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ЗВЕРНЕННЯ МИКОЛАЇВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ 

ДО ГРОМАДИ ТА ЇЇ ПОТЕНЦІЙНИХ ПАРТНЕРІВ 

 
 

Шановні мешканці нашої громади, дорогі друзі! 
 

Сучасна реформа децентралізації, що впроваджується в Україні, внесла 
значні корективи і в роботу селищної ради Миколаївської об’єднаної 
територіальної громади, яку було створено восени 2017 року, після 
проведених виборів, шляхом добровільного об’єднання Добровільської, 
Миколаївської та Зеленогайської сільських рад. 

Зараз ми знаходимось на важливому етапі свого розвитку, адже з 
минулого року ми вже існуємо не просто як Миколаївська селищна рада, а як 
об’єднана громада. Для того, щоб намітити шляхи розвитку для 
новоствореної громади, урахувавши при цьому інтереси самого селища 
Миколаївка, а також сіл, які входять до складу громади, існує велика потреба 
у створенні стратегії розвитку об'єднаної територіальної громади і визначенні 
ключових напрямків для її подальшого процвітання.  

Саме тому, спільними зусиллями працівників органів місцевого 
самоврядування, депутатів, науковців, активістів громади розроблено 
Стратегію розвитку об’єднаної територіальної громади, яка передбачає 
взаємодію між різними рівнями органів влади та громадянами на основі 
впровадження принципів належного врядування. Керуючись напрямками 
Стратегії, планується більш якісне надання послуг та широка участь 
громадян у процесі прийняття рішень. Нові можливості громадської участі 
мають зміцнити демократію та підзвітність місцевої влади, що сприятиме 
підвищенню довіри до неї з боку населення. 

При розробці стратегії розвитку громади необхідно було врахувати 
пропозиції, думки, бачення розвитку всіх верств населення, тому була 
створена Робоча група, в яку увійшли представники влади, бізнесу та 
громадськості. Загалом, це соціально активні люди різних професій та 
вікових категорій. 

Успішне виконання заходів Стратегії можливе, якщо всі, або якомога 
більше членів територіальної громади підключаться до реалізації завдань, 
передбачених стратегією, будуть сприяти виконанню наміченого. У такому 
разі стратегія розвитку принесе реальну користь нашій громаді і кожному її 
мешканцю. 

Запрошую до співпраці всіх громадян, небайдужих до майбутнього 
нашої громади! 

 
З повагою 
Голова Миколаївської ОТГ            Микола Володимирович Карнаух  
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СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ ТА ЗОВНІШНІХ ЕКСПЕРТІВ 

 
Розпорядженням Миколаївського сільського голови від 11 травня 2018 

року № 25-р «Про Стратегію розвитку об'єднаної територіальної громади та 
Положення про робочу групу з її розробки» (додаток А) затверджено склад 
робочої групи з розробки стратегії розвитку Миколаївської селищної 
об’єднаної територіальної громади (додаток 2 до Розпорядження). 

 
Склад робочої групи з розробки Стратегії розвитку  
Миколаївської об’єднаної територіальної громади 

 
1. Карнаух М.В. – сільський голова Миколаївської ОТГ, голова робочої 

групи; 
2. Рожкова І.В. – секретар ради Миколаївської ОТГ, член робочої групи; 
3. Махинько Л.Д. – в.о. старости, член робочої групи; 
4. Ведмідь О.А. – в.о. старости, член робочої групи; 
5. Ніколов Ю.І. – депутат Миколаївської ОТГ, член робочої групи; 
6. Карнаух Ю.Д. – провідний спеціаліст Миколаївської ОТГ, член робочої 

групи; 
7. Грищенко  Т.С. – спеціаліст 1 категорії Миколаївської ОТГ, член 

робочої групи; 
8. Шаров Юрій Павлович – д.держ.упр., проф., завідувач кафедри 

менеджменту та управління проектами ДРІДУ НАДУ, експерт – 
консультант з питань розробки Стратегії; 

  
  ГРУПА ЕКСПЕРТІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ  

(Дніпропетровський регіональний інститут державного управління  
Національної академії державного управління  

при Президентові України,  
кафедра менеджменту та управління проектами) 

 
1. Шаров Ю.П. – доктор наук з державного управління, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри менеджменту 
та управління проектами, керівник групи експертів. 

2. Чикаренко І.А. – доктор наук з державного управління, доцент, професор 
кафедри менеджменту та управління проектами. 

3. Чикаренко О.О. – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент 
кафедри менеджменту та управління проектами. 

4. Ушакова А.С. – магістр державного управління, аспірант кафедри 
менеджменту та управління проектами. 
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ПЕРЕДМОВА 

 
Одним із найефективніших інструментів реалізації керованого 

розвитку об'єднаної територіальної громади є стратегія. Наявність у громади 
стратегії її розвитку забезпечує не випадкове, а свідоме й обґрунтоване 
здійснення вибору напрямів руху у майбутнє. 

Стратегія соціально-економічного розвитку Миколаївської об’єднаної 
територіальної громади визначає головні цілі та пріоритети соціально-
економічного розвитку, які спрямовані на довгострокове зростання. 
Реалізація Стратегії, насамперед, має на меті забезпечити якісно новий рівень 
життя мешканців громади на основі стабільного зростання економіки.  

Головним чинником та основою реалізації Стратегії є сталий та 
збалансований економічний розвиток як передумова збільшення доходів 
населення та забезпечення соціальних гарантій, підвищення якості послуг та 
покращення навколишнього середовища. 

Стратегії концентрується на ключових, перспективних напрямках, які 
були виявлені на основі аналізу сильних та слабких сторін громади, 
можливостей та загроз зовнішнього оточення.  

Розробка стратегії передбачає створення організаційних передумов 
(формування робочої групи, залучення експертів, комунікації із 
зацікавленими сторонами й громадськістю) та реалізацію певної схеми 
змістовних робіт: дослідження профілю громади та аналіз ситуації, 
визначення та дослідження потенційних точок зростання, визначення місії та 
стратегічного бачення, визначення стратегічних та операційних цілей 
розвитку громади, формування портфеля проектів стратегії, створення 
системи управління впровадженням стратегії розвитку. 

Стратегія є основою для розроблення і формування щорічних програм 
економічного і соціального розвитку району, що визначають послідовність 
виконання заходів та необхідні для цього витрати, які включаються до 
бюджету громади на наступний рік. 

Основоположним принципом реалізації стратегії розвитку об’єднаної 
громади є орієнтація на людей, мешканців, тобто спрямованість на 
розв’язання актуальних проблем розвитку Громади на користь людей і за 
допомогою самих людей, на підвищення добробуту кожного мешканця 
громади. 
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1. АДМІНІСТРАТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ 
ПРОФІЛЬ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 
Миколаївська сільська об’єднана територіальна громада утворена 29 

жовтня 2017 шляхом добровільного об’єднання трьох територіальних громад 
Васильківського р-ну Дніпропетровської області: 

 Миколаївської сільської ради – у складі сіл: Миколаївка, Артемівка, 
Дачне, Дубовики, Зелена Роща, Медичне;  

 Добровільської сільської ради – у складі сіл: Добровілля, Бровки, 
Гришаї, Лиса Балка, Очеретувате; 

 Зеленогайської сільської ради – у складі сіл: Зелений Гай, Довге, 
Копані, Крутеньке, Новоандріївка, Таранове, Хвилі 

Адміністративним центром Миколаївської об’єднаної територіальної 
громади, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування, є село 
Миколаївка Васильківського району Дніпропетровської області.  

На території Громади діють два старостинські округи. 
Перші вибори депутатів Ради відбулися 29 жовтня 2017 року.  
Територія Миколаївської ОТГ знаходиться у північно-східній частині 

Васильківського району, на межі із Петропавлівським районом (рис. 1.1). 
 

 
Рис. 1.1. Територіальне розташування населених пунктів Миколаївської 

об’єднаної територіальної громади 
 

По території Громади не проходять автошляхи державного або 
обласного значення, залізничні колії. Адміністративний центр Громади – 
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с. Миколаївка – з’єднано з районним центром смт Васильківка та 
м. Першотравенск автошляхами районного значення.  

Гідрографічна сітка території громади представлена річкою 
Чаплинкою, технічними водоймами, ставками.  

Загальна площа території громади складає 316.9 км2. 
 

Соціальна інфраструктура громади  

Сфера охорони здоров’я. 
На території Миколаївської ОТГ знаходяться 9 закладів охорони 

здоров’я, з них: 
 1 амбулаторія загальної практики сімейної медицини (Миколаївська 

АЗПСМ, місткість – 2 місця); 
 4 фельдшерські пункти (Добровільський ФП, Дубовиківський ФП, 

Зеленогайський ФП, Бровківський ФП); 
 3 медичні пункти (Гришаївський МП, Новоандріївський МП, 

Таранівський МП); 
 КЗ «Васильківський психоневрологічний інтернат» ДОР (місткість 

220 чол.). 
Сфера дошкільного виховання.  

На території Миколаївської ОТГ знаходяться 3 дошкільні навчальні 
заклади, а саме:  

 ДНЗ «Теремок» – місткість 29 чол., наповнюваність 25 чол.; 
 дитячий садок при Добровільському НВК – місткість 20 чол., 

наповнюваність 20 чол.; 
 дитячий садок при Зеленогайській СЗШ І-ІІІ ступенів з дошкільним 

відділенням – місткість 20 чол., наповнюваність 20 чол.  
Сфера шкільної освіти 
Загальна місткість закладів освіти на території Громади у рази 

перевищує кількість дітей шкільного віку на цей час. Так, на території 
Миколаївської ОТГ знаходяться 4 навчальні заклади, а саме:  

 Миколаївська середня загальноосвітня школа Васильківського 
району Дніпропетровської області – місткість 320 чол., наповнюваність 34 
чол.; 

 Дубовиківська середня загальноосвітня школа Васильківського 
району Дніпропетровської області – місткість 200 чол., наповнюваність 114 
чол.;  

 Добровільський начально-виховний комплекс «загальноосвітній 
навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» Васильківського району 
Дніпропетровської області – місткість 250 чол., наповнюваність 57 чол.; 

 Зеленогайська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з 
дошкільним відділенням Васильківського району Дніпропетровської області 
– місткість 200 чол., наповнюваність 73 чол. 

Таким чином, навчальні заклади Громади на цей час заповнені на 28 % 
від номінальної місткості.  
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Інфраструктура культури й дозвілля. 

У власності Миколаївської ОТГ перебувають: 
 4 бібліотеки: Зеленогайська сільська бібліотека, Миколаївська 

сільська бібліотека, Дубовиківська сільська бібліотека, Добровільська 
сільська бібліотека; 

 3 будинки культури: Новоандріївський сільський будинок культури, 
Миколаївський сільський будинок культури, Добровільський сільський 
будинок культури; 

 3 клуби: Копанівський сільський клуб, Гришаївський сільський клуб, 
Артемівський сільський клуб. 

 

Житловий фонд  

На території ОТГ розташований один шістнадцятиквартирний будинок.  
За технічним станом структура житлового фонду є наступною: 
 1313 будинків знаходяться у жилому стані (84%); 
 208 будинків – потребують ремонту (14%); 
 37 будинків знаходяться в аварійному стані (2%).  
У розрізі забезпечення житлових будинків комунальними мережами: 
 електрифікацією забезпечені 1558 будинків (100%); 
 газифікацією – 1103 будинки (70,8%); 
 опаленням від індивідуальних установок – 1097 будинків (70,4%); 
 опаленням пічним – 369 будинків (23,7%); 
 водопроводом – 131 будинок (8,4%), але централізоване 

водопостачання відсутнє 
 каналізацією – 130 будинків (8,3%). 
 
 
2. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОТГ 
 
2.1. Аналіз громадської думки за результатами опитування 

мешканців та підприємців  
 

Діагностика сучасного соціального стану Громади для розробки 
стратегії розвитку здійснюється на основі результатів проведеного 
репрезентативного анкетування мешканців та підприємців. Усього оброблено 
359 анкет мешканців (зокрема по Зеленогайській сільській раді – 130; 
адміністративному центру – с. Миколаївка – 189, інших населених пунктах 
Миколаївської сільської ради – 40), та по працюючих на території Громади 
підприємствах. 

1. Результати анкетування свідчать, що переважна більшість 
мешканців (73%) негативно оцінюють загальний рівень якості життя в 
Громаді (відповіді «тут немає перспектив для розвитку», «я виїду звідси при 
найменшій можливості», «я вимушений тут жити»), і лише 27 % задоволені 
якістю життя у громаді та бажають щоб тут жили їх діти (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Рівень задоволення мешканців якістю життя у Громаді  
(за результатами анкетування) 

 

Жодний з анкетованих підприємців не планує переносити свій бізнес 
до іншої громади.  

Основними факторами, що заважають розвитку Громади, підприємці 
вважають: 

  несприятливі умови для розвитку підприємництва, як наслідок – 
відсутність якісних робочих місць для молоді й людей працездатного віку, 
відсутність можливості для самореалізації в бізнесі, гідного заробітку; 

 байдужість, недостатня громадська та підприємницька активність 
мешканців; 

 невизначеність конкурентних переваг громади та недостатня 
інформованість про переваги громади за її межами; 

 погане транспортне сполучення між населеними пунктами громади 
та із зовнішнім середовищем;  

 як наслідок двох вище попередніх факторів – відсутність зовнішніх 
та внутрішніх інвестицій.  

2. Оцінка мешканцями різних населених пунктів Громади поточного 
стану якості життя та надання публічних послуг дещо різниться, що 
пояснюється різним рівнем життя у адміністративному центрі та малих 
населених пунктах Громади (рис. 2.3).  

Оцінку «добре» отримали лише сфери: надання адміністративних 
послуг; послуг освітніх навчально-виховних та дошкільних виховних 
закладів; а також цілеспрямованість, активність, лідерство місцевої влади.  

Найбільше незадоволення мешканців викликає ситуація зі станом 
доріг, можливостями працевлаштування, наданням побутових послуг.  
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3. Щодо бар’єрів, які заважають розвитку Громади, думки як 
підприємців, так і пересічних мешканців практично співпадають. Вони 
вважають, що найважливішими є наявність несприятливих умов для розвитку 
підприємництва, відсутність якісних робочих місць; значна частка населення 
похилого віку; байдужість, недостатня громадська активність мешканців 
(рис. 2.4). 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Надання адміністративних послуг

Якість комунальних послуг

Стан доріг

Медичне забезпечення

Забезпеченя питною водою

Послуги дошкільних виховних закладів

Послуги освітніх навчально-виховних закладів

Екологічний стан території 

Санітарно-епідеміологічний стан території

Інфраструктура відпочинку та дозвілля, культури та

спорту

Послуги теле- та інтернет зв'язку, комунікації

Побутові послуги

Кримінальна безпека в ОТГ

Безпека життя та бізнесу в надзвичайних ситуаціях

(пожежі, стихійні лиха, паводки…)

Умови для започаткування та ведення власного

бізнесу

Можливості працевлаштування

Цілеспрямованість, активність, лідерство  місцевої

влади:

Миколаївка1 Дубовики Медичне Миколаївка Зелен Гай
 

Рис. 2.3. Оцінка якості життя та надання публічних послуг мешканцями 
різних населених пунктів громади 
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органу місцевого самоврядування

 
Рис. 2.4. Бар’єри розвитку Громади 

 

Дещо менше значення, але також важливими вважають відсутність 
зовнішніх та внутрішніх інвестицій (цей бар’єр тісно пов'язаний з двома 
попередніми) та низьку якість основних публічних (медичних, комунальних, 
освітніх, культурно-дозвільних) послуг.  

4. За результатами анкетування мешканців були визначені не тільки 
бар’єри розвитку, а й специфічні особливості (конкурентні переваги) 
Громади, на основі яких, на думку опитаних, має розвиватися Громада. 
Основною конкурентною перевагою громадяни вважають небайдужість та 
активність місцевої влади (116 балів). Також необхідно враховувати природні 
та інші ресурси, що є на території громади (76 балів).  

5. Стосовно умов для започаткування та ведення бізнесу підприємці 
оцінюють на задовільному рівні співпрацю з керівництвом громади, 
селищною радою та депутатами ради, відділами виконавчого органу 
сільської ради. Взаємодія з іншими державними органами та службами 
оцінюється підприємцями Громади як незадовільна.  
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6. Думки анкетованих мешканців з різних населених пунктів Громади 
щодо пріоритетності розв’язання проблем майже співпадають: 

 першочерговим завданням одностайно визначено будівництво й 
ремонт доріг і створення надійних транспортних комунікацій; 

 другим за пріоритетом визначено згуртування мешканців громади, 
формування духу «єдиної громади»; 

 третім пріоритетом визначено розробку комплексної стратегії 
розвитку ОТГ та її проектів; 

 наступні за пріоритетністю завдання – розвиток малого і середнього 
бізнесу, підтримка фермерських господарств, об’єднання дрібних 
сільгоспвиробників для створення потужних конкурентоспроможних 
виробничих комплексів; 

 благоустрій населених пунктів громади, розвиток інфраструктури 
активного дозвілля, забезпечення належної якості публічних послуг не 
віднесено мешканцями до пріоритетних завдань, що можливо пояснюється 
звичками населення до невибагливих умов сільського побуту;  

 не викликає адекватної реакції завдання щодо забезпечення 
енергоефективності (енергонезалежності) громади, що пояснюється 
слабкістю комунальної сфери Громади, низьким рівнем усвідомлення 
мешканцями проблем даної сфери; 

 найменш актуальним по всіх населених пунктах, де проводилося 
анкетування, громадяни визначили завдання оцінювання діяльності місцевої 
влади громадськістю. Це свідчить або про високий рівень довіри громадян до 
представників місцевої влади, або про нерозуміння суті проблеми 
підконтрольності та підзвітності місцевої влади людям. 

Результати опитування мешканців дають певні підстави для звернення 
уваги на перебудову існуючого консервативного мислення на більш сучасне. 
Можуть радувати прагнення мешканців до згуртування й формування єдиної 
стратегії розвитку, проте насторожує ставлення до розвитку економіки та 
бізнесу громади, до благоустрою життя та надання якісних послуг. Отже, 
потрібна постійна комунікаційна та роз’яснювальна робота з громадою. 
 

2.2. Демографія громади  
 

Чисельність населення громади повільно, але неухильно скорочується. 
Так, на момент об’єднання Громади налічувався 3701 мешканець, на 
01.01.2017 р. у Миколаївській ОТГ населення становило 3635 чол., а на 
01.01.2018 р. – 3594 чол. 

На цей час структура населення Громади за віковою ознакою є 
наступною (рис. 2.5). 
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2.5. Структура населення Громади за віковою ознакою 

 

Таким чином, осіб, що не досягли працездатного віку у Громаді 
налічується 697 чол., осіб працездатного віку – 1912, осіб пенсійного віку – 
985. Отже, працездатне населення (від 18 років до 59 років) по Миколаївській 
ОТГ становить 1912 чол., або 53 %. 

Негативним показником є перевищення майже на 50 % чисельності 
осіб похилого віку над дітьми та юнаками. За віковою структурою Громада є 
старіючою, що призводить до перевищення рівня смертності над 
народжуваністю. Так, у 2017 році народилося 33 особи, померло – 67 осіб. 

Сальдо механічної міграції (прибуло-вибуло) також є від’ємним. Так, у 
2017 році до Громади прибуло 36 осіб., вибуло – 43 особи. 

У структурі населення за гендерною ознакою переважають жінки: 1707 
чоловіків (47%) та 1928 жінки (53%).  

Структура населення за освітою характеризується переважною 
більшістю осіб працездатного населення, що мають лише загальну середню 
освіту, відносно малим показником людей з вищою освітою (близько 8 %), 
ще 16 % громадян отримали профільну професійно-технічну освіту (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Структура населення за ступенем освіти 
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2.3. Зайнятість і доходи мешканців 
 
Ситуація із зайнятістю населення у Миколаївській ОТГ 

характеризується високим рівнем безробіття – кількість офіційно 
працевлаштованих складає 2107 осіб або близько 66 % від загальної кількості 
людей працездатного віку.  

Структура зайнятості населення станом на 01.01.2018 р. з вказівкою 
кількості зайнятих осіб відображена на рис. 2.7. 
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Рис. 2.7. Структура зайнятості населення у Миколаївській ОТГ 
 

Переважна більшість працевлаштованих зайнята у реальному секторі 
економіки: у сільськогосподарському виробництві (55%) у та промисловості 
(9%). Відносно велику частку також посідають працівники сфери охорони 
здоров’я (10 %).  

Але на цей час вищевказані сфери зайнятості у рази відрізняються за 
середнім рівнем доходів (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Середній рівень заробітної плати за видами діяльності 
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Так, заробітна платня працівників культури, торгівлі, 
сільськогосподарського виробництва близька до мінімального прожиткового 
мінімуму, у той же час працівники бюджетної сфери та промисловості 
отримують у 2-2,5 рази більшу зарплату.  

Офіційний рівень безробіття станом на 01.01.2018 року складає – 3,8 %. 
Навантаження на 1 робоче місце у 2017 році складає 2 чол.  
Кількість офіційно зареєстрованих безробітних у порівнянні з 

попереднім роком на цей час зменшилася, а також змінюється їх вікова 
структура (рис. 2.9). 

 

50

10

58

90

3

19

26

32

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Молодь до 25 років Молодь до 35 років Від 35 до 45 років Старше 45 років

2017 01.01.2018

 
Рис. 2.9. Динаміка кількості безробітних за віковою ознакою 

 

Необхідно відмітити, що за гендерною ознакою більшість безробітних 
є чоловіками, особливо це стосується найбільш продуктивного віку – від 25 
до 45 років (рис. 2.10).  
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Рис. 2.10. Структура безробітних за гендерною ознакою  
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2.4. Економіка та фінанси Громади 
 
Бюджетоутворюючими підприємствами у Миколаївській ОТГ є: 

Підприємство Види діяльності 
Робочих 

місць 
ТОВ «Демурінський 
гірничо-збагачувальний 
комбінат»  

1) Добування руд кольорових 
металів; 
2) Здавання в оренду власного 
нерухомого майна.  

124 

ТОВ «Інвестагро» 1) Вирощування зернових та 
технічних культур (зерно 
зернобобові, кукурудза, соняшник)  

29 

ФГ «Україна-2000» 1) Вирощування зернових та 
технічних культур (зерно 
зернобобові, кукурудза, соняшник); 
2) Надання послуг у рослинництві і 
тваринництві; облаштування 
ландшафту;  
3) Виробництво нерафінованих олії 
та жирів;  
4) Оптова торгівля несільсько-
господарськими проміжними 
продуктами.  

31 

ТОВ «Україна» 1) Вирощування зернових та 
технічних культур (зерно 
зернобобові, кукурудза, соняшник, 
овочі, силос); 
2) Виробництво хліба та 
хлібобулочних виробів; 
3) Інші види оптової торгівлі. 

134 

СФГ «Хуторське» 1) Вирощування зернових та 
технічних культур (зерно, 
соняшник) 
2) Виробництво продуктів 
борошномельно-круп’яної 
промисловості ; 
3) Оптова торгівля несільсько-
господарськими проміжними 
продуктами.  

19 

ТОВ «Чаплинське»  1) Вирощування зернових та 
технічних культур (зерно 
зернобобові, кукурудза, соняшник); 
2) Надання послуг у рослинництві і 

19 
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тваринництві; облаштування 
ландшафту; 
3) Оптова торгівля продуктами 
харчування, напоями та 
тютюновими виробами. 

Павлоградський 
механічний завод 
«Виробниче об’єднання 
південний 
машинобудівний завод 
ім.. О.М. Макарова» 

1) Від оренди землі. 
 

 

СФГ «Топаз» 1) Вирощування зернових та 
технічних культур (зерно, 
соняшник). 
 

4 

СФГ «Рубін» 1) Вирощування зернових та 
технічних культур (зерно, 
соняшник); 
2) Розведення птиці; 
3) Виробництво нерафінованих олії 
та жирів; 
4) Оптова торгівля зерном, насінням 
та кормами для тварин. 

11 

КЗ «Васильківський 
психо-неврологічний 
інтернат» ДОР  

1) Надання послуг догляду із 
забезпеченням проживання для осіб 
з розумовими вадами та хворих на 
наркоманію. 

 

 
Крім зазначених підприємств на території Громади працюють 9 ФОП, 

які займаються роздрібною торгівлею, вирощуванням зернових, наданням 
інших послуг.  

Розмір бюджету Миколаївської ОТГ на 2018 рік становить 23750805,00 
грн., у тому числі: власні надходження 13765805,00 грн., офіційні трансферти 
– 9985000,00 грн.  

Бюджет розвитку на 2018 рік не було заплановано. 
Основними надходженнями до місцевого бюджету громади є:  

Види доходів Сума, грн.  
податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 

6606400 

внутрішні податки на товари та послуги 18000 
податок на майно 3690325 
єдиний податок 3275380 
екологічний податок 3500 
плата за надання адміністративних послуг 107100 
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власні надходження бюджетних установ 65100 
Показники бюджету за 2017 рік по трьом сільським радам, з яких 

утворилась Миколаївська ОТГ: 
 доходи бюджету на одного мешканця – 2702 грн. 
 видатки бюджету на одного мешканця – 2092 грн. 
 рівень дотаційності бюджету: обсяг базової чи реверсної дотації 

(45 200 грн.) віднести до загальної суми доходів ОТГ (без субвенцій) дотацій 
(13 765 805 грн.) – 0,32 (32%). 

 капітальні видатки на одного мешканця (без субвенцій з державного 
бюджету), грн. /особу (видатки бюджету розвитку без субвенцій з 
держбюджету віднести до кількості мешканців ОТГ) – 234 грн. 

 питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових 
ресурсах ОТГ, % (видатки на утримання ОМС віднести до доходів загального 
фонду з урахуванням базової дотації) – 39,4 %. 

