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ВСТУП 

Стратегія розвитку сільської громади є документом, який розробляється  за 

ініціативою місцевої влади, громадських організацій або лідерів громади з 

метою створення умов для довгострокових прогресивних зрушень у 

життєзабезпечення сільського населення та підвищення ефективності 

використання соціальних інвестицій. 

Стратегія спирається на використання локальних ресурсів, у першу чергу 

комунального майна та місцевих бюджетів, але при цьому не виключається 

залучення коштів державного бюджету, місцевих спонсорів, зарубіжних 

фондів, а також особистих коштів громадян. 

Методика передбачає залучення до розробки Стратегії місцевих органів 

представницької та державної влади, сільської громадськості, представників 

бізнесу та науковців для консолідації зусиль щодо використання практичного 

досвіду, наукових знань, матеріально-технічних ресурсів і правових 

можливостей в цілях розвитку сільської громади. 

Методика ґрунтується на методологічних основах стратегічного 

планування, які включають сукупність принципів, методів і алгоритмів 

розроблення стратегії, а також змістовних характеристик основних понять 

стратегічного планування 

Методика віддзеркалює головну ідею самоврядування щодо поєднання 

правової можливості та економічної і соціальної спроможності громад 

вирішувати питання місцевого значення. Це обумовлює необхідність 

розроблення Стратегії розвиту сільської громади за двома напрямами, перший з 

яких передбачає розв’язання ключових проблем життєзабезпечення, а другий – 

виховання та навчання членів громади. 

Методика відштовхується від наявності спільної заінтересованості у 

представників місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади, 

громади і бізнесу щодо поліпшення умов життя сільського населення і їх 

готовності вкладати кошти місцевих бюджетів і залучати ресурси донорських 

організацій у місцевий розвиток. 
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА  

РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ 

Стратегія ґрунтується на дотриманні норм Конституції України; 

Земельного, Водного, Лісового, Бюджетного та Податкового кодексів України; 

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Генеральну 

схему планування території України», «Про об’єднання громадян»;  Постанови 

Верховної Ради України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів»; 

інших законодавчих актів, указів Президента України, Постанов Верховної 

Ради України і Кабінету Міністрів України; нормативних актів органів 

державної влади і місцевого самоврядування. 

 

2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ  

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ 

2.1. Визначення термінів 

Для цілей даної Методики нижченаведені терміни вживаються в такому 

значенні: 

місцевий проект – сукупність запланованих дій і розрахунків з 

використання коштів місцевого бюджету і фінансових ресурсів, залучених із 

інших джерел, спрямованих на поліпшення соціальної інфраструктури місцевої 

громади або розвиток людського капіталу; 

партнерство – не змагальна взаємодія між суб’єктами різних суспільних 

груп, об’єднаних спільною метою, на засадах взаємодопомоги, 

взаємопідтримки і взаємодоповнення, часто із об’єднанням певних ресурсів;  

розвиток сільської громади – надання вищої якості життя сільським 

жителям, об’єднаним у громаду, прогресивні зміни, що забезпечують вищий 

рівень самоорганізації членів громади; 

сільська громада – жителі окремого селища, села або їх об’єднань, 

інтереси яких представлені в органах місцевого самоврядування – селищній і 

сільській раді; 

стратегічне планування – процес опрацювання цілей, способів їх 

досягнення, визначення змісту завдань і термінів їх виконання, а також 

необхідного ресурсного забезпечення та викладення їх у відповідному 

документі; 

стратегічний план – документ, у якому відображено цілі стратегічного 

розвитку об’єкта планування, способи їх досягнення; вміщено перелік 

необхідних для виконання завдань і їх  ресурсне забезпечення; визначено і 
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розподілено відповідальність за виконання плану; встановлено критерії 

виконання плану; 

стратегія – загальна концепція проведення необхідних змін, що 

ґрунтується на баченні майбутнього, аналізі положення об’єкта управління та 

врахування можливостей зовнішнього середовища. 

 

2.2. Принципи стратегічного планування: 

довгостроковості – передбачає постановку цілей, досягнення яких, 

обумовлене складністю проблеми, не може бути забезпечено в короткі терміни; 

комплексність – означає одночасне вживання різноманітних за 

характером дії заходів, що підвищує результативність реалізації стратегії; 

партисипативність – свідчить про обов’язковість залучення до процесу 

розробки та реалізації стратегії не лише представників влади, а й місцевих 

жителів; 

прозорості – вказує на необхідність застосування відкритих процедур 

щодо розроблення стратегії, зокрема проведення опитувань, громадських 

слухань, загальних зборів громадян тощо; 

публічності – означає спрямованість стратегії на розв’язання суспільних 

проблем, впорядкування суспільних процесів, перетворення суспільної 

життєдіяльності; 

системності – враховує необхідність збереження взаємозв’язків між 

окремими складовими громадського життя, тобто означає, що поліпшення 

однієї його складової має здійснюватися без погіршення інших.  

 

2.3. Методи стратегічного планування –  

це способи виконання окремих дій, спрямованих на розроблення стратегічного 

плану формалізованому у вигляді відповідного документу. При розробленні 

стратегії може бути використана сукупність соціологічних, аналітичних, 

економіко-статистичних та інших методів. 

Соціологічні методи: опитування, спостереження громадські слухання, 

експертні заключення. 

