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Вітальне слово голови Великохутірської сільської територіальної 

громади 

Дорогі земляки! 

Ми почали формувати 

Стратегію розвитку 

Великохутірської сільської 

територіальної громади на 2021-

2028 роки за участю населення. 
 

Стратегія розвитку – це 

насамперед визначення 

майбутнього, до якого прагне 

громада. Саме вона визначає 

пріоритети, цілі та шляхи їх 

досягнення. Сьогодні у значній 

кількості  територіальних громад 

по всій Україні проходить 

розробка та написання Стратегій розвитку територіальних громад. 
 

Є звернення обласної ради до жителів кожного населеного пункту, долучитися до 

створення стратегії розвитку своєї громади. Проведено велику просвітницьку роботу, 

організовано  у громадах засідання круглих столів. 
 

Впевнена, що єдиною командою ми напрацюємо дієві механізми створення 

програмного документу громади – стратегії розвитку. Адже ми працюємо не зарадим 

процесу, а заради результату,  в основі якого покращення добробуту кожної сільської 

родини, підвищення стандартів життя, де комфортно  і якісно жити матерям і дітям, 

молоді й пенсіонерам. 
 

Віримо: наше майбутнє, майбутнє наших дітей – у розвиненій, процвітаючій 

громаді, яка є складовою сильної європейської демократичної держави Україна! Нашій 

державі необхідно вийти на практичні системні реформи. На реформи як життєздатну 

альтернативу соціальному супротиву. На реформи, які мають не лише характер 

доцільності, а й суспільної, моральної пріоритетності. 
 

Час розмов і намірів та примірок на реформи завершився, потрібна робота. Жити у 

минулому і встеляти дорогу у майбутнє словами – це вже пройдений етап. 
 

Тому основне наше завдання на цьому етапі – дійти до кожного жителя, аби люди 

відчули, що саме від їхніх рішень та активної життєвої позиції залежить загальний 

добробут. Якщо такий зсув у свідомості відбудеться, то впевнений, що докорінно 

зміниться і ставлення людей до розвитку громади. 

 

 

З повагою,  

Великохутірський сільський голова   Ніна ШИНКАРЕНКО  
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Вступ 

 

Процес децентралізації влади розпочався в Україні у 2014 році. Великохутірська 

сільська територіальна громада утворена шляхом добровільного об’єднання 

територіальних громад: Великохутірської, Рецюківщинської та Рождественської сільських 

рад (3 сільських ради, 4 населених пункти). 23 грудня 2018 року відбулися перші вибори 

депутатів сільської ради і сільського голови. 25 жовтня 2020 року відбулися вибори, в 

результаті яких, до громади приєдналася Безбородьківська сільська рада. 

Стратегію розвитку Великохутірської сільської територіальної громади на 2021 - 

2028р. розроблено у відповідності до Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», 

схваленої Указом Президента України від  12 січня 2015 року №5/2015, проєкту 

Національної економічної Стратегії України 2030, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», 

Закону України «Про засади державної регіональної політики», ,  

Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України  від 31 березня 2016 року N 79 «Про затвердження 

Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації», з урахуванням Стратегії 

розвитку Черкаської  області на 2021-2027 роки затвердженої рішенням Черкаської 

обласної ради від 11.09.2020 № 38-9/VII та спираючись на інші законодавчі та нормативні 

акти України. При розробці Стратегії було враховано також законодавство України щодо 

реформування місцевого самоврядування та регіонального розвитку.  

До розробки Стратегії розвитку спонукало розуміння: 

 необхідності напрацювання нових, ефективних, узгоджених підходів до 

управління об’єднаними ресурсами території громади, спільного визначення пріоритетів 

розвитку; 

 потреба ефективно відповідати зовнішнім викликам, таким як глобалізація 

економіки, підвищення мобільності трудових ресурсів та пов‘язаний з цим ріст безробіття, 

посилення міжнародної конкуренції за інвестиції та розвиткові ресурси; 

 запит населення ОТГ на якісні послуги та комфортні умови для роботи, 

життя і самореалізації кожного мешканця, особливо молоді. 

Мета планування на перспективу   - вирішення спільних проблем мешканців усіх 

сіл, які увійшли до складу ОТГ та реалізації спільних завдань щодо економічного 

зростання, підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, якості 

життя у громаді. Важливим є процес створення Стратегії розвитку за участі широкого 

кола зацікавлених сторін – представників різних населених пунктів, різних підприємств, 

установ та організацій, різних політичних поглядів. 

Мешканці громади докладатимуть спільних зусиль, щоб перетворити громаду на 

територію комфортного  проживання, де створено рівні умови для всебічного та 

гармонійного розвитку людини, громаду з наданням якісних адміністративних послуг, із 

історико-культурною спадщиною та національними традиціями.  

Ресурсами для втілення Стратегії є кошти місцевого, регіонального та державного 

бюджетів, бізнесу, а також інші залучені кошти. 
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1. Методологія та опис процесу роботи 

Проведення робіт з планування відбувалось у відповідності до методології яка 

спирається на основні принципи місцевого розвитку: 

 створення  рівних економічних можливостей для всіх; 

 забезпечення різних потреб усіх громадян через сприяння особистому 

благополуччю та соціальній інтеграції; 

 постійне вдосконалення ефективного управління із залученням творчості та енергії 

громадян; 

 відповідальне управління навколишнім середовищем та раціональним 

використанням природних ресурсів. 

 

Схематично процес створення Стратегічного плану розвитку складається з декількох 

послідовних кроків: 

  

Однією з основних складових процесу планування  є обов’язкова участь у ньому 

усіх активних та зацікавлених представників громади. Залучення широкого кола громадян 

до створення стратегії розвитку ОТГ дозволяє врахувати інтереси усіх громадян, 

ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, забезпечити 

налагодження діалогу між громадськістю та владою.  

Створена разом з громадою стратегія розвитку громади незалежно від особистісних 

якостей керівників, або політичної ситуації спрямовується на покращення стандартів 

життя, зміцнення місцевої демократії, виховання суспільно-активних громадян, патріотів 

своєї громади.  

Робота по розробці Стратегії включає: 

 

 Місія, Бачення, 

 Пріоритетні напрями 

 Стратегічні цілі 

 Оперативні цілі 

 Завдання 

Аналіз 

 Описово-аналітична 
частина 

 Опитування 
мешканців та 
підприємців 

 SWOT- аналіз 

 Громадське 
обговорення 

 Ухвалення радою ОТГ 

 Розробка цільових і 
галузевих програм 

 Структура управління 

 Моніторинг та оцінка 

 Перегляд та 

коригування 

Планування Впровадження 

1. Організація роботи зі стратегічного планування 

2. Аналіз середовища та факторів розвитку громади 

3. Визначення Місії, Стратегічного Бачення та Напрямів розвитку громади 

4. Визначення основних Стратегічних цілей розвитку громади 

5. Розробка дій у вигляді Оперативних цілей 

6. Впровадження Проектів та заходів СП 

7. Моніторинг та коригування СП 
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Розпорядженням сільського голови від  21.06.2019р. № 02-09/40-О сформована 

Робоча група з розробки Стратегії розвитку Великохутірської сільської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

Члени Робочої групи з розробки Стратегії 

ПІП Посада 

Близнюк Тетяна Миколаївна Заступник сільського голови , голова  Робочої 

групи 

Грицаченко Надія Миколаївна Секретар сільської ради та виконавчого 

комітету , секретар Робочої групи 

Кущенко Олег Володимирович Начальник відділу містобудування, 

архітектури, економічного розвитку та 

житлово-комунального господарства  

Великобагачанської селищної ради, 

координатор Робочої групи 
Дернова Віра Петрівна Начальник відділу земельних відносин та 

екології 

Зеленько Надія Миколаївна Головний спеціаліст (юрист) 

Рибак Зоя Василівна В.о. старости Рождественського 

старостинського округу 

Ткач Світлана Миколаївна В.о. старости Рецюківщинського 

старостинського округу 

Жарко Олена Ігорівна Інспектор відділу земельних відносин та 

екології, депутат виборчого округу № 10 

Новак Олександр Олександрович Депутат виборчого округу № 14  

Піскун Ольга Миколаївна Голова постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету та економічного розвитку, 

депутат виборчого округу № 3 

 

На початку роботи в приміщенні Великохутірської сільської ради члени Робочої 

групи ознайомлені з методологією стратегічного планування, особливостями проведення 

стратегічного аналізу громади та підготовки описово-аналітичної частини, опитування 

мешканців і підприємців на території громади. Погоджено план  проведення роботи за 

всіма етапами розробки стратегії розвитку. Члени Робочої групи сформували перший 

варіант переліку проблем громади, обговорили ресурси для розвитку, висловились 

відносно місії громади та їх бачення громади в майбутньому. 

 

Розпорядженням сільського голови від  28.12.2019р. № 02-09/96-О внесено зміни 

до складу Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Великохутірської сільської 

об’єднаної територіальної громади. Оновлений склад робочої групи: 

 

Члени Робочої групи з розробки Стратегії 

ПІП Посада 

Близнюк Тетяна Миколаївна Заступник сільського голови , голова  Робочої 

групи 
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Грицаченко Надія Миколаївна Секретар сільської ради та виконавчого 

комітету , секретар Робочої групи 

Кущенко Олег Володимирович Начальник відділу містобудування, 

архітектури, економічного розвитку та 

житлово-комунального господарства  

Великобагачанської селищної ради, 

координатор Робочої групи 
Дернова Віра Петрівна Начальник відділу земельних відносин та 

екології 

Зеленько Надія Миколаївна Головний спеціаліст (юрист) 

Рибак Зоя Василівна Староста Рождественського старостинського 

округу 

Ткач Світлана Миколаївна Староста Рецюківщинського старостинського 

округу 

Жарко Олена Ігорівна Інспектор відділу земельних відносин та 

екології, депутат виборчого округу № 10 

Новак Олександр Олександрович Депутат виборчого округу № 14  

Піскун Ольга Миколаївна Голова постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету та економічного розвитку, 

депутат виборчого округу № 3 

Тараненко Людмила Олексіївна Директор закладу загальної середньої освіти І-

ІІ ступенів селища Рецюківщина, депутат 

виборчого округу № 11 

Соломаха Віталій Олександрович Директор закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів села Великий Хутір, депутат 

виборчого округу № 8 

Бондаренко Любов Миколаївна Медична сестра АЗПСМ села Великий Хутір 
 

Заноздра Світлана Василівна Інспектор відділу земельних відносин та 

екології, директор сільського клубу села 

Рождественське 

Дрот Ірина Іванівна Директор сільського будинку культури селища 

Рецюківщина 

 

Після приєднання Безбородьківської сільської ради до складу комісії 

розпорядженням сільського голови від 02 березня 2021 року № 02-28/15-О додано: 

Сало Віталій Анатолійович Староста Безбородьківського старостинського 

округу 

Яшна Катерина Олександрівна Депутат виборчого округу № 5  

Некоз Микола Михайлович Депутат виборчого округу № 6  

 

 Підготовка Стратегії розвитку, відповідно до методології, розпочалася з 

проведення соціально-економічного аналізу, який включав у себе:  

 дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку сукупності 

суб’єктів Великохутірської ОТГ за попередній період, дослідження оточення 

(зовнішнього середовища) та оцінка можливостей розвитку громади; 

 проведення опитування мешканців, лідерів та  представників бізнесу ОТГ. 
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На засіданнях Робочої групи: 

 презентовано зібрані матеріали для описово-аналітичної частини стратегії, 

результати опитування мешканців, лідерів громади  та підприємців;  

 сформульовано проект Місії та Бачення громади; 

 пріоритезації та структурування проблем;  

 обговорені пріоритетні напрями розвитку;  

 напрацьовано фактори для SWOT – аналізу за напрямами;  

 розроблено та узгоджено перелік стратегічних, операційних цілей та завдань 

стратегії;  

 опрацьовано методику визначення індикаторів досягнення цілей та пріоритетність 

оперативних цілей, розробки проектів, що відповідають завданням Стратегії. 

Члени Робочої групи працювали над конкретизацією та уточненням цілей розвитку 

громади, оцінкою пріоритетності завдань та наявності ресурсів для їх реалізації, 

визначенням виконавців та потребою часу.  

 Засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому усі бажаючі мали 

можливість брати участь в розробці Стратегічного плану. До роботи залучались також 

вузькоспеціалізовані фахівці сільської  ради та організацій і установ на території громади.  
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2. Коротка характеристика громади 

 

2.1. Історія громади 

 

Село Великий Хутір 

Перші поселення на території теперішнього села виникли приблизно у 80-х роках 

XVII століття, коли знатний козак, а пізніше Переяславський  полковник  Іван Мирович 

 захопив вільні землі біля річки Золотоношки і оселив тут своїх людей.  У 1691 році 

царями Петром та Олексієм  ці землі вже офіційно  були пожалувані Івану Мировичу, 

родина якого  володіла ними до 1712 року. 

За часів Гетьманщини В.Хутір та прилеглі села входили до Золотоніської сотні 

Переяславського полку, а пізніше – до Золотоніського повіту Полтавської губернії.  

З 1718 по 1738 рік село  разом з прилеглими селами знаходилося у власності 

князівської родини Кантакузенів, потім було у ранговому володінні  гетьмана Кирила 

Розумовського,  а у 1775 р. цариця Катерина II подарувала  його у вічне спадкове 

володіння своєму фавориту графу Петру Завадовському.  Тоді ж його коштом  у селі була 

 збудована православна церква  св.Петра і  Павла. 

У 1848 р. Великий Хутір отримав статус містечка, а пізніше став волосним центром 

Золотоніського повіту, до складу якого входили навколишні села Гайворонщина, Львівка, 

Жилівка, Скориківка, Драбівці, Сенківці та інші. 

Станом на 1887 рік у Великому Хуторі було 541 селянське, 1 козацьке і 11 

міщанських господарств, у яких мешкало 3094 особи. З них грамотними були 156 осіб. На 

той час в селі діяли земська та церковно-приходська школи, щороку   тут відбувалося 

чотири великі ярмарки. 

У 1910 році, за матеріалами подвірно-господарського земського перепису 

Полтавської губернії, населення  Великого Хутора складало 3587 чоловік. На той час 

мешканці села  обробляли  3740 десятин землі, з яких 1223 десятини належали заможним 

селянським господарствам, які мали 50 і більше десятин землі. 

До 1920 року за адміністративно-територіальним поділом Великохутірська волость 

входила до Золотоніського повіту Полтавської губернії, а з 1920 по 1922 – до 

Золотоніського повіту Кременчуцької губернії. 

З 1932  по 1937 рік Великий Хутір був у складі  Золотоніського району Київської 

області. 

У 1927  році в селі було встановлено радянську владу, після чого розпочалася 

примусова колективізація селянських господарств. У 1928-30 роках на території села були 

створені  перші  колгоспи: “Новий світ”,  “Незаможник”, “Перебудова”, “Жовтень”.   У 

1932-33 роках мешканці села пережили Голодомор. Проте він не мав таких трагічних 

наслідків, як у інших селах. Зокрема, у Великому Хутрі  не було зафіксовано масової 

смертності та випадків людоїдства. 

У 1931 році внаслідок розгорнутої антирелігійної  кампанії на території В.Хутора 

було   зруйновано церкву св. Пелагеї та закрито іншу церкву – св. Петра і Павла, 

діяльність якої була відновлена  у  1942 році. 

З  вересня 1941 р. по  вересень 1943 р. село знаходилося під німецькою окупацією, 

під час якої тут було знищено будинок культури, два магазини та 10 колгоспних  будівель. 
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На примусові роботи до Німеччини було вивезено  364 мешканці села, з яких 40 не 

повернулися додому. 

У післявоєнний час  за рахунок колгоспів в селі  була створена  потужна соціальна 

та виробнича база. Тут було збудовано будинок культури і клуб, дільничну лікарню, 

восьмирічну і середню школу, цегельний завод та інші господарчі будівлі. Також до 1969 

року на території села діяло пологове відділення районної лікарні. У цей час виробничу 

діяльність  на території села здійснювали   колгоспи „Жовтень”  та  „Гвардія”, які в 1975 р. 

були об’єднані в одне велике господарство —  колгосп „Росія”.  Колгосп обробляв 6478 га 

землі і спеціалізувалося на виробництві м’ясо-молочної та рослинницької продукції. У 

1984 році в колгоспі було збудовано потужний молочно-товарний комплекс на 1200 корів, 

який припинив своє існування з ліквідацією колгоспного ладу.  

 

Селище Рецюківщина 

За переказами, назва села походить від прізвища колишнього власника села та 

навколишніх земель пана Рецюка. В селі за часів кріпацтва знаходилася поміщицька 

садиба до якої зганяли кріпаків з навколишніх сіл: Підставок, Плешканів, Безбородьок, 

Ковраю. Лише після встановлення на селі радянської влади люди отримали землю та 

право на освіту медичну допомогу та інше.  

У 1922 році на базі колишньої економії поміщика Кочубея було організовано 

державне господарство – радгосп. Першим його директором був, німець за 

національністю, Струх Генріх Францевич, пізніше Лада Ф.   

У повоєнні роки економіка радгоспу була не лише повністю відновлена, але й 

досягла значного розвитку. Директором Рецюківського радгоспу у 1943-1958 роки був 

Сергій Львович Проненко.  Високопродуктивне тваринництво стало провідною галуззю 

виробництва. В 1948 році за високі показники в роботі свинарка Яковенко Ганна 

Захарівна була удостоєна звання Героя Соціалістичної Праці.  

У 1957 році колективні господарства сіл Безбородьки, Левченків, Рецюківщина були 

об´єднані в один радгосп ім. КПРС, згодом переіменований в «Черкаський». Нове велике 

господарство з 1967 року до 1972 року очолював досвідчений організатор Іван Захарович 

Шурубалко.   

З 1978 по 1994 рік радгосп відносився до Республіканського об´єднання 

«Укрсортнасінняовоч».  

