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Стратегічне бачення
 Пологівська міська об'єднана територіальна громада –
конкурентоспроможна, фінансово незалежна громада з
розвинутою промисловою зоною, логістичним
сполученням, з інвестиційними можливостями, що
ефективно використовує природні ресурси для розвитку
промисловості, фермерства та агропромислового
комплексу. Пологівська об'єднана територіальна громада
- спрямована на постійний розвиток та суттєве підвищення
якості життя і створення кращих умов проживання
мешканців громади, їх культури, освіти та духовності,
реалізацію спільних заходів щодо покращення та
підвищення доступності послуг у всіх сферах (медицина,
освіта, підприємництво, адміністративні послуги), дбає
про збереження національних, релігійних, культурних
традицій.

 Промислово-аграрна, відкрита для інновацій та
зовнішнього світу, інвестиційна приваблива краплина
сонця козацького краю.


Сильні сторони
1. Вигідне географічно-логістичне розташування громади (на перетині автошляхів
Т0815, Т0803 та Т0401 і залізничного сполучення зі станцією в місті Пологи)

2. Наявність містобудівної документації на адміністративний центр громади м.
Пологи та на центри старостинських округів
3.

Наявність в громаді
артезіанської води.

високопродуктивних

ґрунтів

(чорнозем),

якісної

4. Наявність доступних для інвестування земельних ділянок та виробничих площ.
5. Наявність на території громади Положського родовища каолінів та вогнетривкої
глини.
6. Наявність сільськогосподарських підприємств, які застосовують сучасні аграрні
технології.
7. Наявність підприємств зі значним експортним потенціалом (ПрАТ «Пологівський
олійноекстракційний завод», ТОВ «Дніпрокераміка», ТДВ «Пологівський
хімічний завод «Коагулянт», ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал»).

8. Розвинута соціальна інфраструктура: потужна освітня база, розвинена мережа
закладів культури, наявність первинної медико-санітарної допомоги, вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги, спеціалізованої стоматологічної допомоги
вторинного рівня, наявність ЦНАП та територіального центру надання
соціальних послуг.

Сильні сторони (продовження)
9.

Громада є підписантом Європейської ініціативи «Угода мерів» та має
розроблений План дій сталого енергетичного розвитку і клімату до
2030 року міста Пологи.

10. Наявність спортивних і творчих аматорських колективів, які популяризують
громаду в Україні та за її межами, різномаїття іміджевих мистецьких заходів.
11. Діяльність приватної майстерні "Добра глина", яка виставляє свої роботи на
фестивалях та реалізує продукцію в Україні та за її межами. Активна робота
умільців народної творчості з використанням місцевої сировини-глини.
12. Наявність відновлювальних та альтернативних джерел енергії, сприятливі
природні умови для генерації нетрадиційних видів енергії.
13. Наявність об’єктів для розвитку рекреаційних зон (річка Конка, ставки, паркові
зони).
14. Висока якість надання комунальних послуг.
15. Наявність ДНЗ «Пологівський професійний ліцей»

Слабкі сторони
1.

Високий рівень безробіття, брак робочих місць, що спричиняє високу
трудову міграцію населення працездатного віку в межах країни та за кордон.

2. Соціальна пасивність мешканців громади.
3. Нестача кваліфікованих фахівців у сфері освіти, медицини та культури (особливо
молоді). Кваліфікація наявної робочої сили не відповідає потребам ринку праці.
4. Низька якість дорожнього покриття між населеними пунктами громади, а також
в середині сіл, що потребує відновлення.
5. Відсутність системи маркетингу громади та промоції продукції місцевих
виробників.
6. Слабка промоція інвестиційної привабливості громади, інформація про
потенційні об'єкти для інвестування є малодоступною для інвесторів.
7. Переважно незадовільний стан нерухомого майна, що потребує додаткових
інвестицій.
8. Нестача фінансових ресурсів для впровадження проєктів економічного розвитку
громади.
9. Існуюча система поводження з твердими побутовими відходами не забезпечує
захист населення і навколишнього природного середовища від їх шкідливого
впливу.

10. Природне скорочення та старіння населення

Слабкі сторони (продовження)
11. Недостатній рівень медичного обслуговування населення через відсутність
необхідного медичного обладнання, дефіцит кадрів в медичних

закладах
12. Незначний досвід залучення позабюджетних (грантових) коштів
13. Бракує місць для проведення родинного відпочинку, можливості зайняти себе
у вільний час та забезпечити змістовне дозвілля

14. Застарілі інженерні мережі водопостачання та водовідведення
15. Відсутність цілодобових диспетчерських служб з вирішення аварійних
ситуацій у сфері ЖКГ.
16. Дефіцит житлових помешкань.

17. Низька продуктивність будівельної індустрії.
18. Відсутність активно діючих ГО.
19. Слабка інформатизація сіл: відсутність зон wi-fi, доступу до інтернету в
публічних місцях.
20. Відсутність банкоматів та платіжних терміналів в сільських населених
пунктах.
21. Нестача сучасної інфраструктури для сприяння започаткування та розвитку
бізнесу.

Можливості
Розширення повноважень ОМС в результаті реформи
місцевого
самоврядування
та
адміністративнотериторіальної реформи (зокрема передача земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності у
комунальну власність об’єднаних територіальних громад).
2. Збільшення рівня доступності до міжнародних фінансових
ресурсів та участі в програмах міжнародної технічної допомоги.
3. Зростання популярності внутрішнього туризму в Україні,
стійкий тренд до розвитку зеленого туризму, а також
популярність автентичних виробів сприятимуть відновленню та
розвитку автентичних промислів, зокрема гончарства.
4. Розвиток комунікаційних технологій і можливість включення
їх в управління громадою.
5. Активізація використання механізмів державно-приватного
партнерства та міжмуніципального співробітництва.
6. Доступність навчання для представників громад з питань
підвищення власної спроможності
1.

Можливості (продовження)
Розвиток альтернативної енергетики та
енергозберігаючих технологій.
8. Державна бюджетна підтримка ОТГ продовжиться, в тому
числі і за рахунок реформи політики управління регіональним
розвитком.
9. Зростання світового попиту на органічне харчування і чисту
продукцію АПК, в тому числі на товари локальних виробників.
10. Покращення інвестиційного клімату в країні сприятиме
залученню як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій.
11. Збільшення фінансування державних та регіональних
програм для розвитку кооперації та сільських територій, а також
підтримки малого та середнього бізнесу сприятиме економічному
розвитку громади.
12. Доступність кредитів (зменшення кредитних ставок) для
бізнесу і населення.
7.

Загрози
1.
Війна на сході України та тимчасова окупація
частини території України
2.Збільшення фінансового навантаження на працюючих у зв’язку
із старінням «громади/країни», збільшення кількості мешканців з
особливими потребами.
3.Зростання транспортного потоку – ваговий транспорт, що
руйнує інфраструктуру, яка не розрахована на таке навантаження.
4.Перекладання на місцеве самоврядування державних
фінансових зобов‘язань щодо забезпечення соціальних стандартів.
5.Трудова міграція працездатного населення до великих
українських міст та інших країн.
6.Нестабільність бюджетного, податкового та інвестиційного
законодавства.
7.Зростання вартості енергоресурсів.
8.Політична нестабільність в України.
9.Ріст інфляції, нестабільність національної валюти.

Загрози (продовження)
10.
Високий рівень податкового навантаження на підприємців
та потенційних інвесторів.
11.
Повільний темп структурних реформ усіх сфер суспільного
життя.
12.
Зниження рівня доходів домогосподарств та їх купівельної
спроможності.
13.
Тіньова зайнятість.
14.
Наявність корупційних схем у владі.
15.
Низький рівень виходу українських товарів на зовнішні
ринки через невідповідність європейським стандартам.
16.
Закриття промислових підприємств на території громади.
17.
Зниження рівня ґрунтових вод призводить до проблем
водопостачання у селах громади.

Стратегічні цілі
- стратегічні цілі народжуються на основі стратегічного бачення
розвитку громади і представляють першу трансформацію і
конкретизацію бачення;
- встановлюють основні дороговкази для досягнення бачення і
ототожнюють кінцеві результати, які повинні бути досягнуті до кінця
стратегічного періоду.

Стратегічних цілей не може бути багато з кількох причин:
стратегічні цілі мають безпосередньо випливати із бачення і бути
досить високого рівня інтеграції;

стратегічні цілі мають орієнтуватись на ресурси, які є реальними для
використання, а ресурси, як правило, досить обмежені;
стратегічні цілі, які ми визначаємо у стратегії, мають бути хоча б в
основному досяжними протягом часу реалізації стратегії.

Стратегічні цілі представляють основні напрямки розвитку, які
випливають із бачення розвитку громади.
Стратегічні цілі повинні мати чітку спрямованість на один з
компонентів сталого розвитку:

- економічний,
- соціальний
- екологічний.
Як правило, визначається від двох
до п‘яти стратегічних цілей.
Більша кількість стратегічних цілей
не є раціональною з огляду на брак
розвиткових ресурсів.

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).

Стратегічна ціль
1.

Розвиток
конкурентоспроможної
економіки

Оперативна ціль
1.1. Ефективна
інвестиційна політика та
маркетинг території

Завдання
1. Сучасне просторове
планування
1.1.2 Розробка бренду та
маркетингової стратегії громади
1.1.3 Підготовка інвестиційних
продуктів та їх просування на
інвестиційних ринках
1.1.4 Створення ефективної
інфраструктури підтримки бізнесу та
просування експорту

1.2. Підтримка місцевого
товаровиробника та
запровадження місцевих
стимулів

1.2.1. Сприяння підвищенню
продуктивності сільгоспвиробництва
та промислового виробництва.
1.2.2 Маркетингова підтримка місцевих
виробників; підтримка виставкової та
ярмаркової діяльності,
1.2.3 Впровадження фінансових та
матеріальних стимулів підтримки
місцевого товаровиробника

1.3 Багатофункціональний
розвиток сільських територій
громади

1.3.1 Підтримка розвитку неаграрної
діяльності: сектор послуг, локальні
промисли, сільський зелений туризм
тощо
1.3.2 Підтримка диверсифікації сфер
економічної діяльності: розміщення
промислових підприємств,
обслуговуючих підприємств,
переробних потужностей та різних
форм малого і середнього
підприємництва

2. Підвищення якості життя
у громаді

2.1 Створення комфортних
та привабливих умов для
проживання в громаді

2.1.1. Модернізація/
реконструкція/розбудова
інженерної інфраструктури
громади
2.1.2 Покращення системи
поводження з ТПВ
2.1.3 Підвищення
енергоефективності у громаді
2.1.4 Благоустрій
2.1.5 Житлово комунальне
господарство

2.2 Підвищення рівня
безпеки

2.2.1 Функціонування
муніципальної поліції, зокрема
громадських формувань дружин, варти
2.2.2 Поводження з
безпритульними тваринами.
2.2.3 Безпека дорожнього руху
2.2.4 Діяльність у сфері
цивільного захисту, зокрема
пожежна безпека.
2.2.5 Функціонування системи
відеоспостереження

3 Людський потенціал

3.1 Базові послуги

3.1.1 Створення ефективної
системи надання ПМД

3.1.2 Розбудова ефективної
системи вторинної ланки
медицини

3.1.3 Освіта

3.1.4 Розбудова мережі
сучасних спортивних закладів
та споруд та пропаганда
здорового способу життя

3.1.5 Культура та туризм
3.1.6 Соціальні послуги
3.1.7 Адміністративні послуги

3.2 Громадська активність
та ініціативність

Наступний крок – підготовка
технічних завдань на проєкти
розвитку.
- до кожного завдання!
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Завдання Стратегії,
відповідає проєкт:
Назва проєкту:

якому 2.2.1. Створення нової та відновлення існуючої
інженерної
інфраструктури громади
Реконструкція водогону на ділянці с. Нове – Іванівка з
обладнанням системи очистки води
Цілі проєкту:
Забезпечення
водопостачання
адміністративного
центру
громади смт Іванівка
Територія впливу проекту:
Смт Іванівка
Орієнтовна
кількість 6000 жителів громади, 2 дошкільних навчальних заклади, три
отримувачів вигод:
школи, школа-інтернат, центральна районна лікарня, Центр
надання первинної медико-санітарної допомоги, комунальні
підприємства , інші суб’єкти господарювання
Стислий опис проєкту:
На даний час водопостачання смт Іванівка здійснюється з
артезіанських свердловин, але їх сукупна потужність на
відповідає потребам населеного пункту і не дозволяє
забезпечити
централізованим
водопостачанням
більшість
мешканців і підприємств адміністративного центру громади , що
призводить до стримування соціально-економічного розвитку
селища. Останні аналізи проб води показали, що
вода не
відповідає вимогам діючих нормативів (ДсанПін 2.2.4-171-10)
Водогін с. Нове-Іванівка, протяжністю 12000 м, побудований в 1996
році. Для підйому води з свердловини і подачі води у водогін
встановлена водонапірна вежа об'ємом 50 м3. Діючий водогін
діаметром 150 мм (виконаний з чавунних труб ) і водонапірна
вежа
наразі
потребують
реконструкції.
Вода з водогону подається в мережі селища без будь якої
очистки.
Реконструкція водогону разом з облаштуванням системи очистки
води
надасть
можливість
забезпечення
безперебійного
водопостачання населеного пункту водою, яка відповідає діючим
санітарним вимогам.

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:

Проведена реконструкція водогону
Забезпечено стале водопостачання адміністративного
центру громади
Забезпечено якісне надання послуг 6000 мешканцям смт
Іванівка
Забезпечено ефективне використання водних ресурсів
Покращено якість води
Затвердження річного плану закупівель і розміщення
інформації в системі електронних закупівель
Визначення виконавця шляхом проведення відкритих
торгів
Розробка
проектного
конструктивного
рішення
і
проектно-кошторисної документації
Організація
експертизи
проектно-кошторисної
документації
Визначення
виконавця
будівельних
робіт
шляхом
проведення відкритих торгів
Виконання реконструкції водогону та обладнання
системи очистки води
2019 – 2021 роки:

Орієнтовна
вартість 2019
проєкту, тис. грн.
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До наступного засідання
 слід розробити технічні завдання на
проєкти розвитку, які б відповідали
завданням стратегії