Аналітичні методи: «дерево цілей», SWOT – аналіз, порівняльний аналіз, 

кореляційний аналіз. 

Економіко-статистичні: індексний, групування, екстраполяції, оптимізації, 

множинної кореляції. 
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2.4. Загальний алгоритм розробки Стратегії включає такі етапи: 

• підготовчий; 

• збору інформації, опрацювання бачення майбутнього громади та місії 

суб’єкта управління її розвитком; 

• аналітичний; 

• обґрунтування проблем; 

• постановки цілей; 

• формування завдань; 

• визначення показників для контролю; 

• розроблення плану – графіка виконання робіт; 

• презентації проекту, стратегії та затвердження стратегії. 

 

3. ОПИС ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ  

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ 

3.1. Підготовчий етап 

Підготовчий етап починається з оприлюднення і обговорення 

обґрунтованої пропозиції щодо розроблення Стратегії, яка може бути висунута 

як представниками влади, так і представниками громадськості. Обговорення 

пропозиції здійснюється на робочих нарадах, засідання громадських рад 

семінарах для спеціалістів органів публічної влади. Результатом таких 

обговорень є узгоджена позиція стосовно кількісного та персонального складу 

робочої групи з опрацювання стратегії, термінів її розроблення та основних 

завдань, що мають бути виконані в результаті реалізації стратегії. Формування 

робочої групи і призначення її керівника здійснюється на підставі доручення 

ініціатора розробки стратегії (губернатора, його заступників, голови районної 

державної адміністрації, голів обласної, районної, міської, селищної та 

сільської рад тощо). Склад робочої групи та її керівник затверджуються 

відповідним наказом або рішенням сесії відповідної ради. До складу робочої 

групи можуть бути включені провідні фахівці обласної державної адміністрації, 

голови районної державної адміністрації і районної ради, їх заступники, голова 

відповідної сільської або селищної ради, представники підприємств, науковці, 

сільські активісти. 

На першому засідання робочої групи презентується підхід до розробки 

стратегії розподіляються обов’язки, ухвалюється план – графік виконання робіт 

з написання стратегії, встановлюється черговість засідань робочої групи або 
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визначається дата чергового засідання, даються доручення щодо збору 

інформації та аналізу поточного стану сільської громади. 

 

3.2. Збір інформації, формування  бачення майбутнього та місії 

Збір інформації необхідно проводити за двома напрямами: а) отримання 

та систематизація вторинної інформації (законодавчі акти чинні методики, 

зразки чинних стратегій, статистичні дані стосовно основних характеристик 

сільської громади паспорти районів тощо); б) отримання первинної інформації, 

яка відображає думки місцевих жителів, керівників місцевих органів влади, 

незалежних експертів, а також характеризує основні проблеми сільського 

розвитку. 

Для отримання первинної інформації проводяться масові та/або експертні 

опитування, громадські слухання спостереження Проведення опитування 

можна замовити спеціалізованим установам, зокрема у Полтавській області такі 

послуги надає незалежна дослідницька компанія Sigma, або здійснити його 

самостійно. Зразок анкети для опитування додається (додаток А). 

Для забезпечення репрезентативності результатів опитування необхідно 

дотримуватися таких вимог: 

• структура виборки респондентів має відбивати існуючу структуру 

населення; 

• обсяг виборки має складати не менше 10 % загальної чисельності 

населення; 

• виборка має бути сформована за одним із існуючих методів (квотним, 

простим випадковим або сфокусованим); 

• питання в анкеті мають бути сформульовані просто, коректно, 

зрозумілою мовою і не припускати багатозначних відповідей; 

• інтерв’юер не повинен наштовхувати респондента на потрібну 

відповідь; 

• при обробітку анкет не має бути допущено коригування та підтасовка 

відповідей; 

• аналіз систематизованих результатів обробітку анкет має бути 

гранично об’єктивним. 

На додаток до масового соціологічного опитування може бути проведено 

експертне опитування, яке репрезентує думку провідних фахівців різних сфер 

соціально-економічної діяльності, учених, громадських лідерів, керівників 

місцевих органів влади. 
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Опитування повинно дати відповідь на два ключові питання: яким є 

ступінь довіри населення до влади і ступінь його консолідації? Які проблеми 

місцевого життя є найважливішими для громади? 

Громадські слухання і збори громади доцільно проводити після 

попереднього опрацювання зібраної інформації. Обговорення результатів 

опитування діє можливість сформулювати бачення майбутнього громади та 

місії органу місцевого самоврядування. 

 

 

 

 

 

 

Приклад формулювання бачення майбутнього: 

 

 

 

 

 

 

 

Основне завдання місії (генеральної мети) – пояснити загальне розуміння 

всеохоплюючої мети представницького органу влади сільської громади та 

проблем, для розв’язання яких він функціонує. 

 

 

 

 

 

Бачення майбутнього сільської громади окреслює відчуття жителів 

щодо бажаного стану свого життя і того соціального простору, в 

якому воно протікає. Бачення майбутнього є орієнтиром для 

діяльності органу місцевого самоврядування і базою для визначення 

його місії. Бачення майбутнього формулюється робочою групою, 

але виключно на основі узагальнення думок жителів. 