В 2011 році ВАТ «Черкаський» реорганізовано в ПАТ «Черкаський». На даний час 

землі орендує компанія «КЕРНЕЛ». 

 

Село Рождественське 

Територія сучасного села Рождественське спочатку складалася з кількох хутірців: 

Гайворонщина, Мала Деркачівка і Вітровка. На початку XIX століття хутори об'єдналися 

й утворилося село під назвою Рождественське. Новостворене село було охрещене на свято 

Різдва пресвятої Богородиці. У день цього свята церковний владика освятив місце, де 

повинна була будуватися сільська церква. Проте, цим планам здійснитися не судилось, бо 

у селян забракло коштів. В ті часи землі села належали двом поміщикам: одна частина - 

Катерині Керстін, інша - Деркачівка і Вітровка пану Олексію Сусаїну.  
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Пані Катерина не проживала постійно у Гайворонщині. Сюди вона приїжджала 

влітку на відпочинок та на свята. Решту часу вона проводила у місті Києві, де працювала 

лікарем. У травні 1851 року хутір Гайворонщину відвідала письменниця Марко Вовчок 

(22.12.1833 - 10.08.1907 рр.) з чоловіком  Опанасом Маркович, племінником хазяйки. 

Марко Вовчок» вивчала тут українську мову, записала ряд пісень: «Тече вода холодная з-

під кореня-дуба» (с. Великий Хутір), «Вилетіла галка з темного гайка» (Гайворонщина), 

написала одне з перших своїх оповідань російською мовою. 

Поряд із землями Керстіних був хутір Мала Деркачівка, яким володів сотник пан 

Сусаїн. За цю землю і людей, які тут проживали, він заплатив немалі кошти у земську 

казну. Власне саме цей хутір почали називати Різдвяне, а потім Рождественське. 

Кордоном між цими територіями був невеликий яр. Саме на цьому кордоні сьогодні 

знаходиться подвір’я школи.  

У 1887 році у Російській імперії був проведений Перший загальний перепис 

населення. За його даними у селі Рождественське нараховувалося 72 двори, у яких 

проживало 413 осіб: 203 чоловіків і 210 жінок. 

Після вигнання панів селяни деякий час були самі собі господарями. У жовтні 1928 

року утворився перший колгосп «Світло». Першим головою колгоспу став Старуха Пивон 

Порфирович, першу сільську раду очолював Сахно Трохим Кіндратович. 

У  1929 році була організована комуна, а в 1930 році був організований колгосп 

«Приклад». Саме тоді у центрі села були збудовані магазин і клуб, організована школа 

(1928 - 1929рр.). Проте, перша згадка про навчальний заклад на території села 

Рождественське відноситься до 1887 року, коли тут було відкрите Деркачівське 

однокласне сільське народне училище, у якому навчалося 42 учні. 

У 1950 році хутір Гайворонщина об’єднується з селом Рождественське. З цього 

року починається спільне ведення господарства. До цього об’єднання входить також і 

село Верхя Згарь. Спільний колгосп називають «Україна». В 1973 році  утворюється 

колгосп «Зоря комунізму», який проіснував до 1990 року. Після цього самостійне 

Рождественське колективне господарство називалося «Маяк». 

У 1968 році на честь 50-річчя існування радянської влади було збудоване нове 

приміщення школи. 

В селі Рождественське народився і виріс генерал-майор авіації, ветеран трьох воєн 

Жало Олександр Мусійович (1913 - 1989 рр.). Також тут пройшло дитинство і юнацькі 

роки народного артиста України Загребельного Павла Івановича (1934 — 1997 рр.), 

кандидата біологічних наук доцента Київської аграрної академії Дерев’янка Івана 

Дмитровича, кандидата медичних наук Литовченка Юрія Степановича, які зараз 

проживають у місті Києві, доктора юридичних наук Обрусної Світлани Юріївни, яка 

проживає і працює в Черкасах. 

 

Село Безбородбки 

 

Безбородьки виникли у XVI столітті. У 1720 році генеральний писар Андрій 

Безбородько почав скуповувати за безцінь у першопоселенців хуторці, сіножаті, прихопив 

землі вільного військового степу, поля над річкою Кавраєць та хутір Кавраєць. Спочатку 

це поселення називалося хутором Кавраєць, а згодом — Безбородьки.  

Під час революції 1905—1907 років селяни розділили поміщицьку землю. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/XVI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1720
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%82%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_1905%E2%80%941907
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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В 1912 році в селі Безбородьки була відкрита перша церковно-приходна 

чотирикласна школа, в якій навчалось 76 дітей. Першим директором цієї школи був 

Теребило Микола Миколайович, відставник-офіцер із армії. 

 В 1920 році ця школа стала початковою школою (4 класи), яка була розміщена у 

двох сільських хатах в центрі села Безбородьки та на Вороб’ївці.  В 1930 році початкову 

школу було перейменовано на Безбородьківську семирічну школу, директором якої став 

Гайдай Єфрем Тимофійович. 

У  післявоєнні роки на території села працювало відділення радгоспу 

«Черкаський», земельний фонд якого становив 4,8 тис. га, у т. ч. орної землі — 4,3 тис. га. 

Основний напрям господарства — відгодівля свиней. Допоміжні галузі — вирощування 

зернових культур та цукрових буряків. Свинаркам радгоспу Г. 3. Яковенко та М. В. 

Здоровець присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці. 11 колгоспників нагороджені 

орденами й медалями. 

 В 1968 році збудовано і введено в експлуатацію приміщення сучасної школи. В 

1987 році згідно наказу №128 від 01.09.1987 року по Драбівському райво 

Безбородьківську восьмирічну школу було реорганізовано у Безбородьківську середню 

школу. 

Безбородьківці з великою повагою ставляться до своєї минувшини, людей, які 

життям і справами довели відданість цій землі, своєму селу, Україні. В центрі 

Безбородьок височить пам’ятник односельцям, полеглим у часи Другої світової війни. 427 

чоловіків пішли з цього села на фронт і 222 з них не повернулися до рідних домівок. 347 

безбородьківців за ратний подвиг були нагороджені орденами й медалями, в тому числі й 

посмертно. Символізує цей обеліск і пам’ять про померлих селян під час Голодомору. 

Село пам’ятає про всіх і низько вклоняється кожному, хто віддав своє життя і в бою, і в 

голодних муках. 

Шанують безбородьківці й тих, хто багато зробив для розвитку села, вклав у нього 

свої працю й душу. Передусім тут завжди гарним словом згадують першого директора 

радгоспу «Безбородьківський» В’ячеслава Юрійовича Долецького. Господарство при 

ньому стало на шлях економічного розвитку, село почало активно розбудовуватися, 

сучасного вигляду набув його центр, сільські вулиці вкрилися асфальтом, який виробляло 

місцеве підприємство.  

Взагалі до трудівників тут особлива повага. Трактористи М.І.Лісовий, В.О.Го-

ронович, О.В.Щербак, свинарка Г.І.Литош, електрик П.А.Дерев’янко — не перерахувати 

людей, які своєю працею економічно підтримують село, багато роблять для його розвитку. 

І в першу чергу — це директор ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» Віктор 

Степанович Чугуївець, завдяки підтримці якого сільська громада Безбородьок долає 

економічні й соціальні випробування. За п’ять років це підприємство вклало в розвиток 

села понад мільйон гривень. Усі ремонті роботи, газифікація, утримання центрального 

водогону села протяжністю 15 кілометрів, відбуваються за його кошт. За підтримки 

господарства відновлена церква Успіння Пресвятої Богородиці.    
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2.2. Географічна характеристика Великохутірської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

 
Великохутірська сільська об’єднана територіальна громада згідно з 

адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Золотоніського 

району Черкаської  області. 

Територія Великохутірської сільської об’єднаної громади включає в себе три села: 

Безбородьки, Великий Хутір та Рождественське і два селища: Ашанівку та Рецюківщину. 

Адміністративним центром громади є село Великий Хутір, в якому розміщені її 

органи місцевого самоврядування. 

Відстань від адміністративного центру громади до районного центру - 20 км.  

Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру - 75 км. 

 

 

 
Територія Територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по 

зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися, а саме: селища 

Ашанівка, села Великий Хутір, селища Рецюківщина, села Рождественське. 

Територія громади межує з:  

1) північного сходу та півночі – Драбівська СТГ Золотоніського району Черкаської 

області;  

2) сходу -  Зорівська СТГ Золотоніського району Черкаської області;  

3) південного заходу та заходу – Гельмязівська СТГ Золотоніського району 

Черкаської області;  

4) півдня – Новодмитрівська СТГ  Золотоніського району Черкаської області. 

 

Територія громади займає площу 150,363 кв. км. (15036,3 га). 

 

Природні багатства: чорнозем, глина, водні ресурси (ставки , болота),  ліси. 
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Гідрографічна сітка представлена річкою Золотоношка. Глибина залягання 

водоносного горизонту коливається від 5 до 12 м. 

Площа лісового фонду становить 482,701 га. Ліси змішані. Природна рослинність 

вкриває 11-12% території та представлена лісовим, степовим, лучним і водним типами 

рослинності. 

Площа земель сільськогосподарського призначення складає 13660,7915 га. 

Розораність земель складає 82,0 %. 

Площа земель запасу складає 1394,0348 га. Ґрунти території населених пунктів 

сільської ради мають високу родючість. Ґрунтовий покрив характерний для перехідної 

зони від південного лісостепу до північного степу. В ґрунтовому покрові переважають 

звичайні середньо-гумусні та мало гумусні чорноземи.. 

 

Кліматичні умови громади. 

Засухи, надмірне зволоження, вітри, сонячні дні – все, що дасть інформацію про 

переваги чи обмеження у розвитку. 

Клімат – помірно-континентальний. Зима м’яка, з частими відлигами, літо тепле, 

сухе. Максимальна кількість опадів випадає в теплий період року. Середньорічна відносна 

вологість повітря становить 73-75%. 

Сніговий покрив встановлюється в ІІІ декаді листопада, а сходить в ІІ декаді березня. 

Максимальна глибина промерзання ґрунту становить 102 см. 

Серед несприятливих кліматичних явищ слід відмітити посухи, суховії, град, зливи. 

 

2.3. Демографічна характеристика об’єднаної громади 

Чисельність наявного населення Великохутірської  ОТГ станом на 01.01.2021 року 

становить 3504чоловік, з них чоловіків 1693, жінок 1811. Із загальної кількості жителів   

1893 особи, або 54% проживають у с.Великий Хутір. 

Таблиця 1 

№ Назва населеного пункту Назва сільської ради, якій 

підпорядковувався населений 

пункт до об‘єднання 

Кількість 

населення 

1.  Адміністративний центр СТГ –         

село Великий Хутір 

Великохутірська сільська рада 1893 

2.  Селище Ашанівка Великохутірська сільська рада 48 

3.  Село Рождественське Рождественська сільська рада 228 

4.  Село Безборордьки Безбородьківська сільська рада 905 

5.  Селище Рецюківщина Рецюківщинська сільська рада 430 

 

Густота населення громади 20,6 осіб/ км², при середній по Черкаській області 57,7 

осіб/ км². 

Аналіз ситуації свідчить про сталий стан чисельності громади (в першу чергу за 

рахунок міграції). На жаль, смертність більше ніж утричі переважає народжуваність . Про 

це свідчать дані таблиці 2. 
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Природній приріст населення 2019-2020рр. 

Таблиця 2 

№ 
1 

3 

Назва населеного 

пункту 

Народи-
лося у 

2019 році 

Померло 
у 2019 

році 

Народи-
лося у 

2020році 

Померло 
у 2020 

році 

Природни

й приріст 

2019 року 

Природни

й приріст 

2020 року 

 

1 

Адміністративний центр 

ОТГ –  село Великий 

Хутір 

 

11 

 

53 

 

9 

 

37 

 

-42/-2,2% 

 

-28/-1,6% 

2 Селище Ашанівка 0 1 0 2 -1/-2,1% -2/-4,2% 

3 Село Рождественське 0 4 1 4 -4/-1,5% -3/-1,1% 

4 Село Безборордьки 2 8 3 14 -6/-0,6 -11/-1,2 

5 Селище Рецюківщина 1 8 0 7 -4/-1% -3/-1% 

4 Всього по ОТГ 14 74 13 64 -60/-1,8% -51/-1,5% 

 

 

Розподіл населення за віком, осіб  

(сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу СТГ) 

        Таблиця 3. 

Показники чоловіки жінки 

Населення у віці:   

Від 0 до 17 років 293 248 

Від 18  до 39 років 584 458 

Від 40 до 59 років 499 504 

Від 60 років і старші 317 601 
 

Рівень освіти серед  населення громади викликає стурбованість. Статистика свідчить 

про наявність у переважної кількості населення лише середньої та неповної середньої 

освіти.  Вищу освіту має лише 21 відсоток мешканців громади. 

Рівень освіти серед населення у віці понад 18 років (сумарно по всіх населених 

пунктах, що увійшли до складу СТГ) на 2020 рік 

           Таблиця 4. 

Показники Кількість, осіб 

% до загальної 

кількості 

населення 

Професійно-технічна 1215 34,7 

Базова вища 494 14,1 

Повна вища 257 7,4 

Неповна середня та середня 1486 42,4 

Без освіти 52 1,5 

 
На території громади, як і в цілому в області на сьогодні гостро стоїть проблема 

раціонального використання робочої сили, її правильний розподіл між галузями 

господарства, ліквідація безробіття, тощо. На сьогодні дуже актуальною є необхідність 

постійного підвищення якості робочої сили. Високий освітній рівень та загальна культура, 

глибока професійна підготовка, творче ставлення до праці стає обов'язковою умовою 

високопродуктивної праці.  

За даними Драбівської районної філії Черкаського обласного центру зайнятості 

станом на 01.01.2021 року на обліку перебувало 51 безробітний.  
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2.4. Аналіз стану розвитку освіти, медицини, культури  і 

соціального захисту 

Система освіти ОТГ.  
Одним з пріоритетів Великохутірської СТГ є забезпечення конституційних 

гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання якісної освіти, підвищення 

рівня охоплення дітей дошкільною освітою, оновлення та удосконалення змісту, форми і 

методів організації навчально - виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладах, сприяння інноваційному розвитку освітнього середовища, 

збереження та вдосконалення мережі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів 

відповідно до потреб територіальної громади, забезпечення належного рівня їх поточного 

утримання та функціонування, сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення всіх 

раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впровадження нових технологій з 

розвитку освіти. 

Доступність до якісної освіти починається саме з 

дошкільної, оскільки вона є базисом системного 

розвитку дитини, фундаментом творення якісно 

нового освітнього процесу. На сьогодні в об’єднаній 

громаді функціонує  дошкільний навчальний виховний 

комплекс при Рецюківській загальноосвітній школі, та 

дошкільні навчальні заклади в с. Великий Хутір та 

с.Безбородьки, де виховуються і навчаються діти 

різного віку та створені сприятливі умови для 

спілкування молодших дітей зі старшими.  

Реалізовуючи Закон України «Про дошкільну 

освіту», відділ освіти, культури, молоді та спорту і 

організації надання соціальних послуг об’єднаної 

територіальної громади спрямовує зусилля на більше 

охоплення дітей дошкільною освітою, особливо 5-

річного віку. Йдеться про підготовку дітей до систематичного навчання в школі та 

надання їм рівних з іншими однолітками стартових умов. 

Таблиця 5 

№ Назва дошкільного навчального 

закладу 

Місце 

розташування 

Кількість 

груп 

Кількість 

дітей 

Виховат

ельський 

склад 

Обслугов

уючий 

персонал 

 

1 

 

Дошкільний навчальний 

заклад «Сонечко»  

 

с.Великий 

Хутір 

 

2 

 

26 

 

4 

 

9 

2 Дошкільний навчальний 

заклад «Берізка» 

с.Безбородьки 1 12 2 6 

3 ЗЗСО І-ІІ ступенів селища 

Рецюківщина Великохутірської 

сільської ради 

с.Рецюківщина 1 12 2 5 

 
На території ОТГ функціонують два заклади загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів,  заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів.  Загалом охоплення шкільною 
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освітою в громаді складає 100%. Діти, що проживають у с.Великий Хутір, забезпечені 

автобусним підвезенням. 

Таблиця 6 

№ Назва шкільного навчального 

закладу 

Місце 

розташування 

Кількість 

класів 

Кількість 

дітей 

Педагогіч

ний 

персонал 

Обслугову

ючий 

персонал 

 

1 

 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів   ім. 

С.А.Куниці Великохутірської 

сільської ради 

 

с.Великий 

Хутір 

 

11 

 

144 

 

23 (вт.ч. 1 

соціальна 

відпустка) 

 

18 

2 ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

с.Безбородьки 

с.Безбородьки 11 74 16 8 

3 ЗЗСО І-ІІ ступенів селища 

Рецюківщина Великохутірської 

сільської ради 

с.Рецюківщина 7 41 9 7 

 

Заклади освіти ОТГ потребують оптимізації  загальноосвітніх шкіл шляхом 

реорганізації, підвищення наповнюваності класів, груп.   Для повноцінної роботи галузі 

першочерговим являється :  

 1. Оптимізація закладу  загальної середньої  освіти І-ІІІ ступенів   с. Безбородьки   

у заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів  

2. Здійснити  заміну 68 віконних блоків у закладі  загальної середньої  освіти            

І-ІІІ ступенів  с. Безбородьки. 

3.  Капітальний ремонт фасаду закладу  загальної середньої  освіти І-ІІІ ступенів     

с. Безбородьки. 

4.Встановлення вуличного спортивного майданчика у  закладі  загальної середньої  

освіти І-ІІІ ступенів    с. Безбородьки. 

5. Капітальний ремонт приміщення їдальні та харчоблоку  в закладі  загальної 

середньої  освіти І-ІІІ ступенів ім. А.С. Куниці  с. Великий Хутір.   

6. Заміна бордюр на  прилеглій території  закладу  загальної середньої  освіти І-ІІІ 

ступенів ім. А.С. Куниці  с. Великий Хутір 

7.  Оснащення навчальних  кабінетів у закладах загальної середньої освіти 

відповідно до сучасних вимог. 

