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04.01.2017 року на І сесії 8 
скликання було прийнято 
рішення «Про утворення  
Воскресенської селищної ради».

До складу громади увійшли 
населені пункти: 
смт Воскресенське, села 
Пересадівка, Калинівка та 
селище Горохівка з 
адміністративним центром у 
смт Воскресенське Вітовського 
району Миколаївської області.

Загальні відомості:



49,44%50,56%

Чисельність населення

Чоловіків Жінок

Воскресенська об’єднана територіальна громада

Населення – 12 350 
чоловіків – 6 106 чол. 
жінок –  6 244 чол.

Площа – 19 240 га

Відстань до м. Миколаїв 15 км



Воскресенська об’єднана територіальна громада

Зроблено за 2 роки
• Вуличне освітлення по населеним пунктам громади 

встановлено на 80%,
• Розроблено та затверджено генеральні плани всіх 

населених пунктів,
• Проводились ремонти будинків культури, дитячих 

садочків, шкіл, амбулаторій,
• Відкрито спортивний майданчик зі штучним 

покриттям.



Схема стратегії розвитку

Прогнози, сценарії, 
Бачення
SWOT - аналіз
Стратегічний вибір
Плани дій (цілі, 
завдання)
Проекти та заходи

Аналіз

Дослідження та 
аналіз середовища
Соціологічні 
дослідження

Громадське 
обговорення
Ухвалення радою ОТГ
Розробка цільових і 
галузевих програм
Структура управління
Моніторинг та оцінка
Перегляд та 
коригування

Планування Впровадження



- Сформовано Робочу групу з розробки Стратегії, до якої увійшло 
17 представників від влади, депутатського корпусу, бізнесу та 
громадськості. 
- Робочою групою зі стратегічного планування було проведено 
ряд досліджень стану розвитку громади.
- Відбулося 4 засідання робочої групи, а також засідання робочих 
підгруп за стратегічними напрямками. 
- На основі отриманих даних, був проведений SWOT-аналіз і 
визначено стратегічне Бачення Воскресенської об’єднаної 
територіальної громади.

Процес стратегічного планування



Місія та бачення громади

Воскресенська громада – це громада високої культури та 
толерантності, в якій комфортно та безпечно жити й 
працювати її мешканцям; екологічно чистий, по-європейському 
привабливий субрегіон Миколаївської області з 
інфраструктурою, місцями відпочинку та спорту для всіх 
жителів та жительок громади відповідно до їх потреб та її 
гостей.
Мальовничий край з багатою природою та традиціями дає 
можливість розвивати самодостатню і заможну громаду, 
раціонально використовувати наявні ресурси, будувати 
ефективні взаємовідносини з бізнес-партнерами.



Місія та бачення громади

Воскресенська громада – центр 
активного відпочинку з добре 
організованим екотуризмом, громада, де 
згуртовані мешканці мають всі умови 
для змістовного відпочинку та 
достойного життя.

Воскресенська громада – центр 
активного відпочинку з добре 
організованим екотуризмом, громада, де 
згуртовані мешканці мають всі умови 
для змістовного відпочинку та 
достойного життя.



Проведено SWOT – аналіз, проаналізовано сильні 

та слабкі сторони, можливості та загрози, 

переваги та виклики.

Встановлено ризики та загрози, визначено цілі 

та пріоритети розвитку Воскресенської громади.

Загалом обрано 3 основні стратегічні цілі 

розвитку громади на 2019-2021 роки

 



Стратегія розвитку Воскресенської ОТГ на 2019-2021

Інвестиції Туризм

Здоров’я Соціальна 
допомога

Освіта Дозвілл
я

Навколишне
 Середовище ЖКГ

Управлінн
я Свідомість

Стратегічна 
ціль І

Стратегічна 
ціль ІІІ

Стратегічна 
ціль ІІ



І
Стратегічна 

ціль 

Економічний 
розвиток 

громади, як 
аграрно-

промислового та 
туристичного 

центру



1.1.1. 
Популяризація інвестиційних можливостей громади 

1.1.1. 
Популяризація інвестиційних можливостей громади 

1.1.2. 
Підвищення економічної спроможності малого 

підприємництва

1.1.2. 
Підвищення економічної спроможності малого 

підприємництва

1.1.3. 
Детінізація робочої сили 

1.1.3. 
Детінізація робочої сили 

1.1.4. 
Виділення та оснащення інвестиційно привабливих 

земельних ділянок та об’єктів   

1.1.4. 
Виділення та оснащення інвестиційно привабливих 

земельних ділянок та об’єктів   

Економічний розвиток громади, як аграрно-
промислового та туристичного центру

Ціль 1.1.       
Покращення інвестиційної привабливості громади та створення 

умов для залучення інвестицій

Ціль 1.1.       
Покращення інвестиційної привабливості громади та створення 

умов для залучення інвестицій



1.2.1. Створення нових туристичних продуктів 1.2.1. Створення нових туристичних продуктів 

Економічний розвиток громади, як аграрно-
промислового та туристичного центру

Ціль 1.2.       
Розвиток туризму

Ціль 1.2.       
Розвиток туризму

Створення та 
облаштування 
паркових зон, 

місць 
відпочинку

Розробка 
туристичних 
маршрутів

Створення 
умов для 

розвитку баз 
«зеленого 
туризму»



ІІ
Стратегічна 

ціль 

Створення 
комфортних та 
безпечних умов 

життя на 
території 

громади



2.1.1. Впровадження ефективної системи поводження з 
твердими побутовими відходами

2.1.1. Впровадження ефективної системи поводження з 
твердими побутовими відходами

2.1.2. Підвищення екологічної культури та рівня 
екологічної свідомості мешканців та мешканок 

громади

2.1.2. Підвищення екологічної культури та рівня 
екологічної свідомості мешканців та мешканок 

громади

2.1.3. Поліпшення управління енергетичними 
ресурсами та розвиток альтернативної енергетики

2.1.3. Поліпшення управління енергетичними 
ресурсами та розвиток альтернативної енергетики

Створення комфортних та безпечних умов 
життя на території громади

Ціль 2.1. 
Збереження навколишнього природнього середовища

Ціль 2.1. 
Збереження навколишнього природнього середовища



2.2.1. Реконструкція, капітальний ремонт для 
забезпечення надійності системи водопостачання 
2.2.1. Реконструкція, капітальний ремонт для 

забезпечення надійності системи водопостачання 

2.2.2.  Розвиток комунальної інфраструктури громади2.2.2.  Розвиток комунальної інфраструктури громади

Створення комфортних та безпечних умов 
життя на території громади

Ціль 2.2. 
Розвиток інженерної інфраструктури для надання якісних 

житлово-комунальних послуг

Ціль 2.2. 
Розвиток інженерної інфраструктури для надання якісних 

житлово-комунальних послуг



2.3.1. Забезпечення якості та комфортних умов ведення 
навчально - виховного процесу

2.3.1. Забезпечення якості та комфортних умов ведення 
навчально - виховного процесу

2.3.2. Модернізація закладів освіти та дошкільних 
установ, в т.ч. інноваційне обладнання 

2.3.2. Модернізація закладів освіти та дошкільних 
установ, в т.ч. інноваційне обладнання 

Створення комфортних та безпечних умов 
життя на території громади

Ціль 2.3. 
Формування доступної та якісної системи освіти

Ціль 2.3. 
Формування доступної та якісної системи освіти



2.4.1. 
Покращення роботи закладів культури, спорту та 

бібліотек для організації змістовного дозвілля

2.4.1. 
Покращення роботи закладів культури, спорту та 

бібліотек для організації змістовного дозвілля

2.4.2. 
Запровадження принципів здорового способу життя 

серед різних соціальних груп громади

2.4.2. 
Запровадження принципів здорового способу життя 

серед різних соціальних груп громади

Створення комфортних та безпечних умов 
життя на території громади

Ціль 2.4. 
Формування змістовного дозвілля відповідно до потреб 

мешканців та мешканок громади 

Ціль 2.4. 
Формування змістовного дозвілля відповідно до потреб 

мешканців та мешканок громади 

2.4.3. 
Запровадження неформальної освіти для дорослих

2.4.3. 
Запровадження неформальної освіти для дорослих

2.4.4. 
Підвищення рівня безпеки на території громади

2.4.4. 
Підвищення рівня безпеки на території громади



2.5.1. Забезпечення доступної 
та якісної первинної та 
невідкладної медичної 
допомоги мешканцям 

територіальної громади

2.5.1. Забезпечення доступної 
та якісної первинної та 
невідкладної медичної 
допомоги мешканцям 

територіальної громади

2.6.1. Підтримка 
найуразливіших верств 

населення

2.6.1. Підтримка 
найуразливіших верств 

населення

Створення комфортних та безпечних умов 
життя на території громади

Ціль 2.5. 
Забезпечення належного рівня 
охорони здоров’я мешканців 

громади

Ціль 2.5. 
Забезпечення належного рівня 
охорони здоров’я мешканців 

громади

Ціль 2.6. 
Формування  якісної соціальної 
допомоги на території громади 

відповідно до потреб мешканців 
та мешканок громади

Ціль 2.6. 
Формування  якісної соціальної 
допомоги на території громади 

відповідно до потреб мешканців 
та мешканок громади



ІІІ
Стратегічна 

ціль 

Створення та 
розвиток 

сучасної системи 
управління 
об'єднаної 

громади



3.1.1. Забезпечення застосування  громадського 
моніторингу як інструменту контролю діяльності 

місцевої влади

3.1.1. Забезпечення застосування  громадського 
моніторингу як інструменту контролю діяльності 

місцевої влади

3.1.2. Залучення грантових програм, донорських 
коштів, фінансових ліній, спрямованих на розвиток 

громади

3.1.2. Залучення грантових програм, донорських 
коштів, фінансових ліній, спрямованих на розвиток 

громади

Створення та розвиток сучасної системи 
управління об'єднаної  громади

Ціль 3.1. 
Формування ефективної системи управління громадою, в 

т.ч. публічними фінансами

Ціль 3.1. 
Формування ефективної системи управління громадою, в 

т.ч. публічними фінансами



3.2.1. Стимулювання розвитку громадянського 
суспільства

3.2.1. Стимулювання розвитку громадянського 
суспільства

Створення та розвиток сучасної системи 
управління об'єднаної  громади

Ціль 3.2.
 Підвищення рівня громадянської  свідомості

Ціль 3.2.
 Підвищення рівня громадянської  свідомості

Підтримка 
проектів, які 

здійснюються 
громадськими та 

молодіжними 
організаціями

Започаткування  
та впровадження 

конкурсу 
"Громадський 

бюджет"

Створення 
Молодіжної ради

Створення 
Молодіжної ради



•  Стратегію розвитку розроблено на період 2019-2021 роки. 
• До плану реалізації увійшло 78 проєктів на загальну вартість 
______ млн. грн. 
• За стратегічним напрямком 1 «Економічний розвиток 
громади, як аграрно-промислового та туристичного центру» 
планується реалізувати 15 проєктів на загальну вартість ______ 
млн. грн. 
• За стратегічним напрямком 2 «Створення комфортних та 
безпечних умов життя на території громади» планується 
реалізувати 54 проєкта на загальну вартість ____ млн. грн. 
• За стратегічним напрямком 3 «Створення та розвиток 
сучасної системи управління об'єднаної громади» планується 
реалізувати 9 проектів на загальну вартість ____ млн. грн. 

Загальні відомості



1

2

3

4

Фінансування реалізації 
Стратегії розвитку Воскресенської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2021 роки

Бюджет Воскресенської селищної радиБюджет Воскресенської селищної ради

Обласний бюджет,  Державний бюджетОбласний бюджет,  Державний бюджет

Інвестиційні та кредитні коштиІнвестиційні та кредитні кошти

Міжнародна технічна допомога, гранти 
міжнародних донорських організацій
Міжнародна технічна допомога, гранти 
міжнародних донорських організацій



Основні проекти в рамках стратегії

Підтримка 
проектів, які 

здійснюються 
громадськими та 

молодіжними 
організаціями

Створення 
інвестиційного 

паспорту

Встановлення 
відео нагляду

Розвиток 
туризму

Нова 
українська 

школа

Створення 
молодіжної 

ради

Створення 
кооперативів



Дякуємо за увагу!