Члени сільської громади мають бути здатні жити своїм 

життям і здійснювати свої мрії без обмежень щодо здоров’я, 

економічних і соціальних, політичних і релігійних упереджень на 

основі функціонування сучасної господарської системи із 

збереженням національних традицій, самобутньої культури, 

дотриманням екологічних вимог. Громадські взаємини мають 

сприяти вихованню у молодшого покоління любові до рідного 

краю поваги до членів громади, високих моральних принципів, 

працелюбності і прагнення до самовдосконалення. 

Належний виклад місії дозволяє: 

 сформувати загальну (основоположну) мету існування органу 

місцевого самоврядування, визначену правовими нормами; 

 окреслити основні проблеми, для розв’язання яких призначено 

орган місцевого самоврядування; 

 визначити коло осіб, інтереси яких захищає орган місцевого 

самоврядування. 
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Приклад викладу місії: 

 

 

 

 

 

 

3.3. Аналітичний етап  

У процесі розробки стратегії розвитку сільської громади необхідно 

врахувати сильні та слабкі сторони її життєдіяльності, а також можливості та 

загрози, що існують поза межами громади Аналітичний метод, що дозволяє це 

зробити, називається SWOT – аналіз. Абревіатура у назві методу походить від 

англійських слів: Strengths (сильні сторони);  Weaknesses (слабкі сторони);    

Opportunities  (можливості);  Threats (загрози). Результати SWOT – аналізу 

лежать в основі визначення стратегічних проблем. 

Перед проведенням SWOT – аналізу необхідно дати стислу 

характеристику стану сільської громади (якщо є паспорт сільської громади, то 

така характеристика вміщена в ньому) за такими основним параметрами: 

• час виникнення поселень, етапи розвитку сільської громади, які 

знайшли відображення у зміні адміністративного статусу, територіальних меж 

підпорядкування, інфраструктури, назви тощо; 

• чисельність і структура населення за переписами; 

• орган місцевої влади, його розташування і адреса; 

• оточення сільської громади – перелік населених пунктів, що межують з 

нею, відстань до них і транспортне сполучення; 

• особливості соціально-економічного розвитку, основні види 

господарської діяльності; об’єкти соціальної і виробничої інфраструктур; 

• господарська оцінка природних ресурсів і їх використання, наявність 

природних факторів ризику: підтоплення, зсуви, повені, лісові пожежі, 

зпустелення тощо). 

Проведення внутрішньої оцінки (функціональне обстеження) має на меті 

виявити переваги сільської громади і місцевої ради та недоліки в їх 

функціонування; зовнішнє обстеження, спрямоване на виявлення ключових 

сил, що сприятимуть або загрожуватимуть розвитку громади. 

Місія сільської (селищної) ради – підтримувати та поліпшувати 

якість життя членів громади шляхом належного надання 

соціальних послуг, створення умов для безпечного проживання, 

трудової зайнятості та відпочинку з чуйністю, повагою та 

відповідальністю, що сприятиме кращій реалізації потенціалу 

кожної сім’ї.  
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Для зручності SWOT – аналіз виконують у таблиці (табл. 1). 

Таблиця 1 

SWOT – аналіз сільської громади 

Внутрішнє середовище Зовнішнє середовище 

Сильні сторони: 

1. 

2. 

…. 

Можливості: 

1. 

2. 

… 

Слабкі сторони: 

1. 

2. 

… 

Загрози: 

1. 

2. 

… 

 

Для прикладу наведено фрагмент такого аналізу (табл. 2). 

Таблиця 2 

Приклад проведення SWOT – аналізу сільської громади 

Внутрішнє середовище Зовнішнє середовище 

Сильні сторони: 

• економічно вигідне розташування; 

• близькість до обласного центру; 

• високий рівень освіти жителів; 

• наявність пам’яток історичної 

спадщини; 

 …….. 

Можливості: 

• поява недержавних проектів 

розвитку села;  

• підтримка обласної адміністрації; 

• тенденції до диверсифікації 

аграрного виробництва; 

• ухвалення національного проекту 

«Рідне село»; 

…….. 

Слабкі сторони: 

• високий рівень безробіття; 

• аграрна спрямованість 

виробництва; 

• низька кваліфікація працівників 

місцевої ради; 

• прискорення міграції; 

…… 

Загрози: 

• політична нестабільність; 

• економічна криза; 

• інфляція; 

• згортання інвестиційних проектів; 

• погіршення демографічної ситуації; 

……. 

  

Для більш точного виявлення впливу чинників внутрішнього та 

зовнішнього середовища на розвиток сільської громади необхідно здійснити їх 

кількісне оцінювання (табл. 3). Воно може бути здійснено за 5, 10 або 100 – 

бальною шкалою простим чи інтегральним способом. 

Слід пам’ятати, що експертне оцінювання у будь-якому разі буде 

суб’єктивним і тому є не точним кількісним описом стану сільської громади, а 

досить умовним виявленням найбільших небезпек та перспектив у її розвитку. 
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Таблиця 3 

Оцінка впливу чинників внутрішнього та зовнішнього середовища на 

розвиток сільської громади 

Позитивні чинники Негативні чинники 

Перелік чинників Оцінка Перелік чинників Оцінка  

Сильні сторони  

1. 

 Слабкі сторони  

1. 

 

2.  2.  

….  …  

Можливості  

1. 

 Ризики  

1. 

 

2.  2.  