8. Облаштування відпочинкової зони на території закладу  загальної середньої  

освіти І-ІІІ ступенів ім. А.С. Куниці  с. Великий Хутір. 

9.  Поточні ремонти приміщень  їдалень та харчоблоків  в закладах загальної 

середньої  освіти с. Безбородьки та Рецюківщина. 

10. Капітальний ремонт системи водопостачання ЗЗСО І-ІІ ступенів селища 

Рецюківщина. 

11. Капітальний ремонт  дахів закладів загальної   середньої освіти    сіл 

Безбородьки  та Великий Хутір.  

 

Система медичних закладів ОТГ.  

На території ОТГ  функціонують Великохутірська АЗПСМ, Безбородьківська 

АЗПСМ та 2- фельдшерсько-акушерських пункти (ФАП) в селі Рождественське та селищі 

Рецюківщина.  Медичні заклади не фінансуються з бюджету СТГ, на утримання 

Драбівської БЛ, також надана субвенція на оплату енергоносіїв, на придбання товарів та 
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послуг та на підвищення рівня заробітної плати для Драбівського ЦПМСД. Працівники 

медичних закладів здійснюють амбулаторний прийом хворих, надають медичну допомогу 

на дому, забезпечують патронат на дому вагітних жінок та дітей до 1 року, проводять 

санітарно-просвітницьку роботу серед населення. Першочерговим є забезпечення 

медичних закладів медичним обладнанням.  

 

Мережа закладів культури.  

На території сільської ради діють 11 закладів 

культури:   будинки культури – 3, клуби – 2, 

бібліотек – 5, музей - 1. Аматорському 

фольклорному колективу «Надвечір’я»  

Великохутірського будинку культури  присвоєно 

звання «народного» .   

Робота закладів культури спрямована на 

збереження і розвиток української національної 

культури, активізації діяльності закладів культури, 

шляхів збереження існуючої мережі і посилення їх 

ролі в розгортанні процесів національно - 

культурного відродження, поліпшення матеріально-

технічної бази. Проводяться свята, фестивалі, 

конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, 

пов'язані з відзначенням календарних та пам'ятних 

дат в Україні, а також обласні культурно - 

мистецькі свята. 

Гострою проблемою є опалення закладів культури, відсутня система опалення, що 

практично робить неможливим їх використання у зимовий період. 
 

Таблиця 7 

№п/п Заклади культури Наявність 

опалення 

1 Великохутірський музей відсутнє 

2 Будинок культури с.Великий Хутір Часткове опалення 

3 Будинок культури с-ще Рецюківщина відсутнє 

4 Клуб с.Великий Хутір відсутнє 

5 Клуб с.Рождественське відсутнє 

6 Бібліотека с. Великий Хутір відсутнє 

7 Бібліотека с. Великий Хутір відсутнє 

8 Бібліотека с-ще Рецюківщина відсутнє 

9 Бібліотека с.Рождественське відсутнє 

10 Будинок культури с. Безбородьки відсутнє 

11 Бібліотека с.Безбородьки відсутнє 
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Також є проблема наповнюваності 

бібліотечних установ новими зразками 

художньої, спеціалізованої та іншої 

літератури, яка б була цікава для молоді і 

могла відродити у неї культуру читання 

також потребує вирішення. Оснащення 

бібліотек комп’ютерною технікою та 

доступом до мережі  «Іnternet»  дасть 

можливість створення  електронних 

бібліотек.  Матеріальне оснащення 

закладів культури громади (музичні 

інструменти, сценічні костюми та ін.) 

також потребують заміни. Практично всі 

приміщення закладів культури громади потребують  ремонту  та утеплення.  

Метою запровадження стратегії є підвищення ефективності діяльності закладів 

культури громади, укріплення матеріально - технічної бази, збереження нематеріальної та 

історико - культурної спадщини, збереження реалізації прав громадян на доступ до 

культурних надбань, а також розвиток творчих ініціатив місцевого населення. Основні 

завдання : 

1.Створення умов для належного функціонування та збереження базової мережі 

закладів культури.  

2. Підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення  їх 

доступу до культурних надбань, розширення спектр надання культурно - дозвіллєвих 

послуг населенню, зокрема молоді та дітям. 

3.Створення при закладах культури та бібліотеках клубів за інтересами: 

o Безбородьківський будинок культури - клуб за інтересами  «Ніхто крім нас», 

що об’єднує учасників АТО, ООС на сході України, учасників афганської війни, учасників 

ліквідації на Чорнобильській АЕС. 

o Великохутірський сільський будинок культури та сільська публічна 

бібліотека  - клуб за інтересами  «Народна творчість», об’єднує бажаючих опанувати різні 

техніки народної творчості (вишивка, вироби з соломи, виготовлення поясів та крайок) 

o Великохутірський сільський клуб та Великохутірська бібліотека - філія - 

клуб за інтересами  «Світлиця - скарбниця», об’єднує любителів старовини, має за мету 

глибоке вивчення, збереження та відродження  традицій нашого краю, вивчення 

народознавства, розвиток творчих здібностей, поєднання зусиль для добрих і корисних 

справ. 

o Рецюківщинська сільська бібліотека- філія - клуб за інтересами «Руками 

створена краса» об`єднує дітей (учнів 5-9 класів), має за мету виявляти, розвивати та 

підтримувати творчі здібності. Кожне заняття передбачає навчити виготовленню основних 

елементів різних технік ручної роботи з різних природних і штучних матеріалів : паперу, 

картону, бісеру, стрічок тощо. 

o Рождественська сільська бібліотека-філія - творчий клуб за інтересами  

«Вільна хвилинка» об’єднує діток. Мета клубу розкриття нових талантів, згуртування 

творчих дітей села, організація їх дозвілля, обмін думками та досвідом 

4.Стан  матеріально – технічного забезпечення установ культури потребує 

оновлення. Сучасні умови вимагають впровадження новітніх технологічних процесів у 

роботу закладів культури. У Безбородьківському сільському  будинку культури та 

Безбородьківській  сільській бібліотеці – філії відсутні комп’ютерна установка,  

копіювально-розмножувальна техніка ,  відсутнє підключення до мережі Інтернет , що не 

дозволяє запровадженню нових інформаційних послуг на основі інформаційних 

технологій.   
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Стан соціального захисту населення та роботи по підтримці сім’ї, 

дітей та молоді 

Виконавчий комітет приділяє значну увагу вирішенню на території  

Великохутірської ОТГ невідкладних питань організаційно-правового  та інформаційного 

забезпечення, матеріального, медичного, соціально-побутового, культурного 

обслуговування соціально незахищених верств населення: осіб похилого віку, інвалідів, 

ветеранів війни та праці, одиноких, непрацездатних і малозабезпечених громадян, 

учасників Великої Вітчизняної Війни, учасників антитерористичної операції, сімей які 

знаходяться в складних життєвих обставинах. 

На території Великохутірської СТГ проживають: 

- солдатські вдови  6 осіб,  

- учасники бойових дій (у тому числі учасники АТО) 59 осіб, 

- учасники збройних конфліктів за межами України (ветерани війни в 

Афганістані) 3 особи, 

- учасники ліквідації аварії на ЧАЕС 31 особа, 

- багатодітні сім’ї  - 47 (виховується 158 дітей), 

- діти-інваліди 7 осіб, 

- сім’ї під соціальним супроводом – 4 (виховується 17 дітей), 

- діти учасників АТО 13 осіб, 

- діти-сироти 2 особи та діти, які перебувають під опікою 2 особи. 

В ході соціального реформування з’явилося ряд несприятливих факторів, які 

негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, 

репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання 

дітей. З метою збереження родинних стосунків, надання соціальної підтримки сім’ям, які 

потребують допомоги, запобігання раннього соціального сирітства у число штатних 

працівників ОТГ введена посада інспектора відділу освіти, культури, молоді та спорту і 

організації надання соціальних послуг.  

 

2.5. Інфраструктура, економічний та фінансовий стан 

Великохутірської об’єднаної територіальної громади 

 

Земельні ресурси. Земельний фонд Великохутірської сільської територіальної 

громади станом на 01.01.2020р. становить 15036,3га, з яких 13660,7915 га займають 

сільськогосподарські землі, 482,701 га – землі лісогосподарського призначення, 

293,9085га землі житлової та громадської забудови, 91,7 га – заповідні землі, 507,199 га – 

землі водного фонду. 
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Транспортна інфраструктура: протяжність доріг з твердим покриттям об’єднаної 

територіальної громади  складає 73,6  км 

Великохутірська громада перетинається територіальною автомобільною 

магістраллю Т-2409, яка має поганий стан. Вона сполучає с. Великий Хутір з містом 

обласного значення Черкаси, а також районним центром м.Золотоноша. 

 

             Протяжність та підпорядкування доріг ОТГ 
 Таблиця 8 

№п

/п 

Назва доріг Підпорядкування доріг Протяжність(км) 

                     Дороги загального користування місцевого значення 

1  Великий  Хутір -Рецюківщина САД 5,0 

2 Рецюківщина - Безбородьки САД 3,0 

3 Великий  Хутір -Рождественська САД 2,8 

ВСЬОГО 10,8 

                         Дороги місцевого значення(вулиці населених пунктів) 

1 с.Великий Хутір Великохутірська сільська СТГ 19,1 

2 с.Рождественське Великохутірська сільська СТГ 4,0 

3 с.Безбородьки Великохутірська сільська СТГ 11,2 

4 с-ще Рецюківщина Великохутірська сільська СТГ 8,0 

5 с-ще Ашанівка Великохутірська сільська СТГ 0,5 

ВСЬОГО 42,8 

 

Транспортного сполучення між населеними пунктами громади немає.  
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Технічна інфраструктура. 
Комунального  підприємства у громаді немає. 

Житловий фонд 100 % складається із приватного сектору. Всі населенні пункти, які 

входять до ОТГ електрифіковані, газифіковані. Централізоване водопостачання та 

каналізація відсутні. 

Питна вода – індивідуальні криниці та свердловини. 

Надавачем послуг газопостачання - є  ПАТ "Черкасигаз". 

Електропостачання  здійснюється ПАТ “Черкасиобленерго”. 

 

Економіка.  
У громаді здійснюють господарську діяльність двадцять об’єктів  

сільськогосподарського призначення, з них зокрема 14 фермерських господарств. 

Сільськогосподарські підприємства обробляють понад 14,0 тис. га ріллі. Основними 

напрямами розвитку агропромислового комплексу  є вирощування зернових та технічних 

культур. 

 

Кількість  юридичних осіб за  організаційними  формами 

об’єднаної територіальної громади 

Таблиця 9 

(згідно з даними ЄДРПОУ) 

Критерій На 01.01.2021р. 

Усього юридичних осіб1,  63 

у тому числі  

фермерські господарства 14 

приватні підприємства 9 

сільськогосподарські товариства з обмеженою відповідальністю 6 

товариства з обмеженою відповідальністю 3 

органи влади, організації (установи, заклади) 9 

у тому числі  

державні організації  (установи, заклади) 3 

комунальні організації (установи, заклади) 1 

приватна організація (установа, заклад)  

організації (установи, заклади) громадського об'єднання  5 

релігійні організації 3 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків 1 

Об’єкти торгівлі 18 

 у тому числі:  

магазини 12 

автозаправка 1 

аптеки 2 

заклади громадського харчування 3 
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На території громади розташовані та працюють: сільськогосподарські 

підприємства  в с. Великий Хутір  СТОВ “Агрофірма «Великий Хутір”, яке орендує 

земельні частки (паї) в кількості 860, це становить 2576,3 га ріллі,  90,15 га земель 

природоохоронного призначення. СТОВ «Агрофірма «АгроМакс» орендує 118  паїв 

загальною площею 347,94 га, не витребувані паї площею 9,5га. СТОВ «Придніпровський 

Край» орендує 99,8га.  Приватне підприємство «Росток» орендує 247 паїв загальною 

площею 736,0 га. Фермерське господарство «Агростар» орендує 7 паїв площею 21,25 га.  

ФГ «Орлівське» орендує 67 паїв площею 209,0 га. ФГ «Росток 1» орендує  85 паїв площею 

149 га. ФГ «Хуторяни» орендує 14 паїв площею 41,15 га.  ФОП «Савченко» орендує 35 

паїв площею 129,9 га. ФОП «Приймак» орендує 46 паїв площею 162 га. ФОП «Кадук» 

орендує 6 паїв площею 18 га.  ФГ «Богданець» орендує 8 паїв площею 24,64 га.   ФОП 

«Сідлецький» орендує 170,3098 га ріллі, ФОП «Вишняков» орендує 160,0 га ріллі, ФОП 

«Коршак» орендує 65,56 га ріллі, ФОП «Іщук» орендує 16,69 га ріллі, ФОП «Кадук» 

орендує 5,08 га ріллі. В селищі Рецюківщина  ПРАТ «Черкаський» орендує  загальною 

площею 43,5 га. земель запасу та 1426,4 га пайових земель, СТОВ «Пальмира» орендує 

землі запасу і резерву площею 18,65 га. ФОП «В’язовська» орендує 227,78 га земель 

запасу і резерву, ПСП «Плешкані орендує 5,6 га пайових земель. В селі Рождественське 

ТОВ «Баришівська зернова компанія» орендує земельні частки (паї) в кількості 16, що 

становить 135,0 га ріллі, ФГ «Згарі» орендує 14,2 га ріллі, ФГ «Яна» орендує 3,3 га землі, 

ФГ Тімченко орендує 31,4 га ріллі, ФГ Слюсаренко орендує 25,3 га землі . В селі 

Безбородька ПАТ «Безбородьківська АВКФ»  орендує 498 паїв тобто 1588,2 га пайових 

земель та 102,9 га земель державної власності. 

На території громади є одноосібники в кількості 331 осіб, які мають в обробітку 

1411,6 га землі.  

Економічну діяльність на території об’єднаної територіальної громади здійснюють 

53 фізичні особи-підприємці та дрібні підприємства. 

На жаль, промислових підприємств, які працюють на території СТГ немає  у 

зв’язку з чим у громаді досить високий рівень безробіття. 

 

Фінансовий стан. 
 

Виконання бюджету 2020 року 
 

За  2020 рік до загального фонду бюджету сільської територіальної громади при 

плані 18719.2 тис.грн., надійшло 21421,7 тис.грн. власних доходів, що становить 

114,4 відсотка виконання бюджету. 

Найбільшу питому вагу у податкових надходженнях бюджету займає податок та 

збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 9408,6 тис.грн., додатково отримано 580,8 

тис.грн.   

Внутрішніх  податків  на товари та послуги надійшло 635,5 тис.грн., з них 

надходження по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) 

складають 122,7 тис.грн., по акцизному податку з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (пальне) – 428,7 тис.грн. По акцизному податку з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі надійшло  84,1 тис.грн. 
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Обсяг місцевих податків 10943,7 тис.грн., з них надходження по податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачено 88,9 тис.грн, по платі за землю 

отримано 6503,7 тис. грн., по єдиному податку 4351,1тис.грн.                                                                                                                      

Серед неподаткових надходжень адміністративні збори та платежі,  становлять   

416,7 тис.грн.  

До спеціального фонду бюджету громади (без трансфертів) за  2020 рік  надійшло 

747,0 тис. грн., в тому числі: надходження екологічного податку 9,5 тис.грн., власні 

надходження бюджетних установ – 673,8 тис.грн., цільові фонди -63,7 тис.грн.   

За рік  видатки  загального  фонду  бюджету  СТГ виконані в  обсязі                     

22 954,0 тис.грн. що становить  92,8 відсотка  плану  звітного періоду. 

На Освіту, а саме надання дошкільної освіти та загальної середньої освіти (школи)  

з бюджету СТГ  використано 10 275,2 тис.грн. при плані    11 394,5 тис.грн., що становить 

90,2 відсотки уточненого плану на звітний період. 

Касові видатки бюджету громади по «Соціальному захисту та соціальному 

забезпеченню» за рік проведені в сумі 205,8 тис.грн., або 90,6 відсотків. На проведення 

громадських робіт 11,4 тис.грн.,  на надання матеріальної допомоги хворим жителям 

громади на придбання  подарунки ювілярам, придбання ритуальних наборів на поховання  

використано     194,4 тис.грн.. 

Касові видатки бюджету громади по галузі «Культура і мистецтво» за  2020 рік 

становлять 971,8 тис.грн., або 95,7 відсотків до уточненого плану звітного періоду. За 

рахунок даних коштів проводилось утримання будинку культури та сільських клуби в  

сумі  – 601,6 тис.грн.,  дві  бібліотеки в с.Великий Хутір та по одній бібліотеці в с. 

Рождественське та с-щі Рецюківщина  в сумі – 259,7 тис.грн., утримується музей у 

Великому Хуторі – 60,2  тис.грн.,  заходи  в  галузі культури і мистецтва –  50,3 тис.грн. на 

виконання сільських програм. 

На державне управління  з бюджету СТГ  використано 8 114,3 тис.грн., що 

становить 95,8 відсотки уточненого плану на звітний період. 

Профінансовано та здійснено видатки по житлово-комунальному господарству , а 

саме організація благоустрою населених  пунктів у сумі     684,6 тис.грн., що становить 

76,8 відсотків плану. 

Виділено субвенції районному бюджету у сумі 2 152, тис. грн. (медичної субвенції 

в сумі 439,8 тис.грн.) на фінансування районних програм,  центральній районні лікарні на 

лікування хворих жителів наших сіл, КНП «Драбівський ЦПМСД»  на утримання ФАПів 

та АЗПСМ, на утримання стаціонарного відділення  територіального центру в с.Великий 

Хутір,  відділу культури на утримання дитячої школи мистецтв. Також передбачено та 

перераховано субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку, а саме: головному управлінню національної поліції в Черкаській 

області в сумі 106,0 тис.грн. та 8 ДПРЧ УДСНС України у Черкаській області на суму 28,0 

тис.грн. 

На утримання та розвиток автомобільних доріг використано коштів в сумі 151,4 

тис.грн. Проведено поточний ремонт покриття ділянки дороги по вул. Зеленій с. Великий 

Хутір  на суму 22,4 тис.грн. та поточний ремонт покриття ділянки дороги по вул. 

Центральній с-ще Рецюківщина на суму 128,9 тис.грн.  

За рахунок коштів бюджету СТГ спеціального фонду по КПКВМБ 0117321 

«Будівництво освітніх установ та закладів» проведено капітальний ремонт частини 

приміщення закладу ЗСО І-ІІІ ст. ім. С.А.Куниці с. Великий Хутір на суму 243,6 тис.грн., 
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по КПКВМБ 0117324 «Будівництво установ та закладів культури» зроблено капітальний 

ремонт системи опалення в приміщені сільського будинку культури вул. Дорошенка, 125 

с. Великий Хутір на суму 128,9 тис.грн., по  КПКВМБ 0117330 «Будівництво інших 

об’єктів комунальної власності» розроблена проектно-кошторисна документація та 

проходження експертизи по капітальному  ремонту приміщення ЦНАП на суму 35,7 

тис.грн., проведено капітальний ремонт приміщення ЦНАП по вул. Куниці,10 с. Великий 

Хутір у рамках фази впровадження програми "U-LEAD з Європою на суму 576,3 тис.грн. 

та капітальний ремонт в адмінприміщені сільської ради (поліцейської станції) на суму 

95,6 тис.грн. За рахунок цільових фондів проведено поточний ремонт покриття ділянки 

дороги по вул. Зеленій с. Великий Хутір на загальну суму 145,0 тис.грн. Перераховано 

кошти Драбівському районному бюджету на співфінансування по об’єкту «Капітальний 

ремонт приміщення відділення паліативної, хоспісної допомоги і реабілітації та 

інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства Драбівської 

районної ради «Драбівська центральна районна лікарня» по вулиці Садовій,1 смт. Драбів 

Черкаської області» комунальному некомерційному підприємству Драбівської районної 

ради «Драбівська центральна районна лікарня» у сумі 24 000 грн.  

 Дебіторська заборгованість загального та спеціального фонду  на 01.01.2021  

відсутня.  Кредиторська заборгованість  по  спеціальному  фонду відсутня.  
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3. Головні чинники стратегічного вибору 

 

3.1.  Результати соціологічного дослідження проблем розвитку громади 

З метою визначення проблем громади та вибору напрямів її розвитку було 

застосовано методику, що передбачає опитування мешканців громади. Окрім прямої мети 

– дізнатися думку респондентів щодо певних питань, даний метод став інструментом 

залучення до власного майбутнього жителів Великохутірської СТГ. Анкетування 

проводилося протягом березня 2021 року, опитано 302 жителя громади. Анкета містила 

запитання щодо оцінки рівня нинішнього стану якості життя громади, виявлення проблем 

розвитку громади, думки про ресурси розвитку та першочергові дії СТГ в розвитку сіл, 

бачення майбутнього тощо. 

З опитаних мешканців 64% респондентів у віці до 50 років, осіб пенсійного віку 

(шістдесят років і старше) – 12,6%. Такий розподіл респондентів дозволяє говорити, що 

їхні відповіді стосуються не лише поточної ситуації в громаді, але й є містком до 

подальшої перспективи розвитку.  

За результатом опитування мешканців, задоволених місцем проживання – 40,7%, 

незадоволених 44,3%, мають сумніви щодо перспектив – 15%. Більш повна інформація 

про оцінку позитивних та негативних моментів наведено нижче 

Таблиця 10 Результати опитування мешканців 

Оцінка поточного стану окремих показників розвитку 

Позитивна Негативна Задовільна 

Медичне забезпечення Можливості 

працевлаштування 

Рівень задоволення культурних 

та спортивних потреб  

Рівень надання освітніх послуг Стан доріг   

Безпека мешканців Інфраструктура відпочинку  

Екологічний стан   

Що заважає розвитку 

Найменше/кількість голосів Найбільше/кількість голосів 

Відсутність внутрішніх інвестицій 43 Безробіття 240 

Поширення злочинності, алкоголізму, 

наркоманії 

71 Недостатня підприємливість 

мешканців 

123 

Нераціональний розподіл коштів 42 Погані дороги за межами 

населених пунктів в громаді 

116 

  Відсутність можливості для 

самореалізації, змістовного 

дозвілля 

83 

  Недостатня громадська 

ініціативність та активність 

86 
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Основний ресурс громади для подальшого розвитку 

Найбільший/кількість голосів Найменший/кількість голосів 

Прогресивна і дієва місцева влада 109 Цікава природа 24 

Вигідне географічне положення 36 Хороша доступність до основних 

місць та ринків 

18 

Активність/підприємливість мешканців 

громади 

112   

Основні дії по розвитку громади 

Найбільш важливі/місце в рейтингу Найменш важливі/місце в рейтингу 

Зменшення  рівня безробіття 2 Розвиток туризму 9 

Ремонт вулиць 4 Використання місцевих природних 

ресурсів 

8 

Розвиток малого і середнього бізнесу 3 Підтримка фермерства 6 

Ремонт доріг між поселеннями громади 1 Розвиток сфери дозвілля 7 

Розширення сфери медичного 

обслуговування 

5 Встановлення банкоматів 10 

         Наведені результати анкетування є досить суперечливими в частині оцінювання 

окремих пунктів. Наприклад, безробіття та незадовільний стан доріг віднесено до 

основних проблем громади, вирішення питання безробіття та ремонту доріг розглядається 

як значні з точки зору подальшого розвитку. В той же час, щодо найменш важливих дій у 

розвитку громади визначено розвиток туризму та підтримка фермерства, однак з огляду на 

географічне положення та природний ландшафт територія Великохутірської громади є 

сприятливою для ведення як «зеленого туризму», так і фермерства. 

         Відмічена вище суперечливість у відповідях є досить типовою для даного 

опитування. Тому, при визначенні подальших заходів Стратегії, результати анкетування 

узгоджувалися з даними, отриманими в ході соціально-економічного аналізу громади.  
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3.2. Сценарії розвитку  Великохутірської  сільської територіальної 

громади 

Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного вибору. 

Сценарій – деяка послідовність подій, які можуть відбутися в майбутньому із значною 

долею ймовірності за певних умов. Такі умови, або фактори, можуть бути як зовнішні, так 

і внутрішні. Тобто, в основі кожного сценарію повинні бути покладені базові сценарні 

припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу.  

Зважаючи на те, що для новоствореної СТГ дуже мало даних для відстеження 

попередньої динаміки соціально-економічних процесів, повноцінне формулювання 

сценаріїв у 2021 році неможливе (стане можливим під час наступних періодів 

стратегічного планування – через 3-5 років). Таким чином, наведені нижче елементи 

сценарного моделювання відображають, передусім вплив на громаду зовнішніх факторів.  

Основними сценаріями розвитку є: інерційний (песимістичний) та модернізаційний 

(оптимістичний).  

Інерційний сценарій розвитку.  

Інерційний (песимістичний), сценарій розвитку СТГ формується за комплексу 

припущень, що тривалий у часі (горизонті планування) баланс зовнішніх і внутрішніх 

факторів впливу на стан громади як соціально-економічної системи залишається 

незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за інерцією: громада рухається 

по інерції, суспільно-економічний стан країни не сприяє розвитку.  
 

Інерційний сценарій  

Базові припущення – національний рівень:  

1. Військовий конфлікт на Сході України заморожується  

2. Зростають видатки Бюджету на утримання армії та ВПК  

3. Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних реформ 

спостерігаємо їх імітацію  

4. Децентралізаційні процеси згортаються, бюджетне фінансування розвитку 

переводиться в ручний режим 

5. Обмеження самоврядування національною політикою  

6. ВВП країни зростає повільно.  

7. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами, продовжується 

інфляція  

8. Державні інвестиції у розвиток інфраструктури (дороги, колії, транспортна 

інфраструктура) забезпечують лише 10-15% необхідних обсягів  

9. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення 

інвестицій не зростає  

10. Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує 

залишатися більше 50% малого і середнього бізнесу  

11. Доходи населення зростають повільно  

12. В умовах суттєвої корекції тарифів на газ підвищується вірогідність збільшення 

рівня неплатежів населення, що призводить до поглиблення кризи в ЖКГ. 
 

Базові припущення – місцевий рівень:  

1. Структура економіки громади розрахована виключно на сільське господарство 

2. Рівень купівельної спроможності населення низький  
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3. Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади дещо покращується 

внаслідок створення СТГ  

4. Невідповідність ринку праці наявним вакансіям в СТГ, що призводить до 

високого рівня безробіття. 

5. Зменшується можливість отримання державних коштів на проведення технічної 

модернізації та тепломодернізації (санації) будівель навчальних освітніх закладів та 

закладів охорони здоров'я, дорожньо-транспортної інфраструктури громади, тощо.  
 

Результат інерційного сценарію:  

Сільські території продовжують занепадати через відсутність місць праці та 

реальних джерел доходів сільського населення. Через невідповідність ринку праці 

наявним вакансіям в СТГ відбувається ріст рівня безробіття. Доходів бюджету СТГ 

недостатньо для суттєвого покращання інфраструктури громади – локальне покращання 

благоустрою спостерігатиметься лише на території центральної садиби, що не може 

суттєво поліпшити загальний візуальний стан території громади. Території, які входять до 

складу громади надалі майже не розвиватимуться, фінансування відбувається за 

залишковим принципом.  Несприятливий підприємницький клімат та низька інвестиційна 

привабливість громади не сприяють зниженню рівня тінізації економіки. Реальний сектор 

економіки повільно скорочується. Внаслідок зростання доходів бюджету після об'єднання 

дещо покращуються окремі об’єкти інженерно-комунальної інфраструктури громади, 

однак розпорошення коштів по населених пунктах території розтягує модернізацію 

інфраструктури на довгі роки. 
 

Модернізаційний сценарій розвитку  

Модернізаційний (оптимістичний) сценарій розвитку будується на припущеннях, 

за яких формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, 

які громада здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує 

можливості в умовах швидкого суспільно-економічного розвитку країни.  

Базові припущення - національний та регіональний рівень: 

1. Внаслідок тиску Заходу на РФ військове протистояння на Сході України 

припиняється  

2. Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, децентралізація 

та ін.  

3. Стабільність національної валюти 

4. Інвестиційна привабливість країни покращується  

5. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок 

зростання тарифів на комунальні послуги  

6. Завдяки медичній реформі підвищиться рівень надання медичних послуг.  

7. Продовження євро інтеграційних процесів сприятиме зростанню зацікавленості 

інвесторів до України 
 

Базові припущення – місцевий рівень:  

1. Громада формує власну ідентичність («візерунок») та «якірні точки» розвитку 

території  

2. Громада ефективно використовує державні субвенції місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури та соціально-економічний розвиток територій населених 

пунктів.  
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3. Сформовані базові планувальні документи громади: стратегія, зонування земель 

громади, схему планування громади, інвестиційний паспорт громади  

4. Громада залучає кошти матеріально-технічної допомоги для розвитку території, 

а також активно включається в процес міжмуніципального співробітництва.  

5. У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат – громада 

стає цікавою для інвесторів  

6. Громада є активним учасником впровадження обласної Стратегії розвитку та 

відповідно, реципієнтом Державного Фонду регіонального розвитку 

7. Дещо покращується інфраструктура внаслідок надходжень додаткових коштів до 

бюджету в рамках фінансової децентралізації 

 

Результат модернізаційного сценарію:  

Громада поступово формує свій новий власний імідж. Активно розвиваються 

сільськогосподарські підприємства. Зростає рівень доходів населення, що пожвавлює 

внутрішній ринок. Розвиток сільських територій громади забезпечується державними 

коштами, власними доходами бюджету громади та внаслідок соціального партнерства 

аграрного бізнесу та громади. Активне залучення державних субвенції та коштів з ДФРР 

разом з чітким планом модернізації інженерної та соціальної інфраструктури в 

середньостроковій перспективі дозволять підвищити рівень комфорту та життя в громаді.  

 

3.3. Стратегічне бачення розвитку  Великохутірської громади 

Визначення категорії «Місія»:  

o Місія громади (як адміністративно-територіальної одиниці) - це основне її 

призначення, її місце в економічній системі регіону, її унікальні особливості та 

конкурентні переваги, які у неї вже є, та які громада хотіла б зберегти для 

подальшого власного розвитку, або здобути у свідомому процесі розвитку. 

Визначення категорії «Бачення»:  

o Стратегічне Бачення - це спільне, погоджене на основі консенсусу, уявлення жителів 

громади про те, якою громада (як адміністративно-територіальна одиниця) має 

виглядати в майбутньому. Іноді Стратегічне Бачення формулюється досить 

деталізовано, навіть з визначенням певних показників.  

Члени Робочої групи дійшли згоди, що Місія та Бачення майбутнього громади у 2028 році 

органічно співпадають та відображають як історичне призначення території, так і сучасні 

уявлення громади про свої конкурентні переваги для успішного стабільного розвитку.  

 
 

Місія 
Великохутірська СТГ – територія де на родючих землях, бережно до довкілля, 

примножується багаторічний досвід сільськогосподарської діяльності; зберігаються 

славетні історичні традиції козацтва та кобзарського мистецтва, з роду в рід 

передається самобутня народна культура прадідів, творчості та талантів; дає наснагу, 

силу та здоров’я щедра природа.  
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Бачення 

Великохутірська СТГ 2028 – громада: 

• спроможна та цілісна, з сучасним сільськогосподарським виробництвом та 

переробкою продукції, підприємництвами, що задовольняють потребу в якісних 

робочих місцях та сучасних послугах для населення, рівнем доходів мешканців не 

нижче середнього по країні ; 

• з благоустроєм територій населених пунктів, безпечною та комфортною 

інфраструктурою, чистим довкіллям;  

• “перлина” відпочинку та “зеленого” туризму;  

• правова громада з якісними соціальними послугами та захистом, де дбають про 

людей похилого віку, молодь реалізує свій освітній потенціал та створює сім’ї, 

активні люди якої співпрацюють для розвитку та спілкуються без огляду на статус. 

 

 

Щоби досягнути бажаного Бачення на основі конкурентних переваг громади, члени 

Робочої групи визначили два Напрями (Стратегічні цілі) розвитку громади  

Напрям А. Підвищення економічної спроможності громади 

Напрям В. Забезпечення комфортних умов для проживання мешканців 

громади.  

Розвиток економіки та створення робочих місць відбувається в залежності від 

здобутого потенціалу, наявних ресурсів, працюючого бізнесу та інтересів людей на 

території за умови співпраці  усіх членів місцевої громади. Успішність зусиль для 

місцевого економічного розвитку залежить від всебічної оцінки місцевої ситуації та 

вибору підходу, який має бути реалістичним та враховувати місцеву специфіку. 

Опис наявних ресурсів, які можуть бути інвестиційно привабливими, аналіз 

ефективності та можливостей їх використання, формування сприятливих умов для 

господарської діяльності та розвитку підприємницької активності мешканців – важливі 

кроки для забезпечення місцевого економічного розвитку. 

Громада є сільськогосподарським регіоном з родючими ґрунтами, що має значний 

кадровий потенціал та  сталі традиції сільськогосподарського виробництва. Рекреаційний 

потенціал території формують певну впізнаваність профілю території та можуть отримати 

новий поштовх для розвитку. Економічні проблеми громади (відсутність зовнішніх та 

обмеженість внутрішніх інвестицій, безробіття, слабка підприємливість населення, 

відсутність побутових послуг, неефективне використання комунальної власності, тіньова 

зайнятість) може вирішити  в т.ч. і прихід потужних інвесторів. Але для цього мають бути 

створені відповідні умови, які дозволять сформувати привабливий інвестиційний клімат 

на території громади. Реалізація заходів для розвитку малого та середнього бізнесу 

сприятиме урізноманітненню видів діяльності та робочих місць, розвитку виробництва(в 

першу чергу переробного), розширенню сфери послуг, організації соціально 

відповідального бізнесу. підприємств. 

Інформаційна та освітня підтримка розвитку бізнес-середовища (в т.ч. підприємців-

початківців) і громади сприятиме формуванню позитивного іміджу підприємницької 

діяльності в цілому.  
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3.4. SWOT- аналіз  Великохутірської громади 

Виявлення взаємозв’язків між "внутрішніми" (сильні та слабкі сторони) та 

"зовнішніми" (можливості та загрози) факторами, що матимуть стратегічне значення для 

Великохутірської  об’єднаної територіальної громади та слугують основою для 

формулювання стратегічних та операційних цілей її розвитку на довгострокову 

перспективу (SWOT- аналіз): 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 

 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

Напрям А. 

Підвищення економічної 

спроможності громади 

Напрям В.  

