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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 надавати базові послуги усім жителям громади 

ефективніше. 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, що 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 

Для чого програма?  

 Застосування стратегічного підходу до просторового планування на основі міжнародного 

досвіду;  

 Основа для побудови цілісного і комплексного бачення просторового розвитку ОТГ;  

 Обмін досвідом між різними ОТГ, взаємодія з фахівцями з просторового планування. 

 

 

 



 
 

  

2. ОПИС МЕТОДИКИ РОБОТИ  

Воркшоп 1 (м.Дніпро, 21-25.01.2019) 

День 1. 

Спільно з фахівцями просторового планування проведено аналіз теперішньої ситуації в ОТГ з 

використанням інструментів, наданими командою менторів та підготовлено аналітичні карти 

громади. 

День 2. 

На основі створених аналітичних карт проведено визначення та аналіз зв’язків між соціальними, 

економічними та культурними феноменами та просторовими структурами такими як: соціальна 

інфраструктура, транспортна інфраструктура, інженерна інфраструктура, схеми 

землекористування, структуру населених пунктів та розміщення бюджетоутворюючих 

підприємств. 

Визначено пріоритетну територію розвитку з урахуванням потреб інших територій. 

День 3. 

Визначено доступність по просторових структурах. 

Визначено стейкхолдерів та цільові групи.  

Створено мапу/діаграму з визначення рівня впливу та інтересу стейкхолдерів та цільових груп, що 

мають безпосередній вплив на розробку концепції просторового розвитку. 

День 4. 

Розглянуто формальне та неформальне планування територій. 

Огляд планування територій м. Львова та м. Черкаси. 

Опрацьовано створені аналітичні матеріали.  

Визначено пріоритетні напрямки, які будуть запропоновані, як основні в концепції просторового 

розвитку. 

Налагоджено тісну співпрацю з робочими групами інших громад, що беруть участь у воркшопах. 

День 5. 

Сформульовано гіпотезу щодо можливого розвитку громади. 

Складено графік роботи робочої групи з урахуванням розкладу проведення 5 воркшопів в м. 

Дніпро. 

 

 



 
 

  

Воркшоп 2 (м. Дніпро, 18-22.02.2019) 

День 1. 

Спільно з фахівцями просторового планування визначено функціональні зони ОТГ та можливі 

зміни цих зон 

День 2. 

Робота над сценаріями та тенденціями розвитку громади. 

День 3. 

Опрацювання карт та схем можливих сценаріїв розвитку. 

День 4. 

Планування воркшопу 3, місце проведення – Комиш-Зорянська ОТГ, підготовка мап та газети. 

День 5. 

Розроблено сценарій та оцифровано матеріали для воркшопу 3. 

Воркшоп 3 (смт Комиш-Зоря, 13.03.2019) 

День 1. 

Опрацьовано у форматі «Світового кафе» сценарій розвитку з депутатським корпусом, 

структурними підрозділами селищної ради та керівниками базових господарств громади. 

Воркшоп 4 (м.Дніпро,15-19.04.2019) 

День 1. 

Підсумкова презентація воркшопу 3. 

День 2. 

Опрацювання списку проектів, з урахуванням результатів воркшопу 3. 

День 3. 

Визначення та опрацювання ключового та демо проекту 

День 4. 

Написання візії громади 

День 5. 

Робота з картами. 



 
 

  

Воркшоп 5 (м.Київ, 14-19.05.2019) 

День 1. 

Аналіз результатів попередніх воркшопів 

День 2. 

Робота над газетою, ключовим та демо проектом, фінальним звітом. 

День 3. 

Робота над презентацією на архітектурного фестивалю 

День 4. 

Робота над газетою, ключовим та демо проектом, фінальним звітом, презентацією на 

архітектурний фестиваль 

День 5. 

Фестиваль, презентація.. 

  



 
 

  

3. АНАЛІЗ ОТГ 

Комиш-Зорянська селищна об’єднана територіальна громада розташована на сході Запорізької 

області, налічує 1 селище міського типу та 9 сіл, де проживають 6492 особи. Найбільший 

населений пункт – смт Комиш-Зоря, у якому проживає близько 2500 осіб. Найменший населений 

пункт – с. Черешневе (16 осіб). Загальний бюджет громади (2018 рік) – 41 млн, з яких 21 млн. – 

власні надходження. Землі сільськогосподарського призначення займають 83% території. Явно 

вираженої історичної ідентичності громада не має. 

Секторальний аналіз 

Транспортна доступність, мобільність забезпечує зовнішні та внутрішні зв’язки між населеними 

пунктами. Оскільки планувальну структуру, розташування населених пунктів, можливо поділити 

на головне ядро – це досить близьке, компактне розташування населених пунктів Комиш-Зоря, 

Благовіщенка, Білоцерківка, Ланцеве, та супутні групування – це більш віддалені від центру та 

найменш забезпечені транспортною доступністю населені пункти: Черешневе, а також група 

населених пунктів Руденка, Тернова, Шевченківське, Труженка. Основною проблемою даного 

сектору є незадовільний стан дорожнього покриття, що спричиняє зниження безпеки дорожнього 

руху, відмову перевізників здійснювати маршрути, обмежує мобільність людей проживаючих у 

віддалених від центра населених пунктах. Розвиток даного сектору зазначено в стратегічній цілі 

2.Рівномірний розвиток всієї громади. Зокрема відображено у Операційній цілі 2.1 Розвиток 

транспортної інфраструктури та покращення дорожнього покриття на території громади. 

Забезпеченість соціальною інфраструктурою виявляє доступність мешканців громади до сфер 

соціальних послуг, зокрема освіти, медицини, культури. В цілому громада забезпечена всіма 

послугами рівномірно, але деякі будівлі потребують капітального ремонту, а системи освіти та 

медицини – оптимізації. Розвиток даного сектору зазначено в стратегічній цілі 2.Рівномірний 

розвиток всієї громади. Зокрема відображено у Операційна ціль 2.2. Підвищення якості  надання 

медичних освітніх послуг на території громади. 

Сектор інженерної інфраструктури показує наявність інженерних мереж на території громади 

для забезпечення комфортного проживання жителів. Всі населені пункти громади 

електрифіковані, але є проблеми з водопостачанням та водовідведення, каналізацією, які взагалі 

відсутні. Розвиток цього сектору відображено у стратегічній цілі 2.Рівномірний розвиток всієї 

громади, операційна ціль 2.2. Підвищення якості  надання медичних освітніх послуг на території 

громади, операційна ціль 2.1. Розвиток інфраструктури на території громади. 

Сектор підприємницької діяльності відображає наявні виробничі сфери на території громади в 

яких задіяне населення. Громада має в основному сільськогосподарський напрям, також два 

промислових підприємства: елеватор та комбікормовий завод. Відсутні переробні підприємства та 

тваринництво, що могли значно розвинути даний сектор, якій відображено у Стратегічній цілі 1. 

Підвищення конкурентоспроможності ОТГ.  

  



 
 

  

Транспортна доступність, мобільність 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Діюча залізнична станція Комиш-Зоря пасажирського та 

вантажного сполучення;  

Залізнична зупинка в селі Шевченківське; 

 

 

Недостатнє, нерівномірне пасажирське сполучення між 

центром ОТГ та іншими населеними пунктами; 

60% зупинок не облаштовані; 

Смт Комиш–Зоря розділено залізницею; 

Незадовільний стан покриття доріг та вулиць; 

С. Черешневе не має сполучення громадським 

транспортом; 

Можливості Загрози 

Оптимізація маршрутів громадського транспорту; 

Забезпечення с.Руденка, с.Тернове, с. Шевченківське, 

с.Труженка транспортним сполученням до смт. Більмак та 

смт. Комиш-Зоря; 

 

Відсутність перевізників; 

 

Маршрути громадського транспорту 

 
Зображення 1 

 

  



 
 

  

Забеспеченість соціальною інфраструктурою 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Всі населені пункти мають доступ до шкіл, дитячих 

садків, будинків культури, амбулаторій та ФАПів; 

Існуюче пожежне депо в Комиш–Зоря; 

 

 

 

Потреба в капітальному ремонті об'єктів соціальної 

сфери; Зокрема ремонт даху в будинку культури с. 

Ланцеве; с. Білоцерківка ремонт школи, реконструкція 

спортивних майданчиків всіх ЗОШ, капітальний ремонт 

амбулаторій та дитячих садків; 

Відсутність пожежного депо у віддалених населених 

пунктах; 

Некомплектність шкіл та дитячих садків; 

Можливості Загрози 

Оптимізація мережі освіти та медицини; 

Створення філії пожежного депо у віддалених населених 

пунктах ( в наявності кваліфіковані кадри); 

Оновлення парку шкільних автобусів; 

Капітальний ремонт доріг, для безпечного підвезення 

дітей до школи;  

Облаштування окремих зупинок на маршруті шкільного 

автобусу; 

Зниження демографічного стану; 

 

 

Доступність до об’єктів соціальної сфери 

 
Зображення 2 

 

  



 
 

  

Інженерна інфраструктура 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Всі населені пункти електрифіковано; 

Діючий водопровід в с. Шевченківка, але не 

зареєстрований); 

Будівлі соціальної сфери мають альтернативне 

індивідуальне опалення; 

Відсутні централізовані системи водопостачання, 

водовідведення, каналізування, газопостачання; 

 

Можливості Загрози 

Створення джерел водопостачання та каналізації, 

водовідведення для груп населених пунктів; 

Вільні ділянки під альтернативні джерела енергії; 

Відсутність дебіту води в артезіанських свердловинах; 

 

Існуючі інженерні мережі 

 
Зображення 3 

 

  



 
 

  

Підприємницька діяльність 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Чотири базові сільськогосподарські підприємства, які 

використовують значну частину землі; 

Працююча птахофабрика; 

Два промислових підприємства: комбікормовий завод, 

елеватор; 

Наявність родючих земель; 

Забезпеченість працевлаштування на кар’єрі в с. Трудове  

та робочі місця в смт. Більмак; 

Відсутність переробних підприємств; 

Відсутність зрошувальної системи; 

Використання хімдобрив, що негативно впливає на 

довкілля; 

Всі полігони ТВП на території ОТГ не паспортизовані; 

 

Можливості Загрози 

Створення кооперативів сільського господарства; 

Фінансова підтримка з боку громади; 

Розширення видів вирощування сільськогосподарської 

продукції; 

Відновлення тваринництва; 

Великі об’єи сміття; 

Зона ризикового сільськогосподарського виробництва 

(кліматичні умови, посуха)  

Закриття кар’єру (втрата робочих місць); 

Реєстрація підприємств в іншій громаді (сплата податків 

не в місцевий бюджет); 

Підприємства, робочі місця на території ОТГ 

 
Зображення 4 

Основні висновки (текстовий блок, SWOT та мапа) 

Основні очікуванні виклики, що позитивно вплинуть на якість життя 

Позитивно вплинути на якість життя населення може розвиток підприємницької діяльності 

громади, зокрема об’єднання сільськогосподарських підприємств в кооперативи та відновлення 

тваринництва, що дасть додатковий вагомий внесок в бюджет громади, який можливо буде 

використати на покращення інфраструктури, як наслідок і комфортного проживання жителів.  

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

Відсутність робочих місць і низькі доходи населення, а також погана транспортна та інженерна 

інфраструктура найбільш негативно впливають на якість життя населення.  

Наразі проводяться геолого розвідувальні роботи для реалізації проекту централізованого 

водопостачання в смт. Комиш-Зоря. 



 
 

  

Села Ланцеве, Білоцерківка, Благовіщенка, Новокам’янка та смт. Комиш-Зоря утворюють 

компактний просторовий кластер вздовж дороги Запоріжжя-Бердянськ і мають тісний зв’язок з 

селищем Більмак. 

Села Шевченківське, Труженка, Руденка та Тернове розміщені вздовж залізниці і автодороги в 

напрямку Розівки  утворюють другий просторовий кластер. Головним викликом для цього 

кластеру є покращення транспортного сполучення. 

Село Черешневе, у якому проживають 16 осіб є просторово відірваним від інших населених 

пунктів і транспортних шляхів. 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Наявність залізничної станції у смт Комиш-Зоря; 

Близькість до селища Більмак (8500 чол); 

Проходження по території дороги Запоріжжя -Бердянськ; 

Відсутність централізованого водопостачання; 

Відсутність газопостачання; 

Погана якість доріг; 

Погане сполучення громадським транспортом 

(особливо населені пункти в східній частині громади); 

 

Можливості Загрози 

Активізація кооперативного руху серед сільгосп 

виробників; 

Розвиток тваринництва; 

 

 

Зменшення кількості населення; 

Кліматичні ризики (посухи, пізні заморозки); 

Погіршення дорожньої інфраструктури; 

Військовий конфлікт на сході; 

Ключові проекти:   

Водопровід в смт Комиш-Зоря, Благовіщенка, Білоцерківка, 

Ланцеве. 

Ремонт 4 км дороги біля с. Шевченківське. 

Ремонт будинку культури в с. Ланцеве. 

Створення сільськогосподарського кооперативу. 

 

По функціональному використанню переважають землі сільськогосподарського призначення, на території громади 

функціонують два виробничі підприємства, та декілька ставків, які здаються в оренду під риборозведення. Також 

багато територій колишніх ферм, на яких можливо було б відновити тваринництво. Основною загрозою розвитку 

сільськогосподарського сектору є кліматичні умови, такі як посуха. Сельбищна територія громади представлена 

головним ядром – це скупчення населених пунктів Комиш-Зоря, Новокам’янка, Благовіщенка, Білоцерківка, Ланцеве, 

та групою з населених пунктів Руденка, Тернова, Труженка з субцентром в Шевченківське. Усі віддалені від смт. 