….  …  

Разом + Разом – 

Баланс    

 

Проведена оцінка дає уявлення про те, на які можливості має спиратися 

громада у своєму розвитку що дозволяє сформулювати стратегічні цілі, та які 

основні перешкоди необхідно подолами, що дозволяє визначити стратегічні 

проблеми. 

 

3.4. Обґрунтування проблем 

Відомо, що добре визначена проблема – це наполовину розв’язана 

проблема. 

Джерелами виникнення проблем є: 

І. Непередбачувані зміни та події або події непереборної сили; 

ІІ. Сплановані сили; 

ІІІ. Поява нових ідей. 

Проблеми І групи найчастіше виникають у зовнішньому середовищі. 

Непередбачувані зміни по відношенню до сільської громади – це: збільшення 

інфляції, вибори, загострення протистояння між владою та опозицією поширення 

нелегального працевлаштування тощо. Непередбачувані події – природні та 

техногенні катастрофи, соціальні заворушення, прояви злочинності та інше. 

Події непереборної сили – скорочення народжуваності, старіння 

населення, зневоднення території, зміна клімату і т.п. 

Проблеми І групи вимагають прийняття рішень стосовно подій, що вже 

відбулися, тобто вони спрямовані на подолання негативних наслідків, що 

виникли через неочікувані зміни. Оскільки події вже відбулися більшість 

рішень стосується минулого. 
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ІІ група проблем виникає через заплановані зміни, як-то: розпаювання 

земель, розмежування майна державної і комунальної власності, подовження 

пенсійного віку, збільшення акцизу на спиртні напої, збільшення матеріальної 

допомоги на народження дитини тощо і вимагає прийняття рішень, що 

спрямовані у майбутнє. 

Характер прийняття таких рішень є конфліктним, оскільки їх реалізація 

обтяжується появою неочікуваних ефектів (нестача коштів на оформлення 

земельних документів, поширення самогоноваріння, збільшення 

народжуваності у неблагополучних сім’ях). 

Схожими до проблем ІІ групи є проблеми, пов’язані з появою нових ідей. 

Стратегічні проблеми – це проблеми, розв’язання яких потребує 

значного часу і вимагає якісних перетворень у життєзабезпечення та 

саморозвитку сільської громади. 

 

 

 

 

 

3.5. Постановка цілей 

Стратегічна проблема як невідповідність існуючої ситуації (стану речей, 

параметрів, процесу тощо) бажаній (змодельованій, ідеальній) має бути 

перетворена в проблему, що потребує розв’язання або стратегічну ціль. 

Іншими словами, стратегічна ціль – це бажаний кінцевий результат, який 

досягається протягом досить тривалого періоду. 

Постановка цілей може бути пов’язана із виникненням питань щодо 

способів їх досягнення, що потребує додаткових досліджень. Таким чином, 

стратегічна проблема має бути перетворена у проблему, що потребує 

розв’язання, а та, у свою чергу, у проблему, що потребує дослідження (рис.  1). 

 

Стратегічна проблема – 
ступінь зношення мережі водопостачання 

перевищує технічні вимоги щодо її експлуатації 

   

Проблема, що потребує 

розв’язання (стратегічна 

мета) 

– 

привести стан мережі водопостачання у 

відповідність з експлуатаційними вимогами 

   

Проблема, що потребує 

дослідження 
– 

чи варто проводити модернізацію мережі 

водопостачання? 

   

Рис. 1. Формулювання проблеми, що потребує дослідження 

Наприклад, ступінь зношення мережі водопостачання 

перевищує технічні вимоги щодо її експлуатації. 
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Проблема, що потребує дослідження, обумовлює постановку ряду питань, 

які згодом визначатимуть сукупність під цілей загальної стратегічної цілі і які 

можна проранжувати за пріоритетністю або черговістю досягнення. 

Приклад: 

Стратегічна проблема, що 

потребує дослідження 
Питання 

Чи варто проводити 

модернізацію мережі 

водопостачання? 

1. Який ступінь зношення мережі? 

2. На якій протяжності мають бути замінені 

комунікації водопостачання? 

3. Які існують способи модернізації? 

4. Які компанії надають відповідні послуги в 

регіоні? країні? 

5. Скільки коштує така робота? 

6. Скільки коштує проект? 

7. Чи є можливість отримати послугу «під ключ»? 

8. Чи є альтернативи існуючому способу 

водопостачання? 

   ………….. 

 

Метод постановки цілей із виділення загальної стратегічної мети і 

формулюванням під цілей називається «дерево цілей». Застосування даного 

методу в стратегічному планування дозволяє упорядкувати цілі, визначити їх 

пріоритетність, черговість, способи і терміни досягнення. 

Зокрема, для вищенаведеного прикладу побудова дерева цілей може бути 

такою (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Побудова «дерева цілей» для розв’язання стратегічної проблеми 

Стратегічна ціль 1.  

Привести стан мережі водопостачання у відповідність з експлуатаційними вимогами 

Підцілі 

1 порядку 
Діагностувати 

стан мережі 
Отримати інформацію 

про способи модернізації 
Отримати інформацію про 

альтернативні можливості 

Підцілі 

2 порядку 

Визначити 

виконавців 
Виявити компанії - 

постачальники 
Виявити можливість 

заміни існуючої системи 

іншим способом 

водопостачання Встановити 

терміни 
Виявити можливість 

отримання послуги  

«під ключ» Порівняти техніко-

експлуатаційні й 

економічні характеристики 

Забезпечити 

ресурсами Порівняти вартість 

проектів 

Вирішити питання про 

доцільність модернізації за 

допомогою фахівців 

Виявити можливі 

джерела фінансування 
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ВАЖЛИВО! 

 

 

 

 

 

 

Уникнення основних недоліків формулювання стратегічних цілей 

сприятиме поліпшенню якості розробки та реалізації стратегій розвитку 

сільських громад. 

Основними недоліками постановки стратегічних цілей є: 

• постановка цілі у формі формулювання стратегічного напряму – 

«підтримка малого бізнесу в сільській місцевості»; 

• постановка цілі у надто загальній формі – «підвищити рівень життя 

сільського населення»; 

• постановка цілі у вигляді завдання із врахування кількісних параметрів 

– «збільшити протягом 2014-2016 рр. кількість несільськогосподарських 

робочих місць на десять одиниць»; 

• постановка цілі, що не має відношення до проблем розвитку сільської 

громади – «підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва». 

Критерії для постановки цілей: 

• цілі мають відповідати задекларованій місії і сприяти реалізації 

бачення майбутнього сільської громади; 

• цілі повинні сприяти розв’язанню конкретної стратегічної проблеми; 

• цілі доцільно встановлювати на тривалий період; 

• цілі мають формулюватися у межах законодавчих або делегованих 

повноважень представницького органу влади сільської громади; 

• цілі мають бути реалістичними. 

На підставі проведеного аналізу може бути сформована карта 

стратегічних проблем і стратегічних цілей сільської громади (додаток Б). 

У карті можуть бути уточнені причини виникнення проблем, період їх 

існування, їх локалізація (якої частини території сільської громади вони 

стосуються; інтереси яких груп населення зачіпають), ризики для сільської 

громади у разі нерозв’язання проблем. 

Разом із формулюванням стратегічних цілей у карту можуть бути внесені 

пропозиції щодо налагодження соціального партнерства із бізнес-структурами, 

недержавними фондами, іншими можливими донорами. 

Слід застерегти, що формулювання стратегічної проблеми має 

свідчити про існування невідповідності між існуючим і бажаним 

станом окремих процесів, явищ і елементів у розвитку сільської 

громади, а формулювання стратегічної цілі – вказувати на 

процес, який має бути здійснено для поліпшення їх стану. 
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Після виконання робіт даного етапу доцільно провести чергове засідання 

робочої групи, на якому презентуються результати опитування, SWOT – аналіз, 

пропонується для обговорення карта стратегічних проблем і стратегічних цілей. 

Результатом такого обговорення має стати погодження пріоритетних цілей 

розвитку сільської громади, на основі яких розробляються завдання для 

подальшої реалізації обмеженої кількості конкретних проектів. 

 

3.6. Формулювання завдань 

Завдання – це конкретні й кількісно вимірювані заплановані дії для 

досягнення стратегічних цілей. Метод конкретизації стратегічної мети у чітко 

окреслених завданнях називається метод декомпозиції. 

Завдання, сформульовані належним чином, повинні відповідати 

критеріям SMART, тобто вони повинні бути: 

• Specific (конкретними), тобто вказувати на конкретну дію (замінити 

побудувати, відремонтувати тощо); 

• Measurable (вимірюваними), такими, що вміщують кількісні параметри; 

• Aggressive (амбіційними), такими, що вимагають для виконання 

напруження сил і ресурсів, але при цьому є досягненими, оскільки опираються 

на реальну ресурсну базу; 

• Results – oriented (орієнованими на результат), такими, що дозволяють 

побачити позитивні наслідки його виконання; 

• Time – bound (обмеженими у часі), тобто встановленими для виконання 

за певний період. 

 

 

 

 

 

Завдання можуть бути згруповані за змістом, напрямами або термінами 

виконання і покладені в основу розроблення конкретних проектів. 

 

3.7. Визначення показників для контролю за реалізацією Стратегії  

Контроль за реалізацією Стратегії здійснюється за допомогою системи 

оцінних показників, серед яких можна виділити такі їх групи: вхідні показники; 

вихідні показники; наслідки; показники ефективності; показники якості. 

Приклад формулювання завдання: 

протягом другого кварталу поточного року здійснити обстеження 

мережі водопостачання у с. Іванівка та встановити ступінь її 

зношення. 
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Вхідні показники вказують на обсяг ресурсів, необхідних для ведення 

конкретної діяльності, виконання проекту утримання організації тощо. 

Вони охоплюють людські та матеріальні ресурси (обладнання, предмети 

праці витратні матеріали тощо), а також їх вартість. Для чіткого виконання 

поставлених завдань важливо знати не лише загальну вартість проекту, а й 

номенклатуру необхідних ресурсів із зазначенням їх якісних характеристик. 

Вхідні показники дають уявлення про масштаби діяльності установи, її 

потенціал, який обумовлює і масштабність стратегії, тому вони можуть бути 

корисними з точки зору оцінки внутрішніх можливостей громади і проведення 

порівняльного аналізу. 

У здійсненні контролю за виконанням Стратегії використовують як за 

базові індикатори для виявлення обсягу освоєних ресурсів. 

