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1. ВСТУП 

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. 

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.  

Дивлячись на міждисциплінарний підхід групи, прагнемо розробити набір документів, який 

забезпечить бажаний розвиток громади у кількісному та якісному вимірах, визначить не лише 

правила для всієї території громади, надасть індивідуальні рекомендації для старостинських 

округів та збільшить інтерес стейкхолдерів до підтримки визначених пріоритетів розвитку 

громади.  

Розроблена концепція просторового розвитку Межівської селищної територіальної громади дає 

можливість: 

 структурно проаналізувати економічний, культурний, соціальний, екологічний, 

інфраструктурний розвиток громади; 

 проаналізувати «Де ми зараз є?», «Куди може прямувати ОТГ у майбутньому?»; 

 визначити короткотермінові та довгострокові проекти розвитку територій громади. 

  



 
 

  

2. ОПИС МЕТОДИКИ РОБОТИ  

Межівська селищна територіальна громада є одним із 30 учасників проекту: «Інтегроване 

просторове планування для об’єднаних територіальних громад» за підтримки Програми «U-LEAD 

з Європою», що реалізується представниками CANactions School.  

Наша команда: 

Ментори:  

Рудольф Греф, старший ментор 

Максим Крамар, молодший ментор 

Максим Кравчук, молодший ментор 

Дарина Пирогова, молодший ментор 

Фахівець з просторового планування: Анна Важненко 

Представники Межівської ОТГ:  

Зражевський Володимир 

Бут Світлана 

Бондарук Руслана 

Студійна робота відбувалась на базі Дніпропетровського центру розвитку місцевого 

самоврядування.  

У результаті воркшопу 1 «Аналіз - «Де ми зараз є?» ми проаналізували головні переваги та 

недоліки, потенціали та виклики своєї громади з огляду на історичні, природні, інфраструктурні, 

економічні, соціальні, культурні фактори. Були розроблені картосхеми для структуризації та 

систематизації результатів аналізу SWOT-аналізу громади. 



 
 

  

 

На воркшопі 2 «Сценарії – куди може прямувати ОТГ в майбутньому» робочою групою 

розроблено картину майбутнього громади та напрацьовано сценарії розвитку, враховуючи 

потенціали та можливості Межівської ОТГ для обговорення їх з громадою. 

 

Воркшоп 3 «Тестування сценаріїв та визначення пріоритетів розвитку» було організовано 

представниками CANactions School за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», Максимом 

КРАВЧУКОМ, Сергієм ЯКІВЧУКОМ та Анною ВАЖНЕНКО було організовано навчальний 

тренінг в Межівській ОТГ.  



 
 

  

Під час зустрічі голова Межівської громади В.М. ЗРАЖЕВСЬКИЙ презентував досягнення 

громади за рік існування, проекти, які реалізуються на даний час та заплановані на перспективу. 

Зупинився на основних етапах розвитку інтегрованого просторового планування Межівської 

селищної територіальної громади, зокрема особливо актуальними стали питання транспортної 

інфраструктури, транспортного сполучення та зупинки громадського транспорту, питання безпеки 

на дорогах, відкритих громадських просторів для активної молоді, якість води, відсутність 

сортувальної та перезавантажувальної станції тощо. Це питання, які потребують активних дій як зі 

сторони влади, так і самих жителів громади. Учасники тренінгу зрозуміли, що працюючи в 

команді, згуртовуючи всі свої сили навколо однієї цілі - всі разом зможемо побудувати 

ініціативну, міцну, самодостатню громаду. Захід проходив у форматі «Світове кафе».  

 

Воркшоп 3 «Тестування сценаріїв та визначення пріоритетів розвитку громади».  



 
 

  

 

На наступному етапі на Воркшопі 4 «Синтез – формулювання концепції просторового розвитку» 

сформовано загальне бачення майбутнього розвитку громади відповідно до принципів сталого 

розвитку, які були визначені за результатами синтезу проведених аналізів на минулих воркшопах, 

а також визначено демонстраційний та ключовий проект розвитку громади, сформовано список 

проектів задля розвитку громади. 

Протягом воркшопу 5 «Імплементація – дорожня карта та демонстраційний проект» було 

визначено демонстранційний та ключовий (стратегічний) проекти розвитку громади: «Мережа 

хабів Межівської ОТГ», «Концепція управління водопостачанням та водовідведенням на території 

громади», розроблений календарний план реалізації  та підготовлена візуалізація ключового 

проекту. 

  



 
 

  

3. АНАЛІЗ МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ 

Межівська селищна територіальна громада утворена у листопаді 2017 року. До складу Межівської 

селищної громади входить 6 старостинських округів та центральна садиба, які налічують 30 

населених пунктів. Загальна площа території громади 630,03 кв.км, що становить 51 % від 

території Межівського району. Загальна кількість мешканців складає 15 584 осіб. Протяжність 

доріг 246 км.  

Земельний фонд громади складає: 5 8497,6 га, у тому числі: 

- сільськогосподарські угіддя - 55685,4 га,  

з яких:  рілля – 46559,1 га. 

- лісових земель – 2 561,5 га, 

- під забудованими землями 1723,8 га,  

- іншими землями – 462,1 га, 

- ставки – 251,7 га. 

За результатами ЗНО Межівська ОТГ посідає 25 місце по Україні. 

Доходи бюджету  у 2019 році складають 118 368,476 тис. Грн. 

  



 
 

  

3.1. Секторальний SWOT-аналіз Межівської селищної територіальної громади 

3.1.1. Розвиток економіки: сільське господарство, альтернативні джерела енергії та 

ринок праці 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Низька вартість за отримання технічних умов 

нестандартного приєднання для розміщення промислових 

та переробних підприємств (300 грн. за 1 кВт) 

Сільське господарство - домінуюча сфера економіки 

(зернові, сонях, соя, рапс) 

Невелика частина розведення ВРХ, свиней та птиці 

Наявність Держпродспоживслужби в Дніпропетровській 

області на території смт. Межова 

Кліматичні умови сприятливі для розвитку сонячної 

енергетики 

Наявні приватні громадські електорстанції 

Зареєстроване приватне підприємство  сонячної 

енергетики 

Виробництво пелетів комунальним підприємством, як 

альтернативний вид палива 

Додаткові надходження до бюджету 

Основна частка населення працює в бюджетній сфері 

Наявність людей працездатного віку  53 % від загальної 

кількості населення 

Недотримання агротехнологій 

Нефункціонуючі підприємства переробки (Маслозавод, 

Хлібзавод, КХП, консервний завод) 

Несплата податків в повному обсязі одноосібниками 

 

 

 

 

 

Територіальна залежність та сезонність сонячної 

енергетики 

Необхідність  великих ділянок для розміщення сонячної 

енергетики 

 

 

 

 

Сезонна робота у сільськогосподарських виробників 

Високий рівень безробіття на території 

Низький розвиток підприємництва 

Тіньовий ринок праці 

Можливості Загрози 

Підтримка розвитку тваринництва, садівництва та 

огородництва 

Використання нових технологій вирощування 

сільськогосподарських культур 

Стимулювання розвитку переробних підприємств 

Переведення комунальних закладів на альтернативні види 

палива 

Створення нових робочих місць (взуттєва, швейна, 

сонячна енергетика та інше) 

Підтримка малого підприємництва 

Зміни клімату 

Однорідність сільського господарства 

Відсутність в достатній кількості інвестицій 

 

 

 

Зміна кліматичних умов 

 

 

Міграція населення на заробітки (Дніпро, 

Першотравенськ, Покровськ, Росія, Польща, Італія та 

Чехія) 