Забезпечення комфортних умов 

для проживання мешканців 
громади 

А.1. 
Підтримка розвитку малого та 
середнього бізнесу в сферах 
сільського виробництва та 

переробки 

Операційні цілі 

В.1. 
Розвиток інфраструктури громади 

А.2. 
Формування позитивного 

інвестиційного іміджу громади 

В.2. 
Підвищення якості надання медичних, 
освітніх, комунальних, соціальних та 

культурних послуг 

А.2. 
Вдосконалення системи 

адміністрування 

А.2. 
Покращення безпеки в громаді 

А.2. 
Забезпечення енергобезпеки, 

формування енергоефективного 
господарства 

В.4. 
Стимулювання громадських ініціатив 
та залучення мешканців до вирішення 

проблем громади 

А.2. 
Розвиток туристично-рекреаційної 

сфери 

В.3. 
Забезпечення екологічної безпеки та 
захисту навколишнього природного 

середовища 
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Інфраструктура і землевпорядкування 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Добре розвинене транспортне сполучення 

між громадою, районним центром 

м.Золотоноша  та обласним центром 
м.Черкаси  

2. Наявність об’єктів для 

започаткування/ведення  бізнесу 

3. Діючі ФАПи і будинки культури в кожному 
селі 

4. Інтернет-з'єднання задовільної якості по всій 

громаді 

1. Дороги в поганому стані – асфальто-бетонне  

покриття відсутнє або поганої якості 

2. Відсутність генерального плану території  
3. Не проведена інвентаризація об’єктів 

комунальної власності  

4. Відсутність водопроводу та каналізації 

5. Не вирішена проблема вивезення сміття із сіл, 
що належать до громади 

6. Низький рівень енергоефективності будівель 

та споруд у громаді 

Можливості Загрози 

1. Залучення  зовнішнього фінансування для 

розвитку інфраструктури (кошти спонсорів) 

2. Державна підтримка об’єднаних громад 

3. Розвиток альтернативної енергетики 
4. Створення комунального підприємства на 

території сіл, що належать до громади 

1. Поступове зниження обсягів державних 

субвенцій на розвиток інфраструктури 

2. Низька питома вага бюджету розвитку 

 

 

Економіка 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Земля і водні ресурси – цінні ресурси для 

сільського господарства та рибництва 
2. Наявність підприємств агропромислового 

комплексу для вирощування екологічно 

чистої продукції 

3. Природні ресурси, які можуть бути 
сировиною для виробництва будівельних 

матеріалів (глина) 

4. Розвинені особисті селянські господарства 

1. Відсутність великих підприємств 

2. Невелика кількість діючих підприємств. 
Малий бізнес в основному займається 

торгівлею. 

3. Відсутність ринків збуту с/г продукції 

4. Дефіцит робочих місць, а ті що існують 
пропонують низьку заробітну плату 

5. Через особливості збору статистичної 

інформації реального населення більше, 
ніж за офіційною статистикою – 

недоотримання субвенцій 

Можливості Загрози 

1. Опрацювання інвестиційного паспорта 
громади 

2. Оренда пустих приміщень 

3. Оренда сільськогосподарської 

необроблюваної землі та водного плеса 
4. Близька відстань від м.Черкаси та м.Київ, 

зручне логістичне  розташування 

5.  Стабілізація цін на енергоносії 

1. Нестабільність і непередбачуваність 
економічної політики держави 

2. Недосконалість податкового законодавства, що 

призводить до приховування доходів та 

тінізації економіки  
3. Відсутність довіри до потенційних інвесторів 

4. Відтік потенційних працівників у великі міста 

та за кордон. 
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Навколишнє середовище і туризм 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Важливі природні ресурси - річки і ставки, 

ліси, гідрологічний заказник «Заплавський» 
2. Місце для проведення заходів на природі - 

парки,  будинок культури зі сценою 

3. Дитячий фестиваль «Барви літа»  
4. Археологічна пам’ятка місцевого значення 

 

1. Дороги в поганому стані  

2. Недостатня кількість закладів громадського 
харчування 

3. Відсутність в апараті СТГ  інспектора з питань 

екології та розвитку туризму 
4. Немає рекламних матеріалів про туристичну 

цінність території, що належить до громади, та 

розташованих там пам'яток. 

Можливості Загрози 

1. Проекти розвитку «зеленого» туризму 
(включаючи "кулінарний туризм") 

2. Популяризація енергоефективності та увага 

до екологічної безпеки 

1. Погіршення екологічного стану при 
інтенсифікації ведення господарської 

діяльності 

2. Ріст рівня захворювань внаслідок 
забруднення середовища  

Суспільство, людський потенціал 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Культурна ідентичність, автентичність, 

духовні традиції, історія 
2. Висока ступінь підтримки населенням дій 

місцевої влади та позитивні очікування від 
можливих змін  

3. Активна і гармонійна команда людей, які 

формують владу громади  
4. Веб-сторінка, на якій розміщена інформація 

про життя в громаді і діяльність місцевої 

влади 

1. Низький загальний рівень громадянської 

активності мешканців 
2. Нерозуміння процесу побудови громади, 

небажання змін 

3. Застаріла матеріально-технічна база закладів 
освіти, медицини, культури і т.д. 

4. Відсутність автобусного сполучення між 

населеними пунктами громади 

5. Відсутність спеціалістів в  юридичній, 
архітектурній, туристичній галузях і т.д. 

Можливості Загрози 

1. Розвиток позашкільної освіти , створення 
культурно-мистецького центру, із  

музичною школою та школою ремесел 

2. Міжнародне та міжмуніципальне 
співробітництво  

3. Підготовка кадрів керівного апарату  

1. Мінусовий природний приріст населення 
2. Негативний баланс міграції, відтік молоді 

3. Відсутність узгодження між різними місцевими 

органами влади з питань розвитку громади 

 

3.5. SWOT- матриця  Великохутірської громади 

         SWOT-матриця дозволяє виявити взаємозв’язки між «внутрішніми» (сильні та слабкі 

сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, які мають стратегічне 

значення для Великохутірської громади. Суцільна лінія символізує сильний взаємозв‘язок, 

пунктирна – слабкий. Саме ці взаємозв‘язки дозволяють сформулювати порівняльні 

переваги, виклики і ризики, які є основою для стратегічного вибору – формулювання 

стратегічних та операційних цілей розвитку громади на довгострокову перспективу.   
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Порівняльні переваги 
 

          Сильні сторони                                                                      Можливості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Добре розвинене транспортне сполучення 

між громадою, районним центром Золотоноша 

та обласним центром м.Черкаси  

3. Діючі ФАПи і будинки культури в кожному 

селі 

2. Наявність об’єктів для 

започаткування/ведення бізнесу 

4. Інтернет-з'єднання задовільної якості по всій 

громаді 

5. Земля і водні ресурси – цінні ресурси для 

сільського господарства та рибництва 

 

1. Залучення  зовнішнього фінансування для 

розвитку інфраструктури (кошти спонсорів) 

3. Розвиток альтернативної енергетики 

10. Проекти розвитку «зеленого» туризму 

(включаючи "кулінарний туризм") 

 

4. Створення комунального підприємства на 

території сіл, що належать до громади 

 

6. Наявність підприємств АПК для 

вирощування екологічно чистої продукції 

огічно чистої продукції. 

8. Розвинені особисті селянські господарства, 

малий та середній бізнес 

5. Опрацювання інвестиційного паспорта 

громади. 

 

6. Оренда пустих приміщень, оренда 

сільськогосподарської необроблюваної землі 

та водного плеса 

8. Стабілізація цін на енергоносії 

11. Популяризація енергоефективності та 

увага до екологічної безпеки 

Підтримують 

9. Місце для проведення заходів на природі - 
парки,  будинок культури зі сценою, 

археологічна пам’ятка місцевого значення, 

гідрологічний заказник «Заплавський» 

7. Природні ресурси, які можуть бути 

сировиною для виробництва будівельних 

матеріалів (глина) 

10. Культурна ідентичність, автентичність, 

духовні традиції, історія, дитячий фестиваль 
«Барви літа» 

11. Висока ступінь підтримки населенням дій 

місцевої влади та позитивні очікування від 

можливих змін 

12. Активна і гармонійна команда людей, які 

формують владу громади 

13. Веб-сторінка, на якій розміщена 

інформація про життя в громаді і діяльність 

місцевої влади 

2. Державна підтримка об’єднаних громад 

7. Близька відстань від  м.Черкаси та м.Київ, 

зручне логістичне розташування 

9. Ідея організації туристичного 

інформаційного центру 

12. Розвиток позашкільної освіти – гуртки, 

що цікавлять молодь, створення культурно-

мистецького центру, із  музичною школою та 
школою ремесел 

 

13. Міжнародне та міжмуніципальне 

співробітництво 

14. Підготовка кадрів керівного апарату 
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Виклики 

 

               Слабкі сторони                                                                    Можливості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшують 

1. Дороги в поганому стані 

3. Відсутність водопроводу та каналізації, не 

вирішена проблема вивезення сміття із сіл, що 

належать до громади 

2. Відсутність генерального плану території , 

не проведена інвентаризація об’єктів 

комунальної власності 

4. Низький рівень енергоефективності будівель 

та споруд у громаді 

5. Відсутність великих підприємств, невелика 

кількість діючих підприємств. Малий бізнес в 

основному займається торгівлею 

 

1. Залучення  зовнішнього фінансування для 

розвитку інфраструктури (кошти спонсорів) 

3. Розвиток альтернативної енергетики 

10. Проекти розвитку «зеленого» туризму 

(включаючи "кулінарний туризм") 

 

4. Створення комунального підприємства на 

території сіл, що належать до громади 

 

6. Відсутність ринків збуту с/г продукції  

8. Недостатня кількість закладів громадського 

харчування 

5. Опрацювання інвестиційного паспорта 

громади. 

 

6. Оренда пустих приміщень, оренда 

сільськогосподарської необроблюваної землі 

та водного плеса 

8. Стабілізація цін на енергоносії 

11. Популяризація енергоефективності та 

увага до екологічної безпеки 

9. Немає рекламних матеріалів про туристичну 

цінність території, що належить до громади, та 

розташованих там пам'яток 

7. Дефіцит робочих місць, а ті що існують 

пропонують низьку заробітну плату 

10. Низький загальний рівень громадянської 

активності мешканців, нерозуміння процесу 
побудови громади, небажання змін 

11. Застаріла матеріально-технічна база 

закладів освіти, медицини, культури і т.д 

12. Відсутність автобусного сполучення між 

населеними пунктами громади 

13. Відсутність спеціалістів в  юридичній, 

архітектурній, туристичній галузях і т.д. 

2. Державна підтримка об’єднаних громад 

7. Близька відстань від м.Черкаси та м.Київ, 

зручне логістичне розташування 

9. Ідея організації туристичного 

інформаційного центру 

12. Розвиток позашкільної освіти – гуртки, 

що цікавлять молодь, створення культурно-
мистецького центру, із  музичною школою та 

школою ремесел 

 

13. Міжнародне та міжмуніципальне 

співробітництво 

14. Підготовка кадрів керівного апарату 
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Ризики  

Слабкі сторони         Загрози 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Посилюють 

3. Відсутність водопроводу та каналізації, не 

вирішена проблема вивезення сміття із сіл, що 

належать до громади 

2. Відсутність генерального плану території , 

не проведена інвентаризація об’єктів 

комунальної власності 

4. Низький рівень енергоефективності будівель 

та споруд у громаді 

5. Відсутність великих підприємств, невелика 

кількість діючих підприємств. Малий бізнес в 

основному займається торгівлею 

 

3. Низька питома вага бюджету розвитку 

9. Ріст рівня захворювань внаслідок 

забруднення середовища 

 

4. Нестабільність і непередбачуваність 

економічної політики держави 

 

6. Відсутність ринків збуту с/г продукції  

8. Недостатня кількість закладів громадського 

харчування 

5. Недосконалість податкового 

законодавства, що призводить до 

приховування доходів та тінізації економіки. 

 

6. Відсутність довіри до потенційних 

інвесторів 

10. Мінусовий природний приріст населення, 

негативний баланс міграції, відтік молоді 

9. Немає рекламних матеріалів про туристичну 

цінність території, що належить до громади, та 

розташованих там пам'яток 

7. Дефіцит робочих місць, а ті що існують 

пропонують низьку заробітну плату 

10. Низький загальний рівень громадянської 

активності мешканців, нерозуміння процесу 
побудови громади, небажання змін 

11. Застаріла матеріально-технічна база 

закладів освіти, медицини, культури і т.д 

12. Відсутність автобусного сполучення між 

населеними пунктами громади 

13. Відсутність спеціалістів в  юридичній, 

архітектурній, туристичній галузях і т.д. 

2. Поступове зниження обсягів державних 

субвенцій на розвиток інфраструктури 

7. Відтік потенційних працівників у великі 

міста та за кордон 

8. Погіршення екологічного стану при 

інтенсифікації ведення господарської 

діяльності 

11. Відсутність узгодження між різними 

місцевими органами влади з питань розвитку 

громади 

1. Дороги в поганому стані 1. Немає чіткого бачення остаточної форми 

децентралізації, що перешкоджає процесу 

стратегічного планування 
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3.6. Порівняльні переваги, виклики та ризики  Великохутірської  

сільської  територіальної громади 

 

Порівняльні переваги 

(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей) 

Державна бюджетна підтримка об’єднаних громад та діяльність в Україні проектів 

міжнародної технічної допомоги, які підтримуватимуть об’єднані громади, сприятимуть 

зростанню зацікавленості інвесторів до громади, стануть потужним механізмом розвитку 

та посилення сильних сторін Великохутірської ОТГ. 

Покращенню економічної ситуації в громаді будуть спряти такі сильні сторони як 

вигідне географічне розташування, мала відстань до обласного центру м.Черкаси, 

наявність вільних об’єктів та вільних земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення для започаткування або ведення бізнесу. Враховуючи вищезазначене можна 

зробити висновок, щодо зростання у найближчій перспективі рівня зайнятості та доходів 

мешканців Великохутірської громади. 

Наявність потужних підприємств аграрної сфери, фізичних осіб-підприємців та їх 

підтримка на рівні держави, області а також продовження євроінтеграційних процесів в 

Україні призведе до зростання зацікавленості інвесторів  стане причиною появи нових 

підприємств на території СТГ, створення нових робочих місць, розвитку людського 

потенціалу, збільшення дохідної частини бюджету громади та зумовить підвищення 

економічної спроможності Великохутірської СТГ. 

Посилення інтересу до туризму в Україні дають можливість громаді ефективно 

використати її природно-рекреаційні ресурси, розширювати роботу закладів харчування, 

торгівлі і послуг, а також – творчих колективів, гуртків, особистих домогосподарств. 

 

Виклики 

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей) 

Продовження реформ в Україні,розширення міжнародної технічної допомоги,   

державна  підтримка об‘єднаних громад, перерозподіл фінансових потоків з центру до 

місцевих бюджетів, прийняття на рівні держави бюджетних комунально-побутових 

програм створять передумови для підвищення економічної спроможності, покращення 

інфраструктури та розвитку людського потенціалу в Великохутірській СТГ. 

Прийняття на рівні держави програм: фінансової підтримки (кредитування) малого та 

середнього бізнесу у сферах переробки, побутового обслуговування населення, культурно-

спортивного спрямування; будівництва та ремонту комунальних доріг в середньостроковій 

перспективі надасть можливість вирішити велику кількість пріоритетних завдань, які 

постають перед громадою в процесі реалізації даної Стратегії. 

Створення комунального підприємства покращить загальний економічний стан 

громади. Покращиться стан будівель та матеріально-технічної бази закладів громади, 

екологічний стан території та якість надання  послуг для її мешканців. 

Формування громадянського суспільства, посилення активності населення, 

продовження євроінтеграційних процесів позитивно позначаться на рості громадянської 

свідомості населення та бізнесу, їхньому залученні в життя громади, створенні 

громадських проектів з залученням молоді 
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Ризики 

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз) 

При дослідженні взаємозв’язків між слабкими сторонами та загрозами, встановлено, 

що демографічна ситуація та міграція кваліфікованих кадрів для яких не створено 

необхідних виробничих та соціальних умов в громаді може обмежити розвиток існуючих 

підприємств та створення нових. 

Існуючий дисбаланс у сферах економіки, зайнятості,  бюджетних і комунальних 

послуг, доходів населення, інфраструктури та соціальній сфері у селах Великохутірської 

СТГ може бути посилений у разі обмеження місцевого самоврядування національною та 

регіональною політикою, передачею на місцеву владу повноважень держави (субсидії, 

пільгове перевезення) без відповідного фінансового ресурсу, продовження або 

замороження військового конфлікту на сході України,  наявності високого рівня корупції 

на національному рівні, постійної зміни діючого законодавства, нестабільності 

національної валюти та згортання реформ. Розвиток населених пунктів громади у такому 

випадку буде суттєво обмежений. 

Зниження рівня ґрунтових вод в Черкаській області та подальше забруднення водойм 

в СТГ посилить проблему якісного забезпечення питною водою громади. 

 

 

4. Стратегічні, операційні цілі та завдання 

Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT - аналізу та 

SWOT-матриці, члени робочої групи обрали, як базову, динамічну (конкурентну) 

стратегію, яка передбачає формування конкурентних переваг громади шляхом мінімізації 

впливу на розвиток слабких сторін за допомогою можливостей, які зараз виникають в 

нашій країні та у світі. При цьому  громада повинна максимально використати  свої сильні 

сторони.  

Таким чином були обрані два головні напрями розвитку Великохутірської громади:  

 

1. Підвищення економічної спроможності громади, оскільки основним 

напрямком економіки громади та області є сільське господарство, то процеси 

трансформації економіки нашої держави, наявний у громади потенціал та зовнішні зміни 

надають широкі можливості для створення бізнесових і ділових передумов розвитку 

даного напрямку Великохутірської СТГ. 

 

2. Забезпечення комфортних умов для проживання мешканців 

громади, завдяки поєднанню зусиль влади і громадськості призведе до подолання 

негативних соціальних та демографічних наслідків, буде сприяти підвищенню якості 

інфраструктурного і соціального забезпечення сільських території і, відповідно, 

забезпечить досягнення більш високих стандартів проживання в громаді.  

Для досягнення стратегічного бачення, за кожною стратегічного ціллю були 

визначені операційні цілі. Розроблення і досягнення цілей формує основу для управління 

громадою. Стратегічні цілі повинні давати відповідь на запитання, що необхідно зробити, 

щоб досягти бачення розвитку громади: 
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Великохутірська СТГ – територія де на родючих землях, бережно до 

довкілля, примножується багаторічний досвід сільськогосподарської 

діяльності; зберігаються славетні історичні традиції козацтва та 

кобзарського мистецтва, з роду в рід передається самобутня народна 

культура прадідів, творчості та талантів; дає наснагу, силу та здоров’я 

щедра природа.  

 
 

4.1. Стратегічна ціль 1. Підвищення економічної спроможності 

громади 

 

Великохутірська громада має вигідне географічне розташування на автошляху Т 24 

09/М03, яке забезпечує їй сполучення із обласним центром і можливості для 

автомобільних перевезень. Переважна частина ґрунтів на її території представлені 

чорноземами, що створює умови для розвитку агропромислового сектору. Наявні водні 

об’єкти забезпечують питною водою. Діючи на території громади аграрні підприємства 

мають збут за межами регіону. Тому, за покращення існуючих інвестиційних і 

адміністративних умов, можна сформувати привабливе середовище для діяльності 

суб’єктів господарювання в Великохутірській СТГ. 

Інфраструктурні об‘єкти та вільні земельні ділянки несільськогосподарського 

призначення громади можуть бути запропоновані для інвесторів. З урахуванням 

поступового покращення українського інвестиційного клімату, у середньостроковій 

перспективі можна очікувати зростання зацікавленості з боку вітчизняних та іноземних 

інвесторів до створення нових підприємств у нашій країні. Найбільшу користь від цього 

процесу зможуть отримати ті громади, які вже у найближчий час докладуть зусиль для 

належної підготовки інвестиційних об‘єктів, забезпечення якісної промоції своїх 

інвестиційних можливостей, спрощення дозвільної системи. 

Подальший розвиток Великохутірської СТГ також залежить від успішної реалізації 

її сільськогосподарського потенціалу, а також – відродження підприємницьких ініціатив. 

Потенційно можна розраховувати на перенесення ряду бізнесів з Драбова, який 

знаходиться на відстані 12 км. Для цього в селах громади мають бути створені комфортні 
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умови для проживання та ведення бізнесу, започатковані заходи по розвитку 

кооперативного руху і підприємництва. 

Ці та інші можливості були розглянуті членами робочої групи зі стратегічного 

планування та знайшли відображення у 5 операційних цілях та 18 завданнях, через які 

планується досягати стратегічної цілі 1. 

Операційні цілі деталізовані в завданнях. Завдання дають відповіді на питання, яким 

шляхом, яким чином громада намагатиметься досягнути цілей свого розвитку.  

 

Таблиця 10. Стратегічні, операційні цілі та завдання по напрямку А 

 

Стратегічні 

цілі 

Операційні цілі Завдання 

1. 

Підвищення 

економічної 

спроможності 

громади 

1.1 Підтримка 

розвитку малого та 

середнього бізнесу  

1. Підтримка фермерства, нетрадиційних видів 

бізнесу, ремесел. Підтримка громадських ініціатив з 

розвитку підприємницьких якостей 

2. Створення, розвиток та просування місцевих 

брендів 

3. Підтримка підприємців-початківців 

4.Інформаційно-консультаційна та правова підтримка 
діючого бізнесу та охочих започаткувати власну 

справу 

5. Розвиток сільськогосподарської кооперації 

1.2. Формування 

позитивного 

інвестиційного іміджу 

громади 

1. Сприяння залученню інвестицій та популяризація 

інвестиційних можливостей громади  

2.Розробка містобудівної документації населених 

пунктів громади та СТГ в цілому 

3. Інвентаризація земельного фонду, інвентаризація 
об’єктів комунальної власності 

1.3. Вдосконалення 

системи  

адміністрування 

1. Забезпечення швидкісним інтернетом  населених 

пунктів громади 

2. Покращення доступності та якості надання 
адміністративних послуг 

3. Створення належних умов для праці та навчання 

адмінапарату 

1.4. Розвиток 

туристично-

рекреаційної сфери 

1. Сприяння навчанню та підготовці працівників для 

туристичної та суміжних сфер 

2.Розробка туристичних маршрутів та популяризація 
їх в мережі Інтернет та ЗМІ 

3.  Здійснення благоустрою територій 

1.5. Забезпечення 

енергобезпеки, 

формування 

енергоефективного 

господарства 

1. Впровадження енергозберігаючих та 

енергоефективних технологій, проведення 

енергоменеджменту установ 

2.Розвиток альтернативної енергетики 

3. Підтримка проектів енергозбереження та 

використання відновлювальних джерел енергії 

4. Капітальні та поточні ремонти установ 
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Операційна ціль 1.1. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу 

 

Завдання 1.1.1. Підтримка фермерства, нетрадиційних видів бізнесу, ремесел. Підтримка 

громадських ініціатив з розвитку підприємницьких якостей 

Стимулювання підприємницької активності громадян, підприємців і фермерів є 

одним з важливих напрямів діяльності органів місцевого самоврядування. 

Підтримка розвитку бізнес-середовища на території громади потребує системної 

діяльності, проведення навчань для підприємців-початківців, консультативної, 

організаційної, юридичної підтримки, розробки системи стимулів та заохочень, 

формування позитивного іміджу підприємницької діяльності.  

Передбачаються заходи:  

  формування позитивного іміджу підприємництва серед мешканців (роз’яснення 

суті та можливостей, навчання започаткуванню справи); 

  вдосконалення місцевих регуляторних актів, оптимізація податків для 

початківців, орендної плати;  

  стимулювання підприємців для надання побутових послуг населенню; 

   осучаснення  та облаштування комунального ринку.  

 

Завдання 1.1.2. Створення, розвиток та просування місцевих брендів 

Щоб бути успішною, кожна громада визначає власний шлях розвитку, опираючись 

на особливості географічного розташування та ті ресурси, які є на її території.  Щоб 

громада була впізнаваною, вона має розробити власний бренд, який би допоміг вирізнити 

її унікальність і виокремити територію з-поміж інших. Це є тим ресурсом, який може 

підняти громаду на новий рівень та дасть змогу успішно конкурувати за інвестиції, 

фахові, економічні, культурні, туристичні потоки й сприятиме формуванню позитивного 

іміджу. 

 

Завдання 1.1.3. Підтримка підприємців-початківців 

Як показує досвід розвинених країн, малий бізнес там успішно розвивається тоді, 

коли він проводиться під патронатом держави: використовуються бюджетні кошти, 

політичні важелі, спроможні залучати кошти суб’єктів господарювання в малий бізнес. 

Пріоритетним напрямом розвитку малого бізнесу є розробка програми підтримки 

малого бізнесу: 

   сприяння створенню малих підприємств, які започатковують безробітні; 

   гарантії кредитів у малий бізнес через резервування біля 100 тис.грн. щорічно; 

   створення самостійних регіональних бюро, що здійснюють фінансову підтримку 

малих підприємств на місцевому рівні; 

   допомога молоді у створенні та розвитку власної справи; 

   впровадження факультативних занять з «Основ підприємництва» в ЗОШ. 

 

Завдання 1.1.4. Інформаційно-консультаційна та правова підтримка діючого бізнесу та 

охочих започаткувати власну справу 

Власнику ідеї щодо відкриття власної справи часто для старту не вистачає не тільки 

грошей, а нерідко й самих знань.  Тому завданням для громади є інформаційно-
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консультаційна та правова підтримка, щоб той, хто бажає започаткувати власну справу та 

підприємці-початківці, могли отримати консультаційний супровід, взяти участь у різного 

роду майстер-класах та тренінгах з питань розвитку бізнесу, створення робочих місць, 

оформлення звітної документації. До проведення таких заходів планується долучати 

представників влади, фіскальних та дозвільних органів, громадських організацій та інших. 

В рамках реалізації цього завдання планується:  

   вдосконалення надання адміністративних послуг для підприємців; 

  організація майстер-класів, тренінгів, навчань для населення громади; 

   створення ефективного Центру надання консультацій підприємцям. 

 

Завдання 1.1.5. Розвиток сільськогосподарської кооперації 

Зростання економічного благополуччя громади передбачає стимулювання розвитку 

підприємництва в селах та підвищення зацікавленості селян у веденні власного бізнесу. 

Задля цього запланована наступна діяльність: 

   пропагування переваг підприємництва та кооперативного руху в громаді; 

   вивчення досвіду успішно діючих кооперативів Черкащини та інших регіонів 

України; 

   надання комплексу інформації щодо бізнес-моделей створення кооперативів та 

допомога в пошуку фінансування (ДФРР, інвестори, проекти МТД) на закупівлю 

основних засобів; 

   презентація продукції місцевих кооперативів на різних заходах, які 

організовуються за межами громади. 

 

Операційна ціль 1.2. Формування позитивного інвестиційного іміджу 

громади 

 

Завдання 1.2.1. Сприяння залученню інвестицій та популяризація інвестиційних 

можливостей громади 

Грамотно збудована кампанія з популяризації Великохутірської СТГ – важливий 

крок по створенню позитивного іміджу громади в очах інвесторів і донесенню до них 

інформації про можливості громади. Без цього заходу значна частина інвесторів може 

просто не мати уявлення про СТГ або не вирізняти її в переліку інших, аналогічних 

територіальних утворень. 

Популяризація інвестиційних громади досягатиметься шляхом: 

  вдосконалення існуючого веб-сайту громади, а також – окремого розділу на сайті 

громади на якому будуть презентовані вигідні місця для ведення бізнесу та інвестування; 

  підготовку маркетингових матеріалів для інвесторів: логотип громади, роздатні 

матеріали (папка, блокноти, буклети – все, за можливості) та інвестиційний паспорт 

громади з описом інвестиційних ділянок; 

  просування інвестиційних проектів громади в Україні та за кордоном. 

 

Завдання 1.2.2.Розробка містобудівної документації населених пунктів громади та 

СТГ в цілому 

Наявність містобудівної (планувальної) документації є основою нормативного 

розвитку території. Відсутність генерального плану населених пунктів обмежує та 
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стримує процес розвитку  громади, не сприяє інвестиційній привабливості. В рамках 

розробки містобудівної документації передбачається: 

  розробка генеральних планів населених пунктів громади; 

  розробка схеми планування об’єднаної територіальної громади. 

 

Завдання 1.2.3. Інвентаризація земельного фонду, інвентаризація об’єктів 

комунальної власності 

Ефективне управління земельними ресурсами та комунальним майном, поряд із 

іншим, є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів, а отже, потребує 

впровадження стратегічних підходів до розвитку та раціонального використання 

ресурсів  

Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування 

земельних ділянок, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не 

використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, 

встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення 

державного земельного кадастру. В ході виконання завдання необхідно: 

  створити повноцінну базу даних про всі земельні ділянки в межах населеного 

пункту на паперових та електронних носіях; 

  створити базу комунального майна на паперових та електронних носіях. 

 

Операційна ціль 1.3. Вдосконалення системи  адміністрування 

 

Завдання 1.3.1.Забезпечення швидкісним Інтернетом  населених пунктів громади 

При реалізації завдання передбачається: 

   створення Інтернет мережі у населених пунктах громади з підключенням до 

швидкісного Інтернету; 

  системне інформування громади зі зворотнім зв’язком через відповідні канали 

інформації (Інтернет -ресурси, сайт громади, соцмережі, газети, дошки оголошень, радіо). 

 

Завдання 1.3.2. Покращення доступності та якості надання адміністративних 

послуг 

Надання адміністративних послуг належить до сфери повноважень місцевої влади СТГ. 

Тому одним із першочергових завдань є  створення сприятливих умов для їх надання в 

громаді з поступовим розширенням такого переліку послуг, як для жителів своєї громади, 

так і суміжних сіл. Реалізація завдання передбачається наступним шляхом: 

  створення центру надання адміністративних послуг; 

  системне інформування громади зі зворотнім зв’язком через відповідні канали 

інформації (інтернет-ресурси, сайт громади, соцмережі, газети, дошки оголошень, радіо); 

  навчання майбутніх користувачів. 

 

Завдання 1.3.3. Створення належних умов для праці та навчання адмінапарату 

Якість послуг, які на сьогодні надає місцева влада, досить різна. Вона багато в чому 

залежить від рівня фінансування, оснащеності, кадрового складу адмінперсоналу. 

Завдання влади, отримати максимальний результат та забезпечити постійне зростання 
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кадрового потенціалу та забезпечити його належними умовами для роботи. Для цього 

потрібно: 

  забезпечення належного обладнання робочих місць адмінапарату; 

  стимулювання навчання персоналу та постійного розширення знань і 

компетенцій; 

  контроль за якістю виконання покладених на адмінапарат завдань і 

стимулювання його до підвищення якості наданих послуг. 

 

Операційна ціль 1.4. Розвиток туристично-рекреаційної сфери 

 

Завдання 1.4.1. Сприяння навчанню та підготовці працівників для туристичної та 

суміжних сфер 

Розвиток туризму не можливий, без наявності в цій сфері людей, котрі мають відповідний 

рівень підготовки. На сьогодні громада має певні проблеми з кадрами для туристичної 

сфери. Стратегія передбачає:  

  визначення мешканців громади, які мають зацікавленість в розвитку 

туристичних та супутніх проектів; 

  вивчення та відбір найбільш оптимальних програм навчання спеціалістів в 

туристичній галузі; 

  сприяння, в т.ч. – шляхом відповідної фінансової допомоги в навчанні 

зацікавлених мешканців громади; 

  підготовка навчальних матеріалів та їхнє поширення в громаді. 

 

Завдання 1.4.2. Розробка туристичних маршрутів та популяризація їх в мережі 

Інтернет та ЗМІ 

Розвиток туризму в громаді передбачає визначення найбільш цікавих туристичних 

маршрутів її територією з подальшим їхнім популяризуванням. Передбачається: 

  формування нових туристичних маршрутів з включенням їх в перелік 

туристичних маршрутів області та, за можливості, України; 

  визначення найбільш ефективних джерел «просування» туристичних маршрутів; 

  популяризація туристичних маршрутів територією Великохутірської СТГ в 

мережі Інтернет та ЗМІ. 

 

Завдання 1.4.3.  Здійснення благоустрою територій 

За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч проблем, 

пов’язаних із недостатнім рівнем та несистематичним проведенням заходів у сфері 

благоустрою, які потребують термінового вирішення.  Передбачається: 

  розробка Правил благоустрою; 

  встановлення енергоощадного освітлення в усіх населених пунктах громади; 

  озеленення вулиць всіх населених пунктів СТГ; 

  облаштування парку, скверів для відпочинку; 

  проведення конкурсу кращих ідей з залученням мешканців до реалізації проектів 

з благоустрою; 
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  забезпечити розбудову місць громадських зібрань в громаді відповідно до 

сучасних вимог; 

  встановити вказівники та маршрутні листи для мешканців і гостей громади. 

 

 

Операційна ціль 1.5. Забезпечення енергобезпеки, формування 

енергоефективного господарства 

 

Завдання 1.5.1. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних 

технологій, проведення енергоменеджменту установ 

Зміни, що відбулись на енергетичному ринку, вимагають нових підходів у 

вирішенні питань енергозбереження та ефективного використання енергетичного 

потенціалу СТГ. Реалізація заходів з енергоефективності в громаді є можливою лише за 

умови долучення до цього процесу населення. Задля цього планується: 

  проводити інформаційну компанію, яка сприятиме популяризації 

енергозбереження в громаді ; 

  проведення енергоменеджменту установ, виготовлення енергопаспортів. 

 

Завдання 1.5.2. Розвиток альтернативної енергетики 

Це завдання передбачає використання місцевих видів палива. Також можливі 

проведення заміни існуючих газових котлів на котли, які працюють на альтернативних 

видах палива, в бюджетній сфері та впроваждення енергозберігаючих технологій. 

 

Завдання 1.5.3. Підтримка проектів енергозбереження та використання 

відновлювальних джерел енергії 

Впровадження енергоефективності в громаді неможливе без участі мешканців 

громади. Це передбачає: 

  проведення навчальних заходів, круглих столів, зібрань, які пропагуватимуть ідеї 

енергоефективного господарювання; 

  впровадження дієвих механізмів контролю та стимулювання до 

енергоефективного господарювання; 

  часткову компенсацію мешканцям населених пунктів громади нарахованих сум 

відсотків за користування кредитами, отриманими в установах банків на впровадження 

заходів з енергозбереження за рахунок коштів бюджету СТГ; 

  впровадження в школах навчальних програм, які пропагуватимуть ідеї 

енергоефективного господарювання. 

 

Завдання 1.5.4. Капітальні та поточні ремонти систем опалення 

Матеріально-технічний стан бюджетних установ за останні 20-30 років погіршився, 

тому приведення установ до сучасних вимог є одним із основних завдань. Це передбачає:   

  проведення термосанації закладів освіти, медицини та інших будівель 

комунальної власності; 

  проведення капітальних та поточних ремонтів установ з дотриманням 

енергоефективних технологій. 
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4.2. Стратегічна ціль 2.  Забезпечення комфортних умов для 

проживання мешканців громади 

 

Головною цінністю сучасного суспільства є людина, з її навичками, здібностями, 

досвідом та компетенціями. Розвиток громади здійснюється для його мешканців і 

можливий лише за активної участі цих мешканців.  

Великохутірській сільській громаді притаманні всі ті вади, які характерні для 

більшості сільських територій. Вони останні кілька десятків років знаходяться під 

впливом цілого ряду проблем, серед яких нижча, порівняно з міською територію, ступінь 

комфорту проживання (погане забезпечення питною водою, недостатня забезпеченість 

комунальною інфраструктурою, потреба в підвищенні якості освіти та охорони здоров’я, 

слабка інформатизація тощо). Ці проблеми є однією з головних причин міграції населення 

з сіл в міста, причому першими залишають село молоді люди та кваліфіковані працівники.  

Всі ці проблеми були розглянуті членами робочої групи зі стратегічного планування 

та знайшли відображення у 5 операційних цілях та 20 завданнях, через які планується 

досягти стратегічної цілі 2. 