Вихідні показники (показники результативності) вказують на обсяг 

виконаних робіт, наданих послуг як у натуральному, так і в грошову виразі. У 

діяльності органів місцевої і державної влади інколи вартість наданих послуг 

співпадає із вартістю освоєних коштів, які мали цільове спрямування. Також 

досить важко буває оцінити обсяг виконаних робіт у натуральному виразі, якщо 

йдеться лише про послуги нематеріального характеру. Вихідні показники 

(результативності) досить часто використовуються в контролі за ходом 

діяльності, але варто пам’ятати, що вони не дають можливості встановити, чи 

досягнута намічена ціль або ступінь виконання поставленого завдання. 

Наслідки – показники, що використовуються для виявлення відповідності 

діяльності із реалізації Стратегії запланованим завданням. 

Наслідки компенсують недоліки вхідних показників і охоплюють систему 

порівняльних показників: відсоток виконання плану; темпи росту і приросту; 

індекси; відношення до середніх, базових найвищих або найнижчих показників 

тощо. 

Якщо вихідні показники свідчать лише про обсяг виконаних робіт, то 

наслідки підказують наскільки цей обсяг відповідає запланованому або як 

отримані результати виглядають у порівнянні з подібними в інших регіонах, 

тобто вони свідчать про успішність (чи неуспішність) реалізації Стратегії. Саме 

тому вони є найбільш цікавими для суб’єктів контролю, відповідальних за 

реалізацію стратегії, вищого керівництва і населення (споживачів послуг). 

Показники ефективності розраховуються як відношення вихідних 

показників до вхідних або навпаки, тобто вони можуть свідчити про обсяг 

отримання результату на однини цю вхідного ресурсу або понесені витрати на 

одиницю отриманої продукції. Найчастіше розраховуються у вартісному вимірі 

і свідчать про те, якою ціною отриманий відповідний результат. До показників 

ефективності можна віднести собівартість, продуктивність, окупність, 
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прибутковість, рентабельність. І хоча в соціальній сфері економічна 

ефективність не завжди виступає головним критерієм успішності роботи, усе ж 

питання про те, що зроблено за допомогою певного обсягу ресурсів у наш час 

стає все актуальнішим. Звертати увагу на ефективність діяльності змушують як 

загальноекономічні (вичерпність ресурсів, економічна рецесія, інфляція тощо), 

так і соціальні (корупція, казнокрадство, громадська активність та ін.) фактори. 

 

ВАЖЛИВО! 

 

 

 

 

За великим рахунком, показники, що свідчать про ефективність 

діяльності місцевої влади складають основу для формування довіри населення 

до влади. 

Показники якості відображають ступінь відповідності очікуванням 

жителів. Виявляються за результатами опитування і дозволяють виявити: 

ступінь схвалення населення виконаних робіт; відсоток жителів, які поліпшили 

умови життя; ступінь вдоволеності; ступінь довіри до влади тощо. 

Дана методика наводить лише загальний опис характеру показників, які 

можуть бути використані в ході контролю за виконанням Стратегії, але в 

кожному конкретному випадку, в залежності від специфіки запланованих дій, 

повинна розроблятися система окремих показників (вхідних, вихідних, 

наслідків, ефективності, якісних), яких може бути декілька в кожній групі. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Розроблення плану-графіка виконання робіт 

План-графік виконання робіт – це детальний опис заходів, згрупованих у 

проекти або програми, які виконуються в межах реалізації стратегії. Щоб 

уникнути нереалістичних очікувань, план – графік повинен ґрунтуватися на 

В реалізації Стратегії розвитку сільської громади питання про те, 

куди поділися гроші є не менш важливим, ніж якість надання 

соціальних послуг. 

Наприклад: вхідний – вартість проекту; 

 вихідний – протяжність водогону (пог. м.); кількість 

дворів підключених; кількість жителів, 

що отримали послугу; 

 наслідки – вихідні показники у порівнянні з планом; 

 ефектив-

ності 

– вартість 1 пог. м. водогону; витрати в 

розрахунку на 1 двір або 1 жителя; 

 якості – ступінь задоволення жителів. 
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фінансовій спроможності громади і формуватися на відповідний бюджетний 

рік. 

Етапи формування плану дій: 

• детально, покроково опрацьовуються заходи, спрямовані на реалізацію 

завдань Стратегії; 

• призначаються відповідальні за виконання заходів; 

• встановлюються терміни виконання; 

• розраховується потреба в ресурсах (у натуральних і/або вартісних 

показниках) необхідних для реалізації заходів; 

• визначаються джерела фінансування. 

По відношенню до кожної визначеної стратегічної цілі може 

розроблятися міні-проект (додаток В) і план – графік реалізації завдань цього 

проекту (додаток Г). 

 

3.9. Презентація проекту Стратегії та затвердження Стратегії 

Презентація проекту Стратегії, насамперед, здійснюється з метою її 

громадського обговорення. Перший етап презентації відбувається на засіданні 

робочої групи, у ході якого проект може бути доповнено, виправлено, 

відправлено на доопрацювання або схвалено. 

Після схвалення проект Стратегії надсилається в органи державної влади, 

недержавні громадські організації (наприклад, Полтавське регіональне 

відділення Всеукраїнської асоціації голів сільських і селищних рад), навчальні 

заклади (наприклад, Полтавську державну аграрну академію), публікується в 

регіональних засобах масової інформації, вивішується на сайті сільської 

(селищної) ради для публічного обговорення у міжсесійний період. У разі 

необхідності цей термін може бути подовжено. 