 
 

  

 

Розвиток економіки: сільське господарство, альтернативні види енергії та ринок праці 

  



 
 

  

3.1.2. Транспортне сполучення та доступність до служб екстреного реагування 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Наявність залізничного сполучення - 2 рази на день 

(Демурине, Володимирівка, Веселе, Межова, Райполе, 

Новопідгороднє) 

Відновлене дорожнє покриття в межах населених пунктів 

громади (Межова, Райполе, Володимирівка, Демурине, 

Преображенка, Водолазьке) 

Наявність сполучення громадського транспорту (Межова - 

Райполе - Новопідгороднє - 2 рази на день;  Межова - 

Іванівка - 1 раз на день, Межова -  Водолазське - 

Новогригорівка - Юріївка - 1 раз на тиждень;  Межова - 

Преображенка - Олександрівка - Веселе - 1 раз на тиждень; 

Межова - Новотроїцьке - Славне - Степове - Українка - 

Новолозуватівка - 1 раз на тиждень) 

Наявність транспортного сполучення - соціальний маршрут 

- 1 раз на тиждень (Межова - Всесвятське -Новотроїцьке - 

Преображенка ; Межова - Українка - Славне - Степове - 

Новолозуватівка) 

Велосипед - поширений вид транспорту 

 

На території смт. Межова наявні служби швидкого 

реагування (відділення поліції, станція швидкої допомоги, 

пожежна частина, газова служба, РЕМ) 

Функціонуюча мережа закладів охорони здоров’я 

(амбулаторії: Межівська, Демуринська, 

Новопідгороднянська, Іванівська - де є сімейний лікар 

загальної практики та медична  сестра; ФАПи: 

Новогригорівський, Водолазький, Веселівський, 

Володимирівський, Райпільський, Преображенський, 

Славний, Український; лікарня в смт. Межова)  

Частково оновлений автопарк швидкої допомоги та 

амбулаторій 

 

Аварійні частини дорожнього покриття не є комунальною 

власністю громади  

Недостатня кількість обладнаних зупинок громадського 

транспорту + невідповідність зупинок реальним місцям 

посадки пасажирів 

Використання доріг через населенні пункти для об’їзду 

аварійних частин основної дороги М-04 Знам’янка - 

Луганськ - Ізварине   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігнорування викликів службами швидкого реагування до 

віддалених населених пунктів (Новогригорівський, 

Іванівський та Преображенський старостинські округи) 

Час проїзду служб до громадян у відділених населених 

пунктах від 30 хвилин до 1,5 години. 

Застаріла матеріально-технічна база пожежної частини 

 

 

Можливості Загрози 

Розширення мережі маршрутів соціальних перевезень 

громадян (збільшення кількості рейсів), доповнення 

автопарку 

Облаштування зупинок громадського транспорту на 

території громади 

Створення маршруту громадського транспорту на території 

селища Межова 

 

Реалізація програми на території ОТГ Поліцейський офіцер 

громади (3 шт. одн.) 

Реалізація проекту будівництва амбулаторії у с. Іванівка 

Застарілий автотранспорт (соціальний маршрут) 

Погіршення стану дорожнього покриття 

 

Міграція кваліфікованого персоналу в сфері охорони 

здоров’я 

Погіршення матеріально-технічної бази служб швидкого 

реагування 



 
 

  

 

Транспортне сполучення та доступність до служб екстреного реагування 

  



 
 

  

3.1.3. Стан розвитку галузей освіти, культури, соціального захисту та соціального 

забезпечення 

Сильні сторони Слабкі сторни 

Функціонує опорна школа 

В  9 населених пунктах функціонують 12 шкіл та 10 

дитячих садків (в смт. Межова - 3 школи та 3 дитячих 

садки, інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ), в кожному 

старостинському окрузі  - є школи та дитячі садки) 

Розширена мережа закладів соціально-культурної сфери 

(освіти та культури) 

Організовано безперебійних підвіз дітей до закладів 

освіти  та ДНЗ (Демурине, Володимирівка, Преображенка, 

Іванівка, Новогригорівка, Райполе, Новопідгороднє, 

Межова) 

На високому рівні організована позашкільна освіта дітей 

(Школа естетичного виховання, Будинок дитячої та 

юнацької творчості,  Дитячо-юнацька спортивна школа, 

Межівський навчально-виробничий комбінат) 

Організовано проведення фестивалів на території смт. 

Межова та старостинських округів 

Розроблені туристичні маршрути в межах громади 

 

Функціонує КЗ "Центр соціальних послуг" Межівської 

селищної ради для пенсіонерів, осіб з інвалідністю, 

внутрішньо переміщених осіб, соціальна підтримка сім’ї, 

дітям та молоді (відділення соціальної допомоги вдома, 

відділення надання адресної натуральної і грошової 

допомоги) 

Низька вартість платних соціальних послуг 

Віддалені робочі місця в КЗ "Центр соціальних послуг" 

Межівської селищної ради на території всіх 

старостинських округів 

Програми соціальної підтримки населення (пільговий 

проїзд, цільова адресна допомога, оздоровлення дітей в 

таборі, питна  вода) 

Низька наповненість класів в школах 

Низький рівень охоплення дошкільною освітою 

Застаріла матеріально-технічна база закладів позашкільної 

освіти 

Мало кваліфікованих кадрів у сфері культури 

Низька активність населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платні соціальні послуги для населення 

Недоступність та віддаленість до старостинських округів 

соціальних послуг відділення центру соціальної 

активності 

 

 

Можливості Загрози 

Надання освітніх послуг іншим територіям (Слов’янська 

та Зорянська сільські ради, Новопавлівська ОТГ) на 

умовах міжмуніципального співробітництва 

Оптимізація закладів культури 

Розвиток позашкільної освіти (розширення мережі 

гурткової роботи,  секцій та поповнення матеріально-

технічної бази закладів) 

 

Відкриття інклюзивно-ресурсного центру в громаді 

Розширення мережі послуг КЗ "Центру соціальних 

послуг" Межівської селищної ради в старостинських 

округах громад 

Зношеність автопарку шкільних автобусів 

Скорочення робочих місць у зв’язку із оптимізацією 

мережі закладів освіти та культури 

Зменшення рівня народжуваності  з 2014 року 

Низька матеріально-технічна база закладів культури 

 

 

Централізація соціальних послуг в смт. Межова 

 

 



 
 

  

 

Стан розвитку галузей освіти, культури, соціального захисту та соціального забезпечення 

  



 
 

  

1.3.4. Розвиток інженерних мереж та стан навколишнього середовища  

Сильні сторони Слабкі сторони 

Наявність водогону (технічна вода) - Межова, Демурине, 

Веселе  

Наявність водовідведення в смт. Межова 

Функціонуюча очисна споруда в смт. Межова 

Наявність скважин з питною водою на території 

старостинських округів (Райпільський, Іванівський, 

Новогригорівський) 

Підвіз питної води двічі на тиждень на території смт. 

Межова, с. Преображенка, смт. Демурине, с. 

Володимирівка 

 

Газифікована громада (Межова, Новолозуватівка, 

Степове, Славне, Українка, Райполе, Новопідгородне, 

Новогригорівка, Водолазьке, Веселе) 

 

Функціонують два комунальнних підприємства: КП 

Межівської селищної ради "КОМФОРТ"  та КП 

"КОМУНСЕРВІС" Межівської селищної ради" 

Відведена земельна ділянка під полігон ТВП в с. 

