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1. АНАЛІЗ 

Судововишнянська об’єднана територіальна громада утворена 7 вересня 2016 року. Згідно з 
адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Мостиського району 
Львівської області. Адміністративним центром громади є місто Судова Вишня. До складу громади 
входить 9 населених пунктів: 8 сіл та 1 місто.  

Судововишнянська ОТГ об'єднана згідно перспективного плану формування територіальних 
громад та Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад". Крім того 
об'єднання саме зазначених вище населених пунктів зумовлено історичним та географічним 
чинниками. 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ: географічне розташування (близькість до обласного центру – м. Львова та в 
межах 30-кілометрової зони до кордону з Польщею), крізь громаду проходить залізниця та 
автошлях міжнародного значення М11 (Львів – Шегині - КПП «Шегині), розвинене сільське 
господарство, на території громади діють підприємства з іноземними інвестиціями, розвинена 
сфера соціального обслуговування населення, в громаді велика кількість водних об’єктів, 
проводиться видобуток природного газу, наявні родовища глини, багата історична, культурна та 
архітектурна спадщина. 

 

1.1. Набір тематичних карт із загальним аналізом ОТГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карта Аналіз загальних характеристик громади 

 Карта із візуалізацією загальних характеристик громади, наявних ресурсів, сильних та 
слабких сторін, динаміка процесів, що відбуваються.  

 

 

Карта Аналіз навколишнього середовища ОТГ 

 Зображення наявних природних ресурсів в громаді, території, що зайняті лісництвами та 
сільським господарством та вільні території, що можуть використовуватись для подальшого 
розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карта Аналіз інфраструктури в ОТГ 

 На карту нанесені магістраль міжнародного значення, залізничне сполучення та основні 
дороги районного та місцевого значення, визначені потенційні напрямки для велошляхів, а також 
невеликий аналіз локацій, що пропонуються для будівництва логістичного хабу в ОТГ. 

 

Карта Аналіз зв’язків між населеними пунктами ОТГ 

 Аналіз виконаний виходячи з потенційних потреб мешканців відвідувати різні населені 
пункти. В результаті виявлено, що відносно великі населені пункти створюють певну зону взаємодії 
та впливу на менші села, що розташовуються поруч. Основним напрямком руху мешканців громади 
за певними потребами та видами послуг є м. Судова Вишня. 

Всі чотири мапи були створені на першому Воркшопі, а тому являють собою щось на зразок 
знайомства з ОТГ.  Перша карта зображає наявні ресурси та процеси в громаді, наступні 3 карти - 
перші спроби їх аналізу разом із представниками ОТГ.   

Судововишнянська ОТГ – короткі висновки та важливі спостереження  

  

 Громада має вигідне географічне розташування (близькість до кордону з Польщею; 
близькість до обласного центру – м. Львова, до промислово потужного міста Городок; через ОТГ 
проходить траса міжнародного значення М11 Львів-Шегині-КПП «Шегині» (кордон із Польщею), 
залізниця лінії Львів-Мостиська ІІ - Пшемишль, траса Р40 до м. Яворів). 

 Громада є компактною та невеликою за своєю площею, проте з високою щільністю 
населення. 

 ОТГ не має одного явно вираженого напряму розвитку в економіці. 

 Близькість до кордону зумовлює великий показник сезонної трудової міграції населення. 

 Крім того мешканці працевлаштовуються в сусідні «потужні» населені пункти (Львів, 
Городок). 

 Брак робочих місць всередині громади. 

 Нерозвинені зв’язки між населеними пунктами всередині ОТГ. 

 Всі населені пункти громади мають добре розвинену сферу соціальних послуг (власну 
школу, дитячий садок, заклад медичного обслуговування). 



 

 

 На території громади наявні поклади глини, які не видобуваються та не використовуються 

Має туристичний потенціал за рахунок архітектурних об’єктів та історичної спадщини та 
природного потенціалу. 

 Функціонує досить інформативний офіційний сайт Судововишнянської ОТГ. 

 

 

1.2. Висновки аналізу наявної містобудівної документації 

 

 
Окремо виділимо те, що однією з преваг громади є наявність актуальнох містобудівної 
документації, згідно якої подальші 5 років розвиватиметься місто Судова Вишня.  
У 2018 році розроблений Генеральний план міста Судова Вишня. Вказаною документацією 
визначений розвиток міста, в тому числі прокладання централізованої мережі водопостачання та 
каналізування, визначений історичний ареал  м. Судова Вишня, значна кількість землі в місті 
відведена під сільське господарство, маленький відсоток багатоповерхової забудови, переважає 
житлова садибна забудова.  
 
Крім того, оскільки м. Судова Вишня входить до переліку історичних міст України, в складі 
генерального плану розроблено історико-опорний план. Це може стати хорошим початком для 
застування процесу охорони культурної спадщини в місті та громаді загалом. 
 
 
 
 
 



 

 

1.3. Результати SWOT аналізу 
 

  Секторальний SWOT 

 Для виконання SWOT аналізу було виділено 5 основних категорій: 1) – 
інфраструктура/громадський транспорт/дороги/відходи, 2) – навколишнє середовище/громадські 
простори/клімат/туризм, 3) – економіка/бізнес/використання землі, 4) – соціальний 
захист/освіта/охорона здоров’я, 5) – архітектурно-культурний туризм. 