Комиш-Зорі населені пункти мають незадовільне сполучення с центром громади, який надає адміністративні послуги. 

Це стосуються і самого дорожнього покриття, і також низької інтенсивності маршрутів громадського транспорту. 

Першочерговим заходи є потреба у ремонті ділянки 4 км дороги біля с. Шевченкове.  В цілому  громада забезпечена 

закладами соціальної сфери, але вони потребують капітального ремонту, зокрема будинок культури в с. Ланцеве. В 

смт. Комиш-Зоря ідуть розробки з пошуку питної води у всіх інших населених пунктах є артезіанські свердловини, 

тому доцільним було б розпочати будівництво водогону в смт. Комиш-Зорі, яка на даний час не забезпечена водою. 

На території громади відсутні водопровід, окрім однієї лінії в с. Шевченкове, каналізація, газопостачання.  



 
 

  

 
Зображення 5 

 

Ключові проекти (існуючі проекти та проектні ідеї, які виникли під час Воркшопу) 

Назва та локація Сектор Опис Потенціальне 

джерело 

фінансування 

Система водопостачання 

смт. Комиш-Зоря 

Інфраструктура/водопостачання Зараз відбувається буріння 

розвідувальної свердловини 

для визначення можливостей 

будівництва системи 

централізованого 

водопостачання 

Державний 

бюджет/програма 

«Питна вода», 

ДФРР 

Ремонт дороги біля с. 

Шевченківське 

Інфраструктура/дороги Здійснено ямковий ремонт, 

виконано відсипку гравієм 

та грейдерування, є потреба 

проведення капітального 

ремонту  

Державний бюджет, 

місцевий бюджет 

Ремонт будинку культури 

в с. Ланцеве. 

Соціальна сфера Будівля частково 

відремонтована, встановлено 

котел. Зараз потрібно 

провести капітальний 

ремонт покрівлі. 

Субвенція із 

державного бюджету 

Створення 

сільськогосподарського 

кооперативу 

Економіка   

 



 
 

  

План включення та участі (чернетка) 

Аналіз зацікавлених сторін 

 

План участі та строки 

Назва заходу  

Дата (приблизно) 

Мета (інформування, спільна 

робота, тощо) 

Локація 

Цільові групи та опис заходу Необхідні вхідні та вихідні матеріали 

Координаційна зустріч. 

15 лютого. 

Інформування, робота з 

зацікавленими сторонами. 

В селищній раді (смт. Комиш-

Зоря)  

Старости, члени виконкому, перевізник. 

Зустріч  робочої групи із представниками 

виконкому, старостами, перевізником. 

Презентація напрацювань першого 

воркшопу. 

 

Результати роботи 1-го воркшопу. 

Оповіщення мешканців і 

мешканок громади про 

Презентацію 11-13 березня. 

1 лютого, 10 березня. 

Інформування про майбутній 

захід. 

Комиш - Зорянська ОТГ. 

Мешканці Комиш — Зорянської ОТГ 

Розміщення оголошень про майбутній захід 

презентацію 11-13 березня на дошках 

оголошень, оповіщення в ЗМІ, facebook. 

Результати роботи 1-го, 2-го 

воркшопів. 

Презентація напрацювань 

інтегрованого просторового 

розвитку ОТГ 

11-13 березня 

Інформування жителів ОТГ 

Мешканці Комиш — Зорянської ОТГ, 

голова ОТГ, старости, депутати, 

представники підприємств, перевізник 

Презентація, голосування за варіанти, 

світове кафе 

Результати роботи 1-го, 2-го 

воркшопів. 



 
 

  

про можливі варіанти 

інтегрованого розвитку 

Комиш-Зорянської ОТГ 

с. Благовіщенка чи с. 

Білоцерківка, будинок 

культури 

Показ і обговорення пілотного 

проекту 

7 травня. 

Презентація і обговорення 

проекту 

В селищній раді (смт. Комиш-

Зоря) 

Старости, члени виконкому, перевізник. 

Зустріч  робочої групи із представниками 

виконкому, старостами, перевізником. 

Презентація та показ пілотного проекту, 

обговорення 

 

Результати роботи 1- 4 воркшопів. 