Вознесенське 

Наявний державний акт на сміттєзвалище в 

с. Новогригорівка 

Збільшена вартість питної води для старостинських 

округів   

Відсутність води у колодязях 

Замулення водоймищ 

Технічна вода у водогоні 

Відсутність водогону в старостинських округах 

(Новогригорівський, Преображенський, Райпільський, 

Іванівський) 

 

Організоване сміттєзвалище на відведеній земельній 

ділянці під будівництво полігону ТПВ в с. Вознесенське 

Полігіон - основне джерело забруднення території 

Несанкціоновані сміттєзвалища на території населених 

пунктів громади 

 

Можливості Загрози 

Будівництво водогону (з м. Першотравенська та м. 

Дніпро) 

Збільшення мережі підвозу питної води за пільговими 

цінами 

 

Перехід на альтернативний вид палива (пелети) 

 

Розширення обслуговування населених пунктів 

старостинських округів КП "КОМУНСЕРВІС" МСР" 

Будівництво облаштованого полігону 

Зникнення водоймищ 

Забруднення ґрунтових вод внаслідок обробітку рослин 

хімічними речовинами 

Забруднення води  внаслідок стихійних сміттєзвалищ 

 

Внаслідок високої ціни на газ більшість споруд 

опалюється твердим паливом, що є причиною 

забруднення атмосферного повітря на території ОТГ 

 

Збільшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ 

Підвищення токсичності ґрунтових вод та повітря 

   

Розвиток інженерних мереж та стан навколишнього середовища   



 
 

  

3.2. Загальний SWOT-аналіз Межівської селищної територіальної 

громади 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

с/г комплекс (зернові, сонях, рапс, соя) + невелика частка 

тваринництва 

альтернативні види енергії (сонячні електростанції, 

виробництво пелетів) 

наявність водогону с технічною водою в частині 

населених пунктів 

функціонуючі заклади освіти та культури в центральній 

садибі та деяких населених пунктах 

наявність всіх екстрених служб в центральній садибі 

наявність транспортного сполучення між населеними 

пунктами (громадський транспорт - зовнішний перевізник 

+ соціальний маршрут) 

популярність велосипеду  

  

виснаження земель через недотримання норм 

кліматичні зміни (засухи, ранні заморозки) 

зникнення води з річок, водоймищ, колодязів 

можливо, забруднення грунтових вод 

відсутність очисних споруд та питної води (підвоз за 

підвищеною вартістю до віддалених населених пунктів) 

стихійні сміттєзвалища та відсутність полігону 

частина доріг в аварійному стані (дороги між селищами, не 

в комунальній власності ОТГ) 

відсутність (або нефункціонуючі) переробні підприємства 

(маслозавод, хлібзавод, консервний завод) 

часткова централізація послуг в центральній садибі (смт. 

Межова), низький рівень доступності служб та послуг до 

віддалених населених пунктів 

невелика частка трудової міграції 

Можливості Загрози 

збільшення частки тваринництва, городництва та 

садівництва 

впровадження сучасних аграрних технологій 

стимулювання розвитку переробних підприємств 

будівництво водогону 

будівництво полігону 

розвиток транспортної інфраструктури (розширення 

мережі маршрутів соціальних перевезень громадян 

(збільшення кількості рейсів), поповнення автопарку, 

облаштування зупинок громадського транспорту на 

території громади, створення маршруту громадського 

транспорту на території селища Межова) 

подальше виснаження земель 

зникнення та забруднення води  

застарілість матеріально-технічних баз всіх служб та 

закладів освіти, культури, медзакладів і т.д. 

підвищення обсягів міграції, відтік кваліфікованих кадрів 

 

Загальне бачення життя громади 



 
 

  

 

3.3. Стейкхолдери  

 

 

 

 



 
 

  

4. СЦЕНАРІЇ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

4.1. Тенденції 

1. Чисельність населення громади постійно зменшується, молодь після навчання у містах не 

повертається додому. 

2. Демографічна ситуація в громаді погіршується, при цьому вікова структура населення 

змінюється в бік скорочення працездатного населення та його «старіння», що відповідно, 

призводить до зростання навантаження на працездатне населення, та до занепаду економіки.   

3. Росте кількість людей похилого віку, зростає навантаження на бюджет. 

4. Активна частина населення продовжує працювати в тіні. 

5. Інвестиційний та підприємницький клімат у громаді залишаються на тому ж рівні. 

6. Рівень купівельної спроможності населення постійно знижується. 

7. Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади дещо покращується внаслідок 

створення ОТГ. 

8. З'являються кошти на модернізацію об’єктів інфраструктури. 

9. Внаслідок скорочення робочих місць в реальному секторі більшість населення живе за 

рахунок торгівлі, послуг, бюджетних, пенсійних та соціальних виплат. 

10. Сільські території продовжують занепадати через відсутність місць праці та реальних 

джерел доходів сільського населення.  

11. Несприятливий підприємницький клімат та низька інвестиційна привабливість громади не 

сприяють зниженню рівня тінізації економіки. Реальний сектор економіки повільно скорочується.  

12. Внаслідок зростання доходів бюджету після об'єднання дещо покращуються окремі 

об’єкти інженерно-комунальної інфраструктури громади, однак розпорошення коштів по 

населених пунктах території не дозволяє створити кумулятивного ефекту: модернізація 

інфраструктури розтягується на довгі роки. 



 
 

  

 

4.2. Матриця сценаріїв 

 



 
 

  

4.3. Найбільш імовірний сценарій 

Найбільш імовірним сценарієм є сценарій 2. У 2020 році відповідно до перспективного плану 

Дніпропетровської області до Межівської громади будуть приєднані Зорянська та Слов’янська 

сільські ради. До 2025 року кількість субвенцій на розвиток ОТГ зменшується, однак доходи 

збільшуються. До 2025 року оптимізовано структуру закладів соціально-культурної сфери. 

Громада до 2030 року залучила великих інвесторів. Протягом всього періоду спостерігається 

стабільний помірний розвиток економіки. До 2050 року демографічна ситуація погіршується, 

працездатне населення виїздить у міста та за межі України. На території функціонує та постійно 

розвивається сільське господарство, яке виробляє екологічно чисту продукцію та впроваджує 

новітні агротехнології адаптовані до кліматичних змін. Сільгоспвиробники громади є 

найбільшими постачальниками шафрану, лікарських рослин та каліфорнійського черв’яка. 

  



 
 

  

5. ВІЗІЯ/БАЧЕННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

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

Межівська селищна територіальна громада – це здорова та справедлива громада з ефективним 

управлінням, в житті якої беруть участь креативні, творчі та сповнені енергії громадяни. Громада, 

де реалізована молодіжна політика за участі активної молоді у прийнятті ключових та ефективних 

рішень. Громада має сильну спільноту активних мешканців, які працюють над реалізацію 

спільного бачення розвитку громади. 

Мешканці 5 найменших та найвіддаленіших населених пунктів мігрували до більших населених 

пунктів на території громади, що зумовило значне зменшення кількості проживаючого населення 

в цих населених пунктах. Не дивлячись на помірний рівень міграції та старіння населення, 

громада пропонує можливості для розвитку підприємництва, працює консультаційний центр 

підтримки розвитку підприємництва, послугами якого активно користуються. 

На території функціонує та постійно розвивається сільське господарство, яке виробляє екологічно 

чисту продукцію та впроваджує новітні агротехнології адаптовані до кліматичних змін. 

Працюють переробні заводи з відокремленими підрозділами: 

 Консервний завод (переробка овочів та фруктів); 

 Млин; 

 Олійниця; 

 Мобільні пункти викачки та зберігання меду; 

 Цехи з фасування та заморожування овочів та фруктів; 

 Переробка продуктів тваринного походження. 

Сільгоспвиробники громади є найбільшими постачальниками шафрану, лікарських рослин та 

каліфорнійського черв’яка. 

За останні 10 років наша громада зробила великий крок до створення безпечних, комфортних та 

рівних умов для кожного зі своїх мешканців. 

Громада – це місце комфортного проживання, де на високому рівні надаються соціально-побутові 

та комунальні послуги, які покращують рівень життя населення. 

Розвинена транспортна інфраструктура, яка забезпечує безпеку дорожнього руху, де створено 

умови транспортного сполучення між населеними пунктами громади. 

Населення Межівської ОТГ в повному обсязі забезпечено якісною питною водою, облаштовані 

відкриті зони з водозабірними колонками, де населення має доступ до питної води на невеликій 

відстані до домогосподарств, кожне домогосподарство має запас дощової води, який використовує 

на задоволення власних потреб. 

Функціонує сортувально-перезавантажувальна станція, громадяни відповідально ставляться з 

твердими побутовими відходами.  

Запроваджено технології з використанням альтернативних видів енергії. 



 
 

  

Працюють відкриті та закриті громадські простори, облаштовані зони відпочинку та спортивно-

розважальні майданчики, ролледроми і т.д. Дозвілля та відпочинок різних вікових груп стали 

більш різноманітним, спортивні та культурні події регулярно проводяться та мають великий успіх. 

На території всієї громади є доступ до інтернету, що дозволяє мешканцям працювати віддалено, 

залишаючись у своїй громаді. 

Громадяни користуються електромобілями для заправки яких функціонують електрозаправні 

станції. 

Розроблені туристичні маршрути для залучення громадян з різних куточків України та світу.  

Функціонує готельно-ресторанний комплекс. 

Працюють сучасні освітні заклади з використанням робототехніки, високоінтелектуальних машин. 

На високому рівні надаються медичні послуги, лікарні та фельдшерські пункти облаштовані 

сучасним обладнанням, на якому працюють високопрофесійні спеціалісти. 

У новому форматі працюють заклади культури, які розвивають культурну спадщину притаманну 

нашій території. 

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

Громада – це місце безпечного і комфортного проживання, де мешканці населених пунктів мають 

рівний доступ до послуг у сферах: охорони здоров'я, освіти, культури, транспортних та 

комунально-побутових. 

Громада - інвестиційно приваблива територія, з ефективним управлінням, в житті якої бере участь 

сильна спільнота активних мешканців, які працюють над реалізацію спільного бачення розвитку 

громади. 

Громада активно працює над  адаптацію структури та способів ведення сільського господарства до 

кліматичних змін, впроваджує новітні агротехнології та є виробником екологічно чистої продукції. 

5.3. Стратегічна ціль 1: Комфортні соціальні умови проживання на 

території громади 

Дана стратегічна ціль передбачає планування розвитку громади на основі сталості та соціальної 

інтеграції як основного принципу місцевого розвитку. До основних напрямів розвитку громади 

належить: 

 Здорова та справедлива громада: забезпечення різних потреб усіх громадян через сприяння 

особистому благополуччю та соціальній інтеграції, забезпечення рівних шансів для всіх; 

 Постійне вдосконалення ефективного управління із залученням творчості та енергії 

громадян; 

 Створення відкритих та закритих громадських просторів, облаштування зон відпочинку та 

спортивно-розважальних майданчиків, ролледромів тощо; 



 
 

  

 Покращення надання освітніх, культурних, медичних та соціально-побутових послуг; 

 Забезпечення житлом соціально незахищених верств населення; 

 Створення тимчасового житла на території селищної громади. 

Список проектів 

Номер Назва проекту та опис: 

01 Мережа громадських просторів (відкритих або закритих) в с. 

Володимирівка, с. Водолазьке, с. Райполе, смт. Межова 

02 Відкриті громадські простори (вежа смт. Межова, зелені зони с. 

Володимирівка, с. Колона Межова, ж/м Сонячний смт. Межова, міні 

футбольне поле с. Новопідгороднє, смт. Демурине, с. Веселе) 

03 Капітальний ремонт ДНЗ "Сонечко", "Малятко" смт. Межова, «Журавлик» 

с. Водолазьке, ДНЗ с. Райполе та с. Іванівка, школа с. Новогригорівка, 

с. Новопідгороднє, смт. Демурине, с. Веселе 

04 Зони активного відпочинку 

05 Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку 

06 Центр соціально-побутових послуг 

07 Будівництво тимчасового житла - хостел 

 

5.4. Стратегічна ціль 2: Розвиток підприємництва та альтернативної 

енергетики 

Дана стратегічна ціль направлена на формування сприятливого бізнес-клімату, створення рівних 

конкурентних умов для тих, хто працює і має намір працювати в громаді, розвитку сільського 

господарства, яке використовує новітні агротехнології та адаптоване до змін клімату, покращення 

інвестиційного клімату на території громади. Створення таких умов позитивно відобразиться на 

структурі економіки, зайнятості та доходах громадян, що в свою чергу буде сприяти збільшенню 

надходжень до селищного бюджету. 

Реалізація стратегічної цілі можлива шляхом: 

 Створення на території громади консультативної, організаційної, юридичної підтримки 

підприємницької діяльності; 

 Відновлення на території громади цехів по переробці сільськогосподарської продукції 

зернового та тваринного походження; 

 Будівництво складів-холодильників для сільськогосподарської продукції; 

 Створення на території кооперативів для збільшення обсягів реалізованої продукції, 

доведених до міжнародних стандартів та вихід на зовнішні ринки; 

 Розвиток сільського господарства, яке виробляє екологічно чисту продукцію та 

впроваджує новітні агротехнології адаптовані до кліматичних змін; 



 
 

  

 Перепрофілювання сільського господарства, а саме: вирощування лікарських рослин та 

шафрану; 

 Вивільнення ряду земельних ділянок для будівництва таких об’єктів альтернативної 

енергетики, як виробництва твердого біопалива, об’єктів вітроенергетики, 

біоелектростанцій. 
Номер Назва проекту та опис: 

01 Відновлення роботи переробних підприємств 

02 Будівництво складів-холодильників 

03 Перепрофілювання с/г: вирощування лікарських рослин та шафрану 

04 Будівництво сонячних електростанцій 

05 Будівництво консультаційного центру для підприємців 

5.5. Стратегічна ціль 3: Розвиток інженерно-транспортної 

інфраструктури 

Стратегічна ціль направлена на відновлення та покращення інженерно-транспортної 

інфраструктури, забезпечення безпечних умов на дорогах, ефективне управління водою та 

твердими побутовими відходами на території громади. 

Реалізація досягнення результатів по стратегічній цілі можливе шляхом: 

 Відповідального управління навколишнім середовищем, раціональне використання 

природних ресурсів та поліпшення середовища проживання громадян; 

 Капітального та поточного ремонту дорожнього покриття на території громади; 

 Покращення транспортного сполучення між населеними пунктами громади, розвитку 

маршрутної мережі громадського транспорту; 

 Посилення безпеки пасажирських перевезень та підвищення їх якості; 

 Вдосконалення маршрутної мережі, постійний моніторинг її стану, визначення й 

уточнення пасажиропотоків; 

 Забезпечення всіх населених пунктів якісною питною водою;  

 Побудова системи водопостачання та водовідведення на території населених пунктів 

громади, будівництво артезіанських свердловин; 

 Ремонт та очистка всіх громадських криниць та колодязів, забезпечення щорічного 

дослідження води на предмет якості. 

