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Формування Стратегій розвитку обєднаних територіальних громад 

Зміна підходів до регіонального розвитку, що відбулась в Європі та 

зачепила зараз Україну, направлена на посилення ролі окремих територій, 

органів публічної влади в регіонах у власному стратегічному плануванні та 

власному розвитку. 

Планування регіонального розвитку на середньострокову 

перспективу, яке є результатом роботи різних суб‘єктів регіонального 

розвитку: від представників органів місцевого самоврядування до 

представників асоціацій підприємців, громадськості та науковців, має стати 

основою для програм розвитку. 

Документом, яким визначаються основні правові, економічні, 

соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної 

регіональної політики як складової частини внутрішньої політики України є 

Закон України від 5 лютого 2015 року  № 156-VIII «Про засади державної 

регіональної політики».  

Статтею 1 визначено поняття мікрорегіону - частини території 

регіону, що характеризується територіальною цілісністю та особливостями 

розвитку, в межах якої реалізуються спеціальні для цієї території проекти 

регіонального розвитку. 

Статтею 4 дано визначення об’єктів та суб’єктів регіональної 

політики. 

Об’єктами державної регіональної політики є територія регіонів, 

макрорегіонів, мікрорегіонів. 

Об’єктами державної регіональної політики можуть бути   групи 

регіонів (або їх частин), міст, сіл, селищ, об’єднані за критеріями та в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Суб’єктами державної регіональної політики є Президент України, 

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи. 

У розробленні та забезпеченні реалізації державної регіональної 

політики беруть участь асоціації та інші об’єднання органів місцевого 

самоврядування, громадські об’єднання, юридичні та фізичні особи. 
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Стаття 5 визначає законодавчі документи, яким слід керуватися при 

формуванні Стратегії, а саме:  

 Конституція України,  

 закони України:  
    «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»,  

     «Про стимулювання розвитку регіонів»,  

     «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

     «Про місцеві державні адміністрації»,  

     «Про транскордонне співробітництво»,  

     «Про регулювання містобудівної діяльності»,  

     «Про державні цільові програми»,  

«Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України»,  

     «Про Генеральну схему планування території України»,  

     «Про засади державної регіональної політики» 

 акти Президента України, Кабінету Міністрів України,  

 міжнародні договори України. 
 

Крім того, слід враховувати Стратегію розвитку Івано-

Франківської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 

17.10.2014. №1401-32/2014) та План її реалізації у 2015-2017 роках (рішення 

обласної ради від 26.06.2015. №1680-37/2015).  

Статтею 16 визначені повноваження районних, міських, селищних, 

сільських рад у сфері державної регіональної політики, а саме у п.2 вказано, 

що: 

Міські, селищні, сільські ради можуть розробляти та 

затверджувати з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку 

України стратегії розвитку міст, селищ та сіл. 

У звязку з проведенням територіальної реформи постає потреба у 

розробці Стратегій об’єднаних територіальних громад.  

Процес колективної роботи над Стратегією дозволить залучити до 

розробки десятки організацій та активних людей із різних секторів 

суспільства, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, наукових 

установ та громадських організацій. 

Стратегія  розвитку  є  стратегічним   планом розвитку території,  що 

визначає цілі,  завдання, пріоритети, напрям сталого економічного і 

соціального розвитку на середньостроковий  4 - 6 років) та довгостроковий 

(10 - 15 років) періоди. 
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З чого слід починати!!! 
 

Етапи розробки Стратегії: 
 

 Підготовчий етап (розробка документу про створення робочого 

органу з розробки Стратегії (керівний комітет, робоча група). 

 Засідання робочого органу з розробки Стратегії (ознайомлення з 

методологією стратегічного планування; затвердження персонального 

складу робочого органу (40-50 осіб); затвердження плану проведення 

робіт з розробки Стратегії; організація процесу збору даних та 

проведення соціально-економічного аналізу). 

 Проведення стратегічного аналізу (аналіз і перегляд стратегічних 

документів розвитку території; аналіз впровадження попередніх 

стратегій (якщо  такі були); збір даних та проведення соціально-

економічного аналізу основних тенденцій розвитку території; 

дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка 

можливостей). 

 Презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу 

території; формулювання стратегічного бачення; проведення SWOT – 

аналізу на засіданні робочого органу. 

 Розробка елементів Стратегії (розробка SWOT-матриці; проведення 

аналізу порівняльних переваг, викликів та ризиків). 

 Презентація SWOT-матриці, порівняльних переваг, викликів та 

ризиків, підготовка проекту структури стратегічних напрямів, цілей та 

завдань Стратегії на засіданні робочого органу. 

 Формування детального опису Стратегії (аналіз ресурсного 

забезпечення впровадження Стратегії, розробка тексту Стратегії). 

 Презентація та обговорення проекту Стратегії на засіданні робочого 

органу. 

 Доопрацювання тексту Стратегії з урахуванням пропозицій, 

висловлених учасниками засідання та затвердження документу. 

Проект Стратегії розробляється у складі текстових  та  графічних 

матеріалів. 

      

Стратегія розвитку провинна включати: 

 вступ з  коротким  обґрунтування   мети   та   підстав   для 

розроблення документу; 

 описово-аналітичну частину   -    детально    викладений    з 

географічними,    історичними,    демографічними,    економічними, 

соціальними характеристиками документ,  у якому здійснений  аналіз 

та оцінка фактичного стану розвитку регіону; 
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 бачення майбутнього -  відображення  (узагальнення)  найбільш 

загальних  та тривалих уявлень про краще майбутнє розвитку регіону 

та   життя   його   населення,   місію   регіону; 

 характеристику конкурентних     переваг      та      обмежень 

перспективного розвитку регіону (SWOT -аналіз); 

 стратегічні цілі (напрями) та поетапні плани дій – сукупність 

стратегічних  цілей  та  поетапних планів дій щодо досягнення всіх 

стратегічних та оперативних  цілей  з  детальним  описом  заходів, 

 термінів     виконання,    відповідальних    виконавців,    джерел 

фінансування; 

 механізми реалізації стратегічного плану; 

 авторський колектив учасників  розробки  -  список  учасників 

розроблення стратегічного плану з посиланням на розділ,  який вони 

розробляли. 
 
 