 
 

2.5. Комунальна інфраструктура 

 

Транспортна та дорожня інфраструктура. 
На території Миколаївської ОТГ транспортне сполучення 

забезпечується автомобільними дорогами загального користування місцевого 
значення. Автомобільна мережа ОТГ потребує значних капіталовкладень 
реконструкцію і модернізацію. Так, площа доріг, що потребує ремонту, 
складає 320 тис. кв. м. Залізничне сполучення відсутнє. Послуги з 
пасажирських перевезень надаються по двох автобусних маршрутах, 2 
приватними підприємствами. Автобусна маршрутна мережа охоплює не всі 
населені пункти ОТГ тому потребує розширення і удосконалення а також 
обладнання місць зупинок автобусів.  

Енергозабезпечення та енергоефективність. 
На території одного населеного пункту Миколаївської ОТГ деякі 

житлові будинки оснащені пристроями для використання сонячної енергії, 
але обсяги виробленої ними електроенергії у рази нижчі від загальних 
обсягів споживання енергії.  

Комунальні заклади Миколаївської ОТГ потребують реконструкції 
щодо впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій. 

Основними видами палива на території ОТГ є традиційні: природний 
газ, вугілля, дрова, паливні брикети. 

Водопостачання та водовідведення. 
У селах Громади центральний водопровід та каналізаційні мережі 

відсутні. Населення користується власними криницями чи свердловинами.  
На території Громади відсутні джерела питної води, тому її підвіз та 

продаж здійснюється приватним підприємцем. Технічною водою забезпечені 
всі жителі Миколаївської ОТГ. Стан технічної та питної води задовільний. 

Система поводження з твердими побутовими відходами. 



21 
 

На території Миколаївської ОТГ наявні сміттєзвалища, але вони 
потребують модифікації та реконструкції для переробки й утилізації відходів.  

Збір сміття не систематизований. 
Інфраструктура телекомунікаційної мережі. 
Інфраструктура телекомунікаційної мережі знаходиться у задовільному 

стані. Переважна більшість населення не користується стаціонарним 
зв’язком, а радіозв’язок відсутній. У низці сіл незадовільною є якість 
мобільного зв’язку та відсутній Інтернет. 

На території Миколаївської ОТГ відсутні офіційні облаштовані ринки. 
 

2.6. Екологічна безпека та санітарний стан території 

 
Основним забруднювачем повітря на території ОТГ є ТОВ 

«Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат». Обсяги викидів 
шкідливих речовин в атмосферу становлять 40,116 т., з них 20 т. – пил. 

Дослідження рівня забруднення ґрунтів, ґрунтових вод, річок та ставків 
не проводилися, тому їх екологічний стан не визначений. 

Система збору, переробки та утилізації твердих побутових та 
промислових відходів відсутня, унаслідок чого є непоодинокі випадки 
утворення стихійних сміттєзвалищ як в межах населених пунктів, так і за їх 
межами.  

 

2.7. Потенціал для економічного розвитку громади  
 
Об’єкти нерухомості для інвестування 

На території ОТГ наявні вільні об’єкти нерухомості для розвитку 
бізнесу, але вони потребують капітального ремонту та модернізації. 

На території Громади відсутні покинуті виробничі приміщення, є одна 
зона для розміщення промислових підприємств. 

Інформація про наявність вільних земельних ділянок буде визначена 
після проведення інвентаризації земель ОТГ. 

Підприємці забезпечені мереженими лініями електрифікації, 
газифікації, інтернет. 

Природні ресурси 

Земельні ресурси громади характеризуються наявністю 
сільськогосподарських земель, придатних для вирощування зернових та 
технічних культур, овочів, садівництва, дозволяють займатися молочно-
товарним виробництвом та бджільництвом.  

На території Миколаївської ОТГ розташовані 5 ставків які придатні для 
оренди та розведення риби з подальшим продажем. 

Туристичний потенціал  

На території Миколаївської ОТГ розташовані 8 історичних пам’яток:  
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 Скульптура «Солдат з автоматом», Братська могила радянських 
воїнів у с. Копані;  

 Скульптура «Скорбна мати з сином» у с. Зелений Гай; 
 Братська могила радянських воїнів у с. Добровілля;  
 Пам’ятник загиблим воїнам, Пам’ятник загиблим в роки 

громадянської війни, Пам’ятник загиблій партизанці – с. Миколаївка; 
 Пам’ятник загиблим воїнам – с. Дубовики. 
На території громади знаходиться 6 парків в селах Зелений Гай, 

Новоандріївка, Таранове, Копані, Медичне, Добровілля. 
Крім цього є привабливі місця, такі як водойми та мальовничі 

ландшафти, також на території громади розташовані 2 ландшафтні заказники 
місцевого значення «Гришаї» та «Річка Чаплинка». 

Ще однією історичною спадщиною є 36 скіфських курганів. 
Туристична індустрія не розвинута: відсутні готелі, наявне одне кафе. 
Досвід проектної та інвестиційної діяльності 

Керівництвом Миколаївської ОТГ реалізувало 7 проектів по 
капітальному ремонту ліній зовнішнього освітлення за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
ОТГ у 2018 році. А також в 2018 році почалась реалізація 1 проекту - 
капітальний ремонт дитячого садку «Теремок» за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
ОТГ у 2018 році, його завершення планується на 2019 рік за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури ОТГ у 2019 році 

Соціальна активність та самосвідомість 

Рівень соціальної активності та самосвідомості громадян є 
нерівномірним по населених пунктах ОТГ, що знайшло своє відображення 
при анкетуванні громадян. Низький рівень самосвідомості громадян, 
недостатня соціальна та підприємницька активність визначені одними з 
головних бар’єрів на шляху розвитку Громади.  

На території ОТГ зареєстровані дві громадські організації «Мрія» та 
«Лілія». 
 

3. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ТОЧОК ЗРОСТАННЯ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОТГ 

 
3.1. Методологія визначення й дослідження потенційних 

точок зростання й гіпотез щодо їх використання в стратегії 
 
Сценарні дослідження шляхів майбутнього розвитку можуть 

реалізовуватися у різних аспектах. У даному випадку пропонується підхід, 
заснований на визначенні точок зростання у виробничо-господарському 
комплексі та соціальній сфері громади.  
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Під точкою зростання розуміється ймовірна можливість ефективного 

розвитку у певній сфері діяльності громади, що взаємопідтримується 

сполученням сукупності сприятливих SWOT-факторів впливу на розвиток 

громади.  
Для визначення точок зростання використовуються результати 

проведеного SWOT-аналізу, при цьому запропоновано таку сукупність дій. 
По-перше. З метою пошуку та ідентифікації потенційних точок 

зростання громади здійснюється цілеспрямоване дослідження ситуації за 
допомогою матриць SWOT-TOWS-аналізу у таких SWOT-координатах:  

 «сильні сторони-зовнішні можливості»  
 «зовнішні можливості-слабкі сторони» 
 «сильні сторони-слабкі сторони» 
 «сильні сторони-зовнішні загрози». 
У результаті формуються та відбираються логічно-коректні комбінації 

SWOT-факторів, що уявляються потенційно-перспективними з огляду на 
завдання розвитку громади. Далі складається вихідний перелік потенційних 
точок зростання громади (табл. 3.3, стовп. 1).  

По-друге. На основі визначених потенційних точок зростання 
формулюються гіпотези1 щодо можливостей використання громадою 
потенціалу розвитку кожної визначеної точки зростання у близькій 
перспективі. Гіпотези формулюються у «позитивному» стилі, тобто виходячи 
з припущення їх позитивного впливу на розвиток громади (табл. 3.3, 
стовп. 2). 

По-третє. Для прийняття рішення щодо відбору точок зростання для 
використання у стратегії розвитку громади здійснюється дослідження 
сформульованих гіпотез для підтвердження їх істинності. У процесі 
дослідження можуть використовуватися, зокрема, підходи АВС-аналізу2, 
коли виявляються: 

– сприятливі фактори розвитку (advantages); 

– бар’єри розвитку (barriers);  
– контроверсивні фактори (controversy), тобто суперечливі, вплив 

яких остаточно не з’ясовано і які можуть бути як сприятливими, так і 
навпаки. 

По-четверте. Результатом дослідження гіпотези є резюме щодо її 
істинності, тобто визначена колективною експертизою робочої групи 
обґрунтованість можливості та доцільності використання даної гіпотези 
(точки зростання) при плануванні розвитку громади (табл. 3.3, стовп. 3).  

Як домінантні зони уваги на цьому етапі для Миколаївської громади 

розглядаються близькість до великого міста Дніпро, інфраструктурні та 

                                                      
1 Гіпотеза – обґрунтоване (спостереженнями, тенденціями, аналогами) припущення щодо 
можливого варіанту розвитку, впливу або ймовірного майбутнього стану ситуації, що відбувається 
у результаті інтегрованого впливу факторів розвитку даного явища 
2 Джерело: Я. Варда, В.Клосовскі, Острови надії: розробка стратегій локального розвитку. – Київ, 
«Молодь», 2005. – 312 с. 
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природні особливості громади крізь призму ведення бізнесу, сполучення 

міського та сільського стилів життя, орієнтація на згуртованість громади 

як соціального утворення й на зменшення частки жителів громади, що 

працюють у м. Дніпро, економіка громади. Такий вибір базується на даних 
опитування мешканців та підприємців громади; результатах аналізу ситуації 
та SWOT-аналізу; сучасних тенденціях розвитку територіальних громад, 
зокрема об’єднаних; вітчизняному та зарубіжному досвіді функціонування 
громад та прогресивних аналогів; пропозиціях залучених експертів. 

 
3.2. SWOT-аналіз Миколаївської ОТГ 
 

Фактори, що характеризують внутрішній стан Громади, зведені у 
табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 
Сильні та слабкі сторони Миколаївської ОТГ 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 
S1 Активне керівництво громади, 

має досвід впровадження проектів 
розвитку інженерної 
інфраструктури Громади 

W1 Незадовільний стан доріг на території 
громади 

S2 Високий рівень довіри мешканців 
до місцевих органів влади  

W2 Відсутність значущих транспортних 
магістралей , автомобільних доріг, 
залізничної колії 

S3 Земельні ресурси – родючі 
чорноземи, придатні для розвитку 
усіх видів рослинництва та 
тваринництва 

W3 Високий рівень тінізації економіки ОТГ 
та скритого безробіття. Низький рівень 
наповнюваності бюджету громади 

S4 Наявність достатньої кількості 
трудових ресурсів 

W4 Занепад сільського господарства, 
зокрема тваринництва, у економіці 
громади 

S5 На території громади 
функціонують промислові 
підприємства з виробництва 
зерна, технічних культур, нерафі- 
нованої олії, Демурінський ГЗК 

W5 Громада є «старіючою», кількість осіб 
що вийшли з працездатного віку, 
перевищує майже на 50 % кількість 
дітей та юнаків 

S6 Наявне автобусне рейсове 
сполучення між населеними 
пунктами громади та районним 
центром  

W6 Низький рівень комунальних послуг, 
зокрема водопостачання та 
водовідведення, вуличного освітлення, 
прибирання сміття та інше 

S7 Наявні водні ресурси та 
природний ландшафт дозволяють 
розвивати рибне господарство  

W7 Маршрути міжгромадського транспорту 
не охоплюють всі населені пункти ОТГ 

S8 Розвинута інфраструктура 
закладів шкільного та 
позашкільного виховання, 
охорони здоров’я, культури 

W8 Незадовільний екологічний стан 
території, пов'язаний із засміченням 
твердими побутовими відходами 

S9 Є мальовничі ландшафти, 
скіфські кургани, інші історичні 

W9 Нестача високо кваліфікованих 
інженерних, управлінських, медичних, 
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пам’ятки  освітніх кадрів (кількість осіб з вищою 
освітою – 8 %) 

  W10 Недостатня громадська активність 
населення 

  W11 Низький рівень енергоефективності 
комунальної сфери 

Фактори, що характеризують зовнішнє оточення Миколаївської ОТГ, 
зведені у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 
Можливості та загрози зовнішнього оточення Миколаївської ОТГ 

Можливості  Загрози 
О1 Очікуваний підйом економіки 

України, розвиток промисловості у 
східних регіонах України  

Т1 Політична нестабільність у країні, 
вибори президента у 2019 р. , 
можливе загострення військового 
конфлікту на сході України  

О2 Активне грантове фінансування 
розвитку процесів децентралізації з 
боку Уряду, ДФРР, інших 
вітчизняних та іноземних фондів-
донорів  

Т2 Невиконання вимог МВФ до України 
й погіршення фінансово-економічного 
стану країни, знецінення національної 
валюти 

О3 Інтерес приватних інвесторів, 
зокрема іноземних, до створення 
бізнесу в Україні  

Т3 Поступове скорочення активності 
діяльності іноземних благодійних 
фондів-донорів в Україні  

О4 Реалізація державних та 
регіональних цільових програм з 
розвитку територій  

Т4 Ймовірне скорочення фінансування з 
державного бюджету програм з 
децентралізації влади 

О5 Реформи сфер освіти, охорони 
здоров’я та інших сфер 
забезпечення життєдіяльності  

Т5 Зменшення з огляду на 
децентралізацію, державного 
фінансування на ремонт доріг, 
розвиток комунальної сфери 

О6 Підвищення попиту на екологічно 
чисті продукти харчування на 
вітчизняному та світовому ринках 

Т6 Погіршення соціальних стандартів 
життя у країні, зниження купівельної 
спроможності населення  

О7 Розвиток «зеленого» туризму в 
Україні 

Т7 Дестабілізація стану справ та 
збільшення невизначеності у сферах 
освіти, охорони здоров’я та інших 
сферах забезпечення життєдіяльності 
внаслідок проведення реформ 

О8 Підвищення самосвідомості та 
громадської активності в країні в 
цілому  

Т8 Зростання трудової міграції за кордон, 
втрата трудових ресурсів 

О9 Державна підтримка розвитку 
альтернативної енергетики, 
використання відновлюваних 
джерел енергії  

Т9 Чергова зміна власників 
бюджетоутворюючого підприємства 
громади – Демурінський ГЗК, що 
може призвести до суттєвих змін у 
його роботі 

О10 Урядова підтримка програм 
розвитку молочно-товарного 
виробництва на селі 
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3.3. Потенційні точки зростання та їх характеристика 
 
У табл. 3.3 представлено визначені дослідженням потенційні точки 

зростання Миколаївської ОТГ, гіпотези щодо можливостей їх використання в 
стратегії та результати аналізу гіпотез на істинність. 

Таблиця 3.3 
Потенційні точки зростання Миколаївської ОТГ, 

формулювання гіпотез щодо можливостей їх використання в стратегії 
та результати аналізу гіпотез на істинність 

Потенційна точка 
зростання 

Формулювання гіпотези 

Результат 
аналізу 

гіпотези на 
істинність* 

1 2 3 
Використання 

можливостей 

інтеграції різних 

видів 

сільськогосподарсько

го бізнесу для 

створення на власній 

сировинній, кормовій 

та енергетичній базі 

об’єднаних 

виробничих 

комплексів 

Створення на власній сировинній, кормовій 

(пасовища, комбікормовий завод) та 

енергетичній (сонячна електростанція) базі 

м'ясо-молочного товарного комплексу 

(кластеру) за сучасними технологіями та за 

допомогою держави (молочно-м’ясна ферма, 

молочний кооператив, комбікормовий завод, 

виробництво твердих та м’яких молочних 

сирів) дасть значний поштовх розвитку 

економіки громади, наповнення її бюджету, 

забезпечить створення робочих місць  

Прийнято  
для включення 

до стратегії  
 

Використання 

природних та 

трудових 

можливостей 

громади для 

розвитку дрібного 

сільсько-

господарського 

бізнесу та надійного 

збуту с/г продукції 

 Прийнято  
для включення 

до стратегії  
 

Використання 

підходів і 

можливостей 

організації 

виробництв для 

переробки фруктово-

ягідної продукції з 

метою підвищення 

норми доходності 

 Прийнято  
для включення 

до стратегії  
 

Розвиток 

альтернативної 

енергетики на основі 

достатньої 

кількості вільних 

земельних ресурсів 

 Може бути 
прийнято для 
включення до 
стратегії  
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та робочої сили 

Використання 

можливостей 

деконцентрації 

місцевої влади в 

населених пунктах 

громади  

 Прийнято 
для включення 

до стратегії 

Зміцнення соціальної 

згуртованості 

громади через 

підвищення якості 

життя та на основі 

активності 

керівництва органів 

самоврядування й 

підвищення довіри до 

нього пересічних 

громадян 

 Прийнято 
для включення 

до стратегії 

*Аналіз гіпотез, на якому базовані наведені у таблиці результати, наведено нижче, 
у підрозділі 3.4.  

 

3.4. Аналіз гіпотез на істинність для використання в стратегії 

 

Використання можливостей створення власної сировинної та кормової 
бази (силос, комбікорм з огляду на передбачуване створення комбікормового 
заводу), а також підвищеної енергетичній незалежності громади 
(передбачувана побудова сонячної електростанції) для організації за 
допомогою урядової програми молочно-товарного комплексу із сучасними 
технологіями, який працюватиме з використанням також продукції 
створюваного молочного кооперативу й переробкою молочно-м’ясної 
сировини у кінцеву продукцію (твердих та м’яких молочних сирів, ковбасної 
продукції) для підвищення норми доданої вартості. 

В існуючій ситуації на території громади у сфері агропромислового та 
промислового виробництва реалізується різноманітна бізнесова діяльність: 

– вирощування зернових та технічних культур (зерно, зернобобові, 
кукурудза, соняшник); 

– виробництво продуктів борошно-мельно-круп’яної промисловості 
хліба та хлібобулочних виробів; 

– вирощування овочів у домогосподарствах; 
– розведення птиці (у малих масштабах); 
– добування руд кольорових металів. 
Крім того, здійснюється надання невиробничих послуг:  
– оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами; 
– надання послуг у рослинництві і тваринництві; 
– оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин; 
– здавання в оренду власного нерухомого майна; 
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– оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими 
виробами, інші види оптової торгівлі. 

Очевидно, що на найближчі роки зайнятість населення буде 
формуватися, переважно, зазначеними традиційними для території видами 
бізнесу. 
 

Точка зростання 1. Використання можливостей інтеграції різних видів 

сільськогосподарського бізнесу для створення на власній сировинній, кормовій та 

енергетичній базі об’єднаних виробничих комплексів  

Створення на власній сировинній, кормовій та енергетичній базі 

молочно-товарного комплексу (кластеру) за сучасними технологіями та 

за допомогою держави 
Структура агропромислового комплексу Громади складається із: 7 

великих та середніх агрофірм (загалом 247 робочих місць), 9 ФОП та 
приватних домогосподарств.  

Агрофірми частково займаються переробкою та виробленням 
напівфабрикатів – соняшникової олії, цукру, комбікормів для птиці. Але 
більша частина врожаю зернових збувається ними у вигляді первинної 
сировини – жита, соняшника, рапсу тощо.  

Забезпечити успішний розвиток економіки громади можна, якщо 
створити повний цикл власного виробництва – від вирощування первинної 
сировини та кормів до виробництва готових продуктів харчування з високої 
нормою доданої вартості. В сучасних економічних умовах України продукція 
тваринництва має значно більшу додану вартість, ніж рослинництва, а 
враховуючи державну підтримку галузі м'ясо-молочного виробництва є сенс 
створювати агропромисловий кластер саме на основі вирощування великої 
рогатої худоби (ВРХ).  

 

 Розвиток місцевого промислового виробництва позначиться, 
насамперед, на збільшенні рівня доходів місцевих підприємців, а також 
підвищенні офіційної зайнятості, а відповідно і рівня доходів пересічних 
громадян. Відповідно до принципу фінансового мультиплікатора 
пожвавлення очікується також у сфері споживання та всі інші сфери 
життєдіяльності громади, тобто покращання рівня життя будуть відчувати не 
тільки особи, зайняті у новоствореному виробництві, а і все населення 
громади.  

Крім того, створення власного виробництва буде сприяти значному 
збільшенню обсягів товарних та відповідно грошових потоків, які на цей час 
перебувають «у тіні», або проходять поза межами об’єднаної територіальної 
громади. Внаслідок створення / розширення виробництва грошові потоки 
стануть прозорими й будуть підпадати під оподаткування, що підвищить 
наповнюваність місцевого бюджету для вирішення соціальних проблем.  

Сприятливі фактори: 

– у світі та в Україні зокрема спостерігається стійка тенденція 
підвищення попиту на екологічно чисті продукти харчування. Земельні 
угіддя на території Миколаївської ОТГ хоча і відчувають негативний 
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екологічний вплив Демурінського ГЗК та промислових підприємств 
м. Павлограду, але їх рівень забруднення незначний порівняно із сусідніми 
районами, тому сільгосппродукція при забезпеченні належної технології 
виробництва має шанс отримати сертифікат екологічно чистої, що 
автоматично значно підвищує її вартість та конкурентоспроможність на 
ринку;  

– для громади – з’являється перспектива у ближчому майбутньому 
створити виробничі потужності для переробки іншої продукції 
рослинництва. зокрема вирощеної дрібними сільгоспвиробниками, дозволить 
отримати значно більший доданої вартості від продажу готової продукції ( не 
тільки продуктів харчування, а й комбікормів, кормів тощо; 

– розвиток ділової активності автоматично збільшить попит на 
транспортні послуги та сприятиме інвестуванню приватного капіталу у 
ремонт та будівництво доріг. Таким чином, створення агропромислового 
кластеру, підйом підприємницької активності пересічних мешканців громади 
дозволить значної мірою розв’язати або послабити найбільш гострі соціальні 
проблеми, визначені при анкетуванні – незадовільну якість доріг, безробіття, 
пияцтво, злочинність.  

Бар’єрні фактори: 

– застаріла та малопотужна енергетична інфраструктура Громади. 
Створення власних переробних виробничих підприємств призведе до 
значного збільшення обсягів споживання енергоносіїв, зокрема 
електроенергії. Це може визвати певні проблеми, оскільки територією 
Миколаївської ОТГ не проходять лінії електропередач високої напруги 
(ЛЕП), а потужності застарілих подстанцій, побудованих ще за радянські 
часи при збільшенні обсягів виробництва може не вистачати; 

– нестача кваліфікованих кадрів. На цей час чисельність фахівців з 
початковою та повною вищою освітою складає лише 247 осіб по всіх сферах 
діяльності (у т.ч. лікарі, педагоги, посадові особи місцевого самоврядування). 
Фахівців в області менеджменту, організації виробництва, технологів, 
маркетологів катастрофічно не вистачає. Цю проблему можна розв’язати 
шляхом проведення проведенням коротко термінових курсів навчання з 
потенційними підприємцями та їх технічним персоналом, застосуванням 
інструментів бенчмаркінгу тощо.  

Контроверсивний фактор:  
– ця точка росту повинна формуватися через інтеграцію діяльності й 

зусиль значної кількості працюючих на цей час на території громади 
суб’єктів господарювання, як великих так і дрібних. Роль інтегратора можуть 
виконувати як менеджмент об’єднаної громади, так і один (декілька) з 
працюючих на цей час підприємців. Але в залежності від того, хто стане 
лідером у створенні агропромислового промислового кластеру, може суттєво 
змінюватися і його конфігурація. Якщо ядром стане підприємець, основний 
бізнес якого буде зареєстрований за територією Миколаївської ОТГ, основні 
грошові потоки будуть не залишатися в громаді. а утікати з неї, відповідно 
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громада від створення такого кластеру фактично не буде розвиватися, а її 
природні ресурси будуть експлуатуватися на користь сторонніх осіб.  

Резюме. Створення на власній сировинній, кормовій (пасовища, 

комбікормовий завод) та енергетичній (сонячна електростанція) базі 

агропромислового кластеру м'ясо-молочної спрямованості буде вирішальним 

фактором для економічного розвитку об’єднаної громади, дасть змогу 

підвищити зайнятість населення та вирішити найбільш гострі соціальні 

проблеми. Але цей процес має ініціюватися, спрямовуватися менеджментом 

громади у тісній співпраці з місцевими бізнес-структурами.  

 

Точка зростання 2. Використання природних та трудових 

можливостей громади для розвитку дрібного сільськогосподарського 

бізнесу та надійного збуту с/г продукції (прийомний пункт) 
У той час, як великі сільгоспвиробники займаються переважно 

вирощуванням зернових у промислових масштабах та є недостатньо 
гнучкими, адаптивними до ринкових коливань попиту на сільгосппродукцію, 
малі сільгоспвиробники (домогосподарства, індивідуальні та малі колективні 
підприємства) здійснюють вирощування ягід, фруктів, овочів – культур 
немасового нішевого виробництва, розвивають індивідуальне м'ясо-молочне 
виробництво. Малі сільгоспвиробники є найбільш гнучкими до коливань 
ринкового попиту на продукти харчування, а також мають високу 
вмотивованість до підвищення ефективності праці. Але найбільші труднощі у 
них виникають зі збутом власно виробленої продукції, оскільки ємність 
локального ринку громади є дуже обмеженою, а успішно реалізовувати 
продукцію на зовнішніх ринках заважає низька доступність цих ринків 
(Миколаївська ОТГ знаходиться на значній відстані від великих міст – 
потенційних ринків збуту) та висока конкуренція з боку торгівельних мереж 
та посередників, що скуповують продукцію у приватних виробників за 
безцінь.  

Дрібні сільгоспвиробники не мають можливостей самостійно 
створювати виробництва з переробки сільгосппродукції, тому вони 
переважно збувають свою продукцію у вигляді сировини (фрукти, овочі, 
м’ясо, молоко тощо). Збут первинної сільгоспсировини сировини без 
створення доданої вартості не залишає виробникам достатньо коштів для 
розвитку та страхування ризиків сільгоспвиробництва на наступні сезони.  

Сприятливі фактори: 

– створення приймального пункту, на якому продукція 
домогосподарств буде викупатися за справедливими цінами, деякий час 
зберігатися, накопичуватися та у подальшому продаватися оптом та вроздріб 
на ринках міст за межами громади або переробним підприємствам харчової 
промисловості, створить стимули нарощування обсягів виробництва 
домогосподарствами та дрібними підприємствами. Це створить можливості 
та передумови розвитку індивідуального підприємництва, підвищення 
доходів громадян, відповідно зниженню соціальної напруги; 
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– збут продукції через офіційні джерела буде сприяти виведенню з тіні 
дрібних сільгоспвиробників та підвищенню контрольованості використання 
суспільних природних ресурсів громади. Так, для нарощування обсягів 
власного виробництва приватні виробники (домогосподарства, підприємці) 
активно використовують не тільки власну земельну ділянку, а й всі можливі 
вільні та безхазяйні земельні, водні та інші ресурси громади: пасовища, 
лісосмуги, лісові та прилісові угіддя, ставки, річку тощо. Доки кожна 
приватна особа самостійно збуває вироблену продукцію, контролювати 
використання спільних ресурсів громади фактично нереально. Якщо збут 
продукції домогосподарств та дрібного бізнесу буде відбуватися прозоро 
через офіційні канали збуту, з'являється можливість відстежувати 
використання спільних ресурсів громади кожним бізнесом та своєчасно 
вживати заходів щодо сплати за використання цих ресурсів та їх відновлення 
за необхідністю;  

– при налагодженні каналів збуту для виробників будуть включатися 
механізми самоорганізації, з’являються стимули стабільної роботи для будь-
якого домогосподарства чи індивідууму з виробництва с/г продукції та її 
надійного збуту, що буде сприяти підвищенню ефективності праці, а, 
відповідно, і підвищенню конкурентоспроможності громади в цілому; 

Бар’єрні фактори: 

– інерція та пасивність людей, недовіра до нового, відсутність у 
пересічних громадян навичок та знань з бізнес-діяльності.  

Контроверсивний фактор:  
– перехід на прозору систему господарювання та сплати податків 

неоднозначно сприймається суспільством, оскільки далеко не всі мешканці 
Миколаївської ОТГ відчувають свою приналежність до нового соціуму – 
об’єднаної громади, усвідомлюють важливість сплати податків для 
нормального функціонування соціального утворення, і відповідно 
намагаються ухилитися від прозорого та чесного оподаткування. Тому 
потрібне системне комунікаційне забезпечення даної стратегічної ініціативи, 
роз’яснювальна робота, реальні позитивні приклади. 

Резюме. Створення сприятливих умов для надійного збуту с/г 

продукції за справедливими цінами для всіх суб’єктами 

сільськогосподарського виробництва, зокрема домогосподарствами та 

дрібним приватним бізнесом, сприятиме розвитку власного виробництва 

сільськогосподарської продукції з одного боку, та з іншого боку, дозволить з 

мінімальними інвестиціями вивести з тіні значку частку с/г виробництва 

громади, тим самим забезпечити підвищення її економічної спроможності 

та суттєво послабити найбільш гострі соціальні проблеми.  

 

Точка зростання 3. Організація виробництв для переробки 

фруктово-ягідної продукції з метою підвищення норми доходності 
Сьогодні разом із просуванням України у напрямку євроінтеграції, 

змінюються також смаки та вподобання громадян. На полицях 
супермаркетів, а відповідно і у меню пересічних громадян з’являються все 
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нові екзотичні фрукти і овочі, епоха домогосподарок, які вдома варили 
варіння та джеми поступово відходить в історію, а молоде покоління 
українців віддає переваги покупним сушеним, замороженим, в’яленим, 
копченим, консервованим фруктам і ягодам; порційним варінням, джемам й 
конфітюрам на кшталт західних зразків з відомими брендами та ін. 
Відповідно формується і зростає попит на фруктову продукцію 
оригінального асортименту, яка займає окрему маркетингову нішу, що 
постійно розширюється та ймовірно буде зростати у найближчі роки.  

Сприятливі фактори: 

 природні умови Миколаївської ОТГ дозволяють розвивати 
садівництво та постачати на ринки Дніпропетровщини фрукти і ягоди у 
різноманітному асортименті, як на умовах організації великого садово-
ягідного господарства, так і з використанням можливостей вирощування 
продукції у домогосподарствах з подальшою здачею її на спеціально 
організований приймальний пункт.  

Бар’єри: 
 створення власного великого садового господарства вимагає значних 

ресурсів: трудових – підготовлені фахівців у сфері садівництва не вистачає; 
часових – дерева починають плодоносити лише через 5 – 7 років після 
посадки; фінансових – саджанці елітних сортів, екзотичних рослин коштують 
на ринку достатньо дорого.  

Контроверсивні фактори: 

 більш доцільним з огляду на рентабельність виробництва є 
створення великого садово-ягідного господарства з подальшою переробкою 
фруктів і ягід на створених у громаді виробничих потужностях, але він 
вимагає значного часу щонайменше 5-6 років поки молоді фруктові дерева 
почнуть плодоносити та значних фінансових інвестицій у переробний 
промисловий комплекс;  

 організація прийму продукції у домогосподарств є менш 
привабливою з точки зору отримання достатньої доданої вартості та 
надходжень до бюджету громади, але вимагає менше часу – організувати 
прийом, зберігання та реалізацію фруктів та ягід від населення можна 
протягом одного сезону, та менш витратним, оскільки підприємство буде 
реалізовувати лише останню частину технологічного циклу – витрати на 
догляд за рослинами, збір ягід і фруктів будуть здійснювати 
домогосподарства самотужки.  

Резюме. Розвиток садівництва, організація вирощування й переробки 

фруктово-ягідної продукції з орієнтацією на ниші нетрадиційного та 

екологічно-чистого асортиментів дозволить отримувати підвищену норму 

доданої вартості й створити значну кількість робочих місць, посилити 

економічно-фінансову спроможність громади. 

 

Точка зростання 4. Розвиток альтернативної енергетики на основі 
достатньої кількості вільних земельних ресурсів та робочої сили  
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За прогнозами експертів, через декілька десятиріч головними 
факторами стабільності і багатства держави на міжнародній арені стане 
володіння енергоресурсами, але з погляду на постійно зростаючі світові ціни 
на традиційні джерела енергії (нафта, газ, вугілля), все більшого значення 
набуває розвиток альтернативних відновлювальних джерел, таких як сонячна 
та вітрова енергія, виробництво твердого та рідкого палива з продукції 
рослинництва. Нажаль, Україна сьогодні значно відстає від передових країн у 
сфері використання відновлювальних джерел енергії.  

Для об’єднаних територіальних громад проблема використання 
альтернативних джерел енергії набуває принципового значення з огляду на 
потребу розвитку промислового виробництв зі зберігання та переробки 
сільгосппродукції, що вимагає тривалого охолодження або термічного 
обробки продуктів. Природно, що успішний розвиток багатьох видів 
енергоємних виробництв може стати реальним лише після вирішення 
питання забезпечення їх тепловою та електроенергією за прийнятними 
цінами, що можливо на основі створення власних джерел енергії. Відповідно 
до цього слід приділяти особливу увагу впровадженню проектів стратегії 
розвитку що стосуються відновлювального або альтернативного 
енергозабезпечення. 

Сприятливі фактори: 

 Миколаївська ОТГ має рівнинний ландшафт, спритний для розвитку 
вітрової енергетики, а також значні площі резервного земельного фонду 
можуть бути використані для виробництво сонячної електроенергії; 

 для виробництва електроенергії на основі альтернативних видів 
енергії необхідні значні капітальні вкладення, що під силу лише великим 
технологічно розвинутим компаніям. Територія Миколаївської ОТГ на 
півночі межує з територіями виробничих ділянок найбільшої в Україні 
енергетичної компанії ДТЕК. За умови досягнення відповідних 
домовленостей, керівництво громади може здавати в оренду компанії ДТЕК 
вільні площі під створення сонячної електростанції або встановлення 
вітрових енергоблоків, а у якості винагороди отримувати електроенергію за 
дешевими тарифами; 

 на території громади розвинуте рослинництво, є переробні 
виробництва с/г продукції, з відходів яких можна виробляти альтернативні 
види твердого палива – паливні брикети або пелети. Майже всі 
домогосподарства та переважна більшість будинків комунальних закладів 
громади мають печі на твердому паливі, тому власне виробництво 
альтернативних видів твердого палива з відходів рослинництва має добрі 
перспективи збуту продукції якнайменше, на локальному ринку.  

Бар’єри: 
– відсутність у менеджменту громади знань у сфері відновлювальної та 

альтернативної енергетики, а також спеціалістів енергетичного профілю та 
проектних менеджерів для ініціації та розробки проектів альтернативної 
енергетики; 
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– впровадження проектів з розвитку альтернативної відновлювальної 
енергетики під силу тільки технологічно розвинутим компаніям з достатніми 
фінансовими можливостями. На території Громади такі компанії не 
працюють, і керівництво громади не має налагоджених зв’язків з ними.  

Контроверсивні фактори: 

 перспективи розвитку виробництва електроенергії з альтернативних 
джерел – сонячної та вітрової напряму залежить від домовленостей 
керівництва Громади з компанією ДТЕК. Якщо органи самоврядування 
Громади будуть готові до тісного співробітництва з компанією ДТЕК і 
дійдуть угоди щодо надання їй у довгострокову оренду земельних площ за 
умови надання об’єднаній громаді електроенергії за пільговими тарифами, це 
може бути вирішальним фактором розвитку не тільки енергетичного сектору 
у економіці Громади, а й драйвером розвитку виробництв з переробки с/г 
продукції. І навпаки, якщо керівництво Громади не буде проявляти 
активності у даному питанні, громада не тільки втратить додаткові 
надходження до бюджету, але ц розвитку її економіки буде постійно 
загрожувати слабкість енергетичного інфраструктури.  

 розвиток виробництва альтернативних видів твердого палива з 
відходів продукції рослинництва залежить від громадської думки та 
лобіювання інтересів постачальників традиційних видів палива – вугілля, 
дров, торфу тощо. Організувати виробництво паливних брикетів не вимагає 
впровадження ультрасучасних технологій, будівництва великих промислових 
комплексів. Для цього необхідна підприємницька ініціатива, середні обсяги 
інвестицій і підтримка місцевих органів влади у збуті готової продукції.  

Резюме. Розвиток сектору альтернативної енергетики є 

перспективним, дозволяє забезпечити енергетичну незалежність громади 

та комерційно-стійке функціонування в ній відновлених та новостворених 

бізнесів, тобто прискорений розвиток економіки громади. Але є достатньо 

вагомі бар’єри та загрози: успішність цього напрямку залежить від 

активності керівництва громади, успішності домовленостей з 

енергетичною компанією ДТЕК, відношення підприємців та пересічних 

мешканців до використання альтернативних видів твердого палива.  

Дана точка росту має бути включена до стратегії розвитку 

об’єднаної громади, необхідні невідкладні активні заходи щодо 

адміністративної, організаційної, інформаційної підтримки діяльності у 

цьому напряму, але як один з основних напрямків стратегічного розвитку 

вона розглядатися не може.  
 

Точка зростання 5. Використання можливостей деконцентрації 

місцевої влади й створення адміністративно-культурного центру в 

с. Дубовики 
Обов’язковими умовами створення і успішного розвитку об’єднаних 

громад є зменшення адміністративних витрат, доступність адміністративних 
послуг всіх мешканцям громади. Адміністративний центр об’єднаної 
громади – с. Миколаївка – знаходиться не по центру території, а на 12 км у 
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північно-східному напрямку. Готових адміністративних будівель, в яких 
можна було б вільно розмістити більший апарат управління об’єднаною 
громадою також немає.  

У той же час у с. Дубовики, що територіально знаходиться саме у 
центрі території об’єднаної громади, є вільне приміщення у власності 
громади, у якому з невеликими фінансовими зусиллями може бути 
обладнаний центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), коворкінговий 
центр та інше.  

Сприятливі фактори: 

 вільний будинок належної архітектури в с. Дубовики вже існує і 
потрібні невеликі фінансові витрати, для того щоб створити в ньому 
адміністративно-культурний центр;  

 якщо будок не використовувати за призначенням його необхідно або 
продавати у приватну власність, що є проблематичним доки в громаду не 
зайшли серйозні інвестори, або через деякий термін він почне переходити у 
занедбаний стан. і тоді фінансові інвестиції на його відновлення потрібні 
будуть значно більші; 

 с. Дубовики знаходиться у самому центрі Миколаївської громади, на 
дорозі смт Васильківка – с Миколаївка, тому дістатися до нього з будь-якої 
точки громади легше, ніж до с. Миколаївка.  

Бар’єри: 
 децентралізація органів самоврядування об’єднаної громади 

потребує чітку взаємодію між собою підрозділів і окремих посадових осіб, 
що будуть територіально рознесені. Це вимагає створення елементів 
віртуального офісу на основі використання новітніх інформаційних 
технологій, які на цей час ще недостатньо розвинуті в органах управління 
громадою.  

Контроверсивні фактори: 

 на цей час ще існують містечкові настрої, певна напруга між 
керівництвом об’єднаної громади та старостинських округів. Якщо в таких 
умовах будуть відбуватися процеси децентралізації влади і суб’єкти 
управління громадою не досягнуть згоди інтересів, розвиток об’єднаної 
громади значно уповільниться, або взагалі буде спостерігатися регрес у всіх 
сферах.  

Резюме. Децентралізація адміністративних органів об’єднаної 

громади до с. Дубовики є вигідною як з точки зору зменшення фінансових 

витрат на утримання апарату управління громадою, так і доступності 

адміністративних послуг всім мешканцям населених пунктів громади. Але ці 

процеси потребують свідомої та узгодженої позиції всіх суб’єктів 

управління об’єднаною громадою.  
  

Точка зростання 6. Зміцнення соціальної згуртованості громади 

через підвищення якості життя та на основі активності керівництва 

органів самоврядування й довіри до нього пересічних громадян 
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Результати досліджень соціального стану Громади, проведені методом 
анкетування, свідчать про те, що пересічні громадяни та підприємці 
довіряють керівникам органу самоврядування Громади. Так, основною 
конкурентною перевагою громадяни вважають небайдужість та активність 
місцевої влади (116 балів, що на 50 % більше ніж наступна за важливістю 
перевага). А другим за пріоритетом визначено завдання щодо згуртування 
мешканців громади, формування духу «єдиної громади».  

У той же час, за даними анкетування, рівень соціальної активності та 
самосвідомості громадян є нерівномірним по населених пунктах ОТГ. 
Низький рівень самосвідомості громадян, недостатня соціальна та 
підприємницька активність визначені одними з головних бар’єрів на шляху 
розвитку Громади.  

Економіка громади характеризується великим відсотком прихованого 
безробіття, що пояснюється значною часткою самозайнятих осіб, замкнених 
на власному домогосподарстві. Проблема полягає в тому, всі вони є носіями 
індивідуалістської ідеології, і на цей час не сприймають об’єднану громаду 
як єдине соціальне утворення зі спільними суспільними інтересами та 
цілями, спільним господарсько-економічним комплексом, спільними 
проблемами життєзабезпечення.  

Завдяки активності керівництва органів самоврядування й довіри до 
нього пересічних громадян значно підвищуються шанси Громади на 
отримання грантів державних, регіональних та міжнародних фондів на 
виконання проектів інфраструктурного розвитку, підвищення якості 
соціальних та комунальних послуг, безпеки життєдіяльності тощо. У 
підсумку це призведе до істотного поліпшення якості життя пересічних 
громадян, що у свою чергу сприятиме зміцненню згуртованості Громади та 
підвищенню соціальної відповідальності кожного громадянина за суспільний 
результат в цілому.  

Сприятливі фактори щодо згуртування громади навколо спільних 
проблем і намірів: 

 найважливішим є те, що за результатами опитування на перше місце 
серед конкурентних переваг мешканці поставили небайдужість місцевої 
влади, що є основою для згуртованості громади навколо неї; 

 згуртування громади є однією з найважливіших передумов 
створення системи колективної безпеки життєдіяльності – запобігання 
злочинності, стихійних лих, пожеж та інше;  

 згуртування громади є необхідним для забезпечення належного 
екологічного стану території – під впливом громадських організацій та 
активістів буде здійснюватися контроль та запобігання несанкціонованому 
викиданню сміття домогосподарствами, підприємцями тощо; ліквідація 
силами громадян стихійних сміттєзвалищ;  

 використання можливостей самоорганізації населення, зокрема 
достатньо очевидно виражена потреба мешканців у спільному та якісному 
проведенні вільного часу у публічних місцях інтересу – це дієвий фактор і 
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переконливий аргумент до очікуваної успішності дій місцевої влади щодо 
згуртування населення й територій громади. 

На території об’єднаної громади існує розвинута інфраструктура 
закладів культури й дозвілля (4 бібліотеки, 3 будинки культури, 3 клуби), 3 
дошкільні навчальні заклади, 4 шкільні навчальні заклади. Усі вони на цей 
час знаходяться у занедбаному стані, але ініціалізація та впровадження 
проектів відновлення роботи закладів культури дозволить їм надавати 
послуги населенню на новому якісному рівні. Усі ці навчально-культурні 
заклади можуть виступати локальними центрами спілкування та гуртування 
людей у населених пунктах громади, вони є найбільш результативними 
місцями для агітації, розміщення засобів соціальних комунікацій та реклами. 

Значну роль у справі згуртування громади може відіграти розширення 
присутності та активне просування Миколаївської ОТГ в інтернет-просторі. 
На цей час Громада має свій WЕВ-сайт, але якість його дизайну та 
змістовність залишають бажати кращого. Діючий привабливий 
інтерактивний WЕВ-сайт є саме тим комунікаційним ресурсом, що дозволяє 
мешканцям громади спілкуватися навіть знаходячись далеко за її межами. 
Механічне сальдо міграції є від’ємним вже багато років, отже значна 
кількість вихідців з Миколаївської громади живуть і працюють у різних 
містах України та за її межами, а можливості інтернет-спілкування нададуть 
їм можливості відчувати зв'язок зі своїм корінням.  

Створення місць та засобів для публічного спілкування призводить до 
розбудови осередків неформальних комунікацій, зокрема й влади з 
громадянами та бізнесом, де під впливом суспільно-корисної людино 
орієнтованої діяльності місцевої влади формується суспільна думка, 
генеруються спільні інтереси людей, навколо яких згуртовується об’єднана 
громада як єдине соціальне утворення.  

Бар’єри на шляхах згуртування громади: 

 існують певні недовіра, інертність та песимізм мешканців, тому 
потрібні невідкладні вдалі та наочні кроки насамперед у створенні системи 
колективної безпеки громади, розвитку системи закладів дозвілля та 
культури. Але це потребує значних протягом всього періоду реалізації 
стратегії інвестиції, при цьому мова не йдеться про разові інвестиції, 
оскільки потрібне постійне планомірне та поступове просування у цьому 
напряму уперед, інакше громадяни можуть розчаруватися у місцевій владі 
зокрема, та у ідеї створення єдиного територіального соціального утворення 
взагалі. Тому слід розпочинати з дрібних але наочних кроків, користатися 
можливостями відновлення соціальної інфраструктури за рахунок 
інфраструктурної субвенції держави та підготовки відповідних проектів на 
гранти ДФРР. Кожний крок має бути забезпечений соціальною рекламою та 
засобами соціальних комунікацій; 

 сфера надання соціальних послуг зазвичай є неприбутковою (у 
кращому випадку можна розраховувати на часткову самоокупність цих 
закладів), тому її розвиток, навіть за умови отримання грантового 
фінансування вимагає спів фінансування з бюджету громади (різні фонди 
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оплачують від 30 до 90 % бюджету проектів). В умовах слабкості економіки 
громади є ризик недофінансування на місцевому рівні, що не дасть 
можливості отримувати і гранти; 

 на території громади не вистачає спеціалістів з вищою освітою, щоб 
укомплектувати штатні розписи існуючих закладів освіти, охорони здоров’я, 
культурного й фізичного розвитку, проведення дозвілля тощо.  

Контроверсивні фактори: 

 у місцях публічного спілкування створюються потенційні 
можливості проявів маргіналізма (хуліганство, пияцтво, побутові чи 
соціальні конфлікти), що вимагає належних засобів охорони громадського 
порядку; з іншого боку, створення належних умов для проявів культури 
публічного спілкування виховують людей, забезпечують стиль 
цивілізованого спілкування та проведення часу, сприяють подоланню 
маргінальних проявів; 

 нерозвинутість системи колективної безпеки може породжувати 
певний груповий чи індивідуальний егоїзм певних прошарків населення, що 
знаходиться у вигідній позиції відносної безпеки; 

 на цей час в державі триває реформа сфер освіти та охорони 
здоров’я, тому активна підтримка громади та місцевих органів 
самоврядування є вкрай необхідною для отримання максимально 
позитивного результату на рівні об’єднаної громади. Хоча структура системи 
медичних та освітніх закладів по всій країні визначається на центральному 
рівні, органи самоврядування та громадські організації можуть у більшій чи 
меншій мірі впливати на їх структуру на рівні громад.  

 успіх розвитку сфери соціальних послуг у значній мірі залежить від 
ставлення та підтримки її органами самоврядування та всіма пересічними 
громадянами. Сьогодні спостерігається стійка тенденція переході 
міжособистісного спілкування у віртуальні площину, особливо це стосується 
молоді. Якщо керівництво Громади та громадські активісти зможуть 
зацікавити пересічних громадян у підвищенні престижу освіти, колективного 
проведення дозвілля, необхідності розвитку фізкультури і спорту – ця сфера 
буде успішно розвиватися. Якщо ні – вона буде буксувати, не дивлячись 
навіть на отримання грантів та зовнішнього фінансування.  

Резюме. Згуртованість громади як соціального утворення є критично 

важливим фактором її динамічного стратегічного розвитку. Підвищення 

рівня життя та задоволеності громадян має ґрунтуватися на платформі 

довіри мешканців до керівництва громади. Першочерговими напрямами 

росту мають бути: створення системи колективної безпеки; задоволення 

потреб у спільному проведенні дозвілля, розвитку фізкультури і спорту, 

культурному й духовному розвитку кожної особистості на фоні загального 

підйому культурного рівня громади.  
 

4. СИСТЕМА ЦІЛЬОВИХ ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОТГ 
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4.1. Глобальні цільові орієнтири: місія, стратегічне бачення, 
стратегічні пріоритети 

 

Місія Миколаївської  сільської об’єднаної територіальної громади: 
 

Забезпечення належного рівня та якості життя членів громади  
на основі результативного та ефективного використання 

потенціалу землеробства, корисних копалин, дрібного 
сільськогосподарського бізнесу, агропереробки для 

конкурентоспроможної діяльності виробників громади на 
внутрішньому та зовнішньому ринках 

 

В існуючій ситуації на території громади у сфері агропромислового та 
промислового виробництва здійснюється різні види діяльності – від 
промислового бізнесу (добування руд кольорових металів) до вирощування 
зернових та технічних культур, вирощування овочів у домогосподарствах, 
розведення птиці (у невеликих масштабах), а також здійснюється надання 
невиробничих, орендних і торгівельних послуг для підприємців та 
мешканців. Як приклад переробки продукції до кінцевого товарного вигляду 
можна назвати лише виробництво продуктів борошно-мельно-круп’яної 
групи: хліба та хлібобулочних виробів. 

Радше за все, у найближчі роки зайнятість населення буде 
формуватися, переважно, зазначеними традиційними для території видами 
бізнесу. 

У той же час виявляється, зокрема, із світового та вітчизняного досвіду, 
що важливим фактором подальшого розвитку території та громади може 
стати інтеграція окремих, на перший погляд локальних і технологічно 
малопов’язаних видів бізнесу. Такі виробничі об’єднання можуть бути 
організовані за типом кластерів (вільне територіальне об’єднання 
підприємств у обраній ними формі, що мають спільний інтерес і можливості 
спільного виконання ринкових функцій для підвищення загальної 
конкурентоспроможності). За спільним інтересом у таких об’єднаннях 
єдиним каналом можуть виконуватися функції збереження продукції 
(склади), логістики, маркетингу та збуту, реклами, комерційного 
консультування, підготовки кадрів, інформаційного забезпечення, 
стратегічного планування спільного розвитку та інші. 

Зазначену базову ідею інтегративної орієнтації виробництва 
пропонується відобразити у стратегічному баченні розвитку громади. 

 
Стратегічне бачення розвитку 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади: 
 

На період завершення стратегії  
Миколаївська сільська об’єднана територіальна громада стане:  

 територією доцільної інтеграції різних видів бізнесу 
агропромислового виробництва з використанням 

можливостей переробки сировини до кінцевої продукції 
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для підвищення рентабельності, 
 активним згуртованим соціальним утворенням з належною 

якістю життя 

 
На основі запропонованого робочою групою разом із експертами 

стратегічного бачення сформовано стратегічні пріоритети та система цілей 
розвитку Миколаївської ОТГ: 
 

Стратегічні пріоритети розвитку Миколаївської ОТГ 
 

Стратегічна ціль (пріоритет) 1. Інституційні та інфраструктурні 
передумови розвитку громади 

Стратегічна ціль (пріоритет) 2. Якісне надання публічних послуг  

Стратегічна ціль (пріоритет) 3. Громадська активність, соціальна 
згуртованість, якісне життя  

 
4.2. Система цілей стратегії розвитку Миколаївської ОТГ 

 
Стратегічна ціль (пріоритет) 1. Інституційні та інфраструктурні 
передумови розвитку громади 
Операційні цілі: 

1.1. Створення інституційних та інфраструктурних передумов 

розвитку громади, підприємництва, малого та середнього 

бізнесу  

1.2. Надійне та прозоре підприємництво у сфері сільсько- 

господарського виробництва та переробки агропродукції 

1.3. Підтримка стійкого функціонування та розвитку промисловості 

й невиробничої сфери на території громади  

 
Стратегічна ціль (пріоритет) 2. Якісне надання публічних послуг  
Операційні цілі: 

2.1. Благоустрій території, якісне надання адміністративних та 

гуманітарних (освітніх, медичних, телекомунікаційних) послуг 

2.2. Якісне надання комунальних, транспортних послуг, безпека 

життєдіяльності 

 

Стратегічна ціль (пріоритет) 3. Громадянська активність, соціальна 
згуртованість, якісне життя 
Операційні цілі: 

3.1. Партнерство «влада-бізнес-громадськість»  

3.2. Культурний, духовний розвиток, дозвілля 
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5. ПРОЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОТГ 

 
Стратегічна ціль (пріоритет) 1. Інституційна, інфраструктурна, 
економічна база розвитку громади  

 

Операційні цілі: 

1.1. Інституційні та інфраструктурні передумови розвитку 
громади 
Шифр 
проек

ту Назва (зміст) проекту3 

Вартість 
проекту,тис.грн. 

Поч
аток 
розр
обки 

Загальна 
(грантова) 

витрати з 
бюджету 

ОТГ 
1.1.1 Розробка та затвердження документації із землеустрою 

щодо встановлення меж новоствореної адміністративно-
територіальної одиниці та впорядкування території ОТГ 

1000 500 2019 

1.1.2 Створення генерального плану забудови території 
Миколаївської ОТГ  

500 100 2019 

1.1.3 Розробка та затвердження документації із землеустрою 
щодо встановлення меж населених пунктів ОТГ 

300 300 2019 

1.1.4 Розробка та затвердження документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель різного цільового призначення 
за межами та в межах населених пунктів 

3000 3000 2019 

1.1.5 Підготовка для потреб громади згідно програми кадрового 
забезпечення, затвердженої сільською радою, двох фахівців 
з проектного менеджменту протягом 2018-2023 навч. років  

- 30 2019 

1.1.6.  Деконцентрація місцевої влади й переведення частини 
виконавчого органу самоврядування Миколаївської ОТГ до 
с. Дубовики в існуюче пристосоване приміщення із 
створенням у ньому також адміністративно-культурного 
центру (бібліотеки, центру коворкінгу) 

 

 

2019 

1.1.7 Створення на базі сільських бібліотек центрів коворкінгу 
(ділові та публічні наради, флешмоби мешканців, 
переговори та зустрічі, можливість інтелектуального 
відпочинку, проведення часу для саморозвитку; зустрічі 
професіоналів на кшталт «спільнот практиків», проведення 
дитячих днів народження, інших дружніх зустрічей тощо)  

- 

50 

2019 

1.1.8 Забезпечення громади якісним мобільним зв’язком та 
інтернетом, створення місць вільного користування Wi-Fi 
при бібліотеках населених пунктів громади, інших 
публічних зонах  

 70 

2019 

1.1.9 Розвиток та регулярна актуалізація власного сайту громади 
для просування її іміджу в інформаційному просторі 

- 25 2019 

1.1.10 Організація регулярного видання друкованого та 
дубльованого в електронному вигляді бюлетеню місцевих 
новин («Вісник Миколаївської громади») та 
розповсюдження його на дошках оголошень в публічних 
місцях та через інтернет 

- 20 2021 

                                                      
3 Назви проектів мають «презентаційний» характер і будуть конкретизовані й уточнені під час 
структуризації та планування проекту при подальшому опрацюванні  
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1.2. Надійне та прозоре підприємництво у сфері сільськогосподарського 
виробництва та переробки агропродукції 

 
1.2.1 

Навчання основам бізнесу охочих заснувати 
підприємницьку справу, а також просунуте навчання 
працюючих підприємців громади (бізнес-тренінги) 

 
10 

 
10 

 
2019 

 
1.2.2 Організація централізованого приймального пункту для 

надійного збуту домогосподарствами сільсько-
господарських продуктів власного виробництва (фрукти, 
ягоди, горіхи, гриби, лікарські трави, мед та продукти 
пасики тощо) 

Приватний 
інвестор - 2021 

1.2.3 Сприяння створенню молочного кооперативу для 
організованого збирання молочної сировини, її збереження 
згідно з сучасними вимогами й передачі на виробництво 

Приватний 
інвестор -  

2020 

 
1.2.4 

Сприяння створенню молочно-м’ясного комплексу, 
працюючого на сучасних технологіях (за підтримки 
урядової програми сприяння розвитку тваринництва та 
м'ясо-молочного виробництва) та на власній сировинній, 
кормовій та енергетичній базі 

Приватний 
інвестор -  

 
2020 

 
1.2.5 

Сприяння створенню виробництва м’ясних консервів та 
ковбас на власній сировинній (молочно-м’ясний комплекс) 
та кормовій базі (комбікорм з комбікормового заводу, 
силос з організованого виробництва) 

Приватний 
інвестор -  

 
2022 

 
 
1.2.6 

Сприяння створенню виробництва молочних твердих сирів 
та традиційних м’яких сирів (адигейський, бринза) для 
забезпечення потреб внутрішнього ринку громади з 
перспективою виробництва твердих та м’яких сирів за 
оригінальними рецептами (крафтова продукція з брендом 
«Еко-Миколаївська») 

Приватний 
інвестор -  

 
2022 

1.2.7 Сприяння відновленню виробництва риби в існуючих в 
ОТГ ставках 

Приватний 
інвестор - 2019 

 
 
1.2.8 

Підтримка розвитку виробництва екологічно чистих 
продуктів бджільництва: меду, перги, воску, прополісу, 
маточного молочка, бджолиної отрути тощо, зокрема 
створенню центру апітерапії для надання презентаційних 
та екскурсійних послуг дорослим відвідувачам і школярам 
(історія питання, бджолина родина, «спілкування» з 
бджолами, знайомство з основами й технологіями 
бджільництва, дегустація, сон на вуликах тощо) 

Приватний 
інвестор - 2020 

1.2.9 Підтримка створення на власній сировинній та 
енергетичній базі виробництва фруктових та ягідних 
консервів оригінальної номенклатури й рецептури з 
брендом «Еко-Миколаївська» 
 

Приватний 
інвестор -  

2021 

1.2.10 Сприяння створенню на зміцненій власній енергетичній 
базі (плановане розміщення сонячної електростанції) 
виробництва сушених, заморожених, копчених, в’ялених 
тощо фруктів і ягід  

Приватний 
інвестор -  

2021 

1.2.11 Сприяння організації у промислових масштабах 
птаховодства через створення птахоферм 

Приватний 
інвестор - 2021 

 Підтримка та сприяння організації виробництва хлібо- Приватний 
інвестор -  
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1.2.12 булочних виробів, випічки, кондиторії, виробів з борошна 
тощо 

2021 

 
1.2.13 

Ініціація та сприяння організації виробництва на базі 
існуючих цехів екологічно-чистої олії, що відповідає 
вимогам зовнішніх ринків, виходу виробників на зовнішні 
ринки під брендом «Еко-Миколаївська» 

Приватний 
інвестор -  

2020 

 
 
 
1.2.14 

Ініціація владою та організаційно-управлінська підтримка 
створення кластеру виробників харчової промисловості та 
підприємств агропереробки на території громади з власною 
складською, логістичною, збутовою, маркетинговою, 
менеджерською базами та власним брендом «Еко-
Миколаївська», що буде асоціюватися у споживача з 
якістю, безпечністю, екологічною чистотою 

Приватний 
інвестор -  

 
2022 

1.2.15 Сприяння створенню тепличного господарства на 
зміцненій енергетичній базі сонячної електростанції, 
розміщення якої планується на території громади 

Приватний 
інвестор - 2020 

1.2.16 Сприяння участі виробників громади у регулярних оптових 
ярмарках-виставках у містах Дніпропетровської, 
Запорізької та інших областей  

Приватний 
інвестор -  

2019 

 
1.2.17 

Ініціація й підтримка сертифікації під брендом «Еко-
Миколаївська» провідної екологічно коректної продукції 
сільгосподарських та агропромислових виробників 
Миколаївської ОТГ й просування зазначеного бренду в 
інформаційному просторі  

Приватний 
інвестор -  

2023 

 
 

1.3. Підтримка стійкого функціонування та розвитку 
промисловості й невиробничої сфери на території громади  

Шифр 
проек

ту Назва (зміст) проекту 

Вартість 
проекту,тис.грн. 

Поч
аток 
розр
обки 

Загальна 
(грантова) 

витрати з 
бюджету 

ОТГ 
1.3.1 Підтримка будівництва комбікормового заводу на території 

громади, зокрема через виділення земельної ділянки, для 
забезпечення власної кормової бази птахівництва та 
тваринництва, торгівлі кормами  

Приватний 
інвестор 

 2021 

1.3.2 Відведення земельної площадки (до 100 га) та інше 
сприяння створенню сонячної електростанції обраною 
компанією (як варіант – ДТЕК) 

Приватний 
інвестор 

 2019 

1.3.3 Створення виробництва твердопаливних пелет з відходів 
с/г виробництва та деревини 

Приватний 
інвестор  2019 

 

Стратегічна ціль (пріоритет) 2. Якісне надання публічних послуг  
 

Операційні цілі: 

2.1. Благоустрій території, якісне надання адміністративних та 
гуманітарних послуг 
Шифр 
проек

ту Назва (зміст) проекту 

Вартість 
проекту,тис.грн. 

Поч
аток 
розр
обки 

Загальна 
(грантова) 

витрати з 
бюджету 
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ОТГ 

2.1.1 Створення центру надання адміністративних послуг із 
широким застосуванням інформаційних технологій, 
телекомунікаційного зв’язку  

Обласна 
програма 

інформати

зації 500 

с/ф 
150 

2019 

2.1.2 Нормативно-правова легітимізація та забезпечення 
комфортного та безпечного функціонування опорної школи 
та її філій у с. Дубовики  

  2019 

2.1.3 
Створення кабінету інклюзивного навчання 

150  2020 

2.1.4 Створення належних умов для дошкільного та початкового 
навчання згідно вимог відповідної урядової програми  

400 40 2019 

2.1.5 Технічне та організаційне забезпечення шкільних 
перевезень дітей до опорної школи з віддалених сіл з 
придбанням нових автобусів 

2000  2019 
 

2.1.6 Капітальний ремонт дитячого садочку «Теремок» села 
Медичне на 2 групи та приведення його до безпечних та 
комфортних умов виховання дітей  

4096,9 
 

203,2 2019 

2.1.7 Капітальний ремонт приміщень шкіл з енергозберігаючими 
заходами 

500 100 2019 

2.1.8 
Заміна обладнання опалювальних котелень закладів освіти, 
переведення на альтернативні види опалення  

1500 500 2019 

2.1.9 Ремонти будівель ФАПів, медпунктів та амбулаторії з 
доведенням до вимог створення ЦПМСД  

1000 200 2023 

2.1.10 Реконструкція приміщення амбулаторії для створення 
соціального житла для медпрацівників 

500 500 2023 

2.1.11 Заміна обладнання опалення закладів охорони здоров’я, 
переведення на альтернативні види палива 

200 200 2023 

 
2.2. Якісне надання комунальних, транспортних послуг, безпека 

життєдіяльності 
Шифр 
проек

ту Назва (зміст) проекту 

Вартість 
проекту,тис.грн. 

Поч
аток 
розр
обки 

Загальна 
(грантова) 

витрати з 
бюджету 

ОТГ 
2.2.1 Створення в ОТГ місць видалення твердих побутових 

відходів 
500 50 2019 

2.2.2 Розроблення схеми санітарного очищення та ліквідація 
стихійних звалищ сміття на території громади 

50 50 2019 

2.2.3 Створення багатоцільового комунального підприємства з 
використанням можливостей відповідного обласного 
конкурсу  

900 250  
2019 

2.2.4 Завершення освітлення вулиць адміністративного центру 
та населених пунктів громади 

1400 50 2019 

2.2.5 Організація регулярного сполучення громадським 
транспортом між всіма населеним пунктами громади 

  2020 

2.2.6 Організація регулярного автобусного маршруту 
с.Новоандріївка – с.Миколаївка – с.Дубовики – смт 
Васильківка – м Дніпро 

  2019 

2.2.7 Створення на засадах міжмуніципального співробітництва 5000 200 2019 
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пункту безпеки спільно з іншими громадами 
 
 
2.2.8 

Запровадження на публічних пожеженебезпечних об’єктах 
(насамперед соціального призначення – школи, дитячі 
садочки, заклади охорони здоров’я, об’єкти культури тощо) 
локальних пунктів пожежогасіння у вигляді пожежних 
бочок з помпами у комплексі з вогнегасниками  

 100  
 

2019 

2.2.9 Створення добровільних пожежно-рятувальних команд у 
населених пунктах громади 

  2019 

2.2.10 Інвентаризація покинутих свердловин питної води, взяття 
їх на баланс сільської ради, встановлення станцій 
доочищення води для забезпечення населення якісною 
питною водою 

500 100 2019 

2.2.11 Ремонт дороги від смт Васильківка до адміністративного 
центру громади с. Миколаївка – 21 км 

145000  2019 

2.2.12 Ремонт ланок автомобільних доріг згідно договору 
співфінансування до:  

- с.Добровілля – 10 км 
- с.Гришаї – 5 км 
- с.Бровки – 5 км 
- с.Дубовики – с.Шевченкове – 6,5 км 

   

2.2.13 Ремонт автомобільної дороги Дмитрівка – Гаврилівка : на 
відрізку від с.Миколаївка до с.Хвилі – 22 км. 

   

2.2.14 Ремонт автомобільної дороги : с.Зелений Гай – с.Таранове – 10 
км. 

   

2.2.15 Ремонт внутрішніх доріг в населених пунктах громади 50000   
2.2.16 Будівництво АЗС на території громади  Приватний 

інвестор  2023 

 
Стратегічна ціль (пріоритет) 3. Громадська активність, соціальна 

згуртованість, якісне життя  
 

Операційні цілі: 

3.1. Партнерство «влада-бізнес-громадськість»  

Шифр 
проек

ту Назва (зміст) проекту 

Вартість 
проекту,тис.грн. 

Поч
аток 
розр
обки 

Загальна 
(грантова) 

витрати з 
бюджету 

ОТГ 
3.1.1 Створення системи зворотного зв’язку щодо оцінювання 

громадою та бізнесом дій влади з використанням Інтернет-
технологій (щорічні опитування) 

  2019 

3.1.2 Створення можливостей забезпечення інтерактивного 
доступу до проектів керівних та звітних документів 
місцевої ради й виконкому на основі електронного реєстру 
документів  
 

 Обласна 
програми 
інформат
изації 

200 

с/ф 
 

50 

2019 

3.1.3 Формування щорічного бюджету участі, за яким мешканці 
можуть ініціювати власні проекти та їх реалізовувати на 
засадах фінансування (співфінансування) з органом 
місцевого самоврядування  

- 50 2019 

 
3.2. Культурний, духовний розвиток громади, дозвілля 
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Шифр 
проек

ту Назва (зміст) проекту 

Вартість 
проекту,тис.грн. 

Поч
аток 
розр
обки 

Загальна 
(грантова) 

витрати з 
бюджету 

ОТГ 
3.2.1 Започаткування щорічного загальногромадського дитячого 

свята з декількома номінаціями (танці, співи, усна 
творчість, зокрема гумористична, конкурс «Самий 
розумний» тощо) та призами від сільського голови  

 

 
 

30 
2019 

3.2.2 Створення (реконструкція) пришкільних спортивних 
майданчиків у с.Миколаївка та населених пунктах громади 
(футбольне поле, баскетбольний майданчик, майданчик для 
атлетичних та гімнастичних вправ, роздягалки, душова)  

300 100 2019 

3.2.3 Організація щорічного фестивалю-ярмарку «День єднання 
громади» художніх колективів громади, зокрема її 
населених пунктів, запрошених колективів сусідніх громад 
та відомих митців  

 20 2019 

3.2.4 Розробка й реалізація туристичних маршрутів патріотично-
виховного спрямування по рідному краю для дітей та 
юнацтва 

 10 2019 

3.2.5 Доведення прибережної зеленої зони обраного ставка 
зручного розташування до рівня, що забезпечує 
організацію загальногромадівської пляжної зони, 
привабливо облаштованої для відпочинку та активного 
проведення вільного часу  

 300  
2021 

3.2.6 Запровадження програми вихідного дня «Агротуризм з 
відпочинком» для міських школярів та інших бажаючих 
(знайомство з технологіями тваринництва, рослинництва, 
бджольництва, садівництва, доїння корів, сон на вуликах, 
українські страви, пляж на річці, вечірнє багаття та ін.) 

 10  
 

2022 

3.2.7 Запровадження загально громадівського музичного 
фестивалю молоді  

 50 2019 
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6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

 
Узагальнені результати реалізації стратегії описуються системою 

індикаторів і показників, які групуються у три блоки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Інтегровані результати реалізації комплексу проектів 

портфелю стратегії розвитку Миколаївської ОТГ 
 
Проекти місцевого розвитку мають переважно соціально-економічну 

спрямованість, тому, ураховуючи труднощі вимірювання результатів, 
запропоновано оцінювання їх суспільної корисності здійснювати через 
вигоди, які отримує територіальна громада від реалізації портфелю проектів. 
Розроблена класифікація вигод територіальної громади, наведена у додатку Г 
(табл. Г.1), дозволяє не лише оцінити у кількісному вимірі суспільну 
корисність запропонованих проектів і загальну соціальну спрямованість 
стратегічного портфеля проектів Громади, а й здійснити подальшу наочну 
візуалізацію на графіку представлених проектних пропозицій у 
результатному аспекті. 

У табл. 6.1 наведено результатну характеристику портфелю проектів 
стратегії розвитку Миколаївської ОТГ на період 2019-2023 рр. 

 

І блок:  
характеризує 

безпосередній вплив 
упровадження проектів 

Стратегії на стан ситуації 
в Громаді й реалізується 
через індикатори вигод 
Громади, які очікується 
отримати від реалізації 
продуктів зазначених 

проектів 
 

ІІ блок:  
презентує 

прогнозований рівень 
узагальнених 

індикаторів стану 
Громади на період 

завершення Стратегії  
(2023 р.) 

 

ІІІ блок:  
характеризує 

стан громадської 
думки стосовно 

соціально-
економічної 

ситуації  
в Громаді та 
результати 
оцінювання 

діяльності влади 
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Таблиця 6.1. 
Результатна характеристика проектів стратегії Миколаївської ОТГ 

(вигоди громади, кількість робочих місць,  
надходження до бюджету громади) 

 
Шифр 
проек

ту 
Назва (зміст) проекту4 

Вигоди 
громади: 
№ (табл. 

Г1, 
дод. Г) - 

бали 
(табл. Г2, 

дод. Г) 

Кіль 
кість 
ство- 
рених 
робо 
чих 

місць, 
од. 

 
Надходж
ення до 

бюджету 
громади, 
тис. грн. 

Поча
ток 
розр
обки 

1.2. Інституційні та інфраструктурні передумови розвитку громади 
1.1.1 Розробка та затвердження документації із 

землеустрою щодо встановлення меж 
новоствореної адміністративно-територіальної 
одиниці та впорядкування території ОТГ 

1 – 20 
2 – 20 

- - 2019 

1.1.2 Створення генерального плану забудови 
території Миколаївської ОТГ  

1 – 25 
2 – 20 

- - 2019 

1.1.3 Розробка та затвердження документації із 
землеустрою щодо встановлення меж 
населених пунктів ОТГ 

2 – 20 
4 – 10 
6 – 15 

- - 2019 

1.1.4 Розробка та затвердження документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель 
різного цільового призначення за межами та в 
межах населених пунктів 

2 – 20 
 

- -  
2019 

1.1.5 Підготовка для потреб громади згідно 
програми кадрового забезпечення, 
затвердженої сільською радою, двох фахівців з 
проектного менеджменту протягом 2018-2023 
навч. років  

24 – 10 - - 2019 

1.1.6.  Деконцентрація місцевої влади й переведення 
частини виконавчого органу самоврядування 
Миколаївської ОТГ до с. Дубовики в існуюче 
пристосоване приміщення із створенням у 
ньому також адміністративно-культурного 
центру (бібліотеки, центру коворкінгу) 

23 – 20 
26 – 10 

 
 
 
- 

- 2019 

1.1.7 Створення на базі сільських бібліотек центрів 
коворкінгу (ділові та публічні наради, 
флешмоби мешканців, переговори та зустрічі, 
можливість інтелектуального відпочинку, 
проведення часу для саморозвитку; зустрічі 
професіоналів на кшталт «спільнот практиків», 
проведення дитячих днів народження, інших 
дружніх зустрічей тощо)  

23 – 20 
25 – 15 

 
 
 
- 
 
 
 
 

- 2019 

1.1.8 Забезпечення громади якісним мобільним 
зв’язком та інтернетом, створення місць 
вільного користування Wi-Fi при бібліотеках 
населених пунктів громади, інших публічних 

 
14 – 20 
25 – 20 

 
 
- 

- 2019 

                                                      
4 Назви проектів мають «презентаційний» характер і будуть конкретизовані й уточнені під час 
структуризації та планування проекту при подальшому опрацюванні  
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зонах  

1.1.9 Розвиток та регулярна актуалізація власного 
сайту громади для просування її іміджу в 
інформаційному просторі 

-   2019 

1.1.10 Організація регулярного видання друкованого 
та дубльованого в електронному вигляді 
бюлетеню місцевих новин («Вісник 
Миколаївської громади») та розповсюдження 
його на дошках оголошень в публічних місцях 
та через інтернет 

-   2021 

1.2. Надійне та прозоре підприємництво у сфері сільськогосподарського 
виробництва та переробки агропродукції 

 
1.2.1 

Навчання основам бізнесу охочих заснувати 
підприємницьку справу, а також просунуте 
навчання працюючих підприємців громади 
(бізнес-тренінги) 

 
1 – 20 
6 – 20 

 
3 

 
50 

 
2019 

 

1.2.2 Організація централізованого приймального 
пункту для надійного збуту 
домогосподарствами сільськогосподарських 
продуктів власного виробництва (фрукти, 
ягоди, горіхи, гриби, лікарські трави, мед та 
продукти пасики тощо) 

1 – 25 
6 – 25 

3 150 2021 

1.2.3 Сприяння створенню молочного кооперативу 
для організованого збирання молочної 
сировини, її збереження згідно з сучасними 
вимогами й передачі на виробництво 

 
1 – 20 
6 – 20 

 
3 

 
100 

 
2020 

 
1.2.4 

Сприяння створенню молочно-м’ясного 
комплексу, працюючого на сучасних 
технологіях (за підтримки урядової програми 
сприяння розвитку тваринництва та м'ясо-
молочного виробництва) та на власній 
сировинній, кормовій та енергетичній базі 

 
 

1 – 25 
6 – 20 

 
 

4 

 
 

150 

 
 

2020 

 
1.2.5 

Сприяння створенню виробництва м’ясних 
консервів та ковбас на власній сировинній 
(молочно-м’ясний комплекс) та кормовій базі 
(комбікорм з комбікормового заводу, силос з 
організованого виробництва) 

 
 

1 – 25 
6 – 20 

 
 

5 

 
 

200 

 
 

2022 

 
 
1.2.6 

Сприяння створенню виробництва молочних 
твердих сирів та традиційних м’яких сирів 
(адигейський, бринза) для забезпечення потреб 
внутрішнього ринку громади з перспективою 
виробництва твердих та м’яких сирів за 
оригінальними рецептами (крафтова продукція 
з брендом «Еко-Миколаївська») 

 
 

1 – 25 
6 – 20 

 
 

5 

 
 

150 

 
 

2022 

1.2.7 Сприяння відновленню виробництва риби в 
існуючих в ОТГ ставках 
 

1 – 20 
6 – 20 

2 50 2019 

 
 
1.2.8 

Підтримка розвитку виробництва екологічно 
чистих продуктів бджільництва: меду, перги, 
воску, прополісу, маточного молочка, 

 
 

1 – 20 

 
 

1 

 
 

100 

 
 

2020 
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бджолиної отрути тощо, зокрема створенню 
центру апітерапії для надання презентаційних 
та екскурсійних послуг дорослим відвідувачам 
і школярам (історія питання, бджолина родина, 
«спілкування» з бджолами, знайомство з 
основами й технологіями бджільництва, 
дегустація, сон на вуликах тощо) 

6 – 20 

1.2.9 Підтримка створення на власній сировинній та 
енергетичній базі виробництва фруктових та 
ягідних консервів оригінальної номенклатури 
й рецептури з брендом «Еко-Миколаївська» 

 
 

1 – 20 
6 – 20 

 
 

5 

 
 

150 

 
 

2021 

1.2.10 Сприяння створенню на зміцненій власній 
енергетичній базі (плановане розміщення 
сонячної електростанції) виробництва 
сушених, морожених, копчених, в’ялених тощо 
фруктів і ягід  

1 – 20 
6 – 20 

4 100  
2021 

1.2.11 Сприяння організації у промислових масштабах 
птаховодства через створення птахоферм 

1 – 20 
6 – 20 

2 150 2021 

 
1.2.12 

Підтримка та сприяння організації 
виробництва хлібобулочних виробів, випічки, 
кондиторії, виробів з борошна тощо 

1 – 20 
6 – 20 

1 50  
2021 

 
1.2.13 

Ініціація та сприяння організації виробництва 
на базі існуючих цехів екологічно-чистої олії, 
що відповідає вимогам зовнішніх ринків, 
виходу виробників на зовнішні ринки під 
брендом «Еко-Миколаївська» 

 
1 – 20 
6 – 20 

 
3 

 
120 

 
2020 

 
 
 
1.2.14 

Ініціація владою та організаційно-управлінська 
підтримка створення кластеру виробників 
харчової промисловості та підприємств 
агропереробки на території громади з власною 
складською, логістичною, збутовою, 
маркетинговою, менеджерською базами та 
власним брендом «Еко-Миколаївська», що 
буде асоціюватися у споживача з якістю, 
безпечністю, екологічною чистотою 

 
 

1 – 20 
6 – 20 

 
 

5 

 
 

250 

 
 

2022 

1.2.15 Сприяння створенню тепличного господарства 
на зміцненій енергетичній базі сонячної 
електростанції, розміщення якої планується на 
території громади 

1 – 20 
6 – 20 

5 150 2020 

1.2.16 Сприяння участі виробників громади у 
регулярних оптових ярмарках-виставках у 
містах Дніпропетровської, Запорізької та 
інших областей  

1 – 15 
6 – 15 

- -  
2019 

 
1.2.17 

Ініціація й підтримка сертифікації під брендом 
«Еко-Миколаївська» провідної екологічно 
коректної продукції сільгосподарських та 
агропромислових виробників Миколаївської 
ОТГ й просування зазначеного бренду в 
інформаційному просторі  

1 – 20 
6 – 20 

- -  
2023 

1.3. Підтримка стійкого функціонування та розвитку 
промисловості й невиробничої сфери на території громади 
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1.3.1 Підтримка будівництва комбікормового заводу 
на території громади, зокрема через виділення 
земельної ділянки, для забезпечення власної 
кормової бази птахівництва та тваринництва, 
торгівлі кормами  

1 – 20 
6 – 20 

 
 

8 

 
 

250 

 
 

2021 

1.3.2 Відведення земельної площадки (до 100 га) та 
інше сприяння створенню сонячної 
електростанції обраною компанією (як варіант 
– ДТЕК) 

1 – 20 
6 – 20 

4 220 2019 

1.3.3 Створення виробництва твердопаливних пелет 
з відходів с/г виробництва та деревини 

1 – 20 
6 – 20 

2 80 2019 

2.1. Благоустрій території, якісне надання адміністративних та 
гуманітарних послуг 

2.1.1 Створення центру надання адміністративних 
послуг із широким застосуванням 
інформаційних технологій, 
телекомунікаційного зв’язку  

13 – 25 
24 – 15 

4 80 2019 

2.1.2 Нормативно-правова легітимізація та 
забезпечення комфортного та безпечного 
функціонування опорної школи та її філій у 
с.Дубовики  

22 – 20 2 - 2019 

2.1.3 Створення кабінету інклюзивного навчання  22 – 20 1 - 2020 
2.1.4 Створення належних умов для дошкільного та 

початкового навчання згідно вимог відповідної 
урядової програми  

22 – 20 - - 2019 

2.1.5 Технічне та організаційне забезпечення 
шкільних перевезень дітей до опорної школи з 
віддалених сіл з придбанням нових автобусів 

12 – 10 
22 – 20 

1 - 2019 

2.1.6 Капітальний ремонт дитячого садочку 
«Теремок» села Медичне на 2 групи та 
приведення його до безпечних та комфортних 
умов виховання дітей  

22 – 20 1 - 2019 

2.1.7 Капітальний ремонт приміщень шкіл з 
енергозберігаючими заходами 

22 – 20 
5 – 20 

- - 2019 

 
2.1.8 

Заміна обладнання опалювальних котелень 
закладів освіти, переведення на альтернативні 
види опалення  

22 – 10 
5 – 15 

- - 2019 

2.1.9 Ремонти будівель ФАПів, медпунктів та 
амбулаторії з доведенням до вимог створення 
ЦПМСД  

19 – 20 2 - 2023 

2.1.10 Реконструкція приміщення амбулаторії для 
створення соціального житла для 
медпрацівників 

19 – 20 - - 2023 

2.1.11 Заміна обладнання опалення закладів охорони 
здоров’я, переведення на альтернативні види 
палива 

19 – 20 
5 – 15 

- - 2023 

 
 
 

2.2. Якісне надання комунальних, транспортних послуг, безпека 
життєдіяльності 
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2.2.1 Створення в ОТГ місць видалення твердих 
побутових відходів 

10 – 20 - - 2019 

2.2.2 Розроблення схеми санітарного очищення та 
ліквідація стихійних звалищ сміття на 
території громади 

10 – 15 - - 2019 

2.2.3 Створення багатоцільового комунального 
підприємства з використанням можливостей 
відповідного обласного конкурсу  

4 – 10 
7 – 10 

15 – 10 

2 -  
2019 

2.2.4 Завершення освітлення вулиць 
адміністративного центру та населених пунктів 
громади 

9 – 20 - -  
2019 

2.2.5 Організація регулярного сполучення 
громадським транспортом між всіма 
населеним пунктами  

12 – 20 
25 – 10 

1 - 2020 

2.2.6 Організація регулярного автобусного 
маршруту с.Новоандріївка – с.Миколаївка – 
с.Дубовики – смт Васильківка – м Дніпро 

12 – 20 
25 – 20 

1 - 2019 

2.2.7 Створення на засадах міжмуніципального 
співробітництва пункту безпеки спільно з 
іншими громадами 

17 – 20 2 - 2019 

 
 
2.2.8 

Запровадження на публічних 
пожеженебезпечних об’єктах (насамперед 
соціального призначення – школи, дитячі 
садочки, заклади охорони здоров’я, об’єкти 
культури тощо) локальних пунктів 
пожежогасіння у вигляді пожежних бочок з 
помпами у комплексі з вогнегасниками  

17 – 20 - -  
 

2019 

2.2.9 Створення добровільних пожежно-рятуваль- 
них команд у населених пунктах громади 

17 – 20 - - 2019 

2.2.10 Інвентаризація покинутих свердловин питної 
води, взяття їх на баланс сільської ради, 
встановлення станцій доочищення води для 
забезпечення населення якісною питною 
водою 

8 – 10 - - 2019 

2.2.11 Ремонт дороги від смт Васильківка до 
адміністративного центру громади с. 
Миколаївка – 21 км 

12 – 20 
15 – 20 

- - 2019 

2.2.12 Ремонт ланок автомобільних доріг згідно 
договору співфінансування до:   

- с.Добровілля – 10 км 
- с.Гришаї – 5 км 
- с.Бровки – 5 км 
- с.Дубовики – с.Шевченкове – 6,5 км 

12 – 20 
15 – 20 

- -  

2.2.13 Ремонт автомобільної дороги Дмитрівка – 
Гаврилівка : на відрізку від с.Миколаївка до 
с.Хвилі – 22 км. 

12 – 20 
15 – 20 

- -  

2.2.14 Ремонт автомобільної дороги : с.Зелений Гай – 
с.Таранове – 10 км. 

12 – 20 
15 – 20 

- -  

2.2.15 Ремонт внутрішніх доріг в населених пунктах 
громади 

12 – 20 
15 – 20 

- - 2019 

2.2.16 Будівництво АЗС на території громади  1 – 15   2023 
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3.1. Партнерство «влада-бізнес-громадськість» 

3.1.1 Створення системи зворотного зв’язку щодо 
оцінювання громадою та бізнесом дій влади з 
використанням Інтернет-технологій (щорічні 
опитування) 

26 – 20 
25 – 15 

- - 2019 

3.1.2 Створення можливостей забезпечення 
інтерактивного доступу до проектів керівних 
та звітних документів місцевої ради й 
виконкому на основі електронного реєстру 
документів  

26 – 20 
25 – 15 

- - 2019 

3.1.3 Формування щорічного бюджету участі, за 
яким мешканці можуть ініціювати власні 
проекти та їх реалізовувати на засадах 
фінансування (співфінансування) з органом 
місцевого самоврядування  

26 – 20 
25 – 15 
24 – 20 

- - 2019 

3.2. Культурний, духовний розвиток громади, дозвілля 
3.2.1 Започаткування щорічного 

загальногромадського дитячого свята з 
декількома номінаціями (танці, співи, усна 
творчість, зокрема гумористична, конкурс 
«Самий розумний» тощо) та призами від 
сільського голови  

23 – 20 
25 – 20 

- 

- 2019 

3.2.2 Створення (реконструкція) пришкільних 
спортивних майданчиків у с.Миколаївка та 
населених пунктах громади (футбольне поле, 
баскетбольний майданчик, майданчик для 
атлетичних та гімнастичних вправ, роздягалки, 
душова)  

23 – 20 
25 – 20 

- - 2019 

3.2.3 Організація щорічного фестивалю-ярмарку 
«День єднання громади» художніх колективів 
громади, зокрема її населених пунктів, 
запрошених колективів сусідніх громад та 
відомих митців  

23 – 20 
25 – 20 

- - 2019 

3.2.4 Розробка й реалізація туристичних маршрутів 
патріотично-виховного спрямування по 
рідному краю для дітей та юнацтва 

23 – 20 
25 – 20 

 

- - 2019 

3.2.5 Доведення прибережної зеленої зони обраного 
ставка зручного розташування до рівня, що 
забезпечує організацію загальногромадівської 
пляжної зони, привабливо облаштованої для 
відпочинку та активного проведення вільного 
часу  

23 – 20 
25 – 20 

- -  
2021 

3.2.6 Запровадження програми вихідного дня 
«Агротуризм з відпочинком» для міських 
школярів та інших бажаючих (знайомство з 
технологіями тваринництва, рослинництва, 
бджольництва, садівництва, доїння корів, сон 
на вуликах, українські страви, пляж на річці, 
вечірнє багаття та ін.) 

 
 

23 – 20 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2022 

3.2.7 Запровадження загальногромадівського 
музичного фестивалю молоді  

23 – 20 
25 – 20 

- - 2019 
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Користуючись даними табл. 6.1, проаналізуємо очікувані вигоди 

громади від упровадження проектів стратегії (рис. 6.1). 
1.1. Наведений на рис. 6.1 графік свідчить, що ключова увага в 

стратегії розвитку Миколаївської ОТГ приділена економічному зростанню 
(перше місце), що логічно підтримується створенням сприятливих умов 
розвитку підприємництва (друге місце). Зазначене відповідає задумам 
робочої групи, керівництва та активу громади з огляду на обраний пріоритет 
створення інституційних та інфраструктурних передумов розвитку громади, 
підприємництва, малого та середнього бізнесу. 
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7. Житло, якісні послуги з утримання та обслуговування житла і

придомових територій 

8. Якісні послуги з водопостачання, водовідведення

9. Якісне освітлення території

4. Ефективне використання комунальної власності громади

13. Якісне надання адміністративних послуг

14. Якісні послуги зв’язку й телекомунікацій

10. Належна система прибирання сміття, поводження з ТПВ,

підтримка санітарного стану

24. Керована громада, розвиток системи і механізмів

управління 

5. Енергозбереження та енергоефективність

19. Належна охорона здоров’я, якісні, доступні, комфортні

медичні послуги

17. Безпека життєдіяльності: техногенна, транспортна,

природогенна, трудова

26. Демократичні взаємовідносини у трикутнику «влада-

громадськість-бізнес»

2. Ефективне використання земельних ресурсів громади

15. Належна якість автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури

22. Належна якість та доступність освітньо-виховних послуг

12. Якісні транспортні послуги

23. Належні умови відпочинку, занять фізичною культурою і

спортом 

25. Згуртованість громади, розвиток самоорганізації громадян,

громадська  активність

6. Підтримка підприємництва, сприятливі умови започаткування

підприємницької діяльності

1. Економічний розвиток, підвищення конкурентоспроможності

 
 

 Рис. 6.1. Очікувані вигоди громади від реалізації проектів  
стратегії розвитку Миколаївської ОТГ 
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Одне з найбільш високих місць (третє та четверте) посіли результати в 
напрямах, пов’язаних з набуттям згуртованості Громади у сукупності з 
напрямом, який максимально сприяє такій згуртованості Громади – належні 
умови культурного відпочинку, духовного розвитку, занять фізичною 
культурою і спортом, активного дозвілля, розваг, туризму. Це повністю 
відповідає ключовим проблемам, що були виявлені під час аналізу ситуації в 
Громаді, тобто підтверджує адекватну задумам керівництва і мешканців 
спрямованість стратегії.  

У середині списку логічно розміщено такі напрями, як якісні 
транспортні, освітні послуги та послуги з охорони здоров’я, належні дороги 
та ефективне використання земельних ресурсів громади, безпека 
життєдіяльності. Слід звернути увагу на порівняно низькі очікувані 
результати у напрямах енергозбереження й енергоефективності, а також 
належного надання адміністративних послуг.  

У табл. 6.2 наведено зведену таблицю соціально-економічних 
результатів від реалізації проектів стратегії та витрат з бюджету громади на 
упровадження проектів. 

Таблиця 6.2  
Зведена таблиця соціально-економічних результатів від реалізації 

проектів стратегії та витрат з бюджету громади  
на упровадження проектів (дані оціночні)  

За перший плановий горизонт реалізації стратегії 
(2019-2020 р.р.): 

 
Індикатори 

– планується реалізувати проектів  47 

– створити робочих місць, одиниць 42 

– планується отримати надходжень до бюджету 
громади, тис. грн. 

1100 

– потреба в капітальних інвестиціях з бюджету 
громади, тис. грн. 

6098,2 

- загальна потреба в інвестиціях 72806,9 

За весь період реалізації стратегії (2019-2023): 
 

 

– планується реалізувати проектів  64 

– створити робочих місць, одиниць 109 

– планується отримати надходжень до бюджету 
громади, тис. грн. 

2300 

– потреба в капітальних інвестиціях з бюджету 
громади, тис. грн. 

6435 

– загальна потреба в інвестиціях 20910, 
крім того на 
ремонт доріг 

195000 
 
Виходячи з комплексу проектів, пропонованих до реалізації на 

виконання стратегії розвитку Миколаївської ОТГ на період 2019-2023 рр., 
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проаналізовано створювані продукти проектів та здійснено їх систематизацію 
в наступних аспектах (табл. 6.3):  

 інфраструктурні, інституційні, громадсько-політичні та інші 
передумови результативного та демократичного розвитку, згуртування 
громади; 

 новостворені та реконструйовані об’єкти комунального 
господарства, соціально-культурної інфраструктури; 

 новостворені та реконструйовані об’єкти агропромислового 
комплексу; 

 новостворені та реконструйовані об’єкти промислового комплексу. 
Таблиця 6.3 

Створені в результаті реалізації стратегії розвитку Миколаївської ОТГ 
на період 2019-2023 р.р. передумови та матеріальні об’єкти для 

демократичного та результативного розвитку, згуртування громади 
 

Реалізовані інфраструктурні, інституційні, громадсько-політичні  
та інші передумови розвитку 

 Бюджет участі 
 Генеральний план забудови території 
 Землевпорядні документи щодо меж та в межах населених пунктів громади 
 Створені місця для публічного спілкування мешканців (благоустроєні території, 
коворкінг-центр, місця для активного відпочинку) 
 Діючий сайт громади 
 Публічні місця доступу до Інтернет 
 Автобусне сполучення між населеними пунктами громади 
 Власне друковане видання 
 Семінари з бізнес-навчання 
 Щорічно підготовлений фахівець з проектного менеджменту 
 Система зворотного зв’язку «влада-громада»(електронний інтерактивний реєстр 
документів ради й виконкому, система оцінювання діяльності влади громадою) 
 Щорічні фестивалі молоді та творчих колективів населених пунктів громади 

 
Новостворені та реконструйовані об’єкти комунального господарства, 

соціально-культурної інфраструктури 
 Багатоцільове комунальне підприємство, зміцнене спеціалізованою технікою  
 Благоустроєний центр селища та окремих населених пунктів, паркові зони, алеї, 
бульвари, куточки культурного відпочинку, відкритий доступ до Wi-Fi 
 ЦНАП 
 Адміністративно-культурний центр в сел. Дубовики 
 Оновлене приміщення бібліотеки  
 Коворкінг-центр на базі бібліотеки  
 Соціальне житло для молодих спеціалістів – медиків, освітян 
 Схема санітарного та екологічного очищення території 
 Завод з переробки сміття (корпоративна участь) 
 Центр безпеки на основі підрозділу пожежної охорони 
 Освітлені вулиці з використанням енергозаощаджуючих технологій  
 Реконструйовані будівлі закладів освіти  
 Амбулаторія 
 Спортивні майданчики при школах 
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 Пляжна зона 
 Покращена система забезпечення населення питною водою  
 Відремонтовані дороги та облаштовані елементи дорожньої інфраструктури  
 Патріотично-виховні туристичні маршрути 
 

Новостворені та реконструйовані об’єкти агропромислового комплексу 
 Приймальний пункт продуктів дрібного с/г бізнесу 
 Тваринницька ферма  
 Виробництво рибної продукції 
 Цех з виробництва якісної соняшникової олії 
 Центр апітерапії (продукти бджільництва) 
 Садово-ягідне господарство з переробкою фруктово-ягідної сировини 
 Тепличне господарство 
 Кластер виробників харчової промисловості та підприємств агропереробки 

 
Новостворені та реконструйовані об’єкти промислового комплексу та 

невиробничої сфери 
 Комбікормовий завод 
 Виробництво твердопаливних пелет 
 Сонячна електростанція 

 

Результати проведеного аналізу очікуваних результатів реалізації 
стратегії розвитку Миколаївської ОТГ (табл. 6.1-6.3) свідчать, що її зміст 
переважно відповідає проблемам сучасного стану громади, виявленим 
шляхом опитування мешканців і підприємців та підтверджених результатами 
аналізу, проведеного робочою групою та експертами. Стратегія спрямована 
на розв’язання зазначених проблем, а значна кількість матеріалізованих 
інфраструктурних та інституційних передумов та матеріальних об’єктів 
різного призначення (від комунально-побутових до економічних), що 
створюються в процесі реалізації проектів місцевого розвитку (табл. 6.3), 
значною мірою забезпечує усунення виявлених проблем.  

  
 
6.2. Прогнозні результатні індикатори стратегії розвитку 

Миколаївської ОТГ  
 
Перелік матеріальних об’єктів, наведений у табл. 6.2, слугує 

інформаційною основою для прогнозування узагальнених індикаторів 
реалізації стратегії, зокрема у сфері фінансово-економічного розвитку. Для 
цього по визначеним у таблиці об’єктам проведено експертне оцінювання 
потенційної кількості робочих місць, надходжень до бюджету ОТГ, обсягу 
інвестицій потрібних для реалізації проектів (табл. 6.3). 
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Таблиця 6.3 
Прогноз рівня результатних індикаторів стану Миколаївської ОТГ 

на період завершення Стратегії (2022 р.) 
№
  

Індикатори  
(показники) 

Вихідне 
значення  
(2017 р.) 

Прогнозова
не значення 

 
Фактори покращення 

1 Чисельність 
населення громади, 
осіб 

 
 

3594 

+ 1,0%; 
 

3630 

Поява нових робочих місць 
Скорочення від’ємної міграції 
Покращення інфраструктури 

дозвілля 
Підвищення рівня і якості життя 

2 Кількість робочих 
місць (згідно 
кількості праце-
здатних осіб, 
зайнятих в 
реальному секторі 
економіки) 

 
 
 
 

1912 

Відповідно до 
приросту 
кількості 
робочих 

місць (109) 
2021 

Підвищення економічної активності  
 Розвиток підприємництва 

Реалізація проектів з портфеля  
стратегії 

3 Приток зовнішніх 
інвестицій у 
середньому на рік, 
з урахуванням 
грантового 
фінансування з 
фондів, тис.грн.  

 
 
 
 

Немає 
даних 

Орієнтовно 
щорічно з 

урахуванням 
проектів, що 

подаватимуться 
на ДФРР 
4180 

Підвищення рівня проектної 
зрілості ОМС за рахунок цільового 
навчання з управління проектами 

Активне проведення фандрайзингу 

4 
 
 

Сума капітальних 
видатків 
(інвестицій) з 
бюджету ОТГ, тис. 
грн. 

 
 

Немає 
даних 

 
 

Щорічно  
1290 

Підвищення рівня проектної 
зрілості ОМС за рахунок цільового 
навчання з управління проектами 

Активне проведення фандрайзингу 

 Сума надходжень 
до бюджету від 
реалізації проектів 
стратегії, тис. грн. 

 
Немає 
даних 

 
Орієнтовно 

щорічно 
460 

Підвищення економ. активності 
Збільшення робочих місць 

Активне проведення фандрайзингу 
Підвищення рівня і якості життя 

5 Вартість житла на 
території громади, 
ум. од. / 
однокімнатну 
квартиру  

Орієнтовно 
 
 

13,0 

Орієнтовно 
+ 5% 

 
13,65 

Збільшення позитивної міграції 
Покращення інфраструктури 

дозвілля 
Підвищення рівня і якості життя 

6 Доходи бюджету на 
одного мешканця, 
тис.грн. / особу 

 
 

2,7 

+10% 
 

3,0 

Збільшення робочих місць 
Реалізація портфелю проектів 

стратегії 
7 Видатки бюджету 

на одного 
мешканця, тис. грн. 
/ особу 

 
 

2,1 

+ 10% 
 

2,3 

Підвищення економічної активності  
 Збільшення робочих місць 

Реалізація проектів стратегії 

8 Рівень дотаційності 
бюджету, % 

 
 

32,0 

 -10% 
 

28,8 

Підвищення економічної активності  
 Збільшення робочих місць 

Реалізація проектів стратегії 
Збільшення надходжень до бюджету 

 
9 Капітальні видатки  + 25% Збільшення притоку інвестицій 
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на одного 
мешканця (без 
субвенцій з 
державного 
бюджету), тис. грн. 
/ особу 

 
0,234 

 
0,29 

Підвищення економічної активності  
Збільшення надходжень до бюджету 

Реалізація проектів стратегії 
 

10 Питома вага 
видатків на 
утримання апарату 
управління у 
фінансових 
ресурсах ОТГ, % 

 
 
 

39,4 

-10% 
 
 

35,5 

Збільшення надходжень до бюджету 
Раціоналізація чисельності 

персоналу ОМС 
 

11 Кількість куточків 
відпочинку та 
інтересу, од.*  

 
- 

 
3 

Підвищення суспільної активності  
мешканців громади  

Збільшення надходжень до бюджету 
12 Кількість масових 

(зокрема, із 
залученням інших 
громад) культурно-
фестивально-спор-
тивно-розважаль-
них заходів на рік*  

 
 

1 
 

 
 

3 
 

Підвищення суспільної активності  
мешканців громади  

Покращення інфраструктури 
дозвілля 

Підвищення рівня і якості життя 
Збільшення надходжень до бюджету 

 
13 Кількість об’єктів з 

використанням 
джерел 
альтернативного 
енергопостачання* 

 
 
 
- 

 
 
 

3 

Реалізація проектів з портфеля 
стратегії 

Збільшення притоку інвестицій 
Збільшення надходжень до бюджету 

 
14 Кількість об’єктів з 

використанням 
технологій 
енергозбереження*  

 
 
- 

 
 

3 

Реалізація проектів з портфеля 
стратегії 

Збільшення притоку інвестицій 
Збільшення надходжень до бюджету 

15 Кількість систем 
електронного 
врядування* 

 
- 

 
2 

Взаємодія з обласною інформаційною 
системою  

Підвищення суспільної активності  
мешканців громади  

16 Середній бал 
успішності в 
школах* 

 
7 

 
7,5 

Підвищення якості надання освітніх 
послуг  

*Використання зазначених індикаторів вимагає доповнення інформаційно-статистичної бази 
 

 
6.3. Склад результатних індикаторів стратегії стосовно якості 

надання публічних послуг (зміст майбутнього опитування) 
 
Третій блок результатних індикаторів характеризує зміни стану 

громадської думки стосовно соціально-економічної ситуації в Громаді: 
– рівень задоволеності наданням адміністративних послуг; 
– рівень задоволеності умовами ведення підприємницької діяльності; 
– рівень задоволеності якістю надання житлово-комунальних послуг; 
– рівень задоволеності чистотою і обличчям території Громади; 
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– рівень задоволеності якістю транспортних послуг; 
– рівень задоволеності станом доріг і дорожньої інфраструктури; 
– рівень задоволеності умовами активного і культурного дозвілля і 

відпочинку; 
– рівень задоволеності якістю освітніх послуг; 
– рівень задоволеності якістю медичного обслуговування; 
– рівень довіри до місцевої влади. 
Використання зазначених індикаторів вимагає періодичного 

проведення (раз на рік) соціологічних опитувань громадян або створення 
спеціального інтерактивного порталу у складі сайту Громади. 
 
 

7. УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ 
 
Реалізація Стратегії є складним багатостороннім процесом, який 

передбачає виконання одночасно багатьох завдань за участю різних 
суб’єктів. Такими є не тільки структури виконкому місцевої ради, які несуть 
основну відповідальність за виконання Стратегії, а і їх численні партнери з 
депутатського корпусу, активу територіальної громади, бізнесу, зовнішні 
партнери та ін. Усе це ставить питання щодо системи дійового та 
раціонального управління реалізацією Стратегії. 

 

7.1. Принципи та механізми управління реалізацією Стратегії.  
 
Управління процесом реалізації стратегії розвитку об’єднаної 

територіальної громади базується на таких принципах: 
– забезпечення змістовного взаємозв’язку Стратегії з іншими 

плановими документами щодо поточної та перспективної діяльності з 
розвитку території (зокрема, із щорічним Планом соціально-економічного 

розвитку громади); 
– своєчасності та попередження; 
– персональної відповідальності; 
– відкритості та прозорості для громадськості (регулярне 

оприлюднення звітів з виконання Стратегії на сайті Громади); 
– поточної науково-комунікаційної підтримки процесів реалізації 

Стратегії; 
– несуперечності із стратегіями більш високого рівня, зокрема із 

секторальними стратегіями децентралізації Дніпропетровщини (рис. 7.1). 
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Рис. 7.1. Відповідність запланованих результатів стратегії розвитку 
Миколаївської ОТГ секторальним стратегіям  

децентралізації Дніпропетровщини 
 

Основою управління реалізацією Стратегії є підсумковий документ 
Стратегії, затверджений сесією Миколаївської сільської ради.  

Щорічно складається Портфель проектів реалізації Стратегії, до 
якого включаються як проекти, що розпочинаються у плановому році, так і 
проекти, розпочаті раніше й виконання яких продовжується у плановому році 
(узгоджується з щорічним планом соціально-економічного розвитку 
Громади). 

Колективним суб’єктом управління Стратегією є Комітет з управління 

реалізацією Стратегії (далі – КУРС), спеціально створений розпорядженням 
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Миколаївського сільського голови (Розпорядження № 25/1-р від «25» травня 
2018 р. «Про створення Комітету з управління реалізацією Стратегії розвитку 
Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади на період до 2022 
року» – додаток Б). 

КУРС очолює, як правило, сільський голова або його перший 
заступник. До складу КУРС включаються представники депутатського 
корпусу, виконкому сільської ради, активні представники громадськості і 
органів самоорганізації населення, представники підприємницьких кіл і 
промисловості. Узагальнені функції КУРС з управління реалізацією Стратегії 
наведені у Положенні про КУРС (додаток Б).  

Засідання КУРС проводяться за рішенням його голови, але не рідше 
одного разу на квартал.  

Миколаївська сільська рада заслуховує звіти про хід і результати 
реалізації Стратегії один раз на квартал протягом наступного за кварталом 
місяця.  

 

7.2. Відповідальність за виконання Стратегії 
 
Система персональної відповідальності є базовою передумовою 

успішності процесу управління реалізацією Стратегії як за виконання 
окремих елементів Стратегії, так і Стратегії у цілому. Ця система передбачає 
декілька рівнів відповідальності: 

− на верхньому рівні управління реалізацією Стратегії у цілому 
застосовується «принцип першого керівника», який передбачає, що загальне 
керівництво процесом реалізації стратегії здійснює перша особа – 
Миколаївський сільський голова, який поділяє всю повноту відповідальності 
за реалізацію Стратегії; 

− відповідальність за реалізацію обраних стратегічних пріоритетів 
покладається, як правило, на заступників сільського голови;  

− відповідальність за реалізацію стратегічних (у т.ч. операційних) 
цілей покладається, як правило, на начальників відповідних структурних 
підрозділів виконкому місцевої ради; 

− відповідальність за реалізацію проектів несе призначений керівник 
проекту, який очолює команду проекту. 

Ураховуючи високу невизначеність та швидку мінливість умов 
діяльності, за необхідністю до базового підсумкового документу Стратегії, 
затвердженого сесією сільської ради, можуть вноситися зміни, які полягають 
у корегуванні окремих параметрів Стратегії (цілі, проекти, фінансування, 
терміни реалізації, виконавці, очікувані результати тощо), причинами чого 
можуть бути зміни зовнішнього середовища, втрата актуальності визначених 
стратегічних чи операційних цілей (проектів) або навпаки набуття 
актуальності новими цілями (проектами), результати моніторингу реалізації 
стратегії і т.п. 
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Зміни до підсумкового документу Стратегії на першому етапі їх 
підготовки ініціюються й обґрунтовуються командою проекту і 
оформлюються окремим документом з аргументацією потрібних змін, який 
підписується керівником проекту та відповідальним за реалізацію відповідної 
цілі, пріоритету; на другому етапі документ подається до КУРС і 
розглядається на найближчому засіданні; у разі прийняття КУРС 
запропонованих змін інформація про них доводиться до сільської ради під 
час чергового звіту про хід реалізації Стратегії і має бути погоджена чи 
відхилена.  

Згідно принципу поточної науково-комунікаційної підтримки 

Стратегії протягом її реалізації доручається відповідальним за реалізацію 
кожного пріоритету протягом кожного року реалізації Стратегії провести 
якнайменш один науково-комунікативний захід (конференцію чи семінар з 
напрямів, досвіду й кращих практик реалізації даного пріоритету в Україні та 
за кордоном із запрошенням фахівців, вчених, провідних практиків; виїзні 
зайняття з вивчення передового досвіду; організувати тематичну дискусію на 
електронній платформі ДЕСПРО в спільнотах практиків; провести 
дистанційне (очне) навчання з тематики пріоритету тощо).  

Фінансування зазначених заходів має передбачатися у щорічному 
Плані соціально-економічного розвитку разом із звітністю відповідальних під 
час щорічного звіту з реалізації Стратегії на сесії місцевої ради. 
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ДОДАТКИ 

А - Розпорядження Миколаївського сільського голови щодо розробки 

стратегії (з додатками) 

Б -  Розпорядження Миколаївського сільського голови щодо створення 

комітету з управління реалізацією стратегії (з додатками) 

В - Методологічні засади розробки стратегії 

Г - Методика кількісного оцінювання проектів ОТГ через вигоди 

громади  

Д - Паспорти ключових проектів першого часового горизонту стратегії  
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Додаток А 
Розпорядження від 10 січня 2019 року № 04/1-р  

«Про Стратегію розвитку об'єднаної територіальної громади та 
Положення про робочу групу з її розробки» 
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Додаток Б 
Розпорядження № 25/1-р від 25 травня 2018 р.  

«Про створення Комітету з управління реалізацією Стратегії розвитку 
Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади на період до 2022 

року» 
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Додаток В 
1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  

ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ 
 

Системним інструментом реалізації керованого розвитку 
територіальної громади є стратегічне планування. Затвердження 
розробленої стратегії рішенням міської ради є свідченням прихильності 
місцевого органу влади до прозорої політики, до налагодження 
взаємовигідних дій зацікавлених сторін. 

 
Основні терміни та поняття, що використовуються в процесі  

стратегічного планування розвитку громади 
 

Стратегічне планування розвитку громади – системна технологія 
обґрунтування стратегічного вибору щодо майбутнього громади, яка 
базується на виявленні комплексу взаємозв’язаних внутрішніх та зовнішніх 
факторів, що визначають проблематику і потенціал розвитку громади, і 
формуванні комплексу дій стосовно реалізації стратегічних пріоритетів.  

Місія територіальної громади – суспільне соціально-економічне 
призначення громади у сукупності з територією її розташування, роль та 
провідні функції територіальної громади у задоволенні суспільних потреб, 
специфічне місце у господарському комплексі території (регіону, країни), у 
системі суспільного розподілу праці.  

Стратегічне бачення розвитку громади – генеральна комплексна 
мета розвитку громади на досить віддалену перспективу (10-15 років), 
модель, що описує провідні системи діяльності в громаді, ключові 
соціально-економічні характеристики й цінності, обґрунтована з 
урахуванням ресурсного, виробничо-економічного, людського потенціалу, 
конкурентних переваг, прагнень територіальної громади і найбільш 
вірогідного сценарію розвитку. 

 Місія і стратегічне бачення тісно взаємопов’язані. Стратегічне 
бачення є описом громади на певному відрізку життєвого циклу її еволюції. 
Стратегічне бачення є більш динамічною категорією, ніж місія, яка може 
бути відносно незмінною протягом довшого часу порівняно з баченням. 

Стратегічний вибір громади – реалізується у формуванні 
актуалізованої (уточненої, оновленої) місії, стратегічного бачення, а також 
стратегічних пріоритетів та в цілому – в стратегіях розвитку, що мають бути 
здійснені для досягнення обраного стратегічного бачення.  

Стратегія розвитку громади – узагальнена логічна модель діяльності 
з покрокової реалізації стратегічного вибору розвитку громади, яка 
презентує основні цільові орієнтири руху й комплекс засобів (проектів) 
реалізації стратегічних пріоритетів, визначених з урахуванням ресурсних 
обмежень. 
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На практиці стратегія, як правило, розробляється на термін 
повноважень виборного органу управління (5 років). Отже, для досягнення 
сформованого стратегічного бачення необхідно реалізувати 2-3 стратегії. 

 Стратегічні пріоритети розвитку громади – інтегровані (укрупнені) 
напрями стратегічної діяльності (програми розвитку громади), реалізація 
яких у сукупності забезпечує досягнення обраного стратегічного бачення. 
Тобто для досягнення стратегічного бачення потрібна реалізація всього 
комплексу стратегічних пріоритетів.  

Політики досягнення стратегічних цілей – системні настанови, які 
можуть не передбачати реалізації спеціальних заходів, проте повинні 
проявлятися постійно, але опосередковано при реалізації проектів і цілей 
стратегії та визначають, що буде підтримуватися владою та громадою, а від 
чого слід відмовитись у процесі стратегічної діяльності. 

Проект – основний засіб реалізації стратегічних пріоритетів: 
впорядкована за змістом, послідовністю та ієрархією група робіт, поєднаних 
загальним цільовим призначенням в межах операційної цілі, які виконуються 
для досягнення чітко визначених продукту і результату у межах ресурсних і 
часових обмежень, відповідальність за що покладена на команду і керівника 
проекту.  

Програма – сукупність проектів, пов’язаних загальним цільовим і 
змістовним призначенням.  

Портфель стратегії розвитку громади – сукупність проектів та 
програм, що одночасно виконуються в стратегії розвитку громади. 

В основу методології стратегічної діяльності органів місцевого 
самоврядування покладається концепція сталого розвитку, яка 
передбачає дотримання балансу економічних, соціальних та екологічних 
факторів розвитку.  

Як видно із схеми на рис. 1, процес формування Стратегії складається 
з декількох послідовних фаз і етапів. 

А. Підготовча фаза: організація роботи зі стратегічного планування 
(визначення зацікавлених сторін, формування робочої групи, залучення 
громадськості та бізнесу, проведення опитування, інформаційно-
маркетингове забезпечення Стратегії). 

Б. Фаза розробки Стратегії: складається з 3-х етапів: 
Етап 1. Аналіз ситуації: діагностика (обробити опитування 

мешканців та підприємців; зібрати та обробити статистичну, аналітичну, 
управлінську інформацію про стан громади; здійснити аналіз сучасного 
профілю громади, провести SWOT-аналіз, бенчмаркінг чи інші варіанти 
аналізу ситуації; з'ясувати проблематику, ключові тенденції розвитку й 
потенціал стратегічного вибору громади, з'ясувати конкурентні переваги і 
конкурентні позиції території та громади, визначити ресурсні можливості і 
фактори привабливості території для потенційних інвесторів; сформувати 
потенційні точки соціально-економічного зростання громади та 
проаналізувати їх ймовірну істинність). 
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А. Підготовча 

фаза

Етап 2. 

Формування 

системи 

цільових 

орієнтирів

Етап 3. 

Формування 

портфелю 

Стратегії

Етап 1.  Аналіз ситуації 

(діагностика)

В. Фаза реалізації 

та моніторингу 

стратегії

Б. Фаза розробки 

стратегії

Узагальнена модель процесу стратегічного планування

 
 

Рис. 1. Узагальнена модель процесу формування Стратегії 
 
Етап 2. Формування системи цільових орієнтирів (глобальні 

орієнтири: визначення (уточнення) місії, стратегічного бачення та 
стратегічних пріоритетів розвитку громади; визначення системи та структури 
стратегічних та операційних цілей розвитку громади). 

Етап 3. Формування портфелю Стратегії: визначення набору 
проектів і програм з реалізації Стратегії у прив’язці до операційних цілей; 
розподіл проектів за часовими горизонтами Стратегії; розробка паспортів 
(технічних завдань) проектів найближчого часового горизонту Стратегії).  

В. Фаза реалізації та моніторингу Стратегії: формування та 
візуалізація блоку очікуваних стратегічних результатів реалізації Стратегії; 
формування системи управління реалізацією Стратегії; формування підходу 
до моніторингу виконання Стратегії та отримання її результатів, зокрема 
порядку громадського моніторингу; формування системи науково-
експертної, комунікативної та інформаційно-маркетингової підтримки 
реалізації стратегічних пріоритетів. 

Обрана методологія формування Стратегії передбачає, що Робоча 
група у своїй діяльності спирається на такі принципи: 

 принцип першого керівника – розробка Стратегії здійснюється 
за безпосереднім керівництвом першої особи громади – селищного голови, 
який поділяє всю відповідальність за формування й реалізацію Стратегії;  

 орієнтація на людей, мешканців – членів об’єднаної 
територіальної громади, тобто спрямованість на розв’язання актуальних 
проблем розвитку Громади на користь людей і за допомогою самих людей, 
підвищення добробуту мешканців громади; 

 системність та рівноправність – розгляд об’єднаної 
територіальної громади як складного інтегрованого соціально-економічного 
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утворення, що складається з різних населених пунктів, територіальних 
осередків, соціальних угруповань мешканців, суб’єктів господарювання всіх 
форм власності з різними і часто суперечливими інтересами, що треба 
враховувати при визначенні пріоритетів розвитку;  

 програмно-цільовий підхід – Стратегія формується як узгоджена 
й несуперечлива системи цілей (стратегічне бачення – стратегічні 
пріоритети – стратегічні цілі – операційні цілі), задля реалізації яких 
застосовується комплекс проектів, що можуть поєднуватися в програми;  

 об’єктивність – відповідність поставлених завдань Стратегії 
об’єктивним реаліям, передовим вітчизняним та світовим тенденціям 
економічного та соціального розвитку, досягненням світового досвіду, 
конкурентним перевагам території та громади;  

 реалістичність та досяжність – цілі та проекти Стратегії 
мають спиратися на реальні ресурси розвитку, бути забезпечені фінансово 
й мати орієнтованість на швидкий результат, високу ймовірність успішного 
завершення; 

 відкритість та прозорість – забезпечення повного доступу 
громадськості та бізнесу до інформації про стратегічні намірі, цілі, 
пріоритети та очікувані результати Стратегії, що забезпечує всіх суб’єктів 
господарської діяльності необхідними орієнтирами для планування власної 
виробничої діяльності. 

  «навчання через діяльність» («learning by doing») – зростання 
стратегічної кваліфікації членів Робочої групи через активну участь у 
стратегічній діяльності, а саме через поєднання презентованих зовнішніми 
експертами методичних настанов з розробки Стратегії з виконанням 
(відносно або повністю самостійним) конкретних завдань з аналізу ситуації, 
формування комплексу цілей, розробки і оцінювання проектів реалізації 
стратегічних пріоритетів. 
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Додаток Г 
Методика кількісного оцінювання проектів ОТГ  

через вигоди громади 
 
Запропонований перелік вигод громади наведено у табл. Г1. 

Таблиця Г1 
Вигоди територіальної громади, які можуть бути отримані  

як результати реалізації проектів Стратегії 
№ Перелік вигід 
1. Економічний розвиток, підвищення конкурентоспроможності 
2. Ефективне використання земельних ресурсів громади 
3. Ефективне використання природних ресурсів громади 
4. Ефективне використання комунальної власності громади 
5. Енергозбереження та енергоефективність, у т.ч. за рахунок використання 

альтернативних джерел енергії  
6. Підтримка підприємництва, сприятливі умови й належні гарантії 

започаткування та здійснення підприємницької діяльності 
7. Якісні послуги з утримання та обслуговування житла і придомових 

територій 
8. Якісні послуги з водопостачання, водовідведення 
9. Якісне освітлення території 
10. Належна система прибирання сміття, поводження з твердими побутовими 

відходами, підтримка санітарного стану території 
11. Якісне надання торговельних послуг: комфортні ринки, магазини, малі 

архітектурні форми, забезпечення прав споживачів тощо 
12. Якісні транспортні послуги 
13. Якісне надання адміністративних послуг 
14. Якісні послуги зв’язку й телекомунікацій  
15. Належна якість автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 
16. Кримінальна безпека, зменшення злочинності 
17. Безпека життєдіяльності: техногенна, транспортна, природогенна 

(підтоплення, зсуви і т.п.), трудова (виробнича), безпечне житло і т.і. 
18. Якісне надання соціальних послуг  
19. Належна охорона здоров’я, якісні, доступні, комфортні медичні послуги 
20. Належний екологічний стан території 
21. Власне обличчя території (міста), підтримка унікальних місць інтересу, 

розвиток місцевого туризму, імідж території  
22. Належна якість та доступність освітньо-виховних (шкільних та дошкільних) 

послуг 
23. Належні умови культурного відпочинку, духовного розвитку, занять 

фізичною культурою і спортом активного дозвілля, розваг, туризму 
24. Керована громада й територія, розвиток системи і механізмів управління  
25. Згуртованість громади, розвиток самоорганізації громадян, залучення 

громадян до управління, громадська та політична активність населення 
26. Демократичні взаємовідносини у трикутнику «влада-громадськість-бізнес», 

дійові місцеві ЗМІ, забезпечення захисту прав людини 
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Для кількісного виміру впливу проектів на вигоди громади 
застосовується кваліметрична шкала, яка ураховує силу й масштаб впливу 
проектів, а також ризики його реалізації (табл. А.2). Узято до уваги, що 
ризикованість проекту, тобто вірогідність неотримання запланованого 
результату, зростає пропорційно масштабу, інноваційності та тривалості 
реалізації проекту.  

Таблиця Г 2 
Шкала кількісного виміру очікуваних вигод територіальної громади  

від упровадження проекту стратегічного портфелю 
 

Характеристика сили  
і масштабу впливу 

проекту на отримання 
його вигід 

Надійність (ймовірність) отримання 
очікуваного результату 

Інтервал 
оцінки вигоди 

проекту 
у балах 

Значні масштаби впливу й 
високий внесок 

Висока ймовірність отримання очікуваного 
результату 

22 – 25 

Існують загрози отриманню результатів на 
очікуваному рівні 

19 – 21 

Середній внесок 

Висока ймовірність отримання очікуваного 
результату 

15 – 18 

Існують загрози отриманню результатів на 
очікуваному рівні 

10 – 14 

Прийнятний внесок 
Прийнятна ймовірність отримання 
очікуваного результату 

5 – 9 

 

1. Прийнято, що кожен проект може впливати на максимум три різні 
вигоди з наведеного у табл. Г1 переліку, а максимальна сила впливу на 
кожну з вигод складає 25 балів. Інтегральна оцінка соціально-суспільної 
корисності проекту визначається як сума балів за всіма визначеними 
вигодами.  

Отже, загальна оцінка «ідеального» результату проекту, який би 
радикально задовольняв потреби громади у певних вигодах (продуктах, 
послугах), складає 75 балів.  

2. Оцінювання здійснюється членами Робочої групи за наступною 
схемою: 

− на першому етапі – оцінювання вигод командою проекту 
(самооцінювання); 

− на другому етапі – взаємне рецензування іншими командами  
(2-3 команди) з усередненням оцінок для підвищення ступеня об’єктивізації 
очікуваних результатів. 
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Додаток Д 
 

Паспорти ключових проектів першого часового горизонту реалізації 
Стратегії розвитку Миколаївської сільської об'єднаної територіальної 

громади 
 

Паспорти містять загальну інформацію по проекту: назва й шифр відповідно 
до структури операційних цілей; проблема, на вирішення якої спрямований проект; 
масштаби проекту; мета; відповідальний виконавець, організації партнери; продукт 
та результати проекту; загальна вартість та можливі джерела фінансування.  

Технологічна частина проекту, а саме: склад робіт та послідовність їх 
виконання, бюджет проекту та його розподіл за етапами проекту – заповнюється 
командою проекту на фазі його планування.  

 

Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Головний спеціаліст відділу 
земельних відносин Яковлев О.В. 

Шифр проекту 
1.1.4 

Назва проекту: Розробка та затвердження документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель різного цільового 
призначення за межами та в межах населених пунктів 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
січень  2019  

Тривалість 
10  місяців 

Загальна вартість 
1000 тис. грн. –

бюджет ОТГ  

Проблема: Інвентаризація земель різного цільового призначення як 
за межами, так і в межах населених пунктів Миколаївської ОТГ 
проводилась понад 20 років тому, на цей час вона не відповідає ані  
фактичному стану архітектурного ансамблю сіл, ані фактичному 
землекористуванню суб’єктами сільськогосподарського 
виробництва. Хаотичність забудови, землекористування та 
відсутність перспективного плану не тільки погіршують естетичний 
вигляд населених пунктів, а також зважають залученню інвестицій, 
які потребують капітального будівництва, ремонту й прокладення 
доріг, рекультивації земель сільськогосподарського призначення  
тощо.     
Мета: Забезпечити комфортні та прозорі  умови використання 
земельних ділянок  для довгострокового інвестування, зокрема 
капітального будівництва в межах населених пунктів,  
сільськогосподарської та іншої бізнес-діяльності за межами  
населених пунктів  
Продукт проекту:  Розроблена та затверджена документації із 
землеустрою на основі інвентаризації земель різного цільового 
призначення за межами та в межах населених пунктів об’єднаної 
громади 

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Покращення умов для інвестування в 

економіку Миколаївської  ОТГ.   

2. Розвиток естетичного вигляду  

архітектурного ансамблю населених 

пунктів громади 

3. Забезпечення умов для надання якісних 

адміністративних послуг, пов’язаних з 

операціями з нерухомістю та 

землекористуванням. 

Кількісні: 
1. Створення не менше 

п’яти промислових 

підприємств на 

ділянках,що не 

використовуються на 

цей час 

 

Організації-
партнери 
Проект «U-

LEAD», інститут 

«Дніпрогражданпр

оект»   
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Вигоди громади:  2. Ефективне використання земельних 
ресурсів громади (20 балів) 

Суспільна 
корисність:  
37  балів 

Основні джерела фінансування проекту: власний бюджет ОТГ 
Додаткові джерела фінансування: гранти міжнародної технічної допомоги 

 
 

Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Начальник відділу фінансів, 
бухгалтерського обліку та звітності Мамонова О.М. 

Шифр проекту 
1.1.5 

Назва проекту: Підготовка для потреб громади згідно програми 
кадрового забезпечення, затвердженої сільською радою, двох 
фахівців з проектного менеджменту протягом 2019-2023 навч. 
років 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
Вересень 2019 

Тривалість 
22  місяці 

Загальна вартість 
30 тис. грн. –

бюджет ОТГ  

Проблема: Успішність розвитку об’єднаної територіальної громади 
на основі стратегічного та проектного підходів напряму залежить 
від ступеню підготовки управлінських кадрів, тому для реалізації 
даної стратегії необхідне залучення до діяльності в органах 
самоврядування громади хоча б двох фахівців з проектного 
менеджменту.   
Фахівців такого профілю у Васильківській ОТГ на цей час немає, а 
залучення зовнішнього аутсорсингу вимагає додаткових витрат з і 
без того занадто малого бюджету громади. У даній ситуації 
найбільш ефективним є шлях підготовки власних фахівців з 
проектного менеджменту. Вигідні умови пропонує 
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління (ДРІДУ НАДУ) при 
Президентові України, у якому фахівці Васильківської ОТГ мають 
можливість за 16 місяців отримати кваліфікацію магістра – 
керівника проектів і програм, а також навчальний процес 
побудований таким чином, що під час виконання учбових завдань 
слухачі мають можливість разом з викладачем та однокурсниками 
працювати над реальними нагальними проблемами громади.  
Мета: Забезпечити результативність та ефективність управління 
проектами стратегії розвитку громади на основі підготовки власних 
кваліфікованих управлінських кадрів у сфері проектного та 
стратегічного менеджменту  
Продукт проекту:  Два підготовлені фахівці з кваліфікаційно-
освітнім рівнем «магістр – керівник проектів і програм» 

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Підвищення якості управління 

стратегічним розвитком 

Васильківської ОТГ.   

Кількісні: 
1. Витрати на професійне 

управління стратегічним 

розвитком громади  менші у 2 

рази за послуги зовнішнього 

аутсорсингу 

Організації-
партнери 
ДРІДУ НАДУ при 

Президентові 

України 

Вигоди громади:  24. Керована громада й територія, розвиток 
системи і механізмів управління (10 балів) 

Суспільна 
корисність:  
10  балів 

Основні джерела фінансування проекту: власний бюджет ОТГ, інвестиції приватних осіб 
Додаткові джерела фінансування: участь в обласних програмах 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Секретар сільської ради Рожкова І.В. 

Шифр проекту 
1.1.6 

Назва проекту: Деконцентрація місцевої влади й переведення 
частини виконавчого органу самоврядування Миколаївської 
ОТГ до с. Дубовики в існуюче пристосоване приміщення із 
створенням у ньому також адміністративно-культурного центру 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
січень  2019  

Тривалість 
10  місяців 

Загальна вартість 
100 тис. грн. –

бюджет ОТГ  

Проблема: Розміри та сучасний стан приміщення сільської ради у 
селі Миколаївка не відповідають вимогам до якості надання 
адміністративних послуг виконавчим органом об’єднаної громади. 
Крім того, географічно село Миколаївка – адміністративний центр 
об’єднаної громади знаходиться на по центру, а північно-східній 
частині її території.  
У той же час, у селі Дубовики, яке знаходиться географічно 
посередині території об’єднаної громади на автошляху до районного 
центру смт Васильківка, є вільні приміщення, які вимагають 
чималих коштів на їх утримання та потенційно можуть бути 
пристосовані під діяльність виконавчих органів об’єднаної громади, 
а також для створення адміністративно-культурного центру.  
Мета: 1. Підвищити якість надання адміністративних послуг 
виконавчими органами Миколаївської ОТГ шляхом наближення їх 
до кінцевого споживача, а саме переносу  частини виконавчого 
органу до села Дубовики, яке знаходиться територіально у центрі 
громади та має більш добрі під’їздні автошляхи.  
2. Підвищити ефективність використання комунальної власності 
шляхом використання вільного приміщення у с Дубовики під 
створення адміністративно-культурного центру  
Продукт проекту:  Створений на базі вільного приміщення 
комунальної власності у с Дубовики культурно-адміністративний 
центр, у якому будуть розміщені певні підрозділи виконавчих 
органів Миколаївської ОТГ, а також приватні підприємства з 
надання культурно-побутових послуг  

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Покращення умов для 

отримання адміністративних та 

культурних послуг мешканцями 

всіх сіл Миколаївської  ОТГ.   

2. Підвищення ефективності 

використання комунальної 

власності громади 

Кількісні: 
1. Зменшення на 50% 

інвестиційних витрат на 

організацію роботи органів 

виконавчої влади об’єднаної 

громади.   

2. Збільшення об’ємів надання 

культурно-побутових послуг 

мешканцям громади на 20 %   

Організації-
партнери 
   

Вигоди громади:  23. Належні умови культурного відпочинку, 
духовного розвитку, занять фізичною культурою і спортом активного 
дозвілля, розваг, туризму (20 балів) 

26. Демократичні взаємовідносини у трикутнику «влада-
громадськість-бізнес», дійові місцеві ЗМІ, забезпечення захисту прав 
людини (15 балів) 

Суспільна 
корисність:  
35  балів 

Основні джерела фінансування проекту: власний бюджет ОТГ, обласні цільові програми 
Додаткові джерела фінансування: приватні інвестори (комерційні компанії, приватні особи)  
На фазі планування проекту необхідно розробити проектно-кошторисну 
документацію  
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Завідуюча Гришаївським сільським 
клубом Марціяш Я.Т. 

Шифр проекту 
1.1.7 

Назва проекту: Створення на базі сільських бібліотек центрів 
коворкінгу 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
 жовтень  2019  

Тривалість 
12  місяців 

Загальна вартість 
20 тис. грн. –

бюджет ОТГ  

Проблема: У мешканців, підприємців та представників органів 
місцевого самоврядування Громади постійно виникають потреби у 
сумісній роботі, проведенні на належному рівні ділових та 
публічних нарад, переговорів та зустрічей тощо.  
На цей час у Громаді немає спеціально обладнаного центру, який би 
забезпечував з використанням новітніх  комп’ютерних та 
комунікаційних технологій можливості інтелектуального 
відпочинку, спілкування; ділових та дружніх зустрічей, виконання 
певних функцій або просто проведення часу для саморозвитку.  
Мета: Створити можливості для ділових кіл та пересічних 
мешканців Громади щодо проведення на належному рівні ділових та 
публічних нарад, переговорів та зустрічей, підвищення свого 
професійного рівня, культурного відпочинку тощо.   
Продукт проекту:  Створені на базі сільських бібліотек центри 
коворкінгу, що надають платні та безкоштовні послуги: проведення  
ділових та публічних нарад, переговорів та зустрічей (наприклад, 
зустрічей професіоналів на кшталт «спільнот практиків», старост 
громади тощо); флешмобів мешканців;  інтелектуального 
відпочинку; проведення часу для саморозвитку; сплати 
комунальних платежів через Інтернет; проведення дитячих днів 
народження, інших дружніх зустрічей тощо) 

Результати проекту: 
Якісні: 

Створення можливостей для підприємців 

та пересічних мешканців у  проведенні 

зустрічей, заходів, проведення свят тощо. 

Кількісні: 
Бібліотеки вийдуть на 

режим самоокупності   

Організації-
партнери 
 

Вигоди громади:  23. Належні умови культурного відпочинку, 
духовного розвитку, занять фізичною культурою і спортом активного 
дозвілля, розваг, туризму (20 балів) 

25. Згуртованість громади, розвиток самоорганізації громадян, 
залучення громадян до управління, громадська та політична 
активність населення (15 балів) 

Суспільна 
корисність:  
35  балів 

Основні джерела фінансування проекту: власний бюджет ОТГ 
Додаткові джерела фінансування: грант ДФРР, участь в обласних програмах, приватні 
інвестори (комерційні компанії, приватні особи)  
На фазі планування проекту необхідно розробити проектно-кошторисну 
документацію  
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Депутат сільської ради  
Пилипов О.М. 

Шифр проекту 
1.1.8 

Назва проекту: Забезпечення громади якісним мобільним 
зв’язком та інтернетом, створення місць вільного користування 
Wi-Fi при бібліотеках населених пунктів громади, інших 
публічних зонах 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
жовтень  2019  

Тривалість 
12  місяців 

Загальна вартість 
50 тис. грн. –

бюджет ОТГ  

Проблема: Сьогодні на території громади для більшості 
домогосподарств та мешканців відсутні можливості користування 
якісним мобільним зв’язком та інтернетом, швидкого й зручного 
отримання різноманітної інформації адміністративно-
управлінського,  бізнесового, соціально-культурного та іншого 
характеру для забезпечення належної якості життя 
Мета: Забезпечити для мешканців громади можливості вільного 
доступу до мережі інтернет у бібліотеках населених пунктів,  інших 
публічних місцях  
Продукт проекту:  Створені місця вільного доступу до мережі 
інтернет шляхом використання Wi-Fi при бібліотеках населених 
пунктів громади, у інших публічних місцях  

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Підвищення якості обміну 

електронною інформацією 

різнобічного характеру, 

зокрема з надання публічних 

послуг   

2.  Підвищення якості життя 

Кількісні: 
1. Створення робочих місць 

доступу до інтернет через Wi-Fi 

(до 3 у кожній сільській бібліотеці) 

2. Збільшення рівня задоволеності 

громадян комунікаціями в 

інтернет-просторі до 75% 

Організації-
партнери 
Приватні 

Інтернет-

провайдери,  

 

Вигоди громади:  14. Якісні послуги зв’язку й телекомунікацій 
(20 балів) 

25. Згуртованість громади, розвиток самоорганізації громадян, 
залучення громадян до управління, громадська та політична 
активність населення (20 балів) 

Суспільна 
корисність:  
40  балів 

Основні джерела фінансування проекту: власний бюджет ОТГ 
Додаткові джерела фінансування: гранти ДФРР, участь в обласних програмах, приватні 
інвестори (комерційні компанії, приватні особи), гранти міжнародної технічної допомоги 
На фазі планування проекту необхідно розробити проектно-кошторисну 
документацію  
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Секретар сільської ради Рожкова І.В. 

Шифр проекту 
1.1.9 

Назва проекту: Розвиток та регулярна актуалізація власного 
сайту громади для просування її іміджу в інформаційному 
просторі 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
січень  2019  

Тривалість 
12  місяців 

Загальна вартість 
25 тис. грн. –

бюджет ОТГ  

Проблема Всесвітня мережа Інтернет на цей час стає все більш 
потужним комунікаційним засобом, який об’єднує всі верстви та 
прошарки суспільства: підприємців,  органи державного управління 
та місцевого самоврядування, пересічних громадян.  
На цей час Миколаївська ОТГ має власний сайт, але його 
недостатня розвинутость та наповнюваність не дозволяє 
представляти її у повній мірі у інтернет-просторі. Це у значно 
звужує можливості соціально-економічного розвитку громади, не 
дає можливість потенційним інвесторам дізнатися про 
інвестиційний потенціал громади, а громадянам – отримувати 
актуальні та своєчасну інформацію про життя громади, організувати 
зворотній зв'язок «громада – влада».    
Мета: 1. Забезпечити присутність та впізнаваність Миколаївської  
ОТГ у інтернет-просторі.  
2. Підвищення іміджу громади, рівня обізнаності потенційних 
інвесторів у можливостях та привабливості  Миколаївської  ОТГ.   
Продукт проекту:  Доопрацьований та такий що відповідає 
сучасним вимогам WEB-сайт  Миколаївської  ОТГ та відпрацьована  
система постійної підтримки та оновлення сайту 

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Підвищення рівня 

самосвідомості мешканців  та 

підтримки органів 

самоврядування Громади  

2. Підвищення інноваційної та 

інвестиційної активності  

Кількісні: 
1. Підвищення рівня довіри 

мешканців до органів управління 

на 5 %. 

2. Започаткування нових 

ініціатив громадян та 

підприємців – до 5 на рік   

Організації-
партнери 
Підрозділи  

інформатизації 

Дніпропетровської 

ОДА та облРади 

Вигоди громади:  1. Економічний розвиток, підвищення 
конкурентоспроможності (10 балів) 

25. Згуртованість громади, розвиток самоорганізації громадян, 
залучення громадян до управління, громадська та політична 
активність населення (15 балів) 

Суспільна 
корисність:  
25  балів 

Основні джерела фінансування проекту: власний бюджет ОТГ 
Додаткові джерела фінансування: гранти ДФРР, участь в державних (або регіональних) 
цільових програмах, приватні інвестори (комерційні компанії, приватні особи), гранти 
міжнародної технічної допомоги 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Секретар сільської ради Рожкова І.В. 

Шифр проекту 
1.1.10 

Назва проекту: Організація регулярного видання друкованого 
та дубльованого в електронному вигляді бюлетеню місцевих 
новин («Вісник Миколаївської громади») та розповсюдження 
його на дошках оголошень в публічних місцях та через інтернет 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
Січень 2021 

Тривалість 
12  місяців 

Загальна вартість 
20 тис. грн. –

бюджет ОТГ  

Проблема: Необхідною передумовою успішного соціально-
економічного розвитку громади є створення місцевих засобів 
масової інформації, які б висвітлювали окремі сторони життя 
громади, надавали інформацію пересічним мешканцям про 
найбільш актуальні питання соціально-економічного, виконували 
роль контролю органів самоврядування та зворотного зв’язку 
«громада – влада – бізнес».       
Враховуючи слабкий рівень поширення інтернет-звязку по 
населених пунктах Громади, відсутність місцевих каналів радіо та 
телебачення, одним з найдоступніших ЗМІ для Миколаївської  ОТГ 
на цей час є місцеве друковане періодичне видання.    
Мета: Підвищити рівень демократичності управління, соціальної та 
економічної активності в Громаді шляхом наповнення 
інформаційного простору для мешканців, підприємців та 
потенційних інвесторів на основі організації регулярного 
друкованого видання бюлетеню місцевих новин та дубльованого в 
електронному вигляді.   
Продукт проекту:  Організоване щомісячне видання друкованого 
бюлетеню місцевих новин («Вісник Миколаївської громади») з 
розповсюдженням його на дошках оголошень в публічних місцях та 
в електронному вигляді через WEB-сайт Миколаївської  ОТГ  

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Підвищення рівня обізнаності 

та самосвідомості мешканців  

Громаді  

Кількісні: 
1. Збільшення на 10 відсотків 

підтримки громадянами органів 

місцевого самоврядування 

Організації-
партнери 
 

Вигоди громади:  25. Згуртованість громади, розвиток 
самоорганізації громадян, залучення громадян до управління, 
громадська та політична активність населення (15 балів) 

26. Демократичні взаємовідносини у трикутнику «влада-
громадськість-бізнес», дійові місцеві ЗМІ, забезпечення захисту прав 
людини (15 балів) 

Суспільна 
корисність:  
30  балів 

Основні джерела фінансування проекту: власний бюджет ОТГ 
Додаткові джерела фінансування: гранти ДФРР, участь у державних (або регіональних) 
цільових програмах, приватні інвестори (комерційні компанії, приватні особи), гранти 
міжнародної технічної допомоги 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Спеціаліст (економіст) відділу 
фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Карнаух Ю.Д. 

Шифр проекту 
1.2.1 

Назва проекту: Навчання основам бізнесу охочих заснувати 
підприємницьку справу, а також просунуте навчання 
працюючих підприємців громади (бізнес-тренінги) 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
листопад  2019 

Тривалість 
6  місяців 

Загальна вартість 
10 тис. грн. .бюджет 

ОТГ 

Проблема: Серед громадян підприємців Миколаївської ОТГ є 
активні люди, що прагнуть розпочати власний бізнес або розширити 
вже існуючий. Проте для успішної реалізації їх ідей їм бракує знань 
з бізнес-планування, маркетингу, менеджменту тощо, а також 
практичних навичок з використання проектного підходу для 
досягнення поставлених цілей. 
Мета: Надати необхідні знання та консультаційну допомогу для 
успішного започаткування та ведення власного бізнесу всім охочим 
громадянам Миколаївської ОТГ.   
Продукт проекту:  Проведені  семінари, тренінги з підприємцями 
та мешканцями громади, що прагнуть започаткувати та / або 
розвивати власний бізнес.  

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Покращення умов для 

організації власного бізнесу 

мешканцями громади  

Кількісні: 
1. Збільшення обсягів виробництва 

товарів та послуг в громаді до 10 % 

2. Збільшення надходжень до бюджету 

громади до 10 %   

Організації-
партнери 
ДРІДУ НАДУ при 

Президентові 

України  
Вигоди громади:  1. Економічний розвиток, підвищення 

конкурентоспроможності (20 балів) 
6. Підтримка підприємництва, сприятливі умови й належні 

гарантії започаткування та здійснення підприємницької діяльності (20 
балів) 

Суспільна 
корисність:  
40  балів 

Основні джерела фінансування проекту: власний бюджет ОТГ 
Додаткові джерела фінансування: участь у державних (або регіональних) цільових 
програмах, приватні інвестори (комерційні компанії, приватні особи) 
На фазі планування проекту необхідно розробити проектно-кошторисну 
документацію 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Депутат Миколаївської сільської 
ради Підсуха С.В. 

Шифр проекту 
1.2.4 

Назва проекту: Сприяння створенню молочно-м’ясного 
комплексу, працюючого на сучасних технологіях та на власній 
сировинній, кормовій та енергетичній базі 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
січень 2020 

Тривалість 
10  місяців 

Загальна вартість 
2000 тис. грн. – 

приватні інвестори  

Проблема: Агропромисловій комплекс Миколаївської ОТГ на цей 
час, в основному, орієнтований на рослинництво, але за даними 
ринкових досліджень, продукція тваринництва має вищу додану 
вартість та рентабельність. Ринкові фактори для організації ферми з 
вирощування великої рогатої худоби є, а саме: попит на яловичину 
та молочні продукти постійний по території не тільки 
Дніпропетровщини й України в цілому, а і за її межами. Розвинутий 
рослинницький комплекс Громади може забезпечити у достатній 
кількості кормами; а високий рівень безробіття забезпечує робочу 
силу.      
З іншого боку в Україні і світі існує позитивний досвід успішного 
розвитку шляхом створення агропромисловіх кластерів, завдяки 
чому зусилля різних виробників мають синергетичний ефект.      
Мета: Суттєво підняти економіку Миколаївської ОТГ, підвищити 
рівень зайнятості населення на основі створення (за підтримки 
урядової програми сприяння розвитку тваринництва та м'ясо-
молочного виробництва) молочно-м’ясного комплексу, працюючого 
за сучасними технологіях  та на власній сировинній, кормовій та 
енергетичній базі.  
Продукт проекту:  м’ясо-молочний комплекс у формі комунальної 
власності на 500 голів великої рогатої худоби м’ясної та молочної 
порід   

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Формування бренду «Софіївка» 
як виробника високоякісної 
сільгосппродукції.   
2.  Покращення умов збуту для 
сільгосппідприємств, що 
спеціалізуються на тваринництві 

Кількісні: 
1. Створення не менше тридцяти 
нових робочих місць 
2. Збільшення надходжень до 
бюджету громади на 200 тис. 
грн. на рік 

Організації-
партнери 
 

Вигоди громади:  1. Економічний розвиток, підвищення 
конкурентоспроможності (25 балів) 

6. Підтримка підприємництва, сприятливі умови й належні 
гарантії започаткування та здійснення підприємницької діяльності (20 
балів) 

Суспільна 
корисність:  
45  балів 

Основні джерела фінансування проекту: приватні інвестори (комерційні компанії, 
приватні особи), участь у державних (або регіональних) цільових програмах  
Додаткові джерела фінансування: власний бюджет ОТГ 
На фазі планування проекту необхідно розробити проектно-кошторисну 
документацію 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Депутат сільської ради  
Пилипов О.М. 

Шифр проекту 
1.2.16 

Назва проекту: Сприяння участі виробників громади у 
регулярних оптових ярмарках-виставках у містах 
Дніпропетровської, Запорізької та інших областей 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
 листопад  2019  

Тривалість 
15  місяців 

Загальна вартість 
100 тис. грн. –

приватні інвестори  

Проблема: На цей час Миколаївська ОТГ не є відомою у широких 
колах споживачів як виробник якісної екологічно чистої 
сільськогосподарської продукції та готових продуктів харчування. 
При збуті продукції через діючі торгівельні мережі рітейлери не 
зацікавлені у просуванні бренду «Миколаївка», адже вони 
забирають левову частину прибутку, фактично не залишаючи 
виробникам ресурсів для розвитку.     
Мета: Забезпечити комфортні умови для збуту сільгосппродукції 
місцевих виробників кінцевому споживачу за справедливими 
цінами та просування бренду «Миколаївський», як гарантії якості та 
екологічної чистоти сільгосппродукції  
Продукт проекту:  Розроблений план дій із забезпечення участі 
сільгоспвиробників Миколаївської ОТГ у сезонних ярмарках-
виставках у містах Дніпропетровської, Запорізької та інших 
областей  

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Підприємці мають можливості 
самостійно збувати продукцію власного 
виробництва.   
2. Створення стимулів для розвитку  
власного виробництва та підвищення 
якості продукції 

Кількісні: 
1. Реалізація продукції 
виробників 
Миколаївської ОТГ не 
менше ніж на 500 тис.  
грн. на рік    

Організації-
партнери: 
приватні 

сільгоспвиробники 

на території 

Миколаївської ОТГ 

 
Вигоди громади:  1. Економічний розвиток, підвищення 

конкурентоспроможності (15 балів) 
6. Підтримка підприємництва, сприятливі умови й належні 

гарантії започаткування та здійснення підприємницької діяльності (15 
балів) 

Суспільна 
корисність:  
30  балів 

Основні джерела фінансування проекту: приватні інвестори (сільгоспвиробники на 
території Миколаївської ОТГ), участь у регіональних цільових програмах  
Додаткові джерела фінансування: власний бюджет ОТГ 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Головний спеціаліст сектору 
державної реєстрації Дубовик А.О. 

Шифр проекту 
2.1.1 

Назва проекту: Створення центру надання адміністративних 
послуг із широким застосуванням інформаційних технологій, 
телекомунікаційного зв’язку 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
жовтень  2019  

Тривалість 
12  місяців 

Загальна вартість 
500 тис. грн. – 

обласна програма 

інформатизації,  

бюджет ОТГ  

Проблема: Однією з функцій органів місцевого самоврядування є 
надання адміністративних послуг, оскільки їх постійно потребують  
всі категорії споживачів – пересічні мешканці, підприємці, зовнішні 
зацікавлені сторони. Існуюча в органах місцевого самоврядування 
Громади на цей час технологія надання адміністративних послуг є 
не зручною для більшості користувачів – процес є тривалим, не 
прозорим, вимагає збору та надання великої кількості документів. 
Тому для створення привабливого інвестиційного середовища, 
підвищення якості життя громадян необхідно забезпечити належну 
якість та терміни надання адміністративних послуг.     
Мета: Забезпечити комфортні та прозорі умови для отримання 
адміністративних послуг підприємцям та пересічним мешканцям на 
основі застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій 
Продукт проекту:  Працюючий центр надання адміністративних 
послуг, де всі категорії споживачів можуть: замовити будь-яким 
зручним для них способом (у тому числі через інтернет-мережу) 
адміністративні послуги; відстежувати самостійно проходження 
своєї заявки; отримати якісні послуги у регламентовані паспортом 
терміни. 

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Покращення інвестиційного 

клімату в Громаді  

2. Підвищення серед мешканців 

авторитету місцевої влади  

Кількісні: 
1. Скорочення термінів 

отримання адміністративних  

послуг в середньому до трьох 

днів.  

Організації-
партнери 
Управління 

інформатизації 

Дніпропетровської 

обласної Ради   
Вигоди громади:  13. Якісне надання адміністративних послуг 

(25 балів) 
24. Керована громада й територія, розвиток системи і механізмів 

управління (15 балів) 

Суспільна 
корисність:  
40  балів 

Основні джерела фінансування проекту: участь у державних (або регіональних) 
цільових програмах,  власний бюджет ОТГ, гранти міжнародної технічної допомоги 
Додаткові джерела фінансування: приватні інвестори (комерційні компанії, приватні 
особи) 
На фазі планування проекту необхідно розробити проектно-кошторисну 
документацію 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Директор Зеленогайської середньої 
загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів з дошкільним відділенням 
Ведмідь О.А.  

Шифр проекту 
2.1.2 

Назва проекту: Нормативно-правова легітимізація та 
забезпечення комфортного та безпечного функціонування 
опорної школи та її філій у с.Дубовики 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія с Дубовики 
та прилеглих до нього 
населених пунктів 
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення с Дубовики 
та прилеглих до нього 
населених пунктів 

Орієнтовний термін 
реалізації  
 серпень 2019  

Тривалість 
12  місяців 

Загальна вартість 
1000 тис. грн. –

цільові програми, 

бюджет ОТГ  

Проблема: Будівлю Дубовиківської середньої загальноосвітньої 
школи було побудовано ще за радянських часів, коли енергоносії 
коштували дешево, і питанням енегорефективності не приділялося 
належної уваги у будівельних стандартах.   
Сьогодні у стінах цієї школи, розрахованої на 200 учнів фактично 
займаються 114.  
Технічний стан будівлі школи вимагає проведення капітального 
ремонту, ситуація на ринку енергоносіїв – проведення комплексних 
заходів щодо підвищення енергоефективності будівлі (будівництво 
модульної котельні на альтернативному паливі є змістом іншого 
проекту), зокрема застосування енергозберігаючих технологій при 
ремонті даху, стін, вікон. 
Мета: Зробити умови навчання у Дубовиківській опорній  
загальноосвітній школі І-ІІІ  ступенів та її філіях комфортними та 
такими що відповідають сучасній нормативно-розпорядчій базі 
Міністерства освіти та науки, зменшити витрати на опалення її 
будівлі.   
Продукт проекту:  Капітально відремонтована на із застосуванням 
енергозберігаючих технологій будівля Дубовиківської середньої 
загальноосвітньої школи 

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Покращення умов та 

легітимізація проведення 

навчального процесу у 

Дубовиківській середній 

загальноосвітній школі та її філіях 

Кількісні: 

1. Зменшення витрат на 

опалення будівлі школи на 20%. 

2. Зменшення кількості 

захворювань дітей у зимовий 

період на 20 % 

Організації-
партнери 
Управління освіти 

Дніпропетровської 

обласної Ради   

Вигоди громади:  22. Належна якість та доступність освітньо-
виховних (шкільних та дошкільних) послуг (20 балів) 

Суспільна 
корисність:  
20  балів 

Основні джерела фінансування проекту: участь у державних (або регіональних) 
цільових програмах,  власний бюджет ОТГ, гранти міжнародної технічної допомоги 
Додаткові джерела фінансування: приватні інвестори (комерційні компанії, приватні 
особи) 
На фазі планування проекту необхідно розробити проектно-кошторисну 
документацію 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Директор Зеленогайської середньої 
загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів з дошкільним відділенням 
Ведмідь О.А. 

Шифр проекту 
  2.1.3 

Назва проекту: Створення кабінету інклюзивного навчання 
Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
Січень  2020  

Тривалість 
12  місяців 

Загальна вартість 
150 тис. грн. – цільові 

програми, бюджет 

ОТГ 

Проблема: Існує суперечність між сучасними вимогами до 
випускників шкіл (достатньо високий бал ЗНО для вступу на 
бюджетні місця) та рівнем знань, які надає сьогодні сільська школа. 
Опорна школа повинна надавати якісно новий рівень знань 
порівняно з традиційними школами у дрібних населених пунктах. 
Для цього необхідно розвивати інноваційні методи навчання, 
зокрема інтерактивні, користуватися новими інструментами 
Мета: Створити матеріально-технічну базу для інклюзивного  
навчання та залучити необхідні методологічні інструменти для 
такого навчання   
Продукт проекту:  створений кабінет інклюзивного навчання на 
базі Миколаївської середньої  загальноосвітньої школи І-ІІІ  
ступенів 

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Підвищення якості навчання 
школярів  
2. Зростання інтересу та мотивації 
до навчання  школярів  та 
викладачів 
 

Кількісні: 
1. Зростання середнього балу 
ЗНО випускників опорної школи 
(до 156-157) 
2. Підвищення кількості осіб, що 
поступають до ВНЗ на бюджетні 
місця 

Організації-
партнери 
Управління освіти 

Дніпропетровської 

обласної Ради   

Вигоди громади:  22. Належна якість та доступність освітньо-
виховних (шкільних та дошкільних) послуг (20 балів) 

Суспільна 
корисність:  
20  балів 

Основні джерела фінансування проекту: участь у державних (або регіональних) 
цільових програмах,  власний бюджет ОТГ, гранти міжнародної технічної допомоги 
Додаткові джерела фінансування: приватні інвестори (комерційні компанії, приватні 
особи) 
На фазі планування проекту необхідно розробити проектно-кошторисну 
документацію 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальні виконавці: Директор Зеленогайської середньої 
загальноосвітньої школи І – II ступенів з дошкільним відділенням 
Ведмідь О.А.,  
директор Добровільського НВК «ЗНЗ – ДНЗ» Мамонова Л.М., 
директор Дубовиківської середньої загальноосвітньої школи 
Лихацька О.А., спеціаліст І категорії Відділу освіти, молоді та 
спорту Миколаївської сільської ради Васильківського району 
Дніпропетровської області Бучко Н.М. 
 

Шифр проекту 
2.1.4 

Назва проекту: Створення належних умов для дошкільного та 
початкового навчання згідно вимог відповідної урядової 
програми 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
жовтень  2019  

Тривалість 
12  місяців 

Загальна вартість 
400 тис. грн., у т.ч. 

40 тис. грн.  –

бюджет ОТГ  

Проблема: На цей час існує суперечність між сучасними вимогами 
до випускників шкіл (достатньо високий бал ЗНО для вступу на 
бюджетні місця) та рівнем знань, які надає сьогодні сільська школа. 
Опорна школа повинна надавати якісно новий рівень знань 
порівняно з традиційними школами у дрібних населених пунктах. 
Для цього необхідно приділяти особливу увагу вихованню дітей на 
начальних етапах, у дошкільному та початковому шкільному віці.  
Мета: Забезпечити належні умови для дошкільного та початкового 
навчання згідно вимог відповідної урядової програми реформування 
галузі шкільної та позашкільної освіти 
Продукт проекту:  створені матеріально-технічні та методологічні 
умови для дошкільного та початкового шкільного навчання згідно 
вимог відповідної урядової програми реформування освітньої галузі  

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Підвищення якості виховання дітей у 
шкільних та позашкільних навчальних 
закладах  
2. Зростання інтересу та мотивації до 
навчання  школярів  та викладачів 

Кількісні: 
1. Підвищення 
середнього балу 
навчання школярів на 
10-15 %  

Організації-
партнери 
 

Вигоди громади:  22. Належна якість та доступність освітньо-
виховних (шкільних та дошкільних) послуг (20 балів) 

Суспільна 
корисність:  
20  балів 

Основні джерела фінансування проекту: участь у державних (або регіональних) 
цільових програмах,  власний бюджет ОТГ, гранти міжнародної технічної допомоги 
Додаткові джерела фінансування: приватні інвестори (комерційні компанії, приватні 
особи) 
На фазі планування проекту необхідно розробити проектно-кошторисну 
документацію 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальні виконавці: Директор Зеленогайської середньої 
загальноосвітньої школи І – II ступенів з дошкільним відділенням 
Ведмідь В.О.,  
директор Добровільського НВК «ЗНЗ – ДНЗ» Мамонова Л.М., 
директор Дубовиківської середньої загальноосвітньої школи 
Лихацька О.А., спеціаліст І категорії Відділу освіти, молоді та 
спорту Миколаївської сільської ради Васильківського району 
Дніпропетровської області Бучко Н.М. 

Шифр проекту 
2.1.5 

Назва проекту: Технічне та організаційне забезпечення 
шкільних перевезень дітей до опорної школи з віддалених сіл з 
придбанням нових автобусів 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
жовтень  2019  

Тривалість 
12  місяців 

Загальна вартість 
2000 тис. грн.  

Проблема: Ураховуючи відсутність загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст. у 
більшості сіл Миколаївської ОТГ (крім) діти шкільного віку з цих 
сіл мають відвідувати опорні школи у селах Миколаївка, 
Добровілля, Дубовики, Зелений Гай. Враховуючи, що регулярне 
сполучення між селами об’єднаної громади громадським 
транспортом на цей час відсутнє, існує дуже гостра проблема 
доставки дітей щоденно на навчання до шкільних закладів, навіть 
дітям приходиться подекуди йти пішки. Внаслідок цього час їх 
перебування в дорозі складає близько 1 години і більше. Особливі 
незручності і навіть загрози здоров’ю дітей виникають у зимову 
пору року. 
Мета: Забезпечити можливості дітям всіх сіл об’єднаної громади 
безпечно та з мінімальними витратами часу на дорогу відвідувати 
школи 
Продукт проекту:  Запущений регулярний маршрут шкільного 
автобусу, на якому діти з віддалених сіл громади зможуть діставати 
до шкіл не більше ніж за півгодини. Перевезення дітей буде 
здійснюватися транспортом приватного перевізника. 

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Забезпечення якісних освітніх 

послуг для дітей з віддалених сіл 

об’єднаної громади.   

Кількісні: 
1. Перевезення шкільним 

автобусом до 1000  осіб на 

місяць. 

Організації-
партнери 
 

Вигоди громади:  12. Якісні транспортні послуги (10 балів) 
22. Належна якість та доступність освітньо-виховних (шкільних 

та дошкільних) послуг (20 балів) 

Суспільна 
корисність:  
30  балів 

Основні джерела фінансування проекту: участь у державних (або регіональних) 
цільових програмах,  власний бюджет ОТГ, приватні інвестори (комерційні компанії, 
приватні особи)  
Додаткові джерела фінансування: гранти міжнародної технічної допомоги 
На фазі планування проекту необхідно розробити проектно-кошторисну 
документацію 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Завідуювча дитячим садочком 
«Теремок» Ямпольська І.О. 

Шифр проекту 
2.1.6 

Назва проекту: Капітальний ремонт дитячого садочку 
«Теремок» села Медичне на 2 групи та приведення його до 
безпечних та комфортних умов виховання дітей 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення с Медичне 
та прилеглих сіл  

Орієнтовний термін 
реалізації  
січень 2019  

Тривалість 
12  місяців 

Загальна вартість 
2500 тис. грн., у т.ч. 

200 тис. грн.  –

бюджет ОТГ  

Проблема: Дошкільне навчання посідає важливе місце в системі 
виховання дітей, оскільки у цьому віці закладаються характер, 
світогляд та життєва філософія майбутнього покоління.  
У селі Медичне функціонує дошкільний навчально-виховний 
заклад, а саме:  дитячий садочок «Теремок» на 2 групи, але 
технічний стан будинку, в якому він знаходяться, є незадовільним і  
вимагає проведення капітального ремонту, інакше через декілька 
років цей дошкільний навчально-виховний заклад прийдеться зовсім 
закрити або шукати для нього іншу  будівлю. 
Мета: Зробити комфортними та безпечними умови перебування 
дітей у дошкільному навчально-виховному закладі дитячий садочок 
«Теремок» у селі Медичне 
Продукт проекту:  Капітально відремонтована будівля  дитячий 
садочок «Теремок» у селі Медичне 

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Покращення умов перебування 

дітей у дошкільному навчально-

виховному закладі дитячий 

садочок «Теремок» у селі 

Медичне  

Кількісні: 
1. Зменшення кількості 

захворювань дітей, що відвідують 

дитячий садочок «Теремок» у селі 

Медичне на 20 % 

Організації-
партнери 
 

Вигоди громади:  22. Належна якість та доступність освітньо-
виховних (шкільних та дошкільних) послуг (20 балів) 

Суспільна 
корисність:  
20  балів 

Основні джерела фінансування проекту: участь у державних (або регіональних) 
цільових програмах,  власний бюджет ОТГ, приватні інвестори (комерційні компанії, 
приватні особи)  
Додаткові джерела фінансування: гранти міжнародної технічної допомоги 
На фазі планування проекту необхідно розробити проектно-кошторисну 
документацію 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальні виконавці: Директор Зеленогайської середньої 
загальноосвітньої школи І – II ступенів з дошкільним відділенням 
Ведмідь В.О.,  
директор Добровільського НВК «ЗНЗ – ДНЗ» Мамонова Л.М., 
директор Дубовиківської середньої загальноосвітньої школи 
Лихацька О.А., спеціаліст І категорії Відділу освіти, молоді та 
спорту Миколаївської сільської ради Васильківського району 
Дніпропетровської області Бучко Н.М. 

Шифр проекту 
2.1.7 

Назва проекту: Капітальний ремонт приміщень шкіл з 
енергозберігаючими заходами 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
жовтень  2019  

Тривалість 
12  місяців 

Загальна вартість 
500 тис. грн., у т.ч. 

200 тис. грн.  –

бюджет ОТГ  

Проблема: Будівлі Миколаївської та Дубовиківської середніх  
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ  ступенів були побудовані ще за 
радянських часів. Технічний стан будівель цих шкіл вимагає 
проведення капітального ремонту, постійне дорожчання 
енергоносіїв вимагає проведення комплексних заходів щодо 
підвищення енергоефективності будівлі, зокрема застосування 
енергозберігаючих технологій при ремонті даху, стін, заміну вікон 
та дверей. Комплексний підхід до підвищення енергоефективності 
включає також будівництво модульної котельні на альтернативному 
паливі, що за умови дефіциту фінансування може бути темою 
окремого проекту (2.1.8 за системою операційних цілей Стратегії). 
Мета: Зробити комфортними та безпечними умови навчання у 
Миколаївській та Дубовиківській середніх загальноосвітніх школах 
І-ІІІ  ст. та зменшити витрати на опалення її будівлі.   
Продукт проекту: 1. Відремонтовані будівлі шкіл з використанням 
сучасних з енергозберігаючих технологій,  зокрема: утеплені 
фасади, замінені вікна, двері.   

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Покращення умов реалізації 
навчального процесу у Миколаївській та 
Дубовиківській середніх загальноосвітніх 
школах І-ІІІ  ступенів 

Кількісні: 
1. Зменшення витрат на 
опалення будівель шкіл на 
30%. 

Організації-
партнери 
   

Вигоди громади:  5. Енергозбереження та енергоефективність, у 
т.ч. за рахунок використання альтернативних джерел енергії (20 
балів) 

22. Належна якість та доступність освітньо-виховних (шкільних 
та дошкільних) послуг (20 балів) 

Суспільна 
корисність:  
40  балів 

Основні джерела фінансування проекту: участь у державних (або регіональних) 
цільових програмах,  власний бюджет ОТГ, приватні інвестори (комерційні компанії, 
приватні особи)  
Додаткові джерела фінансування: гранти міжнародної технічної допомоги 
На фазі планування проекту необхідно розробити проектно-кошторисну 
документацію 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальні виконавці: Директор Зеленогайської середньої 
загальноосвітньої школи І – II ступенів з дошкільним відділенням 
Ведмідь В.О.,  
директор Добровільського НВК «ЗНЗ – ДНЗ» Мамонова Л.М., 
директор Дубовиківської середньої загальноосвітньої школи 
Лихацька О.А., спеціаліст І категорії Відділу освіти, молоді та 
спорту Миколаївської сільської ради Васильківського району 
Дніпропетровської області Бучко Н.М. 

Шифр проекту 
2.1.8 

Назва проекту: Заміна обладнання опалювальних котелень 
закладів освіти, переведення на альтернативні види опалення 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
жовтень  2020  

Тривалість 
24  місяці 

Загальна вартість 
1500 тис. грн., у т.ч. 

500 тис. грн.  –

бюджет ОТГ  

Проблема: Постійне подорожчання енергоносіїв негативно 
відображається на вартості опалення будинків як приватних 
домогосподарств, так і комунальних установ і організацій.  
Як свідчить передовий досвід, економії бюджету об’єднаної 
громади можна досягти за рахунок впровадження в 
адміністративних будівлях та будинках комунальної власності  
систем опалення на альтернативних видах палива. 
Мета: Підвищити енергоефективність комунального господарства 
Миколаївської ОТГ шляхом переводу на альтернативні види 
твердого палива опалення будівель закладів освіти об’єднаної 
громади 
Продукт проекту:  Модернізовані котельні закладів освіти 
об’єднаної громади з переводом їх на альтернативні види твердого 
палива 

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Підвищення енергоефективності 

комунального господарства 

Миколаївської  ОТГ.   

Кількісні: 
1. Зменшення витрат на 

опалення будівлі школи на 20%. 

Організації-
партнери 
 

Вигоди громади:  5. Енергозбереження та енергоефективність, у 
т.ч. за рахунок використання альтернативних джерел енергії (15 
балів) 

22. Належна якість та доступність освітньо-виховних (шкільних 
та дошкільних) послуг (10 балів) 

Суспільна 
корисність:  
25  балів 

Основні джерела фінансування проекту: участь у державних (або регіональних) 
цільових програмах,  власний бюджет ОТГ, приватні інвестори (комерційні компанії, 
приватні особи)  
Додаткові джерела фінансування: гранти міжнародної технічної допомоги 
На фазі планування проекту необхідно розробити проектно-кошторисну 
документацію 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Завідуюча Миколаївською 
амбулаторією загальної практики сімейної медицини Лиман А.І. 

Шифр проекту 
2.1.9 

Назва проекту: Ремонти будівель ФАПів, медпунктів та 
амбулаторії з доведенням до вимог створення ЦПМСД 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
жовтень  2023  

Тривалість 
24  місяців 

Загальна вартість 
1000 тис. грн., у т.ч. 

200 тис. грн.  –

бюджет ОТГ  

Проблема: На сільські амбулаторії, ФАПи, медичні пункти полягає 
велика відповідальність, оскільки вони є саме тією первинною 
ланкою медичного обслуговування, від професійної та якісної 
роботи якої залежить здоров’я, а інколи і життя мешканців 
віддалених сіл Миколаївській ОТГ. Але технічний стан приміщень, 
в яких знаходяться сільські амбулаторії, та рівень їх оснащення на 
цей час не дозволяють якісно обслуговувати пацієнтів та не 
відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я до створення 
ЦПМСД.    
Мета: Забезпечити належну якість надання первинної медичної 
допомоги мешканцям всіх сіл Миколаївської ОТГ шляхом 
капітального ремонту та обладнання  сільських амбулаторій, 
ФАПів, медпунктів. 
Продукт проекту:  Відремонтовані будівлі ФАПів, медпунктів та 
амбулаторії, що відповідають вимогам створення ЦПМСД  

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Підвищення якості надання 

медичних послуг мешканцям сіл 

об’єднаної громади.  

2. Створення нормальних умов для 

роботи фельдшерів у сільських 

амбулаторіях.   

Кількісні: 
1. Зменшення кількості 

невчасно або неякісно наданих 

медичних послуг мешканцям 

сіл об’єднаної громади на 50 

%.   

Організації-
партнери 
Управління 

охорони здоров’я 

Дніпропетровської 

ОДА та 

Васильківської 

РДА 

Вигоди громади:  19. Належна охорона здоров’я, якісні, 
доступні, комфортні медичні послуги (20 балів) 

Суспільна 
корисність:  
20  балів 

Основні джерела фінансування проекту: участь у державних (або регіональних) 
цільових програмах,  власний бюджет ОТГ 
Додаткові джерела фінансування: приватні інвестори (комерційні компанії приватні 
особи), гранти міжнародної технічної допомоги 
На фазі планування проекту необхідно розробити проектно-кошторисну 
документацію 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Головний спеціаліст відділу 
земельних  відносин Яковлев О.В. 

Шифр проекту 
2.2.2 

Назва проекту: Розроблення схеми санітарного очищення та 
ліквідація стихійних звалищ сміття на території громади 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
жовтень  2019  

Тривалість 
12  місяців 

Загальна вартість 
50 тис. грн. –

бюджет ОТГ  

Проблема: На цей час територія Миколаївської ОТГ дуже  
засмічена побутовим сміттям. За умови відсутності централізованої 
системи вивозу та утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) 
місцеві мешканці довгий час самотужки вивозили відходи 
домогосподарств, засмічуючи тим самим посадки та лісополоси та 
загострюючи екологічні проблеми.   
Мета: Покращити санітарно-естетичний стан територій 
Миколаївської ОТГ шляхом створення системи прибирання 
несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади  
Продукт проекту:  Розроблена та затверджена схеми санітарного 
очищення та ліквідація стихійних звалищ сміття на території 
громади 

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Покращення санітарно-естетичного 

стану територій Миколаївської ОТГ   

2.  Зменшення антропогенного впливу на 

екологію 

Кількісні: 
1. Ліквідація не менше 90 

%. несанкціонованих 

сміттєзвалищ на 

території громади  

Організації-
партнери 
 

Вигоди громади:  10. Належна система прибирання сміття, 
поводження з твердими побутовими відходами, підтримка 
санітарного стану території (15 балів) 

Суспільна 
корисність:  
15  балів 

Основні джерела фінансування проекту:  власний бюджет ОТГ 
Додаткові джерела фінансування: приватні інвестори (комерційні компанії приватні 
особи), гранти міжнародної технічної допомоги 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Спеціаліст (економіст) відділу 
фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Карнаух Ю.Д. 

Шифр проекту 
2.2.3 

Назва проекту: Створення багатоцільового комунального 
підприємства з використанням можливостей відповідного 
обласного конкурсу 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
жовтень  2019  

Тривалість 
12  місяців 

Загальна вартість 
900 тис. грн., у т.ч. 

250 тис. грн.  –

бюджет ОТГ  

Проблема: Якість життя мешканців об’єднаної громади в значній 
мірі залежить від зручності та повноти надання комунальних 
послуг. На цей час різні комунальні послуги надаються різними 
організаціями (або не надаються взагалі), що створює певні 
незручності для мешканців, затягування термінів та підвищення 
вартості надання послуг.     
Мета: Забезпечити максимальну простоту, мінімальні терміни,  
вартість та собівартість надання комунальних послуг населенню   

Продукт проекту:  діюче комунальне підприємство, що надає 
широкий спектр послуг: підтримка санітарного стану території, 
ремонт вуличного освітлення, поточний ремонт доріг та тротуарів в 
межах населених пунктів, поточний ремонт будівель, 
адміністрування кладовищ та інших об’єктів комунальної власності.  

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Спрощення та здешевлення  

процедур надання комунальних 

послуг  

Кількісні: 
1. Зменшення вартості 

комунальних послуг для населення 

в середньому на 20 %  

2. Збільшення надходжень до 

бюджету громади до 100 тис. 

грн. на рік.   

Організації-
партнери 
 

Вигоди громади:  4. Ефективне використання комунальної 
власності громади  (10 балів) 

7. Якісні послуги з утримання та обслуговування житла і 
придомових територій (10 балів) 

15. Належна якість автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури (10 балів) 

Суспільна 
корисність:  
30  балів 

Основні джерела фінансування проекту:,  власний бюджет ОТГ 
Додаткові джерела фінансування: участь у державних (або регіональних) цільових 
програмах, приватні інвестори (комерційні компанії приватні особи) 
На фазі планування проекту необхідно розробити проектно-кошторисну 
документацію 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Провідний спеціалістГрищенко  

Шифр проекту 
2.2.8 

Назва проекту: Запровадження на публічних 
пожеженебезпечних об’єктах локальних пунктів пожежогасіння 
у вигляді пожежних бочок з помпами у комплексі з 
вогнегасниками 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
січень 2019  

Тривалість 
12  місяців 

Загальна вартість 
100 тис. грн. –

бюджет ОТГ  

Проблема: Підрозділ МНС у Васильківському районі 
Дніпропетровської області не повністю укомплектований особовим 
складом і слабко оснащений технічно, а у населених пунктах 
Миколаївської ОТГ  підрозділи МНС взагалі відсутні. Тому у 
випадку пожежі або іншого стихійного лиха на території Громади 
бійці МНС можуть прибути до віддалених сіл Миколаївської ОТГ  
не раніше ніж через півгодини від отримання повідомлення, а 
враховуючи слабкий зв’язок по території громади та погану якість 
доріг, затримки у наданні допомоги можуть бути ще більшими. 
Тому у віддалених населених пунктах громади існують значні 
загрози пожежної небезпеки, а протидіють стихійному лиху у 
більшості випадків мешканці лише власними силами.    
Мета: Підвищити рівень безпеки життєдіяльності, зокрема 
протипожежного захисту, по всій території об’єднаної громади за 
рахунок створення  на публічних пожеженебезпечних об’єктах 
локальних пунктів пожежогасіння, навчання добровольців та чіткої 
координації їх діяльності з регіональними структурами МНС. 
Продукт проекту:  1. Створені локальні пункти пожежогасіння у 
вигляді пожежних бочок з помпами у комплексі з вогнегасниками 
всіх на публічних пожеженебезпечних об’єктах соціального 
призначення – школи, дитячі садочки, заклади охорони здоров’я, 
об’єкти культури тощо.  
2. Організовані, навчені та скоординовані довільні протипожежні 
дружини для обслуговування  локальні пункти пожежогасіння 

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Підвищення безпеки 

життєдіяльності мешканців, 

установ та організацій на 

території Миколаївської ОТГ   

Кількісні: 
1. Середньорічне зменшення 

збитків від пожеж та інших 

стихійних лих  на 75 %.  

Організації-
партнери 
Регіональні та 

районні підрозділи 

МНС  

Вигоди громади:  17. Безпека життєдіяльності: техногенна, 
транспортна, природогенна (підтоплення, зсуви і т.п.), трудова 
(виробнича), безпечне житло і т.і.  (20 балів) 

Суспільна 
корисність:  
20  балів 

Основні джерела фінансування проекту:,  власний бюджет ОТГ 
Додаткові джерела фінансування: участь у державних (або регіональних) цільових 
програмах, приватні інвестори (комерційні компанії приватні особи) 
На фазі планування проекту необхідно розробити проектно-кошторисну 
документацію 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: депутат обласної ради Дубовик В. А. 

Шифр проекту 
2.2.11 

Назва проекту: Ремонт дороги від смт Васильківка до 
адміністративного центру громади с. Миколаївка – 30 км 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
грудень  2019  

Тривалість 
3  місяці 

Загальна вартість 
145000 тис. грн.  

Проблема: Стан дорожнього покриття автошляхів на території 
Миколаївської ОТГ є дуже поганим, дороги не ремонтувалися вже 
понад 20 років. Підприємства та служби автодорожнього управління 
Дніпропетровської області фізично не встигають ремонтувати всі 
автошляхи області за сезон, а враховуючи що автошляхи на 
території Миколаївської ОТГ є тільки місцевого значення, 
вірогідність виділення коштів з державного бюджету на ремонт 
внутрішніх доріг об’єднаної громади у поточному та наступному 
роках є дуже малою.  
Проблема полягає у тому, що користуватися дорогами мешканцям 
та підприємцям об’єднаної громади потрібно вже сьогодні та 
постійно, насамперед дорогою, що з’єднує адміністративні центри 
об’єднаної громади та району:  смт Васильківка – с. Миколаївка.  
Мета: Покращити умови надання транспортних послуг з 
перевезення пасажирів й вантажів з районного центру до 
адміністративного центру об’єднаної громади   
Продукт проекту:  відремонтована дорога від районного центру – 
смт Васильківка до адміністративного центру об’єднаної громади – 
с. Миколаївка – 30 км  

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Покращення інвестиційної 

привабливості Миколаївської  ОТГ.   

2. Покращення якості життя 

громадян в сфері транспортного 

сполучення з районним центром 

смт Васильківка  

Кількісні: 
1.Збілильшення кількості 

автотранспорту, що 

в’їжджає/виїжджає до 

населених пунктів 

Миколаївської громади з боку 

смт Васильківка  

Організації-
партнери 
Обласне 

управління 

«Укравтодору» 

 

Вигоди громади:  12. Якісні транспортні послуги  (20 балів) 
15. Належна якість автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури (20 балів) 

Суспільна 
корисність:  
40  балів 

Основні джерела фінансування проекту: участь у державних (або регіональних) 
цільових програмах,   
Додаткові джерела фінансування: власний бюджет ОТГ  
На фазі планування проекту необхідно розробити проектно-кошторисну 
документацію 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Завідуюча Гришаївським сільським 
клубом Марціяш Я.Т. 

Шифр проекту 
3.2.1 

Назва проекту: Започаткування щорічного 
загальногромадського дитячого свята з декількома номінаціями 
(танці, співи, усна творчість, зокрема гумористична, конкурс 
«Самий розумний» тощо) та призами від сільського голови 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
грудень  2019  

Тривалість 
16  місяців 

Загальна вартість 
30 тис. грн. –

бюджет ОТГ  

Проблема: У селах на території Миколаївської ОТГ є значна 
кількість дітей та молоді, які прагнуть розвиватися культурно і 
інтелектуально, а також займатися різноманітними видами спорту. 
Але без проведення систематичних публічних заходів, зокрема  
загально громадських дитячих свят належний інтелектуальний та 
культурний розвиток дуже ускладнюється. Для розвитку дітей є 
дуже важливим спілкування з однолітками, зокрема у формах 
змагань, надання можливостей порівняння свого рівня з рівнем 
інших.    
Мета: Забезпечити потреби дітей та молоді  об’єднаної  громади в 
інтелектуальному та культурному розвитку, активному проведенні  
дозвілля  
Продукт проекту:  Проведення двічі щорічного 
загальногромадського дитячого свята з декількома номінаціями 
(танці, співи, усна творчість, зокрема гумористична, конкурс 
«Самий розумний» тощо) та призами від сільського голови 

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Діти та молодь Миколаївської  

ОТГ отримають  можливості 

самореалізації шляхом участі у 

загально громадському  дитячому 

святі з декількома номінаціями. 

Кількісні: 
1. Понад 500 осіб (у тому числі 

батьки та діти) приймуть 

участь у загально 

громадському  дитячому святі  

Організації-
партнери 
Приватні 

підприємці, 

громадські 

організації, що 

працюють на 

території ОТГ 

Вигоди громади:  23. Належні умови культурного відпочинку, 
духовного розвитку, занять фізичною культурою і спортом активного 
дозвілля, розваг, туризму (20 балів) 

25. Згуртованість громади, розвиток самоорганізації громадян, 
залучення громадян до управління, громадська та політична 
активність населення (20 балів) 

Суспільна 
корисність:  
40  балів 

Основні джерела фінансування проекту: власний бюджет ОТГ 
Додаткові джерела фінансування: приватні інвестори (комерційні компанії приватні 
особи) 
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Розробник проекту: Миколаївська ОТГ 
Відповідальний виконавець: Завідуюча Гришаївським сільським 
клубом Марціяш Я.Т. 

Шифр проекту 
3.2.3 

Назва проекту: Організація щорічного фестивалю-ярмарку 
«День єднання громади» художніх колективів громади, зокрема 
її населених пунктів, запрошених колективів сусідніх громад та 
відомих митців 

Масштаб проекту: 
Територія впливу 
Територія 
Миколаївської ОТГ  
К-ть населення, на 
яке впливає проект  
Населення 
Миколаївської ОТГ 

Орієнтовний термін 
реалізації  
жовтень  2019  

Тривалість 
12  місяців 

Загальна вартість 
50 тис. грн. –

бюджет ОТГ  

Проблема: На території Миколаївської ОТГ є значна кількість 
активних творчих людей, зокрема молоді, яка прагне займатися 
різноманітними видами художньої самодіяльності, але їх розвиток 
неможливий без проведення систематичних офіційних заходів, 
змагань, фестивалів тощо, адже митці повинні постійно 
підтримувати та підвищувати свій рівень, прагнути до досконалості 
та творчих пошуків.   
Нажаль, на цей час  мешканці зазвичай знають творчих людей 
тільки у своєму населеному пункті, а також працівники мистецтв не 
можуть розвиватися, без порівняння свого рівня з рівнем інших 
митців, як в межах об’єднаної громади, так і поза неї.   
Мета: Забезпечити потреби естетичного та духовного розвитку 
громадян шляхом надання можливостей щорічного виступу всім 
охочим особам та художнім колективам громади, запрошення інших 
колективів та відомих митців    
Продукт проекту:  Проведення протягом двох років щорічного 
фестивалю-ярмарку «День єднання громади» художніх колективів 
громади, зокрема її населених пунктів, запрошених колективів 
сусідніх громад та відомих митців 

Результати проекту: 
Якісні: 

1. Населення Миколаївської ОТГ отримає  
можливості для задоволення потреб 
духовного та естетичного розвитку  
2. Творчі особи та художні колективи 
громади отримують можливості 
подальшого розвитку та 
самовдосконалення  

Кількісні: 
1. Понад 2000 осіб 
приймуть участь у 
щорічнійому 
фестивалі-ярмарку 
«День єднання 
громади» 

Організації-
партнери 
Приватні 

підприємці, 

громадські 

організації, що 

працюють на 

території ОТГ 
 

Вигоди громади:  23. Належні умови культурного відпочинку, 
духовного розвитку, занять фізичною культурою і спортом активного 
дозвілля, розваг, туризму (20 балів) 

25. Згуртованість громади, розвиток самоорганізації громадян, 
залучення громадян до управління, громадська та політична 
активність населення (20 балів) 

Суспільна 
корисність:  
40  балів 

Основні джерела фінансування проекту: власний бюджет ОТГ 
Додаткові джерела фінансування: приватні інвестори (комерційні компанії приватні 
особи) 
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Стратегія розвитку Миколаївської сільської  
об’єднаної територіальної громади  

на період 2019 – 2023 рр. 

Науково-практичне видання 
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