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1. ВСТУП 

Просторове планування допомагає нам формуватися та розвиватися разом як громада. Просторова 

інтеграція ідей та проектів на місцях, з усіх населених пунктів, в одному загальному сценарії 

розвитку, дозволить нам у майбутньому ефективніше надавати основні соціальні послуги усім 

жителям громади. Таким чином наша громада зможе реалізовувати більш якісні проекти та легше 

отримувати для них фінансування.   

 Інтегроване просторове планування дає нам можливість спільно приймати рішення щодо 

майбутнього розвитку громади на основі реальних проблем, з якими ми стикаємося. Ми можемо 

визначити найбільш актуальні для нас проекти з точки зору економічного зростання, розширення 

спектру і території надання соціальних послуг та сталого землекористування.   

 Інтегроване просторове планування є інструментом, який широко використовується в 

європейських країнах і дає місцевій владі можливість краще залучати жителів і, таким чином, 

приймати кращі рішення у майбутньому з метою надання рівного доступу до послуг та 

інфраструктури для всіх жителів громади.  

Концепція просторового планування дозволить нашій громаді: 

 раціонально використовувати простір відповідно до потреб громади та місцевих умов; 

 зберегти історичні, природні, культурні цінності; 

 враховувати соціально-економічні умови громади.  

Разом з громадою плануємо, разом з громадою і будемо реалізовувати наші плани! Створимо 

громаду, в якій хочеться жити і працювати із задоволенням! 

  



 

  

2. ОПИС МЕТОДИКИ РОБОТИ 

  

Команда Гуляйпільської ОТГ в 30-ці ОТГ України для участі в проекті “Інтегроване просторове 

планування для об’єднаних територіальних громад”.  

 



 

  

Далі серія занять із 5-ти воркшопів, під час яких нам вдалося: здійснити аналіз ОТГ, виявити її 

сильні та слабкі сторони, спрогнозувати можливі сценарії просторового розвитку громади, 

розробити “візію майбутнього” та серію ключових проектів.  

 

 

 

 

 

 



 

  

Візит до країн Скандинавії для вивчення міжнародного досвіду 

 

Вдалося активізувати і мешканців громади під час зустрічі у новому для них форматі "Світового 

кафе", де обговорили такі теми: управління ТПВ, мережа закладів освіти, підтримка малого 

бізнесу, кооперація та переробка у сільському господарстві, привабливість громади.  

 

Спілкування у форматі «Світове кафе» так сподобалось, що для вивчення потреб молоді було 

обрано саме такий спосіб.  Учнівська молодь приєдналася до обговорення Стратегічних напрямків 

розвитку Гуляйпільської ОТГ та генерування ідей розвитку громади, активного дозвілля.  

Тема «Привабливість громади» надихнула і молодь і керівництво ОТГ.  З однієї  ідеї 

народжувалась інша, змінювала свої масштаби…. Так, проектна ідея школярів щодо створення 

майданчику для занять екстремальними видами спорту, що виграла на «Бюджеті участі 2018», 

переросла в ідею створення скейтпарку з  повномасштабною реконструкцією скверу.  Школярі 

згенерували безліч цікавих ідей по його наповненню. І саме ця ідея лягла в основу демо проекту та 

проектної заявки на конкурс “DREAMactions 3.0”   



 

  

3. АНАЛІЗ ОТГ 

 Гуляйпільська міська територіальна громада утворена 12 жовтня 2016 року. 

 Складається з міста Гуляйполе і 30 сіл, об’єднаних у 9 старостинських округів. 

 Площа громади – 654 км2, що становить 50% території Гуляйпільського району. 92% 

території громади займають сільськогосподарського призначення, 2% – землі житлової і 

громадської забудови. 

 Станом на 01.01.2018 року населення громади становило 19 820 осіб. 73% з них (14 479 

людей) жили в Гуляйполі. Найбільшими селами є Успенівка (1124), Гуляйпільське (763) і 

Темирівка (454). 22 села з 30 налічують менше 200 жителів, 8 сіл – менше 50 жителів. 

 Бюджет громади на 2018 рік становив 109 мільйонів гривень, 38% з яких були 

субвенціями і дотаціями з бюджетів вищих рівнів. 

 Гуляйполе знане як місце народження і діяльності відомого анархіста Нестора Махна. 

 

СЕКТОРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ  

3.1. Зайнятість  

Зайнятість є одним з ключових факторів добробуту людей. Заробітна плата є джерелом доходів 

домогосподарств, а податок на доходи фізичних осіб є найбільшим джерелом доходів бюджету 

громади, за рахунок якого здійснюється надання соціальних, освітніх, медичних та культурних 

послуг жителям громади.  

Люди працездатного віку складають 38% населення Гуляйпільської ОТГ: 20% є зайнятими, 4% –
 самозайнятими у сільському господарстві, 4% зареєстровані як безробітні. За оцінкою ОТГ, 20% 

населення громади є економічними мігрантами. Серед зайнятого населення 41% працює у 

сільському господарстві, 17% – в освіті, медицині і органах влади, 9% – у торгівлі, 6% – у 

промисловості і 27% – у інших сферах.  

Держава і місцеві органи влади можуть створити обмежену кількість робочих місць у бюджетному 

секторі, тому ключовим фактором збільшення кількості робочих місць є розвиток бізнесу у 

громаді.  

  



 

  

Сильні сторони  Слабкі сторони  
 транспортне 

сполучення: залізниця і дорога 

національного значення на 

території громади  
 родючі землі: на території 

громади є 484 км2 ріллі 

з чорноземами першої категорії  
 мережа сільськогосподарських 

товариств і фермерських 

господарств (у тому числі, 

птахофабрика в Успенівці)  
 кілька підприємств 

машинобудівної і харчової 

промисловості (в основному, в 

Гуляйполі)  
 самозайнятість населення у сільс

ькому господарстві  
 розроблений інвестиційний 

паспорт і стратегія громади  

 низький рівень впізнаваності громади на ін
вестиційній карті області  

 низький відсоток переробки 

сільськогосподарської продукції  
 низький відсоток (25%) тваринництва у 

сільському господарстві  
 сезонна (наприклад, у рослинництві) і 

тимчасова зайнятість  
 високий рівень безробіття (у тому числі, 

незареєстрованого)  
 нестача кваліфікованих кадрів (наприклад, 

лікарів)  
 високий відсоток зайнятості в бюджетній 

сфері  
 відсутність залізничної станції на території 

громади і погана якість доріг  
 дефіцит житла у комунальній власності, 

яке могли б орендувати запрошені 

спеціалісти  

Можливості  Загрози  
 резерв землі у 53 км2  
 перспективні ділянки 

для переробки і промисловості  
 поклади суглинків, глини і 

пісків  
 створення кооперації 

(наприклад, молочного й овочев

ого кооперативів)  
 розвиток риборозведення  
 кілька ділянок, на яких можна 

розмістити сонячні 

електростанції  
 потенціал розвитку туризму і 

створення робочих місць у 

сфері обслуговування  
 навчальні програми з розвитку 

підприємництва  

 посухи, спричинені змінами клімату, як 

ризик для сільського господарства  
 міграція працездатного населення і 

неповернення у громаду молодих фахівців 

після здобуття вищої освіти  
 наявність лише середнього 

(18 підприємств) і малого бізнесу 

(286 підприємств)  
 скорочення робочих місць в бюджетній 

сфері внаслідок оптимізації  
 близькість бойових дій як фактор 

стримування інвестицій  

 

 

 

  



 

  

Рисунок 1. Інфраструктура зайнятості Гуляйпільської ОТГ 

 

3.2. Соціальні послуги  

Доступ до освіти, охорони здоров’я, культури, адміністративних послуг, соціального захисту і 
соціального забезпечення є конституційним правом кожного громадянина, яке держава 

зобов’язалася забезпечувати на всій території країни незалежно від віку, статі, багатства, 

походження, етнічності чи інших ознак.  

  



 

  

Сильні сторони  Слабкі сторони  
 мережа освітньої, медичної, культурної і 

спортивної інфраструктури:  
 5 дитячих садків у Гуляйполі, а 

також по одному в 

Успенівці, Темрівці, Мирному, 

Червоному;  
 колегіум і 3 школи у Гуляйполі, 

по одній школі в 

Успенівці, Темирівці, 

Гуляйпільському, Мирному, 

Червоному;  
 лікарня в Гуляйполі; амбулаторії 

сімейної медицини в Успенівці і 

Гуляйпільському; фельдшерсько-

акушерські пункти в 

Мирному, Дорожнянці, 

Червоному, Темирівці, Рівнопіллі, 

Новогригорівці, Новоіванівці;  
 культурно-спортивний 

комплекс, інклюзивний 

центр, стадіон, відділення училища і 
музична школа в Гуляйполі;  

 ансамблі народної 

творчості в Дорожнянці і 
Гуляйпільському  

 соціальні та адміністративні служби (у 

тому числі, районного значення), частина 

з яких (наприклад, ЦНАП і 

територіальний центр соціального 

обслуговування) можуть надавати 

послуги мобільно по всій території 

громади  
 пожежна частина в Гуляйполі і 

добровільне об’єднання з пожежною 

машиною в Успенівці  
 соціально відповідальний бізнес  
 установка для ремонту доріг місцевого 

значення  

 ізольованість малих сіл через погану 

роботу перевізника, відсутність 

автобусного сполучення з усіма 

селами і погану якість локальних 

доріг  
 погана якість доріг національного 

значення (зокрема, до Пологів, 

де розташований пологовий будинок і 
центр госпітального округу), по яких 

йшла військова техніка на Донбас  
 старі шкільні автобуси  
 недостатня кількість обладнання 

і брак кваліфікованих працівників у 

лікарні  
 старіння і депопуляція: 43% населення 

складають люди 56 років і старше  
 перевантаженість дитячих садків у 

Гуляйполі на 128-136%, офіційна 

черга - 71 дитина  
 недовантаженість шкіл у селах: 4 з 5 

шкіл, розташованих у селах, мають 

менше 100 учнів: 74 в 

Гуляйпільському, 70 в Темирівці, 57 в 

Червоному, 32 в Мирному  
 зареєстровані внутрішньо переміщені 

особи становлять 9% населення 

громади  
 низький рівень доходів: середній 

рівень заробітної плати в ОТГ 

становить 66% від середнього рівня по 

області; 13% населення отримують 

житлову субсидію, що свідчить 

недостатність їхніх доходів для оплати 

комунальних послуг  

Можливості  Загрози  
 поліпшення якості освіти і охорони 

здоров’я і збільшення ефективності 

використання бюджетних грошей 

внаслідок оптимізації мережі шкіл і 

закладів охорони здоров’я  
 міжнародні програми облаштування 

житла для ВПО і розвитку медичної та 

освітньої інфраструктури  
 зменшення бюджетних витрат 

 погана комунікація і низька якість 

втілення реформ на національному 

рівні  
 збільшення середнього віку вчителів  
 скорочення кількості відділень у 

лікарні в Гуляйполі   
 негативна громадська реакція 

на оптимізацію мережі шкіл і 



 

  

внаслідок 

впровадження енергозбереження і 
переходу на відновлювальні джерела 

енергії для бюджетних установ  
 розвиток велоруху, зокрема, 

встановлення критих велопарковок  
 збільшення надходжень до бюджету 

внаслідок приєднання смт Залізничне 

до Гуляйпільської ОТГ, як передбачено 

перспективним планом об’єднання 

громади 

закладів охорони здоров’я  
 негативний вплив оптимізації мережі 

шкіл і закладів охорони здоров’я на 

розвиток населених пунктів, де 

відбудеться скорочення  
 

Рисунок 2. Інфраструктура соціальних послуг Гуляйпільської ОТГ

 

  



 

  

3.3. Житлово-комунальне господарство  

Постачання газу, чистої води і каналізація мають критичне значення для приготування їжі і 

санітарії, а відповідно, здоров’я і якості життя, тому є базовими потребами людини. Поводження з 

відходами і нечистотами, а також виконання санітарних норм щодо розміщення поховань мають 

вплив на якість води і ґрунтів, що впливає на здоров’я людей; а також збереження довкілля і 

природних ландшафтів. Зовнішнє вуличне освітлення є одним з ключових факторів безпеки у 

населених пунктах. Використання відновлюваних джерел енергії є дешевшим, збільшує 

енергонезалежність, поліпшує екологію і запобігає змінам клімату.  

Сильні сторони  Слабкі сторони  
 більшість населення забезпечене 

централізованим водо- 

і газопостачанням  
 почався перехід 

на віднолювані джерела енергії  

 у більшості малих сіл, частині великих і 

частині Гуляйполя відсутнє 

центральне водо- і газопостачання  
 У селах відсутня централізована 

каналізація  
 застаріла система поводження з 

відходами: недостатня потужність 

наявного полігону, незаконні місця 

накопичення відходів  
 відсутність сортування відходів  
 відсутність переробки, вторинного 

використання ресурсів і зменшення 

кількості відходів (zero waste)  
 житлова забудова в санітарних 

зонах цвинтарів  
 недостатність вуличного освітлення, 

особливо, в малих селах  
 низький рівень доходів жителів малих 

сіл обмежує можливості проведення 

централізованого водо- і газопостачання  

Можливості  Загрози  
 будівництво газопроводу 

до Червоного і Успенівки  
 реконструкція і проведення 

водопостачання, зокрема, в Успенівці  
 проект розширення полігону для 

твердих побутових відходів у 

Гуляйполі з лінією сортування  
 проект реконструкції очисних споруд  
 розвиток вуличного освітлення  
 кілька ділянок, на яких можна 

розмістити сонячні електростанції  

 забруднення довкілля відходами  
 депопуляція малих сіл і міграція внаслідок 

збільшення нерівності в якості життя між 

Гуляйполем і великими селами та малими 

селами  

   

 

 

 

 

 



 

  

Рисунок 3. Житлово-комунальна інфраструктура Гуляйпільської ОТГ 
 

  



 

  

3.4. Туризм і рекреація  

Гуляйполе є історичним населеним місцем і має історичний ареал у центрі міста. Тут народився і 

здійснював свою діяльність відомий анархіст Нестор Махно, що робить місто одним з найбільш 

туристично привабливих у Запорізькій області. Розвиток туризму є одним з пріоритетних 

напрямків стратегії розвитку Гуляйпільської ОТГ.  

Збереження біорізноманіття, захист ландшафтів і облаштування публічних просторів, з одного 

боку, збільшує туристичну привабливість, а з іншого, урізноманітнює можливості проведення 

вільного часу місцевих жителів, поліпшує екологію і підвищує якість життя у громаді.   

 

Сильні сторони  Слабкі сторони  
 пов’язаність Гуляйполя з відомою 

постаттю Нестора Махна  
 музей  
 готель  
 дорога державного значення  
 міні-звіринець у Рівнопіллі  
 річки Гайчур і Янчур  
 кілька об’єктів природно-

заповідного фонду  
 статус історичного населеного 

пункту та історичний ареал в 

Гуляйполі  
 відсутність суттєвого забруднення 

довкілля  

 замуленість річок і ставків  
 нерозвиненість 

туристичної інфраструктури  
 погана якість доріг  
 відсутність туристичних маршрутів, 

фестивалів чи інших 

туристичних подій  

Можливості  Загрози  
 створення туристичного маршруту  
 розвиток зеленого туризму  
 розчищення річки і ставків, 

створення пляжів і рекреаційних зон  
 оновлення парків, скверів і площ  
 створення туристичної зони в долині 

річки Гайчур в Гуляйполі  
 відновлення Батьківської хати Махна  
 проведення фестивалів  

 близькість бойових дій  
 втрата біорізноманіття і природних 

ландшафтів  

 

  



 

  

Рисунок 4. Туристична і рекреаційна інфраструктура Гуляйпільської ОТГ 

 

3.5. Основні висновки 

Основні очікувані виклики, що позитивно вплинуть на якість життя  

Створення нових робочих місць. Основну ставку громада робить на інвестиції у розвиток туризму 

і переробку сільськогосподарських товарів. Це підвищить добробут населення і надходження у 

бюджет громади, наслідком чого стане збільшення видатків на розвиток соціальної 

інфраструктури і покращення якості життя. Збільшення привабливості громади для життя може 

мати позитивний вплив на демографічну ситуацію.  

Основні виклики, що пом'якшують негативний вплив на якість життя  

Транспортна доступність. Освітня і медична інфраструктура є не у всіх селах і в найближчому 

майбутньому ймовірно відбудеться оптимізація мережі цієї інфраструктури. Для того, щоби це не 

призвело до погіршення доступу жителів громади до освіти і охорони здоров’я, а також не 

поглибило просторові нерівності, необхідно забезпечити якісне і доступне транспортне 

сполучення як всередині громади, так і назовні.   

 



 

  

Список проектів 

Назва та локація  Сектор  Опис  Потенціальне 

джерело 

фінансування  

Ремонти освітніх закладів: 

шкіл і дитячих садочків  
Соціальні 

послуги  
Реконструкція, термомодернізація, 

перехід на відновлювальні 

джерела енергії  

Державний і 

обласний 

бюджет  

Оновлення системи 

поводження з відходами:   
Житлово-

комунальне 

господарство  

Створення станції сортування, 

будівництво полігону в кластері 

Успенівки, встановлення 

контейнерів у селах, переробка 

відходів  

Обласний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет, 

кошти 

інвесторів  

Будівництво газопроводу до 

Успенівки, реконструкція і 

будівництво водопроводів  

Житлово-

комунальне 

господарство  

  Обласний 

бюджет  

Ремонти доріг    Ремонти доріг місцевого і 

національного значення  
Обласний і 

місцевий 

бюджет  

Реконструкція культурно-

спортивного комплексу і скверу 

біля нього  

Соціальні 

послуги  
  Державний, 

обласний, 

місцевий 

бюджети  

Створення соціального 

автобусного маршруту  
Соціальні 

послуги  
  Місцевий 

бюджет  

Розвиток велоінфраструктури    Будівництво велодоріжок, 

створення критих велопарковок  
Місцевий і 

обласний 

бюджети  

Розвиток туристичної 

інфраструктури  
Туризм і 

рекреація  
Створення туристичного 

маршруту від Запоріжжя до 

Гуляйполя, створення 

туристичного острова, викуп і 

облаштування Батьківської хати 

Махна, відновлення 

фестивалів, перенесення праху 

Махна  

Місцевий 

бюджет, 

кошти 

інвесторів  



 

  

Благоустрій прибережних зон  Туризм і 

рекреація  
Розчищення річок і ставків, 

створення місць відпочинку  
Обласний 

бюджет  

Розвиток риборозведення  Зайнятість  Створення рибних господарств у 

ставках біля с.Темирівки  
Кошти 

інвесторів  

Розвиток переробки 

сільськогосподарської 

продукції  

Зайнятість    Кошти 

інвесторів  

Розвиток сонячної енергетики  Зайнятість  Будівництво сонячних 

електростанцій у 

Гуляйпільському, Червоному, 

Новомиколаївці, 

Успенівці, Темирівці  

Кошти 

інвесторів  

Створення технопарку  Зайнятість  Ефективне економічне 

використання вільної земельної 

ділянки площею 40 га біля 

Гуляйпільського  

Кошти 

інвесторів  

Оптимізація шкільної мережі  Соціальні 

послуги  
Створення опорної школи в 

Гуляйпільському і переведення 

школи у Мирному на 4-річку  

Державний і 

місцевий 

бюджет  

 

ПЛАН ВКЛЮЧЕННЯ ТА ЗАЛУЧЕННЯ  

Аналіз зацікавлених сторін  

Громада (від найбільш важливих до найменш важливих): молодь, індивідуальні господарства, ГО, 

діти, соціально незахищені групи, активні пенсіонери, батьки, безробітні, зайняті в бюджетній 

сфері, зайняті в бізнесі, люди, які займаються спортом, туристи . 

Бізнес (від найбільш важливих до найменш важливих): проектні інститути, преса, 

сільськогосподарські підприємства, підприємства переробки і промисловості, інвестори в туризм, 

інвестори в риборозведення, інвестори в сонячну енергетику, торгівля і побутове обслуговування . 

Органи влади (від найбільш важливих до найменш важливих): мер і виконавчий комітет громади, 

рада і депутати ради громади, смт Залізничне, виконавчі органи громади, міжнародні фонди, 

сусідні місцеві ради, районна рада, районна державна адміністрація, місцевий мажоритарний 

депутат Верховної Ради, обласна державна адміністрація, Міністерство регіонального розвитку, 

інші галузеві міністерства, обласна рада, служба статистики, обласна служба автомобільних доріг, 

оператори житлово-комунальних послуг (облгаз, обленерго тощо) . 

  



 

  

 

 

 

Рисунок 6. Розподіл стейкхолдерів за групами і важливістю  

 

Рисунок 7. Розподіл стейкхолдерів за рівнем впливу та рівнем інтересу 



 

  

 

4. СЦЕНАРІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

4.1. Тенденції 

 
2025 2030 2050 

Демографія - - - 

Вікова структура 

(старіння населення) 
- - - 

Економіка і ринок праці - - + 

Зміни клімату - - - 

Субвенції + - - 

Власні доход бюджету +/- +/- +/- 

Продуктивність сільського 

господарства 
+/- +/- +/- 

Туризм +/- +/- +/- 

Туризм +/- +/- +/- 

Головні тенденції:  

 Старіння населення – зростання демографічного навантаження  
 Втрата ринків збуту після 2014 року  
 Відтік молоді (трудова міграція)  



 

  

 Ризик зменшення субвенцій після проведення реформ і оптимізації мережі закладів 

соціальної інфраструктури  
 Власний бюджет громади зростає внаслідок децентралізації, але це супроводжується також 

новими повноваженнями і видатками  
 Невеликий сільськогосподарський бізнес дає можливість розраховувати на постійні 

надходження у бюджет (немає залежності від одного великого підприємства)  
 Зміни клімату – посухи і несприятливі погодні явища – негативний вплив на сільське 

господарство і більші витрати – менша прибутковість сільського господарства – менші 

доходи бюджету  
 Кількість туристів невелика і не зростає  
 Громада має інвестиційні пропозиції для розвиту переробки і виробництва, але інвестори 

поки що є мало активними  

Вплив на землекористування:  

 у малих селах з’являються вільні землі для особистих селянських господарств  
 ризик нестачі робочої сили для сільського господарства  
 зміни клімату зменшують продуктивність земель  
 дефіцит грошей в бюджеті – недофінансування інфраструктури – занепад сіл – збільшення 

нерівності всередині громади  
 оптимізація соціальної інфраструктури – виклик для привабливості сільських територій  

  



 

  

 

4.2. Матриця сценаріїв 

  

Субвенції будуть скорочені  +  ++  +++  
Проектні ідеї:  

 оптимізація видатків: оптимізація мережі соціальної інфраструктури (перепрофілювання 

звільнених приміщень, транспорт і дороги, збереження привабливості сіл в умовах 

оптимізації), енергозбереження  
 ціль – збільшення власних доходів: інвестиції, туризм, кооперація  
 використання всіх можливостей міжнародної технічної допомоги і національних програм 

розвитку  
Економічна криза посилиться  +  +  +  
Проектні ідеї:  

 збереження диверсифікованості економіки – малого і середнього бізнесу – створення умов 

для малих підприємців у сільському господарстві  
 диверсифікація ринків збуту  
 розвиток сільськогосподарських кооперативів  
 розвиток туризму  

Війна закінчиться   -  +  ++  
Проектні ідеї:  

 створення умов для ВПО, щоб вони залишилися жити в громаді  
 виробництво, яке може мати диверсифіковані ринки збуту – можливість відновлення 

торгівлі  
Приєднання смт Залізничне  ++  -  -  
Проектні ідеї:  

 приділяти увагу селам, щоби показати перспективність приєднання до громади  
 співпраця у різних сферах  

Збільшення кількості туристів  +  ++  ++  
Проектні ідеї:  

 зацікавити туристів – інфраструктура: маршрути (всередині громади і кооперація з іншими 

громадами), сфера обслуговування  
 розвиток фестивалю: містечко на острові, робота з населенням  
 розвиток альтернативних туристичних атракцій, заказники, зелений туризм, звіринець, 

благоустрій прибережних зон  
 благоустрій міста: пішохідні зони, щоб було де погуляти, громадські простори, історичний 

ареал  
Розвиток виробництва/переробки  +  ++  ++  
Проектні ідеї:  

 бути уважними до ризику забруднення і громадського здоров’я  
 бути готовими до потреби мати кваліфіковані кадри і житло для них  
 мати інженерну інфраструктуру і документацію  

 

  



 

  

4.3. Найбільш імовірний сценарій 

Сценарії (опис)  

Сценарій 1  

 Сільське господарство пристосувалося до змін клімату  
 Розвиток кооперації і нових технологій  
 Люди залишаються жити в селах  
 Розвиток інфраструктури в селах  
 Заходи для збереження якості ґрунтів і води  
 Система поводження з відходами  
 Три центри: Гуляйполе, Успенівка, Гуляйпільське  
 Створення центрів для молоді у будинках культури  

Рисунок 1. Сценарій 1  

 

  



 

  

Сценарій 2  

 Сільське господарство не пристосувалося до змін клімату  
 Не вдалося залучити інвесторів в розвиток виробництва  
 Відтік робочої сили  
 Занепад сіл  
 Зменшення соціальних видатків  
 Оптимізація інфраструктури  
 Концентрація ресурсів і населення в Гуляйполі  
 Дозвілля для літніх людей  

 

Рисунок 2. Сценарій 2  

 

  



 

  

Сценарій 3  

 Сільське господарство не пристосувалося до змін клімату  
 Розвиток виробництва в Гуляйполі, Гуляйпільському  
 Занепад малих сіл і концентрація населення  
 Ризик забруднення і проблем зі здоров’ям  
 Профорієнтація  
 Можливе переселення у громаду і потреба в житлі  
 Потреба у дитячих садочках  
 Зелені насадження на звільнених землях  

 

Рисунок 3. Сценарій 3 

  

 

  



 

  

Зони пріоритетного розвитку  

Зони пріоритетного розвитку – це центральні частини населених пунктів, які є центрами 

функціональних зон (кластерів):  

 центральна частина Гуляйполя  
 центральна частина Успенівки  
 центральна частина Гуляйпільського 

Центральна частина Гуляйполя  

Сильні сторони  Слабкі сторони  
 основні соціальні, культурні і 

адміністративні установи  
 три громадських простори (у тому 

числі історичний центр)  
 комерційна інфраструктура: торгівля, 

готель, ресторан, кафе  

 погана якість тротуарів  
 відсутність велоінфраструктури  
 відсутність навігації  
 площа не благоустроєна  
 меморіальні пам’ятники на площі  

Можливості  Загрози  
 благоустрій скверу біля КСК  
 реконструкція площі  
 закінчення благоустрою скверу з 

капличкою  
 створення туристичних маршрутів  

 транспортна завантаженість  

Ідеї  
 об’їзний маршрут для транзитного транспорту  
 пішохідна і велосипедна інфраструктура  
 перенесення меморіальних пам’ятників до меморіалу  
 безпека руху і заспокоєння трафіку  

 

  



 

  

Рисунок 5. Зони пріоритетного розвитку в Гуляйполі  

 

Центральна частина Успенівки  

Сильні сторони  Слабкі сторони  

 соціальна інфраструктура: школа, 

садочок, пошта, амбулаторія, 

церква, ринок, аптека, магазини  
 робочі місця: об’єкти соціальної 

інфраструктури, 

сільськогосподарське товариство, 

АЗС  
 основна дорога  
 громадські простори  

 проходить весь трафік  
 дорога зношена  

Можливості  Загрози  
 ділянка для сонячної електростанції  
 благоустрій відкритого 

громадського простору і пляжу  

 підтоплення  
 забруднення від АЗС  

Ідеї  
 безпека і заспокоєння руху  

 

 



 

  

Рисунок 8. Зони пріоритетного розвитку в Успенівці 

 

     



 

  

ВІЗІЯ/БАЧЕННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

4.4. Візія/бачення/перспектива для громади до 2030 року 

Гуляйпільська громада – відкрита для людей та туристично приваблива територія з багатим 

історичним минулим та перспективним майбутнім; привабливим екологічним та інвестиційним 

кліматом, направлених на створення робочих місць; з розвиненою інфраструктурою, 

сільськогосподарською та переробною галузями; малим, середнім бізнесом та промисловістю; 

високим рівнем соціально-гуманітарних та адміністративних послуг; розвиненою туристичною 

інфраструктурою; безпечними та комфортними умовами проживання.   

Гуляйпільська громада – громада, де хочеться жити, працювати, відпочивати. 

4.5. Коротка візія/бачення/перспектива для громади до 2030 року  

Гуляйпільська ОТГ- «екзотичне серце» України, територія чистого інвестиційного клімату, 

якісного життя, талановитих людей, креативу і позитиву. 

Ціль 1: Розвиток конкурентоспроможної економіки 

Один з пріоритетних напрямків майбутнього розвитку - формування сприятливого інвестиційного 

клімату для існуючих сільгоспвиробників та залучення нових інвестицій у  створення малих ферм 

та малих переробних підприємств сільськогосподарської продукції, підтримка особистих 

селянських господарств, сільськогосподарської кооперації. Створення конкурентноспроможного 

ринку.  

Гуляйпільщина входить до числа  територій Запорізької області, які становлять основу її аграрної 

могутності.  Сільське господарство є провідною галуззю економіки громади та основним 

наповнювачем місцевого бюджету.  

 Підвищення інвестиційної привабливості території. 

 Розвиток малого і середнього бізнесу. 

 Список проектів 

 

Номер Назва проекту та опис: 

1 Розроблення схеми просторового планування території Гуляйпільської міської територіальної громади 

 

2 Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК) 

 

3 Бізнес-школа для підприємців 

 

4 Створення інфраструктури залучення та супроводу інвестора 

 

 

 

 

 



 

  

Ціль 2: Підвищення якості життя у громаді 

Покращення стандартів життя населення – один із основних чинників конкурентоспроможності 

громади. Шляхом підвищення рівня безпеки, привабливості, покращення надання базових 

послуг мешканцям. 

 

Номер 

 

Назва проекту та опис: 

 

1 Створення відкритого громадського простору біля КСК "Сучасник" 

2 Створення рекреаційних зон відпочинку на сільських територіях громади 

3 Перетворення площі біля пам’ятника Шевченку в історичний громадський простір 

4 Універсальний спортивний майданчик для занять екстремальними видами спорту в сквері  

5 Безпечна громада 

6  Будівництво полігону ТПВ в м. Гуляйполе та будівництво сміттєсортувальної лінії 

7 Налагодження системи енергетичного менеджменту та розробка і затвердження Плану дій сталого 

енергетичного розвитку і клімату (ПДСЕРіК) Гуляйпільської міської територіальної громади до 2030 року 

8 Капітальний ремонт розподільчих водопровідних мереж на водозаборі № 2 і переході через дорогу в м. 

Гуляйполе 

9 Реконструкція та капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення населених пунктів Гуляйпільської 

МТГ на основі впровадження сучасних інноваційних світлодіодних світильників  

 

Ціль 3: Розвиток туристичної сфери громади 

Наявний у громади туристичний потенціал та підприємницька ініціатива надають широкі 

можливості для розвитку цієї сфери, додатково сільські території теж мають великий потенціал 

для включення в економіку туристичної сфери громади. 

 

Номер 

 

Назва проекту та опис: 

 

1 Розробка концепції туристично-рекреаційної зони "Махновські острови" 

2 Створення туристичного кластеру «Від Махнограду до  Січі» 

3 Встановлення дорожніх інформаційно-вказівних знаків до туристичних об’єктів та нотаційних дошок на 

спорудах історичного значення на території громади 

4 Історичний ареал міста Гуляйполе. Збереження та відновлення. 

5 Просування розвитку зеленого туризму в Гуляйпільській міській територіальній громаді 

6  

 

 



 

  

 

 

Перелік усіх проектів 

Nr.  Назва проекту & 

короткий опис 

Період 

впроваджен

ня та 

орієнтовний

бюджет  

Тип 

проекту 

(Hard, Soft) 

  

До якого 

сектору 

належить? 

Освіта, 

клімат, 

екологія, 

медицина  

  

До яких 

цілей 

сталого 

розвитку 

(SDG 

*Sustainable 

Developmen

t Goal) 

відносяться, 

співпадают

ь і як? 

Подолання 

яких 

слабких 

сторін та 

ризиків,  

використан

ня яких 

сильних 

сторін та 

потенціалу?

[1] 

[2] 

Знаходиться у 

функціональній 

зоні? 

В зоні, яку ми 

розглядаємо 

детально?[3] 

1.    Розчищення 

очисних споруд 

каналізації в 

м.Гуляйполе 

  

18,0 млн, 

2019-2020 

інфракстур

ний 

екологія 6. 11 Покращенн

я санітарної 

та 

екологічної 

ситуації,зап

обігання 

забрудненн

ю 

підземних 

вод 

м.Гуляйполе 

2.   Створення 

відкритих 

громадських 

просторів в 

До 2млн. 

2019-

2020рр 

важкий Культура 

,дозвілля 

11 Для 

згуртування 

триторій 

громади, 

Мешканці сіл 

Рівнопілля, 

Успенівка, 

Темирівка 

file:///C:/Users/User/Downloads/Template_project_list_WS4_ukr.docx%23_ftn1
file:///C:/Users/User/Downloads/Template_project_list_WS4_ukr.docx%23_ftn2
file:///C:/Users/User/Downloads/Template_project_list_WS4_ukr.docx%23_ftn3


 

  

с.Рівнопілля, 

с.Успеновка,  

с.Темирівка 

  

проведення 

змістовного 

дозвілля 

3.   Будівництво 

полігону твердих 

побутових відходів 

в м.Гуляйполе 

  

10.0млн.гр. 

2019-

2020рр. 

інфраструкт

урний 

екологія 11 Покращенн

я санітарної 

та 

екологічної 

ситуації, 

запобігання 

забрудненн

ю 

підземних 

вод 

м.Гуляйполе 

4.   Капітальний 

ремонт мосту 

через р. Гайчур 

  

  

  

3,5 млн.грн. 

2019-

2021рр. 

інфраструкт

урний 

ЖКГ 9 Покращенн

я стану 

доріг, 

належне 

автомобільн

е 

сполучення 

між 

населеними 

пунктами, 

упередженн

я аварійних 

ситуацій 

м. Гуляйполе, 

Впливає на 

мешканців 

громади в 

цілому, сусідні 

сільські ради на 

території 

району, так як 

зв’язок з містом 

через нього 

5.   Будівництво 

підвідного 

газопроводу до сіл 

Червоне, 

Успенівка, 

Рівнопілля, 

Полтавка, 

Малинівка 

5,0 млн.грн. 

2017-2025 

інфраструкт

ура 

ЖКГ 9 Покращенн

я умов 

життєдіяльн

ості в 6 

населених 

пунктах 

району 

Територія 

громади,  

Безпосередньо 

села Червоне, 

Успенівка, 

Рівнопілля,  

2 населених 

пункти 

Гуляйпільського 

району 

6.   Облаштування 

штучних островів 

на р. Гайчур 

5,0 млн 

2019-2025 

рр 

важкий Благоустрій 

Екологія 

  

6 Розчистка 

річки, 

розвиток 

туристично

го 

потенціалу 

громади 

м. Гуляйполе, 

 

7.   Реконструкціія 

великого залу КСК 

“Сучасник” м. 

Гуляйполе 

5,6 млн грн 

2020-2022 

Культура 

(важкий) 

культура 9 Забезпеченн

я належних 

умов для 

культурног

о 

відпочинку 

мешканців 

району 

м.Гуляйполе 

8.   Реконструкція 

ДНЗ 

“Сонечко”ГМР                      

19 млн. 

2020-

2023рр. 

важкий освіта 4 Забезпеченн

я належних 

умов 

навчання 

м.Гуляйполе 

9.   Реконструкція 

спортивного 

майданчику ЗОШ 

№1 

5,5млн.гр. 

2020-

2025рр. 

важкий освіта 3 Покращенн

я освітньої 

інфраструкт

ури 

м.Гуляйполе 



 

  

громади 

10.   Реконструкція 

СЗОШ 

м.Гуляйполе 

37.5 млн.гр 

2019-

2020рр.. 

важкий освіта 4 Покращенн

я освітньої 

інфраструкт

ури 

громади 

м.Гуляйполе 

11.   Реконструкція 

площі біля КСК 

“Сучасник” 

2022-2023 

роки 

2,0млн грн 

важкий культура 9 Створення 

громадськог

о простору 

для 

проведення 

змістовного 

дозвілля 

м.Гуляйполе 

12.   Розроблення 

туристичного 

бренду громади 

(продукції) 

300 тис.гр. 

2021рр. 

легкий Культура, 

туризм 

8 Розвиток 

туристично

го іміджу 

громади 

м. Гуляйполе 

13.   Облаштування 

меморіального 

комплексу 

Н.Махна 

2025-

2027рр. 

  

важкий Культура,ту

ризм 

8 Розвиток 

туристично

го 

потенціалу 

м.Гуляйполе 

14.   Реконструкція 

родинної садиби 

Н.Махна 

2019-

2021рр. 

1,0млн.грн. 

важкий Культура,ту

ризм 

8 Розвиток 

туристично

го 

маршруту 

м.Гуляйполе 

15.   Збереження 

лісозахисних смуг 

2020-

2030рр. 

1.0млн.гр. 

важкий екологія 15 Збереження 

якості 

грунтів, 

Атмосферн

ого повітря 

Територія 

громади 

16.   Створення 

рекреаційних зон 

відпочинку в 

населених пунктах 

громади 

2022-

2028рр. 

важкий Екологія. 

дозвілля 

11.6 Покращенн

я стану 

водойм, 

Створення 

зон 

відпочинку 

Сільські 

населені пункти 

громади 

17.   Розробка концепції 

велоінфраструктур

и, вело- , пішо-, 

кінних маршрутів 

2020-

2021рр 

важкий Транспорт.д

озвілля 

9 Забезпечить 

альтернатив

ний спосіб 

пересуванн

я,мобільніст

ь 

Територія 

громади 

 

[1]Поєднайте SWOT з проектами https://diytoolkit.org/tools/swot-analysis-2/ 

 [3]Вкажіть поселення, якого/яких це стосується 
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5. ДОДАТКИ:  

DEMO PROJECT DESCRIPTION 

Project name: 

Назва проекту:  

Спортивна зона для занять екстремальними видами спорту 

в сквері м. Гуляйполе 

Категорія проекту 
(місцева економіка / місцева екологія / 

партисипація / культура та спадщина) 

Урбаністика, спорт 

Мета проекту: Створення відкритого громадського простору для занять 

екстремальними видами спорту в сквері м. Гуляйполе  

Задачі проекту: - Залучення підлітків шляхом реалізації проекту 

Бюджету участі 

- пропаганда здорового способу життя 

-спортивне дозвілля дітей та молоді 

- створення громадського простору  

- благоустрій території  

- місце для проведення спортивних змагань 

 

Describe the problem / risk the project addresses: 

Описати проблему / ризик, який проект може 

вирішити: 

На сьогодні досить широкої популярності серед дітей та 

підлітків  громади набувають екстремальні види спорту. Але 

проблемою є те, що відсутні спеціально відведені та 

облаштовані для цього місця. Діти використовують тротуари,  

замощення перед магазинами, бордюри, проїзджу частину.  

Сквер, в якому пропонується влаштувати спортивну зону, 

умовно є продовженням центрального стадіону міста. Крім того, 

даний квартал міста досить насичений багатоповерхівками та 

садибними житловими будинками. Зона постійно насичена 

людьми.  

 

Дана ідея запропонована підлітками ОТГ в рамках Бюджету 

участі-2018 та завоювала підтримку громадськості під час 

голосування.  

 

Крім того, реалізація даного проекту допоможе зняти соціальну 

напругу в даному кварталі. Так як у сквері, на місці закинутих 

буд матеріалів досить часто “зависають” наркомани та 

алкоголіки. Благоустрій даної території частково вирішить дану 

проблему. До того ж, маємо надію, що дані особи можливо 

виявлять зацікавленість, і адреналін та драйв отримуватимуть 

від занять даними видами спорту. Тобто, проект спрямований на 

створення кращих умов для відпочинку та дозвілля молоді та 

мешканців, для розвитку культурно-спортивного потенціалу 

громади. 

Which SDGs does the project address and how do they 

interrelate? 

Які цілі сталого розвитку ООН пов’язані із 

проектом та як вони 

взаємопов’язані?http://www.un.org.ua/ua/tsili-

rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku 

11, 3 , 9 

Target groups:  

Цільові групи: 

- Діти від 5 років 

- Підлітки 

- Молодь 

- Зацікавлені мешканці отг 

- Спортсмени  

- Учасники змагань з інших населених пунктів громади, 

можливо з інших ОТГ 

Зацікавлені сторони: 
 

- Діти, підлітки, молодь 

- Омс 

http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku


 

  

- Мешканці громади 

- Підприємці  

- Поліція 

 

Партнери: 
 

- Ініціативна молодіжна група  

- Омс 

- Спонсори 

Кроки / етапи втілення: 
 

- Обговорення з зацікавленими сторонами ( залучення 

екстремалів з ін населених пунктів, де є подібні майданчики) 

- Ознайомлення зі світовими прикладами реалізації 

подібних проектів 

- Розроблення проектної документації 

- Будівельні роботи, благоустрій скверу, освітлення 

території 

- Влаштування конструкцій 

- Мурали на стіні стадіону на відповідну тематику 

- Офіційне відкриття  

Очікувані результати 
(зазначте на які результати ви очікуєте, що 

зміниться в громаді завдяки втіленню вашого 

проекту): 

 

- Популяризація екстремальних видів спорту 

- Залучення молоді до здорового способу життя 

- Благоустрій та порядок в сквері 

- Розвиток культурно-спортивного потенціалу громади 

- Проведення змагань, екстрім батлів, екстрім-фестів 

- Бережне ставлення молоді до майданчику, підтримка зі 

сторони молоді 

- Створено перший універсальний майданчик в районі, 

можливо серед ОТГ області, чим підвищено привабливість 

міста та громади вцілому 

Критерії успішності 
(що слід вважати показниками успішності проекту 

(збільшиться к-сть мешканців громади, 

покращиться екологічний стан (базуючись на 

показники) і т.п.) 

- Збільшення кількості осіб, що займатимуться екстрим 

спортом (за рік на 50-100 осіб) 

- Більша кількість відвідувачів скверу 

- Кількість проведених змагань в рік 

- Кількість залучених спортсменів з інших громад 

- Впізнаваність громади через промоцію проекту в 

соціальних мережах 

Сталість проекту 
(яким чином заплановано збереження результатів 

втілення проекту впродовж тривалого часу) 

-Новий фізичний простір для спільноти 

- нагляд за майданчиком зі сторони поліції 

- постійна підтримка зі сторони молоді 

- промоція занять в соц мережах, он-лайн трансляція, ютуб 

канал  

Who will implement the measure? 

Хто буде відповідальним за реалізацію проекту? 
(департамент / управління / сектор  або ініціативна 

група тощо) 

Виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради 

What is the estimated budget? 

Яким є приблизний бюджет проекту? 

Орієнтовно 500.00 тис.грн. 

Source of financing:  

Джерело фінансування: 

Місцевий бюджет (в рамках Бюджету участі вже передбачено 

150.00 тис.грн.) 

Грантові кошти 

Інші джерела, не заборонені чиним законодавством 

Visualization / References:  

Візуалізації (посилання) на схожі проекти 
(якщо є) 

Футбольне міні-поле на стадіоні міста.  

Відкриття скейт-парку в одній із Отг Кіровоградської області  

Скейт-парк Швеція, Мальме 

 

  



 

  

 

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 

Місце, де планується розмістити майданчик 

 

Візуалізація на подібний проект 

 

 



 

  

  

 

Опис ключового проекту 

Project name: 

Назва проекту:  

Концепція  розвитку туристичного та рекреаційного 

потенціалу Гуляйпільської міської територіальної 

громади 

Категорія проекту 
(місцева економіка / місцева екологія / партисипація / 

культура та спадщина) 

культура та спадщина, туризм, місцева економіка 

Мета проекту: Розвинути туризм в громаді, покращити туристичну 

привабливість та зробити Туризм одним із драйвер 

розвитку ОТГ 

Задачі проекту: -Створення комплексного рішення щодо єдиного стилю 

візуальної ідентифікації громади з акцентом на туристів 

(інформаційні стенди, вказівники, об’єкти-знаки для 

туристів тощо); 

-розробка та створення туристичного бренду громади, 

сувенірної та друкованої продукції; 

-промоція туристичної привабливості громади (реклама, 

соціальні мережі, сайт...)  



 

  

-створення разом з сусідніми ОТГ туристичних продуктів; 

-розвиток зеленого туризму в сільських населених пунктах 

громади; - еко-туризму; 

-пошук нових “магнітів” для туристів; 

-покращення туристичної інфраструктури; 

-розробка різноманітного роду туристичних маршрутів; 

-туристичні події, фестивалі, виставки тощо; 

-благоустрій “штучних островів” (кінні-, пішо-, вело- 

маршрути, туристичне кемпінг-містечко, розчистка річки, 

місця для риболовлі, натуральність та природність в основі 

підходу - максимальне збереження природного ландшафту 

тощо) 

-відродження “Махнофесту”; 

-створення Музею Махна; 

-встановлення меморіального комплексу Н.Махна та за 

можливості перенесення праху; 

-співпраця бізнесу і влади, залучення інвесторів. 

 

 

Describe the problem / risk the project addresses: 

Описати проблему / ризик, який проект може 

вирішити: 

Гуляйпільська ОТГ має всі ресурси для розвитку туризму.  

м. Гуляйполе є одним із найвдавніших міст Запорізької 

області. Це, зокрема, природні можливості, наявність 

історичних, культурних, архітектурних памяток.  

Унікальна особистість Н. Махна взагалі є брендом 

Гуляйпільщини.  

  

 Більше 10 років відсутнє  місце для проведення  

“Махнофесту”, через це громада втрачає потенційних 

туристів і відповідно надходження до місцевого бюджету. 

Туристичним об'єктам, крім Музею та фестивалю, в місті 

не приділяли особливої уваги, та й взагалі не розглядали 

туризм як джерело поповнення бюджету.  

Місцеві мешканці мало знають історію рідного краю, що 

призводить до її знецінення.  

 

 

Which SDGs does the project address and how do they 

interrelate? 

Які цілі сталого розвитку ООН пов’язані із проектом та 

як вони взаємопов’язані?http://www.un.org.ua/ua/tsili-

rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku 

11, 3 , 9 

Target groups:  

Цільові групи: 

- мешканці отг 

- Туристи 

- Малий бізнес 

- Влада 

- інвестор 

Зацікавлені сторони: 
 

- Омс 

- Мешканці громади 

- Підприємці  

- туристи 

Партнери: 
 

- влада 

- організатори фестивалю 

- Спонсори 

- Рекламні агенції 

- бізнес 

Кроки / етапи втілення: 
 

- облаштування штучних островів на річки Гайчур 

- Відродження Махнофесту 

- Влаштування меморіального комплексу Н.Махна 

- Розчистка русла річки 

- Облаштування інфрастуктури на островах 

http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku


 

  

- Благоустрій 

- Організація фестивалю 

- Велопробіг,змагання, риболовство, кінні 

прогулянки 

- Різні міні фестивалі 

- Махновські фестивалі 

- ярмарки 

Очікувані результати 
(зазначте на які результати ви очікуєте, що зміниться в 

громаді завдяки втіленню вашого проекту): 

 

-Благоустрій  островів: збереження та поповнення 

природного ландшафту; створення та облаштування вело 

та кінних доріжок та розроблення відповідних маршрутів, 

облаштування кемпінгового містечка, літнього кінотеатра, 

місця для фестивалю і ярмарок ( місце для сцени та 

торгівельні місця. Прокат велосипедів, коней, човнів, 

байдарок, каяків) 

- Залучення інвестицій в туристичну сферу 

- Об'єднання синергії влади, бізнесу й громади 

- Збільшення надходжень до бюджету 

- Стимул для розвитку малого бізнесу в громаді 

- Нові робочі місця (нетільки посезонно) 

- Розвинута інфраструктура та краща якість життя; 

- Притік туристів. 

- Зменшення відтоку людей, бо в громаді буде цікаво))) 

Критерії успішності 
(що слід вважати показниками успішності проекту 

(збільшиться к-сть мешканців громади, покращиться 

екологічний стан (базуючись на показники) і т.п.) 

- Покращення екологічної ситуації 

- Щорічне проведення Махнофесту на островах 

- Щорічне зростання кількості туристів 

- Збільшення кількості людей, які займаються 

спортом 

- Створення нових робочих місць в сфері 

туристичного обслуговування 

Сталість проекту 
(яким чином заплановано збереження результатів втілення 

проекту впродовж тривалого часу) 

-Новий фізичний простір для спільноти 

- постійна підтримка зі сторони молоді 

- промоція занять в соц мережах, он-лайн трансляція, ютуб 

канал  

Who will implement the measure? 

Хто буде відповідальним за реалізацію проекту? 
(департамент / управління / сектор  або ініціативна група 

тощо) 

Виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради 

What is the estimated budget? 

Яким є приблизний бюджет проекту? 

Орієнтовно 20 млн.грн. 

Source of financing:  

Джерело фінансування: 

Місцевий бюджет  

Грантові кошти 

Інші джерела, не заборонені чиним законодавством 

 

  



 

  

Календарний план реалізації ключового проекту (дорожня карта) 

 

 

  



 

  

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ КЛЮЧОВОГО ПРОЕКТУ (КАРТИ, СХЕМИ, ФОТО)

 



 

  

 

  



 

  

Календарний план реалізації стратегії просторового розвитку (дорожня карта) 

 