 

Таблиця 11. Стратегічні, операційні цілі та завдання по напрямку В 

 

Стратегічні 

цілі 

Операційні цілі Завдання 

1. Забезпечення 

комфортних 
умов для 

проживання 

мешканців 
громади 

2.1. Розвиток 
інфраструктури громади 

1. Покращення стану дорожньої інфраструктури 

2. Розвиток інфраструктури водопостачання  

3. Забезпечення енергоефективного   освітлення 
вулиць території громади 

2.2. Підвищення якості 

надання медичних, 
освітніх, соціальних та 
культурних послуг 

1. Забезпечення надання якісних послуг в освітніх 

закладах 

2. Розвиток культурної пропозиції на території 

громади, підтримка духовного розвитку мешканців 
громади 

3. Створення привабливих умов для активного 
проведення вільного часу мешканцями 

4. Забезпечення високого рівня надання послуг в 

сфері охорони здоров’я для мешканців громади, 
підтримка соціально незахищених мешканців громади 

2.3. Забезпечення 

екологічної безпеки та 
захисту навколишнього 
природного середовища 

1.Створення сучасного комунального господарства  

2.Впровадження новітніх технологій утилізації ТПВ. 

3.Очищення водойм комунальної власності на 
території громади, укріплення берегів та створення 

там відпочинкових зон 

4. Організація інформаційно-освітньої екологічної 
компанії серед всіх верств населення 
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2.4. Стимулювання 

громадських ініціатив та 

залучення мешканців до 
вирішення проблем 
громади 

1. Розробити порядок внесення місцевої ініціативи на 
розгляд ради 

2. Розробка Положення про  Громадський бюджет та 
Порядку реалізації проектів Громадського бюджету 

3. Сприяння створенню громадських організацій і 

органів самоорганізації населення, стимулювання їх 
діяльності 

4.Створення умов для залучення покоління 60+ до 
активного громадського життя 

5.Регулярне наповнення актуальною інформацією про 

життєдіяльність громади веб-сайту   

 

2.5. Покращення 
безпеки в громаді 

1. Продовження реалізації  проекту «Поліцейський 
громади» 

2.Встановлення системи відеоспостереження на 
території СТГ 

3.Забезпечення протипожежного водопостачання 

населених пунктів та об’єктів, проведення ремонту 

несправних пожежних гідрантів та водойм 

4.Створення Центру безпеки громади 

 

Операційна ціль 2.1. Розвиток інфраструктури громади 

 

Завдання 2.1.1. Покращення стану дорожньої інфраструктури 

Інфраструктура та благоустрій населених пунктів важливі як для життєдіяльності 

населення, роботи суб’єктів господарювання так і для перебування гостей. Багато 

нарікань мешканців громади викликає стан вулиць та доріг між населеними пунктами, що 

потребують належного утримання та ремонту. Створення маршрутів пасажирських 

перевезень, дорожна інфраструктура належного оснащення (зупинки, дорожні знаки. 

«лежачі поліцейські») потребують впровадження. Задля цього планується: 

   визначити пріоритетність проведення робіт з підвищення якості дорожньо-

транспортної інфраструктури; 

  поточний та капітальний ремонт доріг, в тому числі замовлення проектно-

кошторисної документації; 

  створення безпечних умов дорожнього руху та розвиток дорожньої 

інфраструктури (Встановлення дорожніх знаків на території населених пунктів та 

облаштування транспортних зупинок). 

 

Завдання 2.1.2 Розвиток інфраструктури водопостачання 

          Належна якість водопостачання – одна з базових умов комфортного проживання в 

громаді. Тому головним завданням є забезпечення населення громади якісною питною 

водою.  Для цього потрібно: 

  оцінка поточного стану справ з водопостачанням та якості води; 
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  визначення можливостей громади і формування послідовних заходів з 

поліпшення ситуації; 

  оперативне реагування на виникаючі ситуації. 

 

Завдання 2.1.3 Забезпечення енергоефективного освітлення вулиць території 

громади 

Передбачається розвиток системи вуличного освітлення для забезпечення 

належного рівня безпеки у громаді: 

   встановлення енергоощадного освітлення в усіх населених пунктах громади; 

  належне утримання, поточний ремонт та обслуговування об'єктів зовнішнього 

освітлення громади; 

   використання сонячних батарей для освітлення громадських місць та будівель. 

 

Операційна ціль 2.2. Підвищення якості надання медичних, 

освітніх, соціальних та культурних послуг 

 

Завдання 2.2.1 Забезпечення надання якісних послуг в освітніх закладах 

Якість освіти у сільській місцевості в більшості випадків не дає можливості 

сільським дітям бути успішними та конкурентоспроможними у майбутньому. 

Запровадження комплексного підходу у створенні освітнього простору у громаді є 

засобом забезпечення у сільській місцевості отримання якісних послуг. Передбачається : 

  здійснити модернізацію та придбання нового матеріально-технічного обладнання 

для закладів освіти;  

  здійснення капітальних та поточних ремонтів закладів освіти;  

  придбання сучасного кабінетного обладнання, в тому числі мультимедійних 

засобів; 

  створення сучасних групових приміщень у ДНЗ, які відповідатимуть сучасним 

стандартам освіти та задовольнятимуть потреби дошкільника з особливими потребами;  

  сприяння розвитку інклюзивної освіти; 

  урізноманітнити позашкільну освіту; 

  забезпечити можливість підвезення учнів та вчителів; 

  забезпечити навчально-виховні заклади якісним доступом до мережі Інтернет зі 

створення  WI-FI зон вільного доступу; 

  заохотити та підтримати обдарованих дітей; 

  впровадити у навчальні програми шкіл додаткові занять з підприємництва у 

ігровій формі та з використанням технологій дистанційного інтерактивного навчання; 

  провести заміну віконних блоків у ЗЗСО с. Безбородьки; 

  провести капітальний ремонт системи водопостачання Рецюківського ЗЗСО І-ІІ 

ступенів –ДНЗ. 

 

Завдання 2.2.2 Розвиток культурної пропозиції на території громади, підтримка 

духовного розвитку мешканців громади 

Сьогодні життя громади без культурного простору, без наповнення змістом 

місцевих традицій є неповноцінним. Створення на базі закладів культури центрів дозвілля 
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для різних вікових груп та соціальних категорій,  вбудованих в простір та інфраструктуру 

громади є важливим завданням. Сільські будинки культури, бібліотеки мають стати не 

лише місцем зустрічі жителів. Це можливість відродження й укорінення культурних 

цінностей, традицій громади. Задля цього планується: 

  провести оцінку поточного стану будівель закладів, які надають культурні 

послуги, визначення подальших дій (капітальний ремонт, модернізація, реконструкція) та 

здійснення заходів з благоустрою їхньої території; 

  модернізувати опалення приміщень будинків культури та клубів; 

  провести модернізацію музею; 

  покращити матеріальну базу закладів культури, зокрема придбати  костюми для 

артистів; 

  розширити перелік послуг закладів культури, осучаснити культурні заходи в 

населених пунктах;  

  розширити мережу гуртків для учнівської молоді при будинках культури, 

бібліотеках; 

  розробити положення про організацію проведення фестивалів та конкурсів на 

території громади та сприяти їх проведенню. 

 

Завдання 2.2.3 Створення привабливих умов для активного проведення вільного 

часу мешканцями 

Реалізація цього завдання забезпечить для мешканців громади умови  для 

активного відпочинку, прогулянок на свіжому повітрі, занять спортом, а також пасивного 

відпочинку. Це включає: 

  пропагування здорового способу життя в громаді; 

  сприяння в розвитку спортивних гуртків, секцій тощо та забезпечення їх 

належним інвентарем; 

  розширення мережі майданчиків для спорту та фізичної культури (тренажерний 

зал, фітнес-клуб, стадіон); 

  облаштування дитячих майданчиків, створення привабливих місць для 

відпочинку; 

  проведення спортивних змагань та турнірів. 

 

Завдання 2.2.4. Забезпечення високого рівня надання послуг в сфері охорони 

здоров’я для мешканців громади, підтримка соціально незахищених мешканців громади 

Проблемою є те, що на території громади відсутні у достатній кількості спортивні 

об’єкти, у тому числі спортивні майданчики зі штучним покриттям для занять міні-

футболом, волейболом, баскетболом, тенісом. Проблема здорового та змістовного 

дозвілля визнана жителями однією з найгостріших.  

  оцінка поточного стану будівель закладів, які надають медичні послуги, 

визначення подальших дій (капітальний ремонт, модернізація, реконструкція) та 

здійснення заходів з благоустрою їхньої території; 

  підтримка системи первинної медицини на території СТГ; 

  придбання  медичного  обладнання та медичної апаратури; 

  сприяння відкриттю аптечних пунктів у сільській місцевості; 
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  стимулювати ефективну діяльність працівників медичних закладів громади  для 

подолання проблеми браку медичних кадрів у цих закладах; 

  підтримка осіб, що потребують допомоги; 

  фінансування територіального центру соціальних послуг, розвиток системи 

надання соціальних послуг. 

 

Операційна ціль 2.3. Забезпечення екологічної безпеки та захисту 

навколишнього природного середовища 

 

Завдання 2.3.1 Створення сучасного комунального господарства 

Для покращення надання  широкого переліку комунальних послуг для мешканців 

громади планується: 

  створення комунального господарства; 

  придбання машин, інструментів та обладнання для комунального підприємства; 

  ліквідація наслідків буреломів, вітроломів на території  територіальної громади; 

  придбання саджанців декоративних рослин та проведення заходів з озеленення 

на території  територіальної громади; 

  покращення транспортного забезпечення та якості пасажирських перевезень  у 

межах СТГ. 

 

Завдання 2.3.2.Впровадження новітніх технологій утилізації ТПВ 

Ні високий рівень доходів, ні висока якість соціальних, культурних, освітніх, 

адміністративних та інших послуг в громаді не можуть компенсувати негативний вплив 

забрудненого оточуючого природного середовища. Тому стан системи збирання й 

утилізації твердих побутових відходів, а також зелених насаджень мають надзвичайно 

сильний вплив на умови проживання та ведення бізнесу на території громади. Лише 

дбання про майбутній стан здоров’я людей та збереження ґрунтів на сільгосптериторіях 

дають привід сподіватися на комфортні умови проживання тут майбутніх поколінь. 

Завдання буде реалізоване такими заходами: 

  розроблення схеми санітарної очистки населених пунктів СТГ, у т.ч. визначення 

зон збору, місць розміщення полігонів (за наявності згоди мешканців громади). 

  повне охоплення території громади послугами зі збору та вивезення ТПВ; 

  впровадження системи роздільного збирання ТПВ та забезпечення її 

матеріальної підтримки; 

  створення контейнерного господарства та парку сміттєвозів, облаштування 

контейнерних майданчиків; 

  ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території СТГ. 

 

Завдання 2.3.3.Очищення водойм комунальної власності на території громади, 

укріплення берегів та створення там відпочинкових зон 

Конституція України гарантує  достатній життєвий рівень та екологічну безпеку 

шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених 

нормативів. Стан ґрунтових вод дуже залежний від екологічного стану водойм. Також 
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вирощування більшості культур потребує достатнього рівня вологи. Тому очищення 

водойм, укріплення берегів являються одним із першочергових завдань. Передбачається: 

  проведення комплексу робіт по регулюванню та поліпшенню гідрологічного 

стану річки Золотоношка в адміністративних межах Великохутірської СТГ; 

  укріплення берегів та створення відпочинкових зон біля водойм; 

  надання підтримки (інформаційної та фінансової, за умови створення еко-фонду) 

громадським організаціям і активістам СТГ, які займаються очисткою водойм громади. 

 

Завдання 2.3.4. Організація інформаційно-освітньої екологічної компанії серед всіх 

верств населення 

Загальновідома мудрість: «Чисто не там де прибирають, а там де не смітять». Тому, 

тільки спільними зусиллями, можна дотримуватися екологічних вимог суспільного життя. 

Передбачається:  

  проведення роз’яснювальної роботи серед населення; 

  розробка системи заохочень та покарань, пов’язаних з забрудненням території 

громади; 

  допомога в проведенні заходів з модернізації і підвищенні екологічної чистоти за 

рахунок коштів місцевого бюджету або залучених ресурсів; 

  заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природнього середовища, 

видання поліграфічної продукції з екологічної тематики. 

 

Операційна ціль 2.4.  Стимулювання громадських ініціатив та 

залучення мешканців до вирішення проблем громади 

 

Завдання 2.4.1. Розробити порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради 

Розвиток громадянської свідомості може відбуватися не лише за рахунок 

фестивалів, вистав, або діяльності громадських об’єднань. Допомога і підтримка повинна 

надаватися також індивідуальним ініціативам мешканців. Місцева влада має стимулювати 

і долучати жителів до процесів управління і реалізації програмних цілей. Для цього 

потрібно: 

  розробити порядок внесення місцевої ініціативи; 

  організувати щорічний конкурс молодіжних ініціатив з розвитку громади; 

  стимулювати активність населення пенсійного віку, в т.ч. – через створення для 

останніх зручних платформ для спілкування і обміну думками з представниками влади. 

 

Завдання 2.4.2 Розробка Положення про  Громадський бюджет та Порядку 

реалізації проектів Громадського бюджету 

Бюджет участі – демократичний процес, який надає можливість кожному 

мешканцю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету. За рахунок коштів 

громадського бюджету фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного 

бюджетного періоду. Проєкти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури громади 

(наприклад: вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, установи: 

школи, дитячого садочку тощо). Необхідно : 
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  розробити Положення про  Громадський бюджет та Порядок реалізації проєктів 

Громадського бюджету; 

  щорічно передбачати кошти на реалізацію проектів Громадського бюджету. 

 

Завдання 2.4.3. Сприяння створенню громадських організацій і органів 

самоорганізації населення, стимулювання їх діяльності 

Громадські об’єднання відіграють все більшу роль в житті територіальних утворень 

і, досить часто, виступають важливою ланкою, яка встановлює зв’язок між населенням 

громади та місцевою владою через ГО можна успішно реалізовувати важливі для 

громадськості проекти, залучати кошти від європейських грантодавців. Ключовим є те, 

що успішна робота ГО є показовим прикладом впливу пересічного мешканця на розвиток 

СТГ. Передбачається : 

  проведення інформаційної і роз’яснювальної роботи, тренінгів та семінарів, на 

яких розкриватимуться можливості та перспективи роботи ГО; 

  організація ознайомлюючих поїздок активістів в інші регіони області, України 

для обміну досвідом; 

  допомога та підтримка в створенні та функціонуванні ГО на території 

Великохутірської СТГ; 

  сприяти роботі Молодіжної  ради громади. 

 

Завдання 2.4.4.Створення умов для залучення покоління 60+ до активного 

громадського життя 

Значна частина населення громади має вік старший за 60 років. Але це активні 

люди, які ще можуть та хочуть докласти сил для покращення свого життя, для активного 

дозвілля, тощо. Завданням громади є залучити жителів старшого віку до активної 

співпраці. Завдання буде реалізоване такими заходами: 

  приведення у відповідність до потреб осіб старшого віку, осіб з особливими 

потребами адміністративних будівель на території громади; 

  підвищення правової обізнаності населення; 

  проведення опитування мешканців громади, формування умов для співпраці з 

мешканцями, залучення  їх до реалізації проектів розвитку громади. 

 

Завдання 2.4.5 Регулярне наповнення актуальною інформацією про 

життєдіяльність громади веб-сайту   

Одним із факторів успіху громади є  принцип відкритості. Він закладає основу для 

розвитку СТГ в усіх сферах. Найпростіший спосіб продемонструвати прозорість нашої 

СТГ — докладно розповісти про неї на офіційному сайті, який є точкою входу при 

знайомстві з громадою. Повна та актуальна інформація на веб-сайті підсилить позитивний 

імідж СТГ серед інших громад та усіх зацікавлених у співпраці сторін. Необхідно : 

  регулярно інформувати жителів про життєдіяльність громади;  

  активно працювати у ProZorrо, це дозволяє громаді відобразити повну 

інформацію про публічні закупівлі; 

  запровадити зворотній зв'язок. 
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Операційна ціль 2.5 Покращення безпеки в громаді 

 

Завдання 2.5.1 Продовження реалізації  проекту «Поліцейський громади» 

Великохутірська СТГ є учасником проекту «Поліцейський офіцер громади». Його 

метою є тісна взаємодія поліцейського з об’єднаною територіальною громадою та 

орієнтація на її потреби. 

Хто такий поліцейський офіцер громади? Це офіцер поліції, який орієнтований на 

вирішення безпекових проблем саме своєї територіальної громади. Він доступний до 

населення, тому що постійно знаходиться поруч з людьми. Кожна людина у 

найвіддаленішому селі повинна почуватися у безпеці. Тому основними завданнями є 

постійна співпраця з громадою, інтеграція поліції у суспільство, задоволення безпекових 

потреб громадян, ефективне та консолідоване вирішення локальних проблем громади та 

оцінка роботи поліції на основі дослідження рівня задоволеності громадян. Також 

важливою складовою ефективної діяльності поліцейського офіцера громади є його 

матеріально-технічне забезпечення. Передбачається : 

  проведення ремонтів поліцейської дільниці; 

  забезпечення поліцейського необхідним обладнанням, ПММ; 

  проведення заходів превентивного, попереджувального характеру, які дозволять 

унеможливити порушення правопорядку, скоєння злочинів. 

 

Завдання 2.5.2  Встановлення системи відеоспостереження на території ОТГ 

На даний час в громаді відсутня система відео фіксації порушень правопорядку та 

правил благоустрою, що призводить до росту криміногенної ситуації в громаді та 

безкарності громадян, які здійснюють протиправні дії.  

Встановлення камер відеоспостереження в громадських місцях  Великохутірської 

СТГ в значній мірі допоможе вирішити ці проблеми, що й передбачено цим завданням. 

 

Завдання 2.5.3.Забезпечення протипожежного водопостачання населених пунктів 

та об’єктів, проведення ремонту несправних пожежних гідрантів та водойм 

Зовнішнє протипожежне водопостачання населених пунктів громади – вкрай 

важливий напрямок діяльності, метою якого є забезпечення гасіння пожеж та ліквідація 

надзвичайних ситуацій. Успішне гасіння пожеж істотно залежить від оперативності 

пожежних підрозділів, від наявності та справності джерела протипожежного 

водопостачання, його віддаленості від  об’єкта пожежі. Технічний стан гідрантів завжди є 

важливим питанням, адже від їх справності залежить час ліквідації пожеж, життя і 

здоров’я населення. Необхідно: 

  провести обстеження стану пожежних гідрантів, оглядового колодязя;  

  провести за необхідності ремонту  несправних пожежних гідрантів та водойм; 

  встановити вказівники джерела протипожежного водопостачання на місцевості. 

 

Завдання 2.5.4.Створення Центру безпеки громади 

Центр безпеки в територіальній громаді об‘єднує функції захисту від пожеж та 

надзвичайних ситуацій, громадської безпеки та екстреної меддопомоги з єдиною 

комунікацією. Це дасть змогу зменшити час реагування на пожежі, збільшить відчуття 

http://knt.sm.gov.ua/images/docs/zkg/vumogu%20pog.doc
http://knt.sm.gov.ua/images/docs/zkg/vumogu%20pog.doc
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безпеки та комфорту проживання для жителів. Завдання буде реалізоване такими 

заходами: 

  придбання автомобіля для термінового транспортування хворих з віддалених 

населених пунктів до медичних закладів; 

  придбання пожежного автомобіля для постійної дислокації в  с.Безбородьки; 

  розробка заходів для підтримки безпеки життя та майна мешканців громади, 

співпраця з органами охорони порядку. 
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5. Узгодженість з державними, галузевими та регіональними 

стратегіями розвитку 

 

Стратегія розвитку Черкаської  області на 2021-2027 роки затверджена рішенням 

Черкаської обласної ради від 11.09.2020 № 38-9/VII була розроблена на підставі Закону 

України "Про стимулювання розвитку регіонів" з урахуванням Державної стратегії 

регіонального розвитку України на період до 2020 року.  

 
 

Стратегія розвитку Черкаської області 

Стратегічні цілі. 

1. ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, 

продуктивна, експортоорієнтована 
 

ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, 
безпека, інфраструктура 

Оперативні цілі. 

1.1. Розвиток підприємницьких ініціатив та 

бізнес-екосистем 
2.1. Екологічна безпека та збереження 

довкілля 
1.2. Підвищення енергоефективності 2.2. . Безпека населення та територій 

1.3. Розвиток інноваційного сектору в 

економіці регіону 
2.3. Розвиток і модернізація 

інфраструктури 
1.4. Технології переробки 

сільськогосподарської продукції 
 

1.5. Розвиток туристично-рекреаційної 
сфери 

 

 

   

 

Стратегія розвитку Великохутірської СТГ 

Напрями розвитку Великохутірської СТГ 

1. Підвищення економічної 
спроможності громади 

2. Забезпечення комфортних умов для 
проживання мешканців громади 

 
 

Висновок: Стратегічні Напрями, визначені Стратегією розвитку Великохутірської  

громади, сформовано відповідно до стратегічних цілей Стратегії розвитку області. В 

процесі розробки цієї Стратегії члени Робочої групи дійшли висновку, що зміст Стратегії 

розвитку громади відповідає основним цілям та напрямкам Стратегії розвитку Черкаської 

області на 2021-2027 роки, сприятиме її виконанню та підвищенню 

конкурентоспроможності області. 
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6. Система управління,  моніторингу та оновлення Стратегії 

 

Базовими принципами впровадження та реалізації Стратегії є принципи 

системності та ієрархічності, збалансованості територіального розвитку та креативності. 

Впровадження Стратегії відповідатиме принципам Доброго Врядування (Good 

Governence), прийнятим Організацією Об’єднаних Націй: 

 стратегічне планування (strategic planning); 

 верховенство права (rule of law); 

 транспарентність (transparency); 

 рівність і включеність (equity and inclusiveness); 

 узгодженість (consensus oriented); 

 ефективність і продуктивність (effectiveness and efficiency); 

 чутливість до змін (responsiveness); 

 підзвітність (accountability); 

 участь (participation). 

 

Інституціональну структуру системи впровадження, моніторингу, оцінювання та 

актуалізації Стратегія розвитку Великохутірської СТГ на 2021-2028 роки формують: 

 голова (політичне та організаційне управління голови громади), 

 рада громади, 

 відповідальні за реалізацію Стратегії, 

 підрозділи виконкому ради та підпорядковані їй установи, 

 виконавці завдань та їх партнери. 

 

6.1. Управління процесом реалізації Стратегії 

 

Управління процесом реалізації Стратегії розвитку Великохутірської  

територіальної громади проводиться за принципами єдності управління, персональної 

відповідальності, прозорості та поточної координації дій. Адміністрування процесу 

реалізації Стратегії здійснюється виконавчим комітетом та відповідними структурними 

підрозділами ради. 

З метою координації дій розпорядженням сільського голови створюється постійно 

діючий Комітет з управління впровадженням Стратегії. До складу КУВ входять 

відповідальні за виконання завдань Стратегії. Очолює КУВ сільський голова. Повний 

склад КУВ та персональна відповідальність за реалізацію завдань Стратегії визначається 

розпорядженням голови. КУВ збирається не рідше одного разу на півроку та виконує 

наступні функції: 

  організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів ради, органів державної 

влади, підприємств та установ громади в процесі реалізації Стратегії, програм та проектів 

розвитку СТГ.  

  здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації Стратегії, надає їх голові 

та презентує їх на останньому в році черговому пленарному засіданні ради. Повний текст 

звіту підлягає обов’язковому розміщенню в мережі Інтернет. 
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  здійснює підготовку піврічних звітів про стан реалізації Стратегії, надає їх голові 

та презентує на засіданні виконкому. 

Пропозиції щодо зміни основного тексту Стратегії обговорюються на чергових та 

позачергових нарадах КУВ і виносяться на розгляд сесії Великохутірської сільської ради 

один раз на рік (при необхідності  двічі на рік). 

 

6.2. Процедура моніторингу Стратегії 

 

Основою успішного виконання завдань, спрямованих на досягнення цілей 

Стратегія є відслідковування поступу у їх виконанні, а також здатність реагувати на 

відмінності між плановими та фактичними показниками. Для цього передбачена 

процедура моніторингу, оцінювання та актуалізації змісту Стратегії. 

 

Моніторинг Стратегії розвитку Великохутірської СТГ включає три рівні: 

1) Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі 

основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та Черкаській 

області, які є стратегічно важливими для громади. Підсумки підводяться один раз на рік та 

доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту. 

2) Моніторинг процесу реалізації Стратегії відповідно до наступних показників:  

  обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення (без трансфертів), 

грн.; 

  обсяги фактичних поточних видатків місцевого бюджету на душу населення, грн.; 

  обсяги фактичних капітальних видатків ( бюджету розвитку) місцевого бюджету на 

душу населення, грн.; 

  зростання середньої місячної заробітної плати, грн.; 

  обсяг прямих іноземних інвестицій в громаду (за наявності), тис. дол. США; 

  чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки, чол.; 

  кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності, од.; 

  число малих підприємствах та ФОПів на 1 000 осіб, од.; 

  чисельність населення, зайнятого в кооперативах, чол.; 

  кількість зареєстрованих безробітних, чол.; 

  кількість проектів, що фінансуються за рахунок коштів ДФРР, за рахунок отриманих 

грантів, МТД,од.; 

  кількість активно діючих громадських організацій, од.; 

  частка довжини автошляхів з пошкодженим покриттям до загальної довжини 

автошляхів, км; 

  % відвідуваності ДНЗ; 

  середній бал за результатами ЗНО в школах громади,од.; 

  кількість придбаного медичного обладнання, од.; 

  кількість відкритих аптечних пунктів у сільській місцевості ; 

  кількість користувачів послугами ЦНАПу, осіб/рік; 

  кількість встановлених точок відеоспостереження, щт.; 

  % зниження кримінальних дій, пошкоджень; 

  кількість ліквідованих  несанкціонованих сміттєзвалищ; 
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  кількість новостворених громадських місць відпочинку; 

  кількість проведених концертів, кількість учасників у міжобласних концертах, кількість 

придбаних музичних інструментів; 

  % оновлення абонементу, кількість створених електронних книг; 

   кількість створених відкритих Wi-Fi зон ; 

  % оновлення та модернізації музею; 

  кількість наданих послуг людям старшого покоління; 

  кількість проведених енергоаудитів; 

  кількість встановлених енергоефективних світлоточок; 

  кількість проведених екологічних навчальних курсів у програмах шкільних навчальних 

закладів; 

  кількість створених зелених садиб; 

  кількість туристів, які відвідують громаду, на рік. 

 

Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина 

зведеного аналітичного моніторингового звіту. 

3) Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План 

реалізації Стратегії. Даний моніторинг розпочинається з наступного півріччя після 

затвердження Плану реалізації Стратегії розвитку. Оцінюється стан виконання кожного 

проекту та ступінь досягнення результатів, передбачених технічним завданням на проект. 

Раз на півроку (10 квітня і 10 жовтня) спеціаліст з розвитку інфраструктури направляє 

відповідальним за моніторинг виконання Стратегії нагадування про необхідність надати 

піврічний моніторинговий звіт (за підсумками року та першого півріччя). До 15 числа 

зазначених місяців спеціаліст з розвитку інфраструктури повинен одержати моніторингові 

звіти. 

На підставі результатів моніторингу, один раз на рік спеціаліст з розвитку 

інфраструктури виносить на чергове засідання Комітету з управління впровадженням 

Стратегії проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях. 

Затверджений Комітетом з управління впровадженням Стратегії аналіз фінансових потреб 

надається до депутатської комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку для урахування під час розробки проекту бюджету на наступний 

рік. 

 

7. План реалізації Стратегії 

 

7.1  Часові рамки і засоби реалізації 

 

План реалізації стратегії складається з технічних завдань на проєктів місцевого 

розвитку (далі – ТЗ) упродовж 2021–2028 років. Впровадження проєктів програми 

можливе через: 

 внесення заходів до програми соціально-економічного розвитку, можливо – 

галузевих регіональних програм; 

 фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури СТГ; 
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 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, в т.ч. на проекти 

міжмуніципальної співпраці; 

 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги 

суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм; 

 залучення співфінансування від мешканців громади (де це передбачено умовами 

проекту). 

 

7.2 Очікувані результати та показники  

 

Реалізація Стратегічної цілі 1 «Підвищення економічної спроможності громади» у 

середньо- та довгостроковій перспективи призведе до наступних результатів: 

 підвищення інвестиційного потенціалу громаду; 

 залучення інвестицій; 

 збільшення кількості зареєстрованих підприємців, збільшення само зайнятості 

населення; 

 збільшення кількості кооперативів; 

 забезпечення мешканців водопостачанням; 

 забезпечення реалізації громадських ініціатив; 

 оновлення матеріально-технічної бази КП; 

 популяризація туристичного потенціалу громади; 

 надання послуг ЦНАП; 

 впровадження дієвих механізмів контролю та стимулювання до енергоефективного 

господарювання; 

 покращення об’єктів інфраструктури громади. 

 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до цілі 1 

 забезпечення доступної та повної інформації про наявність на території громади 

земель державної та комунальної власності, які не надані у користування та можуть бути 

використані, а також інформацію щодо містобудівних умов та обмежень земельних 

ділянок тощо; 

 розроблено інвестиційний паспорт громади; 

 залучення додаткових вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток території 

населених пунктів; 

 виготовлення текстових та графічних матеріалів містобудівної документації з 

оновленими даними; 

 збільшення надходжень до бюджету громади; 

 виготовлена актуальна технічна документація щодо визначення нормативно-

грошової оцінки земель в громаді; 

 створення можливостей потенційним інвесторам ознайомитися з основними 

показниками соціально-економічного розвитку громади;  

 забезпечено ефективне використання комунальної власності, а саме земельних 

ділянок, будівель; 

 проведено аналіз та створено реєстр об’єктів вільної нерухомості (земельних 

ділянок, будівель) придатних для ведення бізнесу; 
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 розроблено інформаційний каталог про перелік інвестиційних майданчиків; 

 розроблено бази даних обліку фізичних та юридичних осіб – підприємців; 

 економія коштів на витрати палива для твердопаливної котельні. 

 

Реалізація Стратегічної цілі 2 «Забезпечення комфортних умов для проживання 

мешканців громади» у середньо- та довгостроковій перспективи призведе до наступних 

результатів: 

 створення та облаштування сучасних освітніх просторів в навчальних закладах 

громади; 

 створення сучасних умов для навчання дітей з обмеженими фізичиними 

можливостями; 

 реконструкція приміщень закладів освіти громади; 

 створення сучасних комфортних зон для проведення дозвілля в громаді; 

 покращення рівня спортивного та культурного життя в громаді; 

 проведення щорічного фестивалю в громаді; 

 встановлення системи відеоспостереження; 

 зменшення кількості правопорушень; 

 створення Молодіжної ради; 

 залучення до громадського життя жителів віком 60+. 

 

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до цілі 2.  

 покращення рівня забезпечення матеріально-технічної бази навчальних закладів 

громади; 

 забезпечення якісних умов освітнього процесу та збереження життя та здоров’я 

дітей; 

 забезпечення рівного доступу до якісної освіти та інших послуг в інклюзивному 

навчальному середовищі; 

 поліпшення санітарно-гігієнічних умов в закладі освіти шляхом модернізації 

каналізаційних мереж закладі освіти; 

 проведення реконструкції приміщень навчальних закладів громади; 

 створення умов для відпочинку, проведення дозвілля та культурно-масових заходів 

для мешканців та гостей громади; 

 популяризації здорового способу життя та активного відпочинку жителів громади; 

 збільшення кількості залучених мешканців старостинських округів до проведення 

масових культурних заходів; 

 підвищення соціальної та громадської активності мешканців громади; 

 підвищення рівня культурно-естетичного виховання дітей та молоді; 

 створення належних умов для проведення культурно-масової роботи, ведення 

просвітницьких заходів; 

 здійснення своєчасної діагностики, раннього виявлення і відповідного лікування  

інфекційних захворювань, виконання протиепідемічних заходів; 

 забезпечення мешканців громади, установи та підприємства якісним Інтернет 

зв’язком; 
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 реалізація громадських ініціатив та втілення запропонованих громадських 

проектів;  

  підвищення рівня громадської свідомості та активності мешканців громади; 

 налагодження діалогу та співпраці у форматі «влада-громада»; 

 підвищення рівня відкритості влади; 

 забезпечення охорони прав, свободи і законних інтересів громадян та посилення 

взаємодії з ОМС у протидії всім формам злочинності в інтересах громади; 

 запровадження ефективного збирання та сортування ТПВ в населених пунктах 

громади; 

 покращення довкілля та збереження здоров’я мешканців громади; 

 підвищення рівня культури людей в сфері поводження з ТПВ; 

 придбання спеціалізованої техніки для Великохутірського КП; 

 розширення спектру надання послуг мешканцям громади;  

 поліпшення забезпечення населення сільської ради питною водою;  

 раціональне використання джерел питного водопостачання;  

 проведено аналіз якості води; 

 покращено стану здоров'я мешканців громади. 

 

7.3  Припущення та ризики 

 

Важливими припущеннями успішності реалізації розробленої Стратегії розвитку 

Великохутірської громади є доступність коштів державної субвенції на розвиток 

інфраструктури СТГ та інших державних субвенцій, доступність та прозорість фінансових 

ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого 

передбаченого конкретними проектами фінансування для їхнього впровадження. 

Реалізація у Великохутірській громаді проектів місцевого розвитку за умови залучення 

МТД сприятиме досягненню позитивних результатів.  

Ще одним важливим припущенням є забезпечення належного кадрового 

забезпечення органів влади громади та налагодження ефективної системи проектного 

менеджменту.  

Наявність коштів та знань з питань проектного менеджменту, відповідних технічних 

знань, є важливими загальними припущеннями для успішної реалізації стратегії. 

Можливості реалізації програми є ускладненими, оскільки Великохутірська громада 

раніше не працювала у режимі довгострокового планування та виконання запланованого. 

Варто провести значну інформаційну роботу серед місцевих політичних та бізнесових кіл 

для належної підтримки стратегічних ініціатив та впровадження проєктів.  

До реалізації Стратегії повинні бути залучені громадські організації, програми 

міжнародної технічної допомоги, державні установи, приватні інвестори зі своїми 

знаннями, людськими, інформаційними, матеріальними та фінансовими ресурсами.  

Деякі проекти з плану реалізації Стратегії можуть бути більш ефективними при 

застосуванні конкурсних механізмів – доступ до суспільних благ повинен бути 

забезпечений за прозорими правилами.  

Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їхня готовність взяти 

участь та надати підтримку у реалізації Стратегії є наступним важливим припущенням, 
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що допомагає максимально використати сільськогосподарський, туристичний і 

підприємницький потенціал територій громади.  

Основні ризики, пов’язані зі здійсненням програми включають:  

 Зниження інвестиційної привабливості країни і регіону;  

 Зменшення обсягів, або скасування субвенції на розвиток інфраструктури 

об‘єднаних територіальних громад;  

 Нехтування іншими сільськими територіями на користь головної садиби.  

 Нездатність встановити і використовувати зв’язки між населеними пунктами 

громади.  

 Нераціональне використання земель громади, передусім – у аграрному секторі.  

 Неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та/або отримання 

критичної маси зацікавлених мешканців, готових підтримати реалізацію конкретних 

проектів та Стратегії в цілому.  

 Відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проектів і 

відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів).  

 Невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, екологічних та інших 

проблем населення.  

 

7.4. Рекомендації  

 

 Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на розумному 

врахуванні інтересів громади і приватних інтересів. Тому, де це можливо, необхідне 

поєднання фінансування з місцевого бюджету і приватних коштів на додаток до 

підтримки з держбюджету та програм МТД.  

 Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС, США), має 

важливе значення для надання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення 

управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації стратегії.  

 Досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію проектів і сприяти 

отриманню максимальної віддачі.  

 Відповідно до передбачених стратегією цілей, окремі завдання та ідеї проектів 

можуть бути додані, або змінені в наступні роки під час процедур моніторингу та 

актуалізації Стратегії. 

 

 

 

 

 

 

Великохутірський сільський голова                                    Ніна ШИНКАРЕНКО 
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