Після остаточного обговорення проект схвалюється і передається для 

затвердження сільській (селищній) раді. Після схвалення на сесії відповідної 

ради, Стратегія розвитку сільської громади набуває чинності.  
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Додаток А 

ЗРАЗОК 

анкети для проведення опитування 

__________________________________________________________________ 

Назва організації, яка 

проводить опитування 

Підстава для опитування 

АНКЕТА 

«Виявлення проблем розвитку сільської громади» 

1. Анкета № (не заповнювати)__________________. 

Шановні односельці! Сільська (селищна) рада відповідально ставиться до 

розв’язання соціальних проблем громади. З метою їх  систематизації та 

подолання сесією сільської (селищної) ради ухвалено рішення № _____ від 

______ про розробку Стратегії розвитку сільської громади на ___________р.р. 

Запрошуємо жителів взяти участь в опитуванні з метою виявлення 

основних проблем життєзабезпечення та розвитку сільської громади. 

Опитування проводиться в анонімній формі, зібрана інформація буде 

використана робочою групою із розробки Стратегії лише в узагальненому 

вигляді 

Ваша допомога дозволить сільській (селищній) раді спрямувати зусилля на 

розв’язання найгостріших проблем розвитку населеного пункту. 

Загальні відомості 

2. Ваша стать 

□ чоловіча □ жіноча 

 

3. Ваш вік 

□ 16 – 25 років  □ 26 – 35 років  

□ 36 – 45 років  □ 46 – 55 років  

□ 56 – 65 років  □ більше 65 років  

 

4. Термін проживання в даному населеному пункті 

□ до 5 років  □ 5 – 10 років  

□ 11 – 15 років  □ більше 15 років  

 

5. Чи є у Вашій сім’ї неповнолітні діти? 

□ так  □ ні  
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якщо Ви відповіли «ні», не відповідайте на наступне питання  

 

6. Скільки неповнолітніх дітей у Вашій сім’ї проживає разом із Вами? 

□ одна □ дві □ три □ більше трьох 

 

7. Ким Ви працюєте? 

□ державним 

службовцем 

□ службовцем в 

державній установі 

□ найманим службовцем в 

приватному підприємстві 

□ найманим 

працівником 

□ приватним 

підприємцем 

□ безробітний 

□ інше 
  

 

Оцініть, будь-ласка, розвиток соціальної сфери села (селища) 

 

Питання  

Оцінка  

дуже 

добре 
добре 

задо-

вільно 

незадо-

вільно 

5 4 3 2 

8. Як Ви оцінюєте транспортне сполучення з 

іншими населеними пунктами? 

    

9. Як Ви оцінюєте якість водопостачання?     

10. Як Ви оцінюєте тепло- і 

енергозабезпечення? 

    

11. Як Ви оцінюєте якість доріг?     

12. Як Ви оцінюєте роботу дошкільних і 

шкільних закладів освіти? 

    

13. Як Ви оцінюєте медичне обслуговування?     

14. Як Ви оцінюєте роботу закладів торгівлі?     

15. Як Ви оцінюєте умови для дозвілля та 

відпочинку? 

    

16. Як Ви оцінюєте рівень безпеки в 

населеному пункті? 

    

17. Як Ви оцінюєте забезпеченість роботою?      

18. Як Ви оцінюєте можливість отримання 

побутових послуг (ремонт житла, 

реконструкція, обробіток землі боротьба із 

шкідниками, вивезення сміття, збут 

продукції, пошиття одягу, перукарські 

послуги тощо) 

    

19. Як Ви оцінюєте культурне життя?     

20. Як Ви оцінюєте участь жителів у 

вирішенні місцевих справ? 
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Оцініть, будь-ласка, роботу сільської (селищної) ради щодо вирішення питань 

життєзабезпечення жителів 

 

Питання  

Оцінка  

дуже 

добре 
добре 

задо-

вільно 

незадо-

вільно 

5 4 3 2 

21.  Як Ви оцінюєте діяльність сільського 

голови? 

    

22. Як Ви оцінюєте діяльність ради  у 

вирішенні соціальних питань? 

    

23. Як Ви оцінюєте діяльність ради  в 

розв’язанні побутових проблем? 

    

24. Як Ви оцінюєте діяльність ради у 

дотриманні санітарно-гігієнічних вимог 

(утилізація сміття, боротьба з бур’янами, 

догляд за кладовищами, озеленення тощо)  

    

25. Як Ви оцінюєте  діяльність ради у 

вирішенні земельних питань? 

    

26. Як Ви оцінюєте діяльність ради у 

залученні коштів для соціальної сфери? 

    

27. Як Ви оцінюєте відносини між радою і 

підприємництвом? 

    

28. Як Ви оцінюєте діяльність ради у 

створенні умов для культурного відпочинку 

та дозвілля? 

    

29. Як Ви оцінюєте діяльність ради щодо 

створення робочих місць? 

    

30. Як Ви оцінюєте відносини між радою та 

населенням? 