Номер Назва проекту та опис: 

01 Розширення мережі соціальних маршрутів 

02 Обладнання зупинок громадського транспорту 

03 Капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття 

04 Будівництво сортувальної та перезавантажувальної станції 

05 Забезпечення водою: будівництво розвідної мережі водопостачання в смт. Демурине 

06 Забезпечення водою: будівництво водонапірної башти в смт. Межова 

07 Будівництво мережі водозабірних колонок на території населених пунктів громади 

08 Реконструкція очисних споруд та добудова напірного каналізаційного колектору в смт. 

Межова 

09 Встановлення системи доочистки води в с. Тарасівка на основному водозабірному пункті із 

підземних джерел 

10 Встановлення двох автоматів для продажу питної води на ж/м Сонячний та пр. Незалежності 

смт. Межова 

11 Реконструкція підвідних та розвідних мереж водопостачання на території громади 



 
 

  

6. ПЕРЕЛІК УСІХ ПРОЕКТІВ 
  Назва проекту 

&короткий опис 

Період 

реалізації, 

приблизни

й бюджет 

Тип 

проекту 

(Hard, 

Soft) 

 

До якого сектору 

належить? 

Освіта, клімат, 

екологія, медицина 

 

До яких цілей сталого розвитку (SDG 

*Sustainable Development Goal) 

відносяться, співпадають і як? 

Подолання яких слабких 

сторін та ризиків,  

використання яких сильних 

сторін та потенціалу?1 

Знаходиться у 

функціональній 

зоні? 

В зоні, яку ми 

розглядаємо 

детально?2 

1.  Розширення мережі 

соціальних маршрутів 

на території 

громади/Проект 

передбачає запровадити 

соціальний маршрут в 

смт. Демурине, 

с. Володимирівка, 

с. Василівка, 

с. Олександрівка, 

с. Іванівка, 

с. Вознесенське, 

с. Новогригорівка, 

с. Водолазьке, 

с. Красногорівка, 

с. Юр’ївка. Соціальний 

маршрут передбачає 

пільговий проїзд для 

окремих категорій 

населення (пенсіонери, 

особи з інвалідністю, 

багатодітні та ін.) двічі 

на місяць (4 поїздки). 

до 2022 

Бюджет 

проекту: 

близько 

200,0 тис. 

грн. в рік 

Soft Транспортна 

інфраструктура 

9 промисловість, інновації та 

інфраструктура 

11 сталий розвиток міст та спільнот 

Поєднаність та доступність до 

всіх населених пунктів 

громади 

Населені пункти 

ОТГ 

2.  Обладнання зупинок 

громадського 

транспорту 

До 2022 

Бюджет 

проекту: 

200,0 тис. 

грн. 

 

 

Soft Транспортна 

інфраструктура 

9 промисловість, інновації та 

інфраструктура 

11 сталий розвиток міст та спільнот 

Підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху 

Територія 

населенних 

пунктів ОТГ 

                                                           
1Поєднайте SWOT з проектамиhttps://diytoolkit.org/tools/swot-analysis-2/ 
2Вкажіть поселення, якого/яких це стосується 

https://diytoolkit.org/tools/swot-analysis-2/


 
 

  

3.  Забезпечення водою: 

будівництво розвідної 

мережі водопостачання 

в смт. Демурине/Проект 

передбачає будівництво 

розвідних мереж в смт. 

Демурине з проколом 

через залізницю.  

До 2021 

Бюджет 

проекту: 

3360,851 

тис. грн. 

Hard Житлово-

комунальне 

господарство 

6 чиста вода та належні санітарні 

умови 

Забезпечення рівного доступу 

населення громади до 

централізованого 

водопостачання, підвищення 

якості та доступності води для 

громадян у сільській 

місцевості, покращення рівня 

надання комунальних послуг. 

смт. Демурине 

4.  Будівництво мережі 

водозабірних колонок 

на території населених 

пунктів громади 

До 2021 

Бюджет 

проекту: 

3360,851 

тис. грн. 

Hard Житлово-

комунальне 

господарство 

6 чиста вода та належні санітарні 

умови 

Підвищення якості та 

доступності води для 

громадян у сільській 

місцевості 

с. Новотроїцьке, 

с. Красногорівка, 

с. Сухарева Балка,  

с. Василівка, 

с. Колона Межова 

с. Юр’ївка, 

с. Славне, 

с. Степове, 

с. Українка, 

с. Новолозуватівка

, с. Вознесенське, 

с. Запорізьке, 

с. Новоолександрів

ка 

с. Новопідгородне 

, 

с. Новогригорівка, 

с. Водолазьке, 

с. Райполе, 

смт. Межова 

5.  Встановлення системи 

доочистки води в 

с. Тарасівка на 

основному 

водозабірному пункті із 

підземних джерел 

До 2021 

Бюджет 

проекту: 

450,0 тис. 

грн. 

Hard Житлово-

комунальне 

господарство 

6 чиста вода та належні санітарні 

умови 

Покращення якості води смт. Межова, 

с. Веселе, 

смт. Демурине, 

с. Володимирівка, 

с. Преображенка, 

с. Всесвятське, 

с. Олександрівка 

6.  Встановлення двох 

автоматів для продажу 

питної води на ж/м 

Сонячний та 

пр. Незалежності 

смт. Межова 

До 2021 

Бюджет 

проекту: 

150,0 тис. 

грн. 

Hard Житлово-

комунальне 

господарство 

6 чиста вода та належні санітарні 

умови 

Покращення доступу 

населення до питної води 

ж/м Сонячний та 

пр. Незалежності 

смт. Межова 



 
 

  

7.  Забезпечення водою: 

будівництво 

водонапірної башти в 

смт. Межова/ 

будівництво 

водонапірної башти для 

господарсько - питного 

водопостачання, на 

ділянці водорозбірного 

вузла, де розташована 

стара  водонапірна 

башта, яка 

експлуатувалась з 

середини 70-х років 

минулого сторіччя і 

натепер у зв’язку з 

численними течіями 

металевих труб і 

регулюючого баку не 

виконує стабілізуючої 

функції по тиску води в 

мережі, та не 

експлуатується. 

Перепади тиску в 

підвідних та розвідних 

мережах приводять до 

частих аварій в мережі 

водопостачання, та 

погіршення санітарно - 

епідеміологічного 

стану. 

До 2020 

Бюджет 

проекту: 

6011,060 

тис. грн. 

Hard Житлово-

комунальне 

господарство 

6 чиста вода та належні санітарні 

умови 

Створення регулюючого, 

пожежного та аварійного 

запасу води 

смт. Межова 

8.  Реконструкція очисних 

споруд та добудова 

напірного 

каналізаційного 

колектору в 

смт. Межова/Проект 

передбачає 

реконструкцію очисних 

споруд для очищення 

господарсько-

фекальних стічних вод 

каналізації 

До 2030 

Бюджет 

проекту: 

35,5 млн. 

грн. 

Hard Житлово-

комунальне 

господарство 

6 чиста вода та належні санітарні 

умови 

Поліпшить якість очищення 

стічних вод, а також істотно 

знизить негативний вплив на 

навколишнє природне 

середовище. 

смт. Межова 



 
 

  

9.  Реконструкція підвідних 

та розвідних мереж 

водопостачання на 

території громади 

До 2030 

Бюджет 

проекту:  

120,0 млн. 

грн. 

Hard Житлово-

комунальне 

господарство 

6 чиста вода та належні санітарні 

умови 

Забезпечення рівного доступу 

населення громади до 

централізованого 

водопостачання, підвищення 

якості та доступності води для 

громадян у сільській 

місцевості, покращення рівня 

надання комунальних послуг. 

смт. Межова, 

с. Веселе, 

смт. Демурине, 

с. Володимирівка, 

с. Преображенка, 

с. Всесвятське, 

с. Олександрівка 

10 Будівництво 

сортувальної та 

перезавантажувальної 

станції 

До 2030 

Бюджет 

проекту:  

10,0 млн. 

грн. 

Hard Екологія 12 відповідальне споживання Запобігання виникненню 

несанкціоновані сміттєзвалищ 

на території населених пунктів 

громади, зменшення 

негативного впливу на 

навколишнє середовище 

Поза 

функціональною 

зоною, біля села 

Вознесенське 

11 Мережа громадських 

просторів (відкритих 

або закритих) в 

с. Володимирівка, 

с. Водолазьке, с. 

Райполе, смт. Межова/ 

Проект передбачає 

облаштування місць для 

збору людей з метою 

спілкування, вирішення 

спільних проблем у 

неформальному 

середовищі.  

До 2021 

Бюджет 

проекту: 

3,0 млн. 

грн. 

Soft Освіта та культура 4 Якісна освіта 

9 промисловість, інновації та 

інфраструктура 

11 сталий розвиток міст та спільнот 

Активізація населення, 

надасть можливість 

громадянам знайти друзів за 

інтересами, розкрити творчий 

потенціал відвідувачів, 

створення умов для взаємодії 

різних вікових груп, ВПО та 

ін. 

с. Володимирівка, 

с. Водолазьке, с. 

Райполе, смт. 

Межова 

12 Нове будівництво 

багатоквартирного 

житлового будинку/ 

Проект передбачає 

будівництво 28-ми 

квартирного житлового 

будинку загальною 

площею 1612,76 кв.м. 

До 2025 

Бюджет 

проекту: 41 

171,984 

тис. грн. 

Hard Житлово-

комунальне 

господарство 

11 сталий розвиток міст та спільнот Забезпечення житлом дітей-

сиріт, учасників АТО та 

молодих спеціалістів на 

території громади. 

смт. Межова 



 
 

  

13 Центр соціально-

побутових послуг/ 

Проект передбачає 

розширення сфери 

надання соціально-

побутових послуг у 

громаді: перукар, 

швейна майстерня, 

майстерня з ремонту 

взуття, послуга 

«Майстер на годину».  

До 2020 

Бюджет 

проекту: 

1,2 млн. 

грн. 

Soft Послуги 8 гідна праця та економічне зростання Покращення кількості та 

якості комунально-побутових 

послуг в громаді 

смт. Межова 

14 Капітальний ремонт 

ДНЗ "Сонечко", 

"Малятко" смт. Межова, 

«Журавлик» с. 

Водолазьке, ДНЗ 

с. Райполе та с. Іванівка, 

школа 

с. Новогригорівка, 

с. Новопідгороднє, 

смт. Демурине, 

с. Веселе. 

До 2025 

Бюджет 

проекту: 

250,5 млн. 

грн. 

Hard Житлово-

комунальне 

господарство 

11 сталий розвиток міст та спільнот Покращення надання освітніх 

послуг в громаді, 

комфортності перебування 

дітей та працюючих у 

закладах, зменшення витрат 

енергоносіїв 

смт. Межова, 

с. Райполе, 

с. Іванівка, 

с. Новопідгороднє,  

с. Водолазьке, 

с. Новогригорівка, 

смт. Демурине, с. 

Веселе 

 

15 Відкриті громадські 

простори (вежа 

смт. Межова, зелені 

зони с. Володимирівка, 

с. Колона Межова, ж/м 

Сонячний смт. Межова, 

міні футбольне поле 

с. Новопідгороднє, 

смт. Демурине, 

с. Веселе) 

До 2030 

Бюджет 

проекту: 

8,5 млн. 

грн. 

Soft Благоустрій 11 сталий розвиток міст та спільнот Забезпечення якісного 

дозвілля жителів громади, 

підвищення привабливості 

населених пунктів 

Смт. Межова, 

с. Володимрівка, с. 

Колона Межова, 

с. Новопідгороднє, 

смт. Демурине, с. 

Веселе 

16 Зони активного 

відпочинку/ Проект 

передбачає розвиток 

туризму, гостинності, 

активного відпочинку 

громадян 

До 2025 

Бюджет 

проекту: 

5,0 млн. 

грн. 

Soft Благоустрій 11 сталий розвиток міст та спільнот Забезпечення якісного 

дозвілля жителів громади, 

підвищення привабливості 

населених пунктів 

смт.Межова, 

с. Водолазьке 

с. Іванівка 

17 Будівництво сонячних 

електростанцій 

До 2020 

Бюджет 

проекту: 

258,0 млн. 

грн. 

Soft Клімат та енергія 7 доступна та чиста енергія 

13 пом'якшення наслідків зміни 

клімату 

Впровадження на території 

громади альтернативних видів 

енергії, збільшення доходів 

ПДФО та орендної плати 

смт. Межова, 

с. Іванівка 



 
 

  

18 Капітальний та 

поточний ремонт 

дорожнього покриття на 

території громади 

До 2030 

Бюджет 

проекту: 

200,0 млн. 

грн. 

Hard Благоустрій 9 промисловість, інновації та 

інфраструктура 

11 сталий розвиток міст та спільнот 

Забезпечення безпеки 

дорожнього руху, покращення 

комфортності переміщення 

між населеними пунктами 

ОТГ 

Населені пункти 

ОТГ 

19 Відновлення роботи 

переробних підприємств 

з будівництвом складів-

холодильників 

До 2030 

Бюджет 

проекту: 

70,0 млн. 

грн. 

Hard Сільське 

господарство 

2 Подолання голоду, досягнення 

продовольчої безпеки, поліпшення 

харчування і сприяння сталому 

розвитку сільського господарства 

Розширення сфери сільського 

господарства: розвиток 

садівництва та городництва, 

переробка сільського 

господарської продукції 

тваринного та рослинного 

походження  

Населені пункти 

ОТГ 

20 Будівництво 

консультаційного 

центру для підприємців 

До 2030 

Бюджет 

проекту: 

1,0 млн. 

грн. 

Hard Розвиток 

підприємництва 

9 промисловість, інновації та 

інфраструктура 

11 сталий розвиток міст та спільнот 

Створення на території 

громади консультативної, 

організаційної, юридичної 

підтримки підприємницької 

діяльності 

Населені пункти 

ОТГ 

21 Тимчасове житло - 

Хостел 

До 2022 

Бюджет 

проекту: 

1,5 млн. 

грн. 

Hard Житлово-

комунальне 

господарство 

11 сталий розвиток міст та спільнот Забезпечення тимчасовим 

житлом гостей громади 

смт. Межова 



 
 

  

7. ДОДАТКИ:  

 Опис демонстраційного проекту 

Project name: 
Назва проекту:  
 
Створення мережі хабів Межівської ОТГ  
 

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

Мета проекту:  
Створити доступні, сучасні, креативні, мобільні громадські простори для змістовного, творчого, цікавого дозвілля та 
відпочинку громадян Межівської ОТГ. 
Активізувати мешканців громади до діалогу, вирішення спільних проблем та взаємодії різних вікових груп між 
собою. 
 

Задачі проекту:  
 
Основна задача даного проекту – це облаштування 5 хабів на території громади в населених пунктах, у тому числі: 
2 – смт. Межова, 1 – с. Райполе, 1 – с. Водолазьке, 1 – с. Володимирівка для організації дозвілля, творчої 
діяльності, підтримки інтересів та хобі. 
 
Кожен хаб – це: 
- місце для збору активних мешканців громади; 
- доступні та гнучкі простори на умовах партнерства (кожен користувач вносить свій внесок у розвиток громадського 
простору шляхом проведення майстер-класів для цільових груп, проведення курсів (наприклад, англійська для 
дорослих, університет третього віку, клубів за інтересами і т.д.), організація масових заходів для дітей та батьків, 
обмін досвідом між молодшим та старшим поколінням); 
- місця для відпочинку дітей та молодих мам (створення дитячої кімнати, де одна з матусь грається з дітками, а інші 
спілкують в неформальній обстановці, обговорюють та обмінюються досвідом, при цьому по черзі змінюються). 
 
Вирішення поставлених завдань допоможе залучити громадян до діалогу, вирішення проблемних питань розвитку 
громади (коворкінгу), створення умов для взаємодії різних вікових груп, розширення мережі секційної та гурткової 
роботи створить умови для змістовного відпочинку громадян. 
 
При реалізації проекту будуть враховуватись потреби, запити, ціннісні орієнтації різних вікових груп, 
пропонуватимуться такі форми життєдіяльності в сфері дозвілля, котрі сприятимуть піднесенню культури 
особистості, виховуючи в громадян активну життєву позицію. 
 
Вирішення поставлених завдань проекту дасть змогу значно покращити проведення змістовного дозвілля для всіх 
жителів громади, виявляти їх творчу активність і самодіяльну ініціативу. Адже, сьогодні, як ніколи, принципового 
значення набуває боротьба за фізично здорову, духовно багату, творчу особистість, для якої властива висока 
самосвідомість, культура почуттів, гармонія думок і вчинків. Реалізація Проекту дозволить покращити ситуацію із 
змістовним відпочинком та особистісним розвитком громадян як свідомих українців. 
 



 
 

  

Describe the problem / risk the project addresses: 
Описати проблему / ризик, який проект може вирішити:  
 
На території селищної громади відсутні місця громадського простору, а саме: місця зустрічей громадян різних 
вікових груп, з метою обговорення проблем, самореалізації, проведення цікавого та змістовного дозвілля, 
налагодження діалогу та взаєморозуміння між різними поколіннями. На даний час налагоджується діалог між 
владою та ініціативними громадянами, які мають бажання реалізувати проект. Влада у свою чергу зацікавлена в 
підтримці громадян з активною життєвою позицією.  
 

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?   
 
11. Сталий розвиток міст і спільнот  
 

Target groups: 
Цільові групи:  
 

- Молоді матусі з дітками; 
- Молодь з 14 років; 
- Активне працездатне населення громади; 
- Покоління поважного віку; 
- Особи з особливими потребами; 
- ВПО та учасники АТО. 

Зацікавлені сторони: 
 
Ініциативні групи, які пропонують реалізацію даного проекту; 
ГО «НАДІЛ» 
ГО «КРОК У СВІТ» 
ГО «БЕБІ БУМ» 
ГО «Єднання поколінь» 
КЗ «ЦСП» МСР» 
Керівництво громади та структурні підрозділи. 
 

Партнери:  
 
Виконком Межівської селищної ради 
Організації та установи Межівської ОТГ 
Громадські організації та об’єднання 
Сільськогосподарські виробники та фермерські господарства 
Комунальне підприємство «Комунсервіс» Межівської селищної ради; 
КП Межівської селищної ради «КОМФОРТ»; 
Фонд державного майна у Дніпропетровській області 
 



 
 

  

Кроки / етапи втілення: 
 
- Залучитися підтримкою громади; 
- Визначення приміщень під реалізацію проекту на території населених пунктів громади; 
- Закупівля матеріалів для проведення ремонту в приміщеннях та переформатування будівлі; 
- Визначення функціональних зон; 
- Закупівля обладнання та меблів для хабів (ігрова кімната для дітей, мультимедійне обладнання, акустичні 

системи, фліпчарти, столи та стільці трансформери, буккросінг); 
- Встановлення обладнання; 
- Підбір кваліфікованих кадрів; 
- Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи; 
- Урочисте відкриття хабу; 
- Промоція відкриття хабу; 
- Публікація про реалізацію проекту в місцевій газеті та в соціальних мережах. 
 

Очікувані результати 
(зазначте на які результати ви очікуєте, що зміниться в громаді завдяки втіленню вашого проекту): 
 
Короткотермінові наслідки реалізації проекту. 
Реалізація проекту дасть змогу: 
 
- створити мережу доступних, сучасних, креативних, мобільних громадських просторів для змістовного, творчого, 
цікавого дозвілля та відпочинку громадян Межівської ОТГ; 
- збільшення користувачів простору протягом року на 50%; 
- активізувати мешканців громади до діалогу, вирішення спільних проблем та взаємодії різних вікових груп між 
собою; 
- взаємодія різних вікових груп між собою, обмін досвідом та самореалізації громадян; 
- організація цікавого дозвілля та відпочинку. 
Таким чином буде сформовано креативний кластер громади як основа для генерування ідей її розвитку та джерело 
людських ресурсів. 

Критерії успішності 
(що слід вважати показниками успішності проекту (збільшиться к-сть мешканців громади, покращиться екологічний 
стан (базуючись на показники) і т.п.)   
 
Критеріями успішності стане: 
збільшення молоді, що залучена до діяльності громадських організацій на 30%; 
зменшення рівня молодіжної злочинності на 50%; 
зменшення кількості хвороб, пов’язаних зі шкідливими звичками, на 20%; 
підвищення рівня задоволеності населення якістю послуг у сфері культури та дозвілля на 25%; 
створення нових робочих місць; 
вирішення проблем шляхом розробки плану та реалізації покращення життя в громаді; 
участь у проектах; 
проведення навчань та тренінгів для громадян. 
 



 
 

  

Сталість проекту 
(яким чином заплановано збереження результатів втілення проекту впродовж тривалого часу)  
 
Результати проекту діятимуть на постійній основі, де фінансування буде забезпечено виконкомом Межівської 
селищної ради та коштів фермерських господарств. З часом мережа хабів розширюватиметься. На постійній основі 
буде функціонувати Інтернет сторінка для розповсюдження інформації про вже реалізовані хаби. Наповнення 
змісту на оформлення Інтернет сторінки здійснюватиметься волонтерами з числа учасників. 
 
 

Who will implement the measure? 
Хто буде відповідальним за реалізацію проекту? (департамент / управління / сектор  або ініціативна група тощо 
 
Виконком Межівської селищної ради 
Організації та установи Межівської ОТГ 
Громадські організації та об’єднання 
Сільськогосподарські виробники та фермерські господарства 
 

What is the estimated budget? 
Яким є приблизний бюджет проекту?  
900,0 тис. грн. 
 

Source of financing:  
Джерело фінансування:  
 
Селищний бюджет 
Обласний бюджет 
Грантові кошти 
 
 

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



 
 

  

 
 

 
 
 

 



 
 

  

 Опис ключового проекту. 

Project name: 
Назва проекту:  
 
КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯМ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯМ НА ТЕРИТОРІЇ МЕЖІВСЬКОЇ ОТГ 
 

Категорія проекту 
(місцева економіка / місцева екологія / партисипація / культура та спадщина)  
 
Житлово-комунальне господарство, покращення надання комунальних послуг  
 

Мета проекту:  
 

- Забезпечення рівного доступу населення громади до централізованого водопостачання в межах науково 
обґрунтованих нормативів якості води, підвищення якості та доступності води для громадян особливо у сільській 
місцевості, покращення рівня надання комунальних послуг та запровадження заходів щодо економного та 
раціонального використання води в домогосподарствах, що в свою чергу підвищить соціальне задоволення 
мешканців та дасть можливість зберегти здоров’я, продовжити тривалість життя. 

 



 
 

  

Задачі проекту:  
 
Основною задачею даного проекту покращення якості та доступності населення до питної води шляхом проведення 
реконструкції існуючого водопроводу, оскільки за останні роки виникла проблема недостачі води та частими 
проривами в мережі водопостачання. Реконструкція системи водопостачання передбачає заміную існуючого 
водопроводу та продовження будівництва розвідних мереж на території громади, реконструкція очисних споруд 
водовідведення та встановлення фільтрів очистки води на насосних станціях. Проміжними завданнями, які ставить 
перед собою громада – це встановлення водозабірних колонок в населених пунктах громади із встановленням 
фільтрів для очистки води, будівництво водонапірної башти в смт. Межова, фінансова підтримка домогосподарств, які 
впроваджують збір дощової води у резервуари, використовуючи її для власних потреб та в місцях масового скупчення 
населення встановлення автоматів для реалізації питної води.  



 
 

  

 



 
 

  

 

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

 
Нагальною проблемою для громади є забезпечення водою населених пунктів. Рівень забезпечення 

населення питною водою дуже низький. Забір води населенням здійснюється з колодязів, але вміст хімічних 
елементів у цій воді не відповідає державному стандарту «Питна вода». 

Протяжність підвідних мереж водопостачання складає 27 км., розвідних мереж водопостачання – 52 км. 
водовідведення – 8,2 км. Водовідведення та водопровідна мережа забезпечує потреби громади лише на 15 %,  через 
тривале використання зношеність мереж становить майже 80% та потребує заміни. Існуюча мережа водопостачання 
та водовідведення експлуатується з 70-х років.  

Зношеність та незадовільний санітарний стан трубопроводів на території громади викликає забруднення 
води, порушення технології транспортування води та масове невдоволення якістю наданих послуг серед населення, 
потребує проведення заходів щодо створення належних умов для їх функціонування, підвищення ефективності 
роботи всього централізованого водопостачання та водовідведення громади. 

У зв’язку з тим, що посушливі погодні умови, які складалися протягом декількох останніх років значною мірою 
вплинули на водні запаси як у приватних садибах населення, так і водних об’єктах громади в цілому, виникла 
невідкладна потреба вирішити питання щодо постачання води.  

Проведені дослідження наявної води свідчать проте, що вода не відповідає стандарту «Питна вода» за 
такими показниками: 
 

 
 

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?   
 
6. Чиста вода та належні санітарні умови 
 

Target groups: 
Цільові групи:  
 
Комунальні заклади Межівської селищної ради 
Приватні домоволодіння 
Жителі, які проживають на території громади 
Приватні підприємці, фермерські господарства та сільськогосподарські товаровиробники 

Зацікавлені сторони: 
 
Депутати Межівської селищної ради 
Керівництво ОТГ 
Комунальне підприємство «КОМУНСЕРВІС» Межівської селищної ради 
Комунальне підприємство Межівської селищної ради «Комфорт» 
Жителі громади 

• Залізо загальне
• Кольоровість
• Жорсткість загальна

Нормативний показник

• Не більше 0,2 мг/дм3
• 20 град.
• 7 (10) мг-екв/дм3

Відхилення від норми

• Від 0,7 до 1,0 мг/дм3
• 35 град.
• Від 20 до 23 мг-

екв/дм3



 
 

  

Партнери:  
 
Виконком Межівської селищної ради 
Комунальне підприємство «КОМУНСЕРВІС» Межівської селищної ради 
Проектний інститут 
Грантодавці 
Підрядна організація 
Інспектор технічного та авторського нагляду 
 

Кроки / етапи втілення: 
 
Основними етапами втілення проекту: 

- Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію існуючого водогону та очисних споруд 
водовідведення; 

- Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення фільтрів очистки води на насосній станції; 
- Проведення тендерних процедур ; 
- Початок будівництва водонапірної башти в смт. Межова; 
- Будівництво розвідної мережі в смт. Демурине; 
- Розробка етапів встановлення водозабірних колонок в населених пунктах селищної громаді із встановленням 

фільтрів доочистки води; 
- Поетапне облаштування водозабірних колонок; 
- Встановлення автоматів для реалізації питної води в місцях масового скупчення населення; 
- Реконструкція існуючого водогону, очисних споруд водовідведення; 
- Встановлення фільтрів очистки води на насосній станції; 
- Проведення лекційно-просвітньої роботи з населенням громади по економному та раціональному 

використанню води в домоволодінні; 
- Розробка та впровадження Програми підтримки домогосподарств, що впроваджують збір дощової води та 

використовують для задоволення власних потреб; 
- Прийняття об’єктів в експлуатацію. 

 

Очікувані результати 
(зазначте на які результати ви очікуєте, що зміниться в громаді завдяки втіленню вашого проекту): 
 
- покращиться доступність мешканців до водопостачання; 
- збільшиться тривалість життя громадян до 75 років; 
- забезпечено якісне та безперебійне водопостачання до населених пунктів Межівської громади, 
- збільшиться економія трудових, енергетичних  та матеріальних ресурсів; 
- скорочено непродуктивні втрати води на 70%; 
- поліпшено санітарно-епідеміологічний стан населених пунктів громади; 
- створено регулюючий, пожежний та аварійний запас води;  
- зменшено захворюваність та підвищено соціальну та демографічну ситуацію регіону; 
- підвищено інвестиційну привабливість території. 
 



 
 

  

Критерії успішності 
(що слід вважати показниками успішності проекту (збільшиться к-сть мешканців громади, покращиться екологічний 
стан (базуючись на показники) і т.п.)   
 
Критеріями успішності стане: 
- збільшення кількості та зменшення міграції населення; 
- покращена демографічна ситуація на території громади; 
- покращиться якість та кількість наданих комунальних послуг; 
- вільний доступ до якісної питної води та послуг водопостачання, водовідведення; 
- тривалість життя громадян збільшиться до 75 років з 61; 
- покращення іміджу та інвестиційного клімату громади; 
- підвищено комфортність проживання громадян.  
 

Сталість проекту 
(яким чином заплановано збереження результатів втілення проекту впродовж тривалого часу)  
 
Після завершення реалізації проекту утримання  мережі водопостачання та водовідведення здійснюватиметься 
діючим профільним КП "Комунсервіс" Межівської селищної ради за рахунок коштів населення, яке сплачує за 
отримані комунальні послуги та споживання води. Проект спрямований на розвиток інфраструктури територіальної 
громади та поліпшення умов життя сільського населення. 
 

Who will implement the measure? 
Хто буде відповідальним за реалізацію проекту? (департамент / управління / сектор  або ініціативна група тощо 
 
Виконком Межівської селищної ради 
Комунальне підприємство «КОМУНСЕРВІС» Межівської селищної ради 
Комунальне підприємство Межівської селищної ради «Комфорт» 
 

What is the estimated budget? 
Яким є приблизний бюджет проекту?  
 
Бюджет проекту складає 120,0 млн. грн. 

Source of financing:  
Джерело фінансування:  
 
Селищний бюджет  
Державний бюджет 
Грантові кошти 
 

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



 
 

  

Мережа колонок по населеним пунктам громади 

 
 

Вода до реалізації проекту:  
 

Вода після реалізації проекту: 
 

  
 
  



 
 

  

План реалізації ключового проекту 

 