 

 SWOT – Аналіз   

Судововишнянської ОТГ  

  S  

Сильні сторони  

W  

Слабкі сторони  

O  

Можливості  

T  

Загрози  

Інфраструктура, 
Громад. 
Транспорт, 
Дороги, Відходи 
Вода  

 Наявність траси 
міжнародного значення;  

 Траса 
проходить поза 
населеними пунктами  

 Наявність 
залізниці;  

 Хороша якість 
питної води;  

 Наявність 
комунального 
підприємства;  

 Хороше 
сполучення громадським 
транспортом з обласним 
центром та 
прикордонними 
пунктами;  

 Наявність 
комунальної техніки 
(сміттєвоз, ескалатор-
навантажувач).  

  

 Незадовільн
ий стан дорожнього 
покриття та 
інфраструктури у 
населених пунктах 
ОТГ;  

 Відсутність 
задовільного 
сполучення 
громадським 
транспортом між 
населеними пунктами 
ОТГ;  

 Відсутність 
централізованого 
водопостачання, 
очисних споруд, 
каналізації;  

 Комунальна 
техніка не обслуговує 
нас. Пункти ОТГ.  

 Розвиток 
логістики та інфраструктури 
обслуговування транспорту 
в межах міжнародної 
траси;  

 Створення 
логістичного центру;  

 Впровадження 
мережі сполучення 
громадським транспортом в 
межах ОТГ.  

 Забруднення 
навколишнього 
середовища 
(транспорт\відходи);  

 Вичерпування 
природнього ресурсу 
води;  

 Втрата місця 
збуту ТВП;  

  



 

 

Навк. середовище, 
Громад. простори, 
Клімат, Туризм  

 Наявність 
територій та зелених 
місцин для ств. 
громадських просторів;  

 Наявність лісни
цтв;  

 Наявність озер 
та річок;  

 Поклади нафти, 
газу, глини, торфу;  

 Родючі грунти;  

 Помірний 
клімат, сприятливий для 
розвитку с/г;  

 Наявність 
туристичних баз 
відпочинку;  

 Наявність 
ресурсів для створення 
нових рекреацій.  

 Відсутність 
громадського 
простору та місць 
відпочинку для 
мешканців;  

 Занедбаніст
ь існуючих парків та 
скверів;  

 Неефективн
е використання та 
забруднення річок;  

 Вирубка 
лісу;  

 Виснаження 
земель (від с/г 
діяльності);  

 Браконьєрст
во.  

 Благоустрій 
існуючих локацій;  

 Використання їх 
для проведення заходів;  

 Розвиток С/Г;  

 Розвиток 
рекреації на 
території лісництв та біля 
водоймищ;  

 Видобуток 
природних покладів та 
використання їх для потреб 
ОТГ;  

 Буд.-інжен. 
споруди на річках для 
захисту від підтоплення;  

 Популяризація 
туристичних об’єктів та баз, 
підтримка існуючих; 
залучення інвесторів та 
туристів;  

 Включення Судов
овишнянської ОТГ до 
туристичних маршрутів.  

 Ризик 
виникнення природних 
катастроф (повені);  

 Зміна клімату;  

 Зменшення 
природніх покладів (для 
видобутку нафти, газу);  

 Втрата 
зацікавленості туристів;  

 Зменшення 
популяції тварин.  



 

 

Економіка, 
Бізнес, Вик. 
землі, Замлевідве
дення  

 Наявність 
працюючих підприємств 
в ОТГ (в.т.ч. з 
іноземними 
інвестиціями);  

 Достатня к-сть 
малого та середнього 
бізнесу;  

 С/Г, 
фермерське 
господарство;  

 Земельний 
ресурс.  

 Відсутність 
великих робото 
утворюючих 
підприємств;  

 Неофіційне 
працевлаштування, 
тіньова економіка, 
корупція;  

 Відтік 
кадрів;  

 Низька 
оплата праці;  

 Неповна 
інвентаризація 
земель;  

 Покинуті 
території колишніх 
підприємств;  

 Відсутність 
містобудівної 
документації території 
ОТГ;  

 Відсутність 
кваліфікованих кадрів 
у сфері просторового 
планування та 
архітектури.  

 Залучення 
інвесторів;  

 Підтримка 
розвитку місцевого 
бізнесу;  

 Партнерські 
відносини із локальним 
бізнесом;  

 Долучення 2 
сільських рад до складу 
ОТГ;  

 Участь у 
конкурсах та отримання 
грантів від міжнародних 
програм та організацій;  

 Бренд громади.  

 Втрата 
існуючого бізнесу 
(перереєстрація в інших 
містах);  

 Загальна 
економічна та політична 
ситуація в країні;  

 Нераціональне 
використання земельних 
ділянок;  

 Ризик 
відсутності вільних 
земельних ділянок для 
забудови;  

 Невпорядковані
сть забудови у зв’язку з 
відсутністю містобудівної 
документації.  