    

 

31.  Назвіть 3 основні причини, що спонукають жителів покидати село 

(селище) 

□ відсутність 

роботи  

□ відсутність 

налагоджених 

побутових умов  

□ відсутність умов для 

розвитку дітей  

□ низька заробітна 

плата  

□ високий рівень 

злочинності 

□ відсутність умов для 

відпочинку  

□ сімейні 

обставини 

□ інше 
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32.  Назвіть 3 основні переваги для життя у Вашому населеному пункті 

□ природні 

ресурси (ліс, 

річка, інші)  

□ соціальна 

інфраструктура  

□ наявність 

роботи  

□ історичне 

місце  

□ родинні 

зв’язки  

□ чуйне 

ставлення з 

боку влади  

□ близькість до 

міста  

□ інше  

 

Які заходи Ви вважаєте найбільш важливими для розвитку громади? 

 

Заходи  

Ступінь важливості 

дуже 

важливо 
важливо неважливо 

3 2 1 

33. Створення робочих місць    

34. Ремонт доріг    

35. Тепло-, водо- і енергопостачання    

36. Оснащення дитячих закладів    

37. Освітлення села (селища)    

38. Будівництво соціальних об’єктів 

(школи, дитячого садочка, амбулаторії, 

лікарні, спортивної школи тощо) 

   

39. Утилізація сміття     

40. Організація торгівлі    

41. Організація оптового ринку    

42. Консультативна допомога 

підприємцям 

   

43. Фінансування навчання й 

перенавчання 

   

44. Підтримання порядку в селі    

45. Спілкування з населенням    

 

46.  Назвіть 5 головних проблем, які мають бути розв’язані у першу чергу 

№ п/п Проблема  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Дякуємо за співпрацю! Ваші відповіді є важливими для розробки заходів, 

спрямованих на покращення життя сільської громади. 
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Додаток Б 

ЗРАЗОК 

карти стратегічних проблем і стратегічних цілей 

Карта стратегічних проблем і стратегічних цілей (приклад умовний) 

Стратегічна 

проблема 

Причини 

виникнення 
Локалізація 

Що було 

зроблено для 

розв’язання 

проблеми 

Негативні 

наслідки 

існування 

проблеми 

Результати 

опитування 

Стратегічна 

ціль 

Бюджет, 

тис. грн 

Передбачу

вані 

джерела 

фінансуван

ня 

Ступінь 

зношення 

мережі 

водопостачан

ня перевищує 

технічні 

вимоги щодо 

її 

експлуатації 

Комунікації 

було 

прокладено 

50 років 

тому.  

З 2000 р. 

перебувають 

на балансі 

сільської 

ради, бюджет 

якої не 

дозволяє 

провести 

капітальний 

ремонт або 

модернізацію 

с. Іванівка 

– 300 

жителів, 

сел. 

Травневе – 

1500 

жителів 

До 2005 р. було 

замінено 1,2 км 

комунікацій, з 

2005 р. до 

сьогоднішнього 

часу коштами 

місцевого 

бюджету 

виконувалися 

лише аварійні 

роботи. 

Коштами 

жителів у 

неорганізовано

му порядку 

пробиваються 

скважини 

Кількісне 

збільшення 

перебоїв 

водопостачання; 

погіршення 

якості питної 

води; зростання 

захворюваності 

на гепатит та 

інші хвороби; 

погіршення 

водного балансу 

56 % опитаних 

вказали 

незадовільний 

стан 

водопостачання 

серед основних 

проблем 

життєзабезпечен

ня 

Привести стан 

мережі 

водопостачання 

у відповідність з 

експлуатаційни

ми вимогами 

1500 50 % - 

державний 

бюджет;  

25 % - 

донорські 

організації; 

10 % - 

районна 

рада;  

10 %  - 

місцева 

рада;  

5 % - 

населення 
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Додаток В 

ЗРАЗОК 

Міні – проекту 

Стратегічний напрямок Модернізація системи життєзабезпечення сільської 

громади 

Стратегічна проблема Ступінь зношення мережі водопостачання перевищує 

технічні вимоги щодо її експлуатації 

Стратегічна ціль Привести стан мережі водопостачання у 

відповідність з експлуатаційними вимогами 

 

Мета проекту: покращити якість водопостачання в населеному пункті. 

Завдання: 

• Виготовити технічну документацію. 

• Провести заміну комунікацій. 

• Модернізувати водо насосну станцію. 

• Здійснити підведення комунікацій з подачі води до будинків. 

 

Очікуваний результат Забезпечення безперебійного постачання до 

житлових будинків, закладів соціальної 

інфраструктури, сільської ради 

Показники оцінювання Вартість проекту, кількість будівель, підключених до 

водопостачання, кількість жителів, що отримали 

послугу вищої якості, протяжність водогону 

Джерела фінансування 

експлуатаційних витрат 

Бюджет сільської ради, спонсорський фонд, внески 

жителів (через тарифну плату) 

Власник  Сільська громада 

Відповідальний за 

реалізацію проекту 

Голова сільської (селищної) ради 

Термін реалізації 

проекту 

2014 – 2016 рр. 
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Додаток Г 

ЗРАЗОК 

плану – графіка виконання робіт за проектом 

Заходи  Виконавці  
Термін 

виконання 

Вартість 

виконання, 

тис. грн 

Джерело 

фінансування 

1. Виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 

Сільська 

рада, 

районна 

адміністрація 

Січень – 

липень 

2014 р. 

50 Бюджет 

сільської ради, 

зведений 

районний 

бюджет 

2. Експертиза 

проекту 

Обласна рада Серпень 

2014 р. 

20 Зведений 

районний 

бюджет 

… … … … … 

 

 


