуті знання у процесі підготовки та реалізації страте-
гічних планів розвитку громад.

Мета дисципліни:
 сформувати у слухачів розуміння базових засад нової державної полі-

тики регіонального розвитку в Україні в контексті євроінтеграції:
можливості для ОТГ;

 надати слухачам теоретичні знання про систему планування та про-
грамування соціально-економічного розвитку територіальних громад;

 ознайомити слухачів з базовими поняттями та інструментарієм стра-
тегічного планування;

 розкрити методичні підходи до формування стратегій розвитку
об’єднаних територіальних громад;

 сформувати у слухачів вміння щодо організації процесу реалізації
стратегічних планів на різних рівнях;

 сформувати у слухачів систематизовані знання про просторове пла-
нування розвитку території, діяльність посадових осіб і органів міс-
цевого самоврядування та місцевої виконавчої влади, їх повнова-
ження та завдання з питань планування розвитку регіону;

 формування вмінь та навичок практичного використання законо-
давчих актів, форм та методів планування розвитку території для
аналізу та вирішення місцевих проблем.

Результати навчання, отримані компетенції
Після вивчення дисципліни слухачі повинні вміти:
знати:
 нормативно-правові засади планування розвитку громад, в тому

числі із залученням громад;
 роль стратегії у системі планувальних документів територіального

розвитку, її взаємозв’язок з просторовим плануванням;
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підходи до вертикальної та горизонтальної координації планувальних
документів

 базові поняття стратегічного планування та методичні підходи до
формування місцевих стратегій розвитку;

вміти:
 створювати робочі групи та інші структури для координації діяль-

ності з підготовки стратегічного плану;
 ідентифікувати та аналізувати різні групи зацікавлених сторін

(стейкхолдерів);
 розробляти комунікативні стратегії залучення громади;
 застосовувати конкретні методики оцінки поточної ситуації, в тому

числі інструменти аналізу SWOT та TOWS;
 розробляти бачення розвитку території із залученням громадськості;
 визначати стратегічні пріоритети, оперативні цілі та завдання;
 розробляти плани впровадження стратегій розвитку ОТГ на основі

проектування;
 розробляти систему моніторингу реалізації стратегій.

Методи викладання (стратегія навчання та вивчення)
Досягнення навчальних цілей здійснюється шляхом:
 проведення лекційних занять;
 самостійного навчання слухачів на основі розробленого для курсу

комплексу навчально-методичних матеріалів та використання сучас-
них інформаційних, телекомунікаційних і управлінських технологій;

 участі слухачів у семінарських і практичних заняттях, побудованих
на застосуванні інтерактивних методик та спрямованих на набуття
знань і вмінь слухачів з теорії та практики регіонального управління
та місцевого самоврядування, активізацію їх розумової діяльності,
розвитку критичного мислення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
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². Ñòðàòåã³ÿ â ñèñòåì³
ïëàíóâàííÿ ì³ñöåâîãî
ðîçâèòêó. Îðãàí³çàö³ÿ
ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíó-
âàííÿ.

1. Ñòðàòåã³÷íå ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó ãðîìàäè â êîíòåêñò³
çì³íè ï³äõîä³â äî ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó â ªâðîï³ òà
Óêðà¿í³.
2. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ çàñàäè çä³éñíåííÿ ñòðàòåã³÷íîãî
ïëàíóâàííÿ
3.Ñóòí³ñòü ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ òà éîãî ì³ñöå 
â çàãàëüí³é ñèñòåì³ ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³àëüíîãî ðîç-
âèòêó. Îñîáëèâîñò³ ðîçðîáêè ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ÎÒÃ.
4. Îñíîâí³ åòàïè ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ.
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5. Ï³äãîòîâ÷èé åòàï ðîçðîáêè ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ÎÒÃ 
íà çàñàäàõ øèðîêî¿ ó÷àñò³. Àíàë³ç çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í.
6. Ôîðìè òà ìåòîäè çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³.
7. Ðîáî÷à ãðóïà ç ðîçðîáêè ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ÎÒÃ:
ïðèíöèïè ôîðìóâàííÿ, ôóíêö³¿, îðãàí³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïðàêòè÷íå çàâäàííÿ:
Àíàë³ç çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó êîíêðåòíî¿
ÎÒÃ. Ñòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ï³äãîòîâêè ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó
ÎÒÃ. Ðîçðîáêà êîìóí³êàòèâíî¿ ñòðàòåã³¿ çàëó÷åííÿ ãðîìàäè.

²². Àíàë³ç ñåðåäîâèùà
òà ôàêòîð³â ðîçâèòêó
ÎÒÃ

1. Ðåñóðñíèé ïîòåíö³àë òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.
2. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé àíàë³ç ãðîìàäè. Ïåðâèíí³ 
òà âòîðèíí³ äàí³.
3. Ïð³îðèòåçàö³ÿ ïðîáëåì îá‘ºäíàíî¿ ãðîìàäè.
Àíêåòóâàííÿ ãðîìàäè.
4. SWOT- àíàë³ç.
5. ÀÂÑ – àíàë³ç.
6. Îñíîâè êëàñòåðíîãî àíàë³çó.
Ïðàêòè÷íå çàâäàííÿ:
1. Ï³äãîòîâêà ïðîô³ëþ ãðîìàäè íà îñíîâ³ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó.
2. SWOT- àíàë³ç ðîçâèòêó ÎÒÃ.
3. Âèçíà÷åííÿ òà ðàíæóâàííÿ ïðîáëåì îá‘ºäíàíî¿ ãðîìàäè.

²²². Ôîðìóâàííÿ ñèñòå-
ìè ö³ëåé ñòðàòåã³¿
ðîçâèòêó òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè

1. Ñòðàòåã³÷íå áà÷åííÿ ðîçâèòêó ÎÒÃ: ñóòí³ñòü, ï³äõîäè
äî ôîðìóâàííÿ.
2. Ñòðàòåã³÷í³ ö³ë³ òà ïð³îðèòåòè.
3. Îïåðàòèâí³ ö³ë³. Ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé àíàë³ç.
SÌÀRT- âèìîãè.
Ïðàêòè÷íå çàâäàííÿ:
1. Ðîçðîáêà áàçîâèõ âàð³àíò³â Ñòðàòåã³÷íîãî áà÷åííÿ
ðîçâèòêó ãðîìàäè.
2. Îá´ðóíòóâàííÿ ïð³îðèòåò³â ðîçâèòêó ÎÒÃ íà îñíîâ³
ñöåíàðíîãî ï³äõîäó.
3. Âèçíà÷åííÿ îïåðàòèâíèõ ö³ëåé ðîçâèòêó îá‘ºäíàíî¿
ãðîìàäè.

²V. Ðîçðîáêà îïåðàö³é-
íèõ ïëàí³â ðåàë³çàö³¿
Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ÎÒÃ

1. Ïðîåêòíà îñíîâà ðîçðîáêè îïåðàö³éíèõ ïëàí³â.
2. Îðãàí³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ç³ çáîðó ïðîåêò³â.
3. Îñîáëèâîñò³ ï³äãîòîâêè ö³ëåé òà çàâäàíü ïðîåêò³â ó
êîíòåêñò³ ñòàëîãî ðîçâèòêó.
4. Ï³äõîäè äî êîìïîíîâêè îïåðàö³éíèõ ïëàí³â.
5. Äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â.
Ïðàêòè÷íå çàâäàííÿ:
1. Ðîçðîáêà òåõí³÷íîãî çàâäàííÿ íà ïðîåêò ì³ñöåâîãî
ðîçâèòêó äî Ïëàíó ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿.
2. Âèçíà÷åííÿ êðèòåð³¿â â³äáîðó ïðîåêò³â.
3. Ôîðìóâàííÿ îïåðàö³éíèõ ïëàí³â ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿
ðîçâèòêó ÎÒÃ íà îñíîâ³ â³ä³áðàíèõ ïðîåêò³â.
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V. Ìîí³òîðèíã ðåàë³-
çàö³¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèò-
êó ÎÒÃ

1. Îðãàí³çàö³ÿ ìîí³òîðèíãó òà éîãî ñêëàäîâ³.
2. ²íäèêàòîðè ìîí³òîðèíãó: êëàñèô³êàö³ÿ, âèìîãè.
²íäåêñè ðîçâèòêó.
3. Äæåðåëà ³íôîðìàö³¿.
Ïðàêòè÷íå çàâäàííÿ:
1. Ðîçðîáêà ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿.
2. Âèçíà÷åííÿ ³íäèêàòîð³â ìîí³òîðèíãó äëÿ ð³çíèõ ð³â-
í³â ñèñòåìè ö³ëåé.
3. Ï³äãîòîâêà òàáëèö³ ³íäèêàòîð³â äëÿ ïîäàëüøîãî
ìîí³òîðèíãó.
4. Ï³äãîòîâêà ïðîåêòó ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ÎÒÃ íà îñíîâ³
ïîïåðåäí³õ íàïðàöþâàíü.

V². Ïðåçåíòàö³ÿ ñòðà-
òåã³é ðîçâèòêó ÎÒÃ

1. Ïðåçåíòàö³ÿ ïðîåêò³â ñòðàòåã³é ðîçâèòêó ÎÒÃ.
2. Òåñòóâàííÿ çíàíü, âì³íü òà íàâè÷îê, çäîáóòèõ ñëóõà-
÷àìè ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ êóðñó.
3. Îö³íêà îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ñëóõà÷àìè.
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