 

4. СЦЕНАРІЇ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

Комиш-Зорянська ОТГ має два можливі сценарії розвитку. Перший - територія громади 

залишиться без змін, змінюється клімат, що призводить до вирощування альтернативних 

сільськогосподарських культур, бюджет збільшується за рахунок розвитку тваринництва та 

переробки сільгосппродукції. Другий — громада об'єднається з сусідніми громадами, що 

дозволить оптимізувати соціальну сферу та використовувати ресурси сусідніх територій. 

 

4.1. Тенденції 
Тенденція Роки 

2025 2030 2050 

Демографія - - + 

Вікова структура (молодше 

або старше населення) 
- 

- 

- 

- 

- 

+ 

Економіка + - + - + - 

Кліматичні зміни + - + - + - 

Субвенції - - - 

Власний бюджет + + + 

Продуктивність с/г + + + 

Рекреація, зони відпочинку + + + 

Екологія (ТПВ) + + + 

 

4.2. Громадське обговорення 

Метою візиту до ОТГ 13 березня 2019 року та зустрічі з локальними стейкхолдерами в будинку 

культури стала презентація проведеного аналізу ресурсів ОТГ та на його основі можливих 

сценаріїв розвитку, а також збір пропозицій, побажань, варіантів розвитку території від мешканців 

та мешканок ОТГ. 

Захід проходив в чотири етапи: 

1. Представлення проекту Інтегроване просторове планування для об'єднаних територіальних 

громад, вступне слово голови Комиш-Зорянської ОТГ. 



 
 

  

2. Презентація-ознайомлення з викликами громади на основі проведеного аналізу під час 

Воркшопу 1-2 та роз’яснення потенційних сценаріїв розвитку ОТГ, які ляжуть в основу концепції 

просторового планування від менторів та фахівців з просторового планування.  

3. Обговорення проблематики та шляхів розвитку в громаді в форматі світового кафе.  

4. Презентація результатів обговорення від модераторів за 4 темами: водопостачання, 

інфраструктура, економічний розвиток, соціальна сфера. 

 

Результати обговорення 

За результатами обговорень було отримано детальніше усвідомлення ключових викликів, таких як 

відсутність тротуарів вздовж доріг та низька безпека руху, недостатня освітленість, незадовільне 

транспортне сполучення між населеними пунктами, стихійні сміттєзвалища, незацікавленість 

представників культури в щоденних заходах, неякісні умови для заняття спортом, відсутність 

дебіту води в смт. Комиш-Зоря Були розглянені бачення варіантів вирішення проблем локальними 

стейкхолдерами: влаштування системи господарсько-питного водопроводу та каналізування, 

покращення місцевої економіки шляхом створення кооперативів, впровадження системи 

роздільного сортування сміття. 

За підсумками воркшопу було сформовано два потенційних сценарії розвитку. Перший полягає у 

збільшенні території ОТГ шляхом об’єднання з сусідніми громадами, другий – територія ОТГ 

залишаться в існуючих межах. 

  



 
 

  

5. ВІЗІЯ/БАЧЕННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

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

Комиш-Зорянська ОТГ - це спроможна, екологічно чиста та інвестиційно приваблива, з 

розвинутим агропромисловим комплексом та дорожньо-транспортною інфраструктурою громада. 

Громада активних, дружних, патріотичних людей. Місце, де комфортно жити, працювати та 

відпочивати. 

5.2. Коротка візія/бачення/перспектива для громади до 2030 року у 1 

реченні 

Комиш-Зорянська ОТГ - спроможна, дружня та комфортна для проживання.  

Ціль 1: покращення навколишнього природного середовища 

Проекти:  

-  Впровадження сучасної системи роздільного збору твердих побутових відходів (ключовий 

проект); 

- Розробка інформіційного додатку для мобільних пристроїв про місцезнаходження контейнерів; 

- «Громада без сміття» - Будівництво сміттєпереробного заводу; 

- Облаштування зон відпочинку біля ставків в с.Благовіщенка та смт Комиш-Зоря. 

Ціль 2: активізація населення 

Проекти: 

- Впровадження громадського бюджету; 

- YouthConnections - мережування молодіжних хабів Комиш-Зорянської громади (демо 

проект); 

- Облаштування громадських просторів біля будинків культури; 

- Створення добровільної пожежної охорони, облаштування пунктів. 

Ціль 3: забезпечення водопостачання населених пунктів громади 

Проекти: 

- Будівництво артезіанських свердловин; 

- Реконструкція централізованого водогону сіл Шевченківське, Труженка, Тернове. 

 



 
 

  

6. ПЕРЕЛІК УСІХ ПРОЕКТІВ 
Project nr. 

Номер 

Project name and description: 

Назва проекту та опис: 

5.3.1 Впровадження сучасної системи роздільного збору твердих побутових відходів 

5.3.2 Розробка інформаційного додатку для мобільних пристроїв про місцезнаходження контейнерів 

5.3.3 «Громада без сміття» - Будівництво сміттєпереробного заводу 

5.3.4 Облаштування зон відпочинку біля ставків в с.Благовіщенка та смт Комиш-Зоря. 

5.4.1 Впровадження громадського бюджету 

5.4.2 YouthConnections - мережування молодіжних хабів Комиш-Зорянської громади 

5.4.3 Облаштування громадських просторів біля будинків культури 

5.4.4 Створення добровільної пожежної охорони, облаштування пунктів 

5.5.1 Будівництво артезіанських свердловин 

5.5.2 Реконструкція централізованого водогону сіл Шевченківське, Труженка, Тернове 

7. ДОДАТКИ:  

Календарний план реалізації стратегії просторового розвитку (дорожня карта) 

 

 

  



 
 

  

Опис демонстраційного проекту  

Project name: 
Назва проекту:  

YouthConnections 

 

Категорія проекту 
(місцева економіка / місцева екологія / партисипація / культура та спадщина)  

партисипація 

 

Мета проекту:  
Задовольнити право кожної молодої особи громади на саморозвиток та ссамореалізацію через 

створення філій молодіжного хабу в 4-х старостинських округах Комиш-Зорянської ОТГ 

 

Задачі проекту: 
- створити умови для формування суспільно-активної позиції молоді, 

- збільшити чисельність молоді, залученої до процесу прийняття рішення, 

- надати рівні умови доступу сільської молоді до змістовного дозвілля. 

 

Describe the problem / risk the project addresses: 
Описати проблему / ризик, який проект може вирішити: 

Через відсутність  умов для саморозвитку та самовизначення молоді в громаді молодь не 

відчуває свою причетність та долученість до розбудови громади, тому швидко втрачає інтерес до 

«малої  батьківщини». Як наслідок спостерігається  відтік молоді до великих міст та закордон. 

Для вирішення цієї проблеми в адміністративному центрі громади  смт Комиш-Зоря в 2018 році 

було створено та облаштовано молодіжний хаб. Проте проблему було вирішено частково, бо 

відділеність від адміністративного центру інших населених пунктів становить до 25 км. 

Тому даним проектом пропонується створити єдину координовану мережу філій хабу в 4-х 

старостинських округах та обладнати приміщення закладів культури меблями та сучасною технікою 

для організації просторів саморозвитку та змістовного дозвілля молоді. 

 

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 
Ціль 16. Сприяння побудові миролюбного і  відкритого суспільства. 

 

Target groups:  
Цільові групи: 

Молодь віком від 14 до 35 років в кількості  700 осіб 

Діти віком від 6 до 13 років в кількості  500 осіб 

Доросле населення за потребою в кількості 700 осіб 

 

Зацікавлені сторони: 
Комиш-Зорянська селищна рада Більмацького району Запорізької області 

Молодіжна рада 

Батьки дітей та молоді  віком від 6 до 18 років 

 

Партнери: 
ГО 

Місцеві бізнес-структури 

Комиш-Зорянська селищна рада 

 

Кроки / етапи втілення: 
1. Консультації з молоддю щодо естетичного оформлення хабів. 

2. Проведення робіт з оформлення просторів. 

3. Закупівля  обладнання. 

4. Проведення круглого столу із зацікавленими сторонами. 

5. Проведення навчання та обмін досвідом для працівників закладів культури. 

 

  

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


 
 

  

Очікувані результати 
(зазначте на які результати ви очікуєте, що зміниться в громаді завдяки втіленню вашого проекту): 

Створено умови для саморозвитку та самовизначення, а також змістовного дозвілля молоді.  

Молодь долучається до процесу прийняття рішень. 

Налагоджено комунікаційні зв’язки «влада-громада-бізнес». 

 

 

Критерії успішності 
(що слід вважати показниками успішності проекту (збільшиться к-сть мешканців громади, покращиться 
екологічний стан (базуючись на показники) і т.п.) 

Пройдено навчання за програмою «Молодіжний працівник» від кваліфікованих ГО для 

працівників закладів культури в кількості 15 осіб. 

Забезпечено меблями та сучасною технікою 4-и філії молодіжного хабу. 

Залучено до роботи хабу близько 500 молодих осіб та 150 осіб інших вікових категорій. 

 

Сталість проекту 
(яким чином заплановано збереження результатів втілення проекту впродовж тривалого часу) 

Так як проект не залежить від політичної ситуації у районі чи країні, а спрямований на 

створення умов для саморозвитку та самовизначення молоді, стосується майна комунальної 

власності громади та здійснюється на території Комиш-Зорянської об’єднаної громади, об’єкт 

залишатиметься в комунальній власності територіальної громади та подальше утримання 

здійснюватиметься за кошти бюджету ОТГ. 

 

 

 

 



 
 

  

Who will implement the measure? 
Хто буде відповідальним за реалізацію проекту? (департамент / управління / сектор  або ініціативна група 
тощо) 

Відповідальний - відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури 

Контактна особа – Добріян Ганна (тел.0954584728, dobriyan.anna@ukr.net )  

 

What is the estimated budget? 
Яким є приблизний бюджет проекту? 
Загальний розмір бюджету проекту – 217 000 грн., в тому числі  за рахунок DREAMactions – 

100 000 грн., за рахунок місцевого бюджету – 117 000 грн. 

 

Source of financing:  
Джерело фінансування: 

Комиш-Зорянська селищна рада – співфінансування, виділення та утримання приміщень. 

Місцеві ГО – виконання робіт з естетичного оформлення просторів, організація навчання 

працівників культури за програмою «Молодіжний працівник» 

 

Visualization / References:  
Візуалізації (посилання) на схожі проекти 
(якщо є) 
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Опис ключового проекту (зроблений на воркшопі 4 та деталізований на вокшопі 5) 

Project name: 
Назва проекту:  
Впровадження сучасної системи роздільного збору твердих побутових відходів – шлях до 

збагачення та сталого розвитку Комиш-Зорянської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

Категорія проекту 
(місцева економіка / місцева екологія / партисипація / культура та спадщина)  
Місцева екологія/місцева економіка 

 

Мета проекту:  
Покращення стану навколишнього природного середовища шляхом організації роздільного 

збору ТПВ та отримання прибутку від реалізації вторинної сировини. 

 

Задачі проекту: 
Придбати спеціалізовану техніку для збирання та поводження з ТПВ. Підвищити свідомість 

населення у сфері поводження з ТПВ шляхом залучення до участі у прийнятті рішень щодо 

організації систематичного збирання ТПВ, ліквідації стихійних сміттєзвалищ та 

недопущення їх утворення у майбутньому. 

 

Describe the problem / risk the project addresses: 
Описати проблему / ризик, який проект може вирішити: 
Основною проблемою є забруднення навколишнього природного середовища, порушення 

екологічного балансу, відсутність  комплексного, систематичного збирання, вивезення, захоронення 

ТПВ, моральна зношеність наявних технічних засобів та недостатня матеріально-технічна база КП 

«Мрія» для обслуговування всієї території громади. 

 Відповідно до проведених розрахунків майже 60 % відходів можна переробляти при 

роздільному збиранні сміття. Основою будь-якої переробки служить сортування. Відсортовуючи 

пластик, скло, макулатуру для переробки ми зможемо зберегти природні ресурси, покращити 

екологічний стан навколишнього природного середовища та отримати додатковий прибуток від 

реалізації вторинної сировини. 

 Проектом ставимо перед собою завдання – придбати два сміттєвоза з боковим 

завантаженням об’ємом 18 куб.м., екскаватор-навантажувач, апарат високого тиску для миття та 

дезінфекції контейнерів , 200 “євро” контейнерів для ТПВ (1,1 куб.м), 200 контейнерів для збору 

ПЕТ(1 куб.м), ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ, замовлення та виготовлення 

3000 штук друкованих інформаційних матеріалів про поводження з ТПВ, активізація роботи 

громадської екологічної інспекції на території громади та запровадження кампанії по пропаганді 

роздільного збору сміття в громаді. 

  На сьогодні на території громади зареєстроване та діє КП «Мрія», яке займається збором та 

вивезенням ТПВ. До об’єднання громади підприємство обслуговувало лише один населений пункт 

смт Комиш-Зоря. Після об’єднання перед підприємством стоїть завдання забезпечити збирання та 

вивезення ТПВ з 10 населених пунктів у радіусі 25 км та чисельністю населення близько семи тисяч 

чоловік.  

Систематичне вивезення ТПВ здійснюється тільки в смт. Комиш-Зоря, в інших населених 

пунктах по мірі накопичення ТПВ допомогу надають сільськогосподарські підприємства, але не 

завжди вчасно.  

Для збирання та вивезення ТПВ підприємством використовується автомобіль ГАЗ-53 (1989 

року випуску), трактор ЮМЗ (1976 року випуску), які морально та фізично застаріли (знос 100 %) та 

автомобіль МАЗ (2017 року випуску). Транспортні засоби часто виходять з ладу та потребують 

ремонту, що не дає можливості дотримуватись графіку вивозу ТПВ та охопити послугою всі 

населені пункти селищної ради. Для ліквідації стихійних сміттєзвалищ потрібен екскаватор 

навантажувач. Саме тому виникла потреба у придбанні двох сміттєвозів, екскаватор-навантажувач, 

контейнерів для ТПВ та апарата високого тиску для миття та дезінфекції контейнерів . 

 

 



 
 

  

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 
11.6 До 2030 року зменшити негативний екологічний вплив міст у перерахунку на одну особу 

населення, в тому числі шляхом приділення особливої уваги якості повітря і видаленню міських та 

інших відходів 

 

Target groups:  
Цільові групи: 
Населення громади в кількості 6344 особи. 

 

Зацікавлені сторони: 
Комиш-Зорянська селищна рада Більмацького району Запорізької обасті. 

 

Партнери: 
Комунальне підприємство «Мрія» Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького району 

Запорізької області. 

 

 

Кроки / етапи втілення: 
1. Проведення тендерних процедур на придбання спеціалізованих транспортних засобів та 

обладнання. (місяць 1) 

Підготовка інформаційних матеріалів щодо поводження з ТПВ. 

2. Визначення переможців тендерних процедур на придбання спеціалізованих 

транспортних засобів та обладнання. 

Придбання спеціалізованих транспортних засобів та обладнання. (місяць 2) 

3. Замовлення та виготовлення друкованих інформаційних матеріалів щодо поводження з 

ТПВ. (місяць 3) 

4. Державна реєстрація спеціалізованих транспортних засобів. 

Проведення в населених пунктах громади зборів громадян з питань організації 

роздільного збирання ТПВ та розповсюдження друкованих інформаційних матеріалів 

щодо поводження з ТПВ. (місяць 4) 

5. Проведення підготовчої роботи КП «Мрія» до роздільного збирання ТПВ та 

затвердження схем по всіх населених пунктах громади. (місяць 5) 
 

 

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


 
 

  

Очікувані результати 
(зазначте на які результати ви очікуєте, що зміниться в громаді завдяки втіленню вашого проекту): 

Покращиться екологічна ситуація через систематичне збирання та вивіз ТПВ із сортуванням 

ТПВ на первинній стадії їх збору роздільним методом у спеціалізовані євро контейнери у всіх 10 

населених пунктах громади. 

Знизяться фінансові витрати КП «Мрія» та місцевого бюджету на проведення ремонтів 

транспортних засобів, оплату за ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та сплату штрафів. 

Покращаться фінансово-економічні показники діяльності КП «Мрія» та зекономлені кошти 

спрямуються на інвестиційний розвиток підприємства. 

 

 

 



 
 

  

 
Критерії успішності 
(що слід вважати показниками успішності проекту (збільшиться к-сть мешканців громади, покращиться 
екологічний стан (базуючись на показники) і т.п.) 

Збільшиться кількість спеціалізованих транспортних засобів на дві одиниці, що складе 100% 

до потреби. 

Збільшиться охопленість населених пунктів послугою  систематичного вивезу ТПВ до 100% 

Зменшиться кількість стихійних сміттєзвалищ на 50% 

 

Сталість проекту 
(яким чином заплановано збереження результатів втілення проекту впродовж тривалого часу) 

 Придбані транспортні засоби та обладнання в ході реалізації проекту будуть передані на 

баланс КП «Мрія» для належного утримання, обслуговування та експлуатації. 

 

Who will implement the measure? 
Хто буде відповідальним за реалізацію проекту? (департамент / управління / сектор  або ініціативна група 
тощо) 
Відповідальний - відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури Комиш-Зорянської 

селищної ради Більмацького району Запорізької області  

Контактна особа – Ковальчук Борис (+380994634649, boris_2010@i.ua)  

 

What is the estimated budget? 
Яким є приблизний бюджет проекту? 
Загальний розмір бюджету проекту – 8278,0 тис. грн. 

В тому числі 

 

Source of financing:  
Джерело фінансування: 
Фінансування з ДФРР – 7450,2 тис.грн.,  

Фінансування з місцевий бюджет – 827,8 тис.грн. 

 



 
 

  

 
Visualization / References:  
Візуалізації (посилання) на схожі проекти 
(якщо є) 

 

 



 
 

  

 
 
 

 

 