 

 

Соц. Захист, 
Освіта, Охорона 
здоров’я  

 Добре 
організована система 
дошкільної та шкільної 
освіти;  

 Мережа 
функціонуючих закладів 
медичного 
обслуговування;  

 Розвиток 
закладів позашкільної 
освіти;  

 Наявність 
закладів культури на 
території ОТГ;  

 Велика к-сть 
культурних колективів;  

 Активний 
громадський сектор (6 
ГО);  

 Музеї, церкви, 
бібліотеки, нар. доми;  

 Засоби масової 
інформації (гвазета, соц. 
Мережі, веб сайт);  

 Робота 
волонтера із США.  

 Застаріле 
обладнання 
медичних закладів;  

 Відсутність 
інвентаря;  

 Оновлення 
матеріалів 
бібліотеки;  

 Брак 
обладнаних 
приміщень;  

 Брак 
спеціалістів;  

 Низька 
оплата праці в 
культурній та 
соціальній сфері.  

 Створення місць 
для активного відпочинку 
молоді та дітей;  

 Створення та 
побудова ЦНАПу;  

 Будівництво 
спортивного комплексу;  

 Обладнання 
існуючих приміщень;  

 Створення 
притулку для тварин.  

 Оптимізація 
закладів освіти та 
медицини.  

Архітектурно-
культурний 
туризм  

 Багата історія 
громади;  

 Культурна 
ідентичність;  

 Наявність 
архітектурно-історичних 
пам’яток;  

 Видатні 
постаті.  

 Незадовільн
ий стан історичних 
будівель;  

 Незадовільн
а інфраструктура для 
обслуговування 
туристів;  

 Відсутність 
управлінського та 
контролюючого 
органу охорони 
культурної спадщини 
в ОТГ;  

 Відсутність 
історико-опорного 
плану міста.  

 Розробка 
туристичного маршруту по 
історико-культурним 
місцям;  

 Реставрація та 
популяризація об’єктів 
історико-культурної 
спадщини;  

 Проведення 
міжнародних фестивалів.  

 Руйнація 
історичних об’єктів через 
брак коштів;  

 Спотворення іст
оричної забудови через 
відсутність контролюючих 
орган..  

 

SWOT аналіз виявив основні потенціали громади, які можна і протрібно розвивати: 
 



 

 

- близкість до кордону та проходження траси міжнародного значення - розвиток логістики; 
налагодження зв'язків у різних сферах із країною-сусідом Польщею; 
- природні ресурси - розвиток сільського господарства, туризму та рекреації; 
- добре функціонуюча мережа навчальних, медичних та соціальних закладів - дає можливість 
громаді зосередитись на інших, більш слабких сторонах; 
- історична, культурна та архітектурна спадщина - популяризація та реновація функціоналу для 
архітектурних об'єктів; тематичні фестивалі для ідентифікації історичних постатей громади; 
створення туристичного маршруту. 
 

 

1.4. Діаграма стейкхолдерів та цільових груп, що мають безпосередній 
зв’язок до розробки концепції просторового розвитку 

 

 

 

Динаміка основних стейкхолдерів до та після проведення зустрічі із мешканцями (на суб'єктивну 
думку планувальника): 

- міський голова із сектору непередбачуваний зайняв позицію між нейтралітет та скептик, 
особливої підтримки в ньому не відчувалось і до кінця 5-го Воркшопу; 

- активісти, що критикують місцеву владу, на відміну від очікувань, з опонентів опинились серед 
тих, хто підтримує. Вважаю, що визначальним фактором в цьому була відсутність представників 
місцевої влади на події; 

 - працівники освітньої сфери з сектору скептиків після події все ж таки можна віднести до тих, хто 
підтримує, адже не зважаючи на велику кількість звернень, претензій та побажань, вони складали 
більшу частину присутніх людей на події. 



 

 

Аналізувати глобальну картину в громаді після громадської зустрічі не можливо, проте посунути 
деяких стейкхолдерів із нейтралітету та скептиків до сектору тих хто підтримує вдалось. 

 

 

 

 



 

 

 

2. Сценарії  

2.1. Альтернативні сценарії просторового розвитку для ОТГ 

  

Інфраструктура. Громадський 
транспорт. Дороги. Відходи. 
Вода 

 

Навколишнє середовище. 
Громадські простори. Клімат. 
Туризм 

 

Економіка. Бізнес. Використання землі. 
Замлевідведення 

Соціальний захист. 
Освіта. Охорона 
здоров’я 

 

Архітектурно-
культурний туризм 

 

 

СТРАТЕГІЧНІ 

ЦІЛІ 

Охоплення всього населення  
транспортними, інженерними та 
комунальними послугами 

Формування громадських 
екопросторів із використанням 
наявних природних та водних 
ресурсів 

Покращення економічної спроможності 
громади через розвиток логістичної, 
сільськогосподарської сфер та 
використання природних ресурсів та надр 

Покращення умов 
функціонування 
соціальних закладів 
для збільшення обсягу 
надання послуг 

Розвиток туристичної 
інфраструктури на 
основі історико-
культурного та  
архітектурного 
потенціалу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутність належного якісного 
дорожнього покриття – 

-  ускладнюється 
зв'язок та комунікація між 
населеними пунктами ОТГ 
- підвищення ризику 
виникнення ДТП  
- погіршення технічного 
стану автомобілів та 
гром.транспорту 
- несвоєчасне надання 
медичної допомоги та 
порятунку (пожежа) 
- небезпека для 
пішоходів 
- недоступність для 
мало мобільних груп населення 

Інженерні комунікації  

Незадіяний ресурс -забруднені 
водойми 

- викид стічних вод,  
- низька свідомість 
мешканців та забруднення ТПВ 
- відсутність рекреації біля 
водних об’єктів  
- погана якість питної 
води 
- підтоплення територій 
через відсутність інженерного 
захисту 

 

Зелені зони та громадський 
простір 

- занедбані сквери та 
парки 

- корупція та бюрократія 
- відплив за межі громади 
працездатного населення 
- відсутність зовнішніх  інвестицій 
- виснаження земель та 
вичерпування родовищ природних копалин 
- токсикація навколишнього 
середовища через викиди агрофірм та 
інших підприємств 
- відсутність робочих місць 
- відсутність малих підприємств 
- скорочення надходжень до 
бюджету 
- нелегальне працевлаштування 
- розквіт тіньової економіки  

- низька ініціативність 
мешканців громади 

-  поломка існуючої 
техніки та обладнання  

- не виправдання 
очікувань медичної 
реформи 

- відсутність вільних 
приміщень (ЦНАП, 
відділень лікарні) 

- оптимізація закладів 
освіти, медицини та 
культури 

 

- руйнація  існуючих 
туристичних об’єктів 

- відсутність  сфери 
тур.послуг 

- незацікавленість 
туристів 

- економічно невигідне 
утримання та 
обслуговування 
історичних та 
архітектурних об’єктів 

 



 

 

 

 

 

НЕСПРИЯТЛИВІ 
УМОВИ 

- відсутність 
централізованої мережі 
каналізування  
- забруднення 
підземних вод, грунтів, водойм 
- вичерпування водних 
ресурсів 
- недостатня 
матеріальна база комунального 
підприємства 
- відсутність коштів для 
проведення інженерних 
комунікацій та очисних споруд 
- створення стихійних 
сміттєзвалищ 
- відсутність місця 
складування, сортування та 
утилізації ТПВ 

- відсутність зон 
відпочинку, дозвілля та взаємодії 
між мешканцями громади 
- ризик підвищення 
криміногенної ситуації 
- не розвинена мережа 
гром.просторів на території 
громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРИЯТЛИВІ 

Відсутність належного якісного 
дорожнього покриття – 

- розширити мережу 
транспортної інфраструктури 
(запуск власного 
гром.транспорту) 
- дорожня безпека 
- доступність 
пересування пішоходів , 
велосипедистів та 
автомобілістів 
- розвинена 
придорожня інфраструктура 
- збільшення потоку 
туристів 
- підвищення рівня 
інвестиційного клімату  

Інженерні комунікації  

- чисте навколишнє 

Незадіяний ресурс -забруднені 
водойми 

- рі
чки та озера  центри громадської 
взаємодії та відпочинку 
- ре
креаційні зони біля озер 
- за
хищене майно та безпека 
мешканців від повеней 
- чи
ста вода  
- по
кращення екологічної ситуації 

 

Зелені зони та громадський 
простір 

- мі
сце для відпочинку усіх  

- розвиток сільського та 
фермерського  господарства  
- активна робота бізнесу 
- збільшення робочих місць  
- ефективне функціонування 
логістичного центру 
-  створення нових підприємств  із 
використанням місцевих природних 
ресурсів 
- збільшення надходжень до 
бюджету через податки  

- високий 
рівень здоров’я  
- зацікавленіст
ь кваліфікованих 
кадрів 
- успішне 
зростання медичної 
реформи 
- відкриття 
нових відділень у 
медичних закладах 
- достатня 
кількість сучасного 
обладнання та техніки 

 

- включення 
історичних об’єктів  в  
туристичний маршрут 
області 
- прикордонний 
туризм 
- туризм як 
складова наповнення 
бюджету 



 

 

УМОВИ середовище 

- збереження флори та фауни 

- запуск сортувальної лінії ТПВ 

- робочі місця в комун. 
підприємстві 

- комфортне життя для 
мешканців 

- високий рівень свідомості 
населення 

- створені належні передумови 
для розвитку будівельної галузі 
в ОТГ 

мешканців ОТГ 
- ба
гатофункціональний простір для 
дозвілля 
- на
лежне обслуговування зелених 
територій 
- зн
иження рівня криміногенних 
ситуацій 

 

РАЕЛІСТИЧНІ 

УМОВИ 

Відсутність належного якісного 
дорожнього покриття – 

 

- залучення коштів для 
ремонту дорожнього покриття  
- закупівля транспорту 
для пасажирських перевезень 
- встановлення зупинок 
громадського транспорту 

Інженерні комунікації  

- закупівля комунальної 
техніки та інвентарю для збору 
ТПВ 
- укладання договорів 
із КП 
- будівництво та 
реконструкція очисних споруд в 
адміністративному центрі 
громади 

Незадіяний ресурс -забруднені 
водойми 

 ро
зчищення берегів водойм  від 
побутових відходів 
 бу
дівництво очисних споруд 
 об
лаштування зон відпочинку на 
озерах 

Зелені зони та громадський 
простір 

- за
діяння молоді в соціальному житті 
ОТГ 
- об
слуговування парків та скверів КП 
- пр
оведення тематичних сезонних 
заходів  

- розробка інвестиційного каталогу  
пропозицій 
- створення Асоціації підприємців та 
налагодження платформи комунікації  між 
бізнесом - жителями-владою 

 

- проведення 
ремонтних робіт у 
закладах соц.сфери 
обслуговування 
- підвищення 
рівня кваліфікації 
працюючих кадрів 

 

- розробка 
брендової  та 
маркетингової продукції 
- розробка 
туристичного маршруту 
на територію ОТГ 



 

 

 

2.2. Короткий опис формату публічного обговорення та збірка основних 
висновків з громадського обговорення 
 

       

 

 

Публічна подія анонсувалась в соц.мережах, було відзнято відео ролик для заклику мешканців 
прийти на обговорення, були роздруковані плакати, які розвішувались в місцях скупчення людей та 
розсилка персональних запрошень. 

Подія проходила в залі Народного дому м. Судова Вишня. Простір залу був реорганізований, на 
стінах представлені роздруковані напрацьовані матеріали: карти та плакати із візуалізацією 
пропонованих робочою групою стратегічних цілей розвитку громади. Присутнім була представлена 
недовга презентація про програму, етапи роботи, роз’яснено суть напрацювань та власне ціль події. 
Опісля мешканцям були запропоновані інтерактиви, де вони мали змогу висловити думку письмово 
та проголосувати за найбільш важливі, на їх думку, теми для розвитку громади. За інтерактивами 
слідували 2 короткі презентації від запрошених гостей (ландшафтний архітектор з м. Кракова 
(родом з м. Судова Вишня) та волонтер із США). Обговорення продовжилось в неформальній 
обстановці за кавою. 

ВИСНОВКИ: загалом подія пройшла успішно, стала першим маленьким кроком на напрацювання 
довіри від жителів. Предметні проблеми знайшли найбільший відгук серед мешканців громади, 
такі як ремонт доріг та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.  Зібрані від 
мешканців ідеї стосувались короткострокових перспектив, не враховуючи більш масштабних 
проблем. Відкритим залишилось питання репрезентативності групи присутніх на події мешканців в 
контексті всієї ОТГ, оскільки більшість присутніх були працівники освітньої сфери. 



 

 

На події зареєструвалось до 5-ти представників місцевої влади, з чого можна припустити про її 
пасивність щодо участі в розвитку громади. Також особливої підтримки не відчувалось і збоку 
міського голови, який не затримався на події до кінця. 

3. КОНЦЕПЦІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 

3.1. Візія громади 

 

 

«Кожен власноруч розфарбовує свою громаду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. Стратегічні цілі/напрямки розвитку 
 

 СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ 

 

Інфраструктура. Громадський 
транспорт. Дороги. Відходи. Вода 

 

Охоплення всього 
населення  
транспортними, 
інженерними та 
комунальними 
послугами 

1 

Впровадження 
центральної мережі 
каналізування та 
водопостачання в 
найбільших населених 
пунктах 

2 

Розширення зони 
охоплення збору ТПВ та 
вдосконалення системи 
поводження з ним 

3 

Впровадження 
програми 
міжмуніципального 
співробітництва для 
створення  спільного 
сміттєвого полігону 

(Судововишнянська 
ОТГ + Мостиський 
район) 

4 

Ремонт доріг та 
придорожньої 
інфраструктури 

5  

Впровадження 
системи власних 
маршрутів для 
покриття 
найвіддаленіших  
населених 
пунктів 

 

6 

Підвищ
ення 
рівня 
безпеки 
для 
уникнен
ня 
криміно
генних 
ситуацій 

Навколишнє середовище. 
Громадські простори. Клімат. 
Туризм 

Формування 
громадських 
екопросторів із 
використанням 
наявних природних та 
водних ресурсів 

Підвищення екологічної 
свідомості жителів 
громади 

(способи та цільова 
аудиторія) 

Очищення існуючих 
водойм з облаштуванням 
рекреаційно-
відпочинкових зон 

Проведення заходів 
щодо запобігання 
повеней: будівництво 
інженерних споруд, 
укріплення берегів 
річки 

Модернізація 
існуючих зелених 
зон для створення  
громадських 
просторів 

 

Економіка. Бізнес. Використання 
землі. Замлевідведення 

Покращення 
економічної 
спроможності громади 
через розвиток 
логістичної, 
сільськогосподарської 
сфер та використання 
природних ресурсів та 
надр 

Формування 
логістичного сервісного 
вузла для міжнародних 
перевезень 

Інвентаризація земель та 
виконання актуальної 
містобудівної документації 
ОТГ 

Створення платформи 
для комунікації 
жителів-влади-бізнесу 

Створення належних 
умов для збуту та 
реалізації місцевої  
с/г продукції 

 

Сприяння  місцевим 
виробникам у виході 
на зовнішні ринки 

Впровадження 
громадського бюджету 
участі 



 

 

Соціальний захист. Освіта. 
Охорона здоров’я 

 

 

Покращення умов 
функціонування 
соціальних закладів 
для збільшення обсягу 
надання послуг  

Забезпечення 
матеріальними та 
технічними засобами 
закладів охорони 
здоров’я, освіти та 
культури 

Реконструкція  існуючих 
спортивних об’єктів та 
створення мережі нових 
на території всієї громади  

 

Підвищення рівня 
громадської свідомості  
мешканців громади 

Раціональне 
використання  
приміщень закладів 
культури 

 

Архітектурно-культурний туризм 

 

 

Розвиток туристичної 
інфраструктури на 
основі історико-
культурного та  
архітектурного 
потенціалу 

Популяризація 
історичної спадщини 
ОТГ шляхом 
ідентифікації відомих 
постатей громади 

Реставрація та 
збереження існуючих  
історико-культурних 
об’єктів громади 

Формування мережі 
туристичного сервісу в 
громаді 

Розробка 
туристичного 
маршруту 

 

 

Стратегічні та операційні цілі розвитку громади, сформовані в 5-ти вище визначених категоріях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Візуалізація на мапі вищевказаних стратегічних цілей по категоріях. Мапи, що виконані вручну 
були зроблені під час воркшопу, відцифровані - ідентичні, були представлені на публічній події 
мешканцям разом з  плакатами із роздрукованими стратегічними та операційними цілями. 

Відмінність цих мап від тих, що були виконані на першому воркшопі в тому, що тут власне 
візуалізація стратегії розвитку громади, узагальнено відображені перспективні процеси, локації, 
території, деколи і конкретні проекти для кожної зі сфер розвитку громади.  

3.3. Інтегрована мапа концепції просторового розвитку для ОТГ 
 

 
 
Інтегрована мапа стратегічного розвитку Судововишнянської ОТГ. Логіка створення інтегрованої 
мапи: нашарування попередніх 5-ти секторальних мап з візуалізацією стратегії розвитку ОТГ, з 
врахуванням результатів публічної події, уточненням стратегічних цілей та візії громади в 
загальному. Основною метою такого накладання шарів було виявлення фокусних територій в 
громаді. 
 



 

 

 
Крім того, на інтегрованій мапі від узагальнених плям та напрямків, пропрацьовано більш детально 
маршрути, точно визначені окремі локації та позначені території. 
 
 

3.4. Огляд пріоритетних ділянок / тематичних фокусів 

 

Галузь Проекти 
Пріорите
т 

Часова перспектива Відповідальність Інструменти 

Інфраструктури/дор
оги/відходи 

Водопостачання 
та каналізування 
найбільших 
населених пунктів 

високий  м. Судова Вишня – 
короткотривала (до 
2025 р.) 

 інші населені 
пункти – 
довготривала (до 
2035 р.) 

 органи 
місцевого 
самоврядування 

 комунальні 
служби 

 громада 

 містобудівна 
документація 

 плани інженерного 
території 

 участь в програмах 

 роз’яснення мешканцям 
щодо доцільності 
підключення до 
централізованих 
інженерних мереж 
забезпечення  

Ремонт дорожньої 
інфраструктури 

високий Середньо тривалий 
(до 2030 р.) 

 органи 
місцевого 
самоврядування 

 автодорожні 
служби 

 комунальні 
служби 

 операційний план 
черговості ремонту 
ділянок 

 містобудівна 
документація 

 інтегрований план з 
концепцією розвитку 
придорожньої 
інфраструктури 

Встановлення 
відеокамер для 
підвищення рівня 
безпеки 
мешканців 

високий Короткотривалий 
(до 2020 р.) 

 органи 
місцевого 
самоврядування 

 місцева поліція 

 громада 

 участь в програмах 

 концепція та схема 
локацій та черговості 
встановлення 
обладнання 

Навколишнє 
середовище / 
«зелений» туризм 

Очищення водних 
ресурсів (річок, 
озер) 

високий Середньо тривалий 
(до 2030р.) 

 громада 

 органи 
місцевого 
самоврядування 

 каналізування 
найбільших населених 
пунктів 

 використання 
мешканцями 



 

 

 управління 
водних ресурсів 

 лісництва 

герметичних очисних 
споруд 

 підвищення 
громадської свідомості 
мешканців 

Укріплення 
берегів річок та 
заходи проти 
повеней 

високий Середньо тривалий 
(до 2030 р.) 

 органи 
місцевого 
самоврядування 

 громада 

 містобудівна 
документація 

 схеми з визначеними 
заходами щодо 
запобігання повеней 

 участь у програмах 

Створення 
«зеленого» 
маршруту 
громадою 

середній Середньо тривалий 
(до 2030 р.) 

 громада 

 органи 
місцевого 
самоврядування 

 власники 
приватних ферм 
та готельних 
комплексів 

 інтегрована концепція 
маршруту 

 маркування маршруту 

 створення та запуск 
мобільного додатку та 
буклетів 

 участь у програмах 

 концепція громадських 
та рекреаційних 
просторів 

Громадські 
простори / 
рекреаційні зони 

Мережа 
громадських 
просторів в 
прирічковій зоні 

середній  розробка 
концепції та 1й етап 
реалізації – 
короткотривала (до 
2020 р.) 

 реалізація всього 
проекту – 
довгострокова (до 
2035 р.) 

 громада 

 органи 
місцевого 
самоврядування 

 комунальні 
установи 

 інтегрована концепція 
розвитку прирічкових 
територій та дизайн 
просторів 

 участь у програмах 

Благоустрій 
зеленої зони 
парку Марса 

середній Середньо тривалий 
(до 2030 р.) 

 громада 

 органи 
місцевого 
самоврядування 

 комунальні 
установи 

 інтегрована концепція 
розвитку території та 
ландшафтний дизайн 

 участь у програмах 

Економка/бізнес Відновлення 
заводу 
керамічних 
виробів та 
видобуток глини 

низький Довготривалий (до 
2040 р.) 

 органи 
місцевого 
самоврядування 

 власник 

 стратегія розвитку даної 
території 

 вивчення потужності 
наявного родовища 



 

 

нерухомого майна 
заводу 

глини 

 залучення інвестора 

 діалог з чинним 
власником нерухомого 
майна 

Соц. сфера «Друге життя» 
бібліотекам та 
культурним 
закладам 

середній Середньо тривалий 
(до 2030 р.) 

 громада 

 органи 
місцевого 
самоврядування 

 працівники 
освітньої та 
культурної сфер 

 вивчення потреб 
мешканців (залежно від 
типу закладу та 
населеного пункту) 

 розроблення концепції 
«переосмислення» 
закладів 

 вивчення технічної 
можливості будівель до 
переоснащення 

Покращення 
матеріально-
технічної бази 
соц. –культурних 
закладів 

серендій Короткотривалий 
(до 2020 р.) 

 органи 
місцевого 
самоврядування 

 громада 

 працівники 
освітньої та 
культурної сфер 

 вивчення потреб 
конкретних об’єктів 

 участь в програмах 

 виділення бюджетних 
коштів 

Будівництво 
спортивного 
комплексу 

низький Довготривалий (до 
2040 р.) 

 органи 
місцевого 
самоврядування 

 управління 
фізичної культури 
та спорту 

 містобудівна 
документація 

 інженерне 
забезпечення 

 концепція споруди та 
розвиток території 

Архітектурно-
культурний туризм 

Реконструкція та 
використання 
палацу Марса 

середній Середньо тривалий 
(до 2030 р.) 

 громада 

 органи 
місцевого 
самоврядування 

 відділ/управлін
ня охорони 
культурної 
спадщини 

 містобудівна 
документація 

 концепція 
використання споруди 

 проектна документація 

Відновлення 
історичного 
об’єкту 
«Замчисько» 

високий Короткотривалий 
(до 2020 р.) 

 органи 
місцевого 
самоврядування 

 громада 

 інтегрований план 
розвитку ландшафту  та 
функціональне 
використання 
історичного об’єкту 



 

 

«Замчисько» 

 участь в програмах 

Організація 
фестивалю 
ім..І.Вишенського 

середній Середньо тривалий 
(до 2030 р.) 

 громада 

 органи 
місцевого 
самоврядування 

 формат фестивалю, 
концепція та локація 

Створення 
історико-
архітектурного 
маршруту 
громадою 

середній Середньо тривалий 
(до 2030 р.) 

 громада 

 органи 
місцевого 
самоврядування 

 інтегрована концепція 
маршруту 

 маркування маршруту 

 створення та запуск 
мобільного додатку та 
буклетів 

 участь у програмах 

 концепція громадських 
та рекреаційних 
просторів 

 За фокусну територію для даної таблиці було взято центр громади - м. Судова Вишня. 

 

3.5. Матриця пріоритетних дій для визначених ділянок 
 

Тематичні 
фокуси 

Території 
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Інфраструкт
ури/дороги/
відходи 

Водопоста
чання/кана
лізування 
населених 
пунктів 

   Водопос
тачання/
каналізу
вання 
населен
их 
пунктів 

Водопос
тачання/
каналізу
вання 
населен
их 
пунктів 

Водопос
тачання/
каналізу
вання 
населен
их 
пунктів 

Водопос
тачання/
каналізу
вання 
населен
их 
пунктів 

  

    Система 
збору та 
поводже
ння з 

 Система 
збору та 
поводже
ння з 

Система 
збору та 
поводже
ння з 

Система 
збору та 
поводже
ння з 

Систе
ма 
збору 
та 



 

 

ТПВ ТПВ ТПВ ТПВ повод
ження 
з ТПВ 

Ремонт 
доріг та 
придорож
ньої 
інфраструк
тури 

   Ремонт 
доріг та 
придоро
жньої 
інфрастр
уктури 

Ремонт 
доріг та 
придоро
жньої 
інфрастр
уктури 

Ремонт 
доріг та 
придоро
жньої 
інфрастр
уктури 

Ремонт 
доріг та 
придоро
жньої 
інфрастр
уктури 

Ремонт 
доріг та 
придоро
жньої 
інфрастр
уктури 

Ремон
т доріг 
та 
придо
рожнь
ої 
інфрас
трукту
ри 

Встановле
ння 
відеокамер 
для 
підвищенн
я рівня 
безпеки 

Встанов
лення 
відеока
мер для 
підвище
ння 
рівня 
безпеки 

  Встанов
лення 
відеока
мер для 
підвище
ння 
рівня 
безпеки 

Встанов
лення 
відеока
мер для 
підвище
ння 
рівня 
безпеки 

 Встанов
лення 
відеока
мер для 
підвище
ння 
рівня 
безпеки 

 Встано
вленн
я 
відеок
амер 
для 
підви
щення 
рівня 
безпек
и 

Навколишнє 
середовище
/"зелений" 
туризм 

Очищення 
водних 
ресурсів 

 Очищ
ення 
водни
х 
ресурс
ів 

Очищ
ення 
водни
х 
ресурс
ів 

     Очище
ння 
водни
х 
ресурс
ів 

Укріплення 
берегів 
річок та 
заходи 
проти 
повеней 

  Укріпл
ення 
берегі
в 
річок 
та 
заход
и 
проти 
повен
ей 

      

Створення 
"зеленого" 
маршруту 
громадою 

 Створ
ення 
"зелен
ого" 
марш
руту 
грома
дою 

Створ
ення 
"зелен
ого" 
марш
руту 
грома
дою 

Створен
ня 
"зеленог
о" 
маршрут
у 
громадо
ю 

Створен
ня 
"зеленог
о" 
маршрут
у 
громадо
ю 

 Створен
ня 
"зеленог
о" 
маршрут
у 
громадо
ю 

Створен
ня 
"зеленог
о" 
маршрут
у 
громадо
ю 

Створе
ння 
"зелен
ого" 
маршр
уту 
грома
дою 

Громадські 
простори/ре
креаційні 

Благоустрі
й парку 
ім.В.Чорно

         



 

 

зони вола  

Благоустрі
й зеленої 
зони в 
парку 
Марса 

         

Мережа 
громадськ
их 
просторів в 
прирічкові
й зоні 

  Мере
жа 
грома
дськи
х 
прост
орів в 
приріч
ковій 
зоні 

Мережа 
громадс
ьких 
просторі
в в 
прирічко
вій зоні 

  Мережа 
громадс
ьких 
просторі
в в 
прирічко
вій зоні 

  

Економіка/б
ізнес 

 Будівни
цтво 
логістич
ного 
центру 

        

Відновлен
ня  заводу 
керам.вир
обів та 
видобуток 
глини 

         

Соціальна 
сфера 

"друге 
життя" 
бібліотеці 

   "друге 
життя" 
бібліоте
ці 

  "друге 
життя" 
бібліоте
ці 

"друге 
життя" 
бібліоте
ці 

"друге 
життя" 
бібліот
еці 

Матеріаль
но-
технічна 
база соц.-
культурних 
закладів 

   Матеріа
льно-
технічна 
база 
соц.-
культурн
их 
закладів 

  Матеріа
льно-
технічна 
база 
соц.-
культурн
их 
закладів 

Матеріа
льно-
технічна 
база 
соц.-
культурн
их 
закладів 

Матері
ально-
техніч
на 
база 
соц.-
культу
рних 
закла
дів 

Будівництв
о 
спортивно
го 
комплексу 

         

Архітектурн
о-

Реконструк
ція та 

         



 

 

культурний 
туризм 

використа
ння палацу 
Марса 

Відновлен
ня 
історичног
о об'єкту 
"Замчиськ
о" 

         

Організаці
я 
фестивалю 
ім.І.Вишен
ського 

   Організа
ція 
фестива
лю ім.Б.-
І.Антони
ча 

     

Створення 
історико-
архітектур
ного 
маршруту 

   Створен
ня 
історико
-
архітект
урного 
маршрут
у 

  Створен
ня 
історико
-
архітект
урного 
маршрут
у 

  

 

Матриця складена на основі визначення пріоритетності проектів посекторально та для кожної 
визначеної території в громаді: червоним кольром позначені пріоритетні проекти, зеленим - 
проекти середньої пріоритетності, синім - довготривала перспектива. 

Згідно матриці найпріоритетніші проекти стосуються категорій інфраструктура/дороги/відходи та 
навколишнє середовище. Крім того майже всі проекти просторово пов’язані з центром громади -  
м. Судова Вишня. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ 

4.1. Візуалізація стратегічного демонстраційного проекту 
 

 

 

 

 

 



 

 

Пілотний проект «Green zoom» - мережа громадських просторів та локацій в прирічкових зонах. 
Оскільки тема проекту стосується безпосередньо навколишнього середовища, це відповідає 
одному із пунктів загальної візії громади - "Чиста і зелена". 

Якщо повернутись до мап, виконаних на 1 воркшопі, що зображують наявні ресурси ОТГ та SWOT 
аналізу, видно, що громада має потужний природний потенціал: значна кількість водних об'єктів 
(річки та озера), великі за площею лісництва, озеленені території в межах та поза межами 
населених пунктів.  Проте ресурси неефективно використовуються як мешканцями, так і місцевою 
владою, звідки виникає значна кількість ризиків.  

Навколишнє середовище та клімат частина пілотного лише проекту. Проект інтегрує в собі три 
сектори: навколишнє середовие, громадські простори, рекреація та туризм. 

За фокусну зону взято прирічкові зони, оскільки на території громади протікає три річки: р. Глинