Розробка Стратегії розвитку
Пологівської міської
об’єднаної територіальної
громади
 Матеріали до засідання Робочої
групи зі стратегічного планування
 10 червня 2020 року

Стратегічне Бачення
Це спільне, погоджене на основі консенсусу, уявлення
жителів про те, якою має бути громада в майбутньому.
Стратегічне Бачення доцільно формулювати досить
розширено та деталізовано, навіть з визначенням певних
показників, яких громада бажає досягти у майбутньому.
Таким чином Бачення об’єднує сукупність конкретних
характеристик та стратегічних цілей розвитку.
•

•Це лаконічно сформульоване уявлення про бажаний стан
території ОТГ та її соціально-економічний розвиток.
•Стратегічне
бачення
окреслює
різносторонній
оптимістичний погляд на розвиток території в майбутньому
і є основою тих завдань, виконання яких буде визначено
місцевою стратегією.

Стратегічне Бачення
Стратегічне бачення повинно відбивати ту унікальність
території, яка не може бути скопійована іншими територіями, і
досягнення саме його дасть змогу бути конкурентоспроможним
у майбутньому.
•

• Стратегічне бачення може мати ширший часовий горизонт ніж
стратегія. Так, Стратегічне бачення може формуватися на 20
років, а сама стратегія розроблятися на інший період. Після
завершення терміну її дії на основі аналізу досягнень і
проблемних моментів її реалізації та вже сформованого
Стратегічного бачення розроблятиметься нова стратегія. Такий
підхід створює умови для спадковості програмних документів і
забезпечення сталості стратегічних рішень
На основі стратегічного бачення формулюються пріоритети
розвитку, на досягненні яких концентруються усі наявні
ресурси і зусилля.

Бачення – ваше реалістичне,
достовірне, привабливе майбутнє
Реалістичне: бачення має ґрунтуватися
реальних показниках, тоді воно буде значущим.

на

Достовірне: для того, щоб бачення було доречним
та актуальним, воно має бути правдоподібним. Для кого
бачення має бути достовірним? Передусім – для
мешканців громади. Якщо люди не вважатимуть бачення
правдоподібним, воно не буде корисним. Одна з цілей
бачення – надихнути мешканців громади, а також
продемонструвати мету та напрямок подальшої роботи.
Якщо бачення недостовірне, ми не зможемо досягнути
будь-якої з перелічених цілей.

Стратегія регіонального розвитку
Запорізької області на період до
2027 року

• Стратегічне бачення:
Запорізький
край – історико-культурна столиця
південно-східної України, регіон з
безпечними умовами та високою
якістю життя, сприятливим бізнессередовищем та високотехнологічною
економікою, конкурентоспроможною в
національному та світовому просторі.

Тростянецька міська об’єднана територіальна
громада – лідер шоколадно - бісквітного виробництва в
Європі, із розвинутим експортно-орієнтованим кластером
харчової, деревообробної промисловості та сільського
господарства. Інвестиційно – приваблива громада із
екологічно чистими технологіями виробництва та
диверсифікованою економікою.
Безпечна, екологічно чиста, енергоефективна спільнота із
комфортними умовами проживання, оздоровлення та
відпочинку.
Туристичний, екологічний та молодіжний центр
інноваційних культурних, освітніх та спортивних
просторів із розвинутою інфраструктурою. Гендерно орієнтована громада дружнього урядування та активних
відповідальних громадян.

Мелітополь – відкрите місто для підприємницької
успішності, інноваційний сервісний та логістичний
центр Північного Приазов’я, готовий до міжнародної
співпраці. Територія для розвитку точного експортно
орієнтованого машинобудування. Інноваційний центр
переробної та харчової промисловості, заснованих на
новітніх
технологіях,
забезпечених
високопрофесійними
кадрами.
Модерновий
та
привабливий здоров’я зберігаючий, інклюзивний
міський простір, що створює можливості для успішного
розвитку особистості: освіти, спорту, міжкультурного
діалогу. «Зелена перлина» українських степів, місто
креативних індустрій та туризму, комфортне для людей
різних культур.

Приклади Стратегічного Бачення
Перечинська ОТГ – це громада на стику Ужанської та
Турянської долин, сучасна, соціально відповідальна,
екологічна чиста, туристично приваблива та з розвинутою
промисловістю на основі високих технологій. Громада, в
якій хочеться жити та працювати.
Летичівська громада – перлина українського Поділля
з розвиненими сільським господарством та промисловістю,
екологічно чиста територія, безпечна для проживання,
незалежна фінансово самодостатня громада з ефективним
використанням
природно-ресурсного
потенціалу,
привабливим інвестиційним кліматом, стійким ростом
добробуту населення, духовно-патріотичний настрій якого
спрямований на те, щоб бути господарями свого краю,
творцями свого життєвого простору.

Приклади Стратегічного Бачення
Біленьківська
громада
–
історична
територія на березі Дніпра-Славути в
Нижньому
Придніпров’ї.
Це
розвинена
сільськогосподарська територія, комфортна,
безпечна
для
проживання,
туристично
приваблива з економічною та соціальною
сталістю,
сприятливими
умовами
для
кооперативного
руху,
розвитку
підприємництва, зі зручною логістикою.
Громада рівних можливостей для усіх
мешканців громади незалежно від віку, статі,
стану здоров’я, місця проживання.

Приклади Стратегічного Бачення
Кирилівська селищна об’єднана територіальна
громада, у майбутньому – гостинна, самобутня, туристично
приваблива, чиста екологічно, спроможна економічно завдяки
модернізованій
інфраструктурі,
лікувально-оздоровчому
туризму, економічно активним людям - дружня для мешканців,
гостей,
інвесторів.
Кирилівська
селищна
об’єднана
територіальна громада-перлина Азовського моря, затишна і
комфортна для проживання, відпочинку і бізнесу.
Михайло-Коцюбинська громада – аграрно-промислова,
відкрита для інновацій та зовнішнього світу, інвестиційно та
туристично приваблива перлина Чернігівського Полісся, яка
дбає про історико-культурну спадщину. Екологічно чиста,
комфортна та безпечна для проживання, духовно багата,
спільнота активних і дружніх людей, які ведуть здоровий
спосіб життя.

Функція Стратегії –
спрямувати
ОБМЕЖЕНІ
ресурси
на
ПРІОРИТЕТНІ
сфери, які призведуть до
швидкого розвитку.

Головне –
правильно вибрати
пріоритети

Для вибору пріоритетів
проаналізуємо фактори,
що мають суттєвий
позитивний
та негативний
вплив на
громаду
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Приклад формулювання факторів SWOT
Сильні сторони
Адміністративний центр громади є районним центром
Розташування поряд з містом обласного значення
Мелітополь (25 км) та узбережжям Азовського моря
(20 км)
3. Проходження
через
територію
громади
автомобільного шляху міжнародного значення М 14
4. Відносно добре організований рух громадського
транспорту, легко доїхати з сусідніх населених пунктів
5. Наявність
великих
сільськогосподарських
підприємств як бази для переробної та харчової
промисловості.
6. Розвинена соціальна інфраструктура: медичні заклади,
ОНЗ, позашкільна освіта, заклади культури
7. Наявність
містобудівної
документації
на
адміністративний центр громади
8. Наявність вільних земельних ділянок доступних для
інвестицій
9. Наявність трудового потенціалу
10. Наявність розвиненої мережі об’єктів соціального
обслуговування,
інженерно
транспортної
інфраструктури, мережі культурно - побутового
обслуговування та інші, сприяють комфортному
проживанню мешканців в селищі
11. Відносно хороший стан навколишнього середовища
12. Джерела мінеральної води (джерело Гука)
1.
2.

Слабкі сторони
Високий рівень безробіття та трудової міграції
Низький рівень суспільної активності
Поганий технічний стан багатоповерхових
будинків, що знаходяться в комунальній
власності громади в частині зношеності
інженерних мереж
4. Неефективна система опалення житлового
фонду
5. Незадовільний стан доріг
6. Недостатня кількість підприємств з переробки
сільськогосподарської продукції
7. Відсутність активно діючих НУО
8. Незавершений процес газифікації
9. Відсутність сортування та переробки ТПВ
10. Значна
частка
населення
старшого
за
працездатний
вік,
природне
скорочення
чисельності населення
11. Висока частка соціальної складової бюджету в
порівнянні з витратами на забезпечення
облаштування простору та утримання доріг
1.
2.
3.

Приклад формулювання факторів SWOT
Можливості

Загрози

1. Стале
зростання
попиту
на
сільськогосподарську продукцію, зокрема
органічну, на світових ринках
2. Передача
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення
державної власності у комунальну власність
об’єднаних
територіальних
громад
сприятиме залученню інвестицій у громаду
3. Продовження євро інтеграційних процесів
сприятиме
зростанню
зацікавленості
інвесторів до України
4. Діяльність в Україні проєктів міжнародної
технічної допомоги, які підтримують, в тому
числі, і об‘єднані громади
5. Бюджетна підтримка об‘єднаних громад
6. Активізація міжнародного співробітництва в
галузі екологічно чистої енергетики
7. Державна підтримка низки соціально
значимих реформ
8. Пріоритетність урядової політики щодо

1. Продовження військового конфлікту на сході
України та близькість зони проведення ООС
2. Високий рівень корупції на національному
рівні
3. Перекладання на місцеве самоврядування
державних фінансових зобов‘язань (щодо
забезпечення соціальних стандартів)
4. Згортання реформ
5. Нестабільність бюджетного, податкового та
ін. законодавства
6. Зона ризикованого землеробства
7. Тіньова зайнятість населення
8. Несприятливий інвестиційний клімат на
національному та регіональному рівнях
9. Збільшення міграції людей працездатного
віку за кордон або в інші регіони з метою
працевлаштування

Особливості формулювання
 Один і той самий фактор не може бути в різних
секторах SWOT-аналізу
Приклад:

Сильні сторони

Слабкі сторони

1.Наявність іноземного інвестора 1.Недостатньо іноземних
інвесторів

Особливості формулювання

•Зазначати лише фактори, які мають
вагоме значення предмету стратегічного
планування (не більше 10-15 факторів для
кожного розділу SWOT-аналізу)
• Не писати неправдиві фактори тільки
для того, щоб сильних сторін було більше,
ніж слабких (“бо про нас можуть погано
подумати”)

Особливості формулювання

• Максимально
чітке
і
повне
формулювання
кожного
фактора,
зрозуміле навіть школяреві.
Приклади невдалих формулювань (в дужках – коментарі щодо
покращення)
1. Достатня база для розвитку економіки (яка база?)
2. Вигідне географічне положення (у чому саме вигода?)
3. Екологічна проблема, що призводить до забруднення територій
(яка саме проблема?)
4. Проблема водопостачання (у чому саме полягає проблема?)
5. Багата історико-культурна спадщина (конкретизувати)
6. Високий рівень безробіття (порівняно з чим?)
7. Недостатнє вуличне освітлення (порівняно з чим?)
8. Підвищення цін на енергоресурси, будівельні матеріали (це
стосується лише вашої громади, чи країни в цілому?)

Особливості формулювання
 розділ “Можливості” – це перелік
зовнішніх (незалежних від нас)
факторів,
які
прогнозовано
зможуть
підтримати
наш
розвиток, а НЕ наші завдання і
плани на майбутнє
Приклади невдалих формулювань можливостей:
1.

Відновити роботу молокозаводу

2.

Збудувати басейн

3.

Покращити підготовку кадрів

4.

Налагодити співпрацю з агенцією “Invest Ukraine”

Які чинники аналізувати?
ЧИННИК

СИЛЬНІ СТОРОНИ

1. Географічне
положення.

- прикордонне положення; - розмаїття ландшафту; -транспортний вузол; обласний, районний центр, центр міжобласної, міжрайонної, місцевої системи
розселення; - привабливе природне середовище

2. Населення, ринок
праці

- активність і підприємливість населення; - велика чисельність кваліфікованих
людей (наука і технологія); - розвинуті наука і мистецтво

3. Просторова
організація

- наявність ділянок, доступних для інвестицій у центрі й передмістях; - чітко
зонований міський простір; - великі територіальні ресурси у комунальній
власності

4. Екологія

-ландшафтний парк; - природні резервати; - території з ландшафтом, який
охороняється

5. Житлова сфера,
будівельний
комплекс

-різноманітна, естетично приваблива та інфраструктурно облаштована
житлова забудова; - відносно висока житлова забезпеченість; - висока
продуктивність будівельної індустрії

б. Інженерна інфраструктура

- гарна забезпеченість водою, електроенергією; - модернізація і розширення
телекомунікацій; - наявність нових очисних споруд

7. Соціальна інфраструктура

- розвинуті сектори науки, технологій і вищої освіти; - культурно-архітектурна
спадщина (старе місто, реліквії, музеї); - багате культурне життя;
- розвинена система медичних закладів

8. Економіка

- центр економічного життя, пов'язаного з географічним положенням; - потенціал
наукоємного інвестиційно-спроможного виробництва;

Які чинники аналізувати?
ЧИННИК

СЛАБКІ СТОРОНИ

1. Географічне
положення

- природна обмеженість території; - периферійне положення в країні; - віддаленість від
магістральних доріг; - одноманітне природне середовище

2. Населення, ринок
праці

- безробіття; - висока частка непрацездатних; - висока частка погано адаптованих
прошарків населення

3. Просторова
організація

- відсутність чітко окресленої центральної частини міста; - відсутність актуальної
містобудівної документації; - обмеженість територіальних ресурсів

4. Екологія

- забруднене навколишнє середовище; - промислові відходи, акустичний дискомфорт

5. Житлова сфера,
будівельний комплекс

- дефіцит житлових помешкань; - поганий технічний стан будинків, особливо
комунальних; - низька продуктивність будівельної індустрії

б. Інженерна інфраструктура

-

7. Соціальна інфраструктура

- поганий стан матеріальних ресурсів охорони здоров'я, соціального забезпечення,
дитячих садків, шкіл, мистецтва і культури, спорту і дозвілля; - низький рівень
соціальної безпеки; - відсутність коштів на соціальний розвиток (бюджетні
обмеження)

8. Економіка

-

поганий стан вулиць, доріг;
застаріла система збору і переробки відходів; - неефективна система опалення; низький рівень розвитку телекомунікацій, погане функціонування зв'язку; - висока
аварійність на комунальних інженерних комунікаціях

неефективна банківська система; - брак готельного обслуговування; - слабка
система побутового обслуговування; - недостатня матеріальна база рекреацій;
традиційні низько-конкурентоздатні галузі промисловості

Запитання до кожного з елементів SWOT

Сильні сторони (переваги)
• Які переваги має громада у порівнянні з іншими?

• Які позиції у громаді є сильними - в стратегії/ економіці/ послугах/
секторі тощо?
• Що ми робимо (або можемо зробити) краще за інших?
• Що є добрим, з позиції мешканців, для життя у своїй громаді?
• Що є добрим, з позиції бізнесу, для праці у своїй громаді?

Слабкі сторони (недоліки)
• Де ми слабкі і що робимо погано?
• У чому ми гірші за інших?
• Чим найбільше незадоволена громада?
• Що найбільше гальмує розвиток у громаді?
• Що найбільше потребує покращення?
• Що не працює в економіці/ політиці/ послугах/ секторі?

Які чинники аналізувати?
ЧИННИК

ЗАГРОЗИ

1.Демографічні
процеси

- «старіння громади» і, як наслідок, збільшення
фінансового навантаження на працюючих

2.Економіка

- конкуренція з боку інших вітчизняних і іноземних
економічних центрів

З.Комунікації
туризм

і -зростання транспортних потоків, загроза
навколишньому середовищу; - конкуренція з іншими
містами як усередині країни, так і за її межами

4.Регіональні та - конкуренція з боку більш сильних партнерів
міжнародні
контакти
5.
Місцеве - обмеження самоврядування національною політикою
самоврядування (у т.ч. бюджетною)

Запитання до кожного з елементів SWOT
Можливості:
• Які зовнішні зміни можуть покращити ситуацію?
• Що може змінити ситуацію у громаді на краще?
• Які зміни у технологіях та на ринках в країні чи на міжнародному рівні
можуть бути використані громадою для зростання?
• Які тенденції будуть корисними для громади?
• Які позитивні зміни передбачаються у регіоні?

Загрози:
• Якими є перешкоди для розвитку громади (якості життя/ розвитку
бізнесу/ надання послуг тощо)?
• Як міжнародні тенденції можуть зашкодити розвитку?
• Як зміна політичного курсу країни вплине на громаду?
• Що може зашкодити розвитку громади?
• Які зміни в регіоні можуть мати негативний вплив на громаду?

Визначимо фактори SWOT-aналізу нашої громади

Аналіз SWOT і матриця «чистих»
стратегій



Вибір типу стратегії
Тип
Стратегії
вибирається
в
конкретних історичних і політичних
умовах
та
визначається
станом
соціально-економічного
розвитку
громади
Оптимальний тип стратегії розвитку
–
змішаний,
з
використанням
порівняльних
переваг,
прийняттям
викликів та одночасним блокуванням
ризиків

Система цілей стратегії
Побудова цілей - «від загального
до конкретного».
Висока
ступінь
конкретизації
(деталізації) проектів.

Ієрархія:
Стратегічна ціль (2 – 4);
Операційна ціль (2 – 4);
Завдання (необмежена кількість).

Стратегічне бачення
розвитку громади

Стратегічна ціль
№3

Стратегічна ціль
№2

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ № 1

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ № 1

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ № 1

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ № ...

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ № ...

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ № 2

ЗА
ВД.
...

Стратегічна ціль
№1

ЗА
ВД.
3

ЗА
ВД.
2

ЗА
ВД.
1

ЗА
ВД.
...

ЗА
ВД.
3

ЗА
ВД.
2

ЗА
ВД.
1

ЗА
ВД.
...

ЗА
ВД.
3

ЗА
ВД.
2

ЗА
ВД.
1

Дякую за увагу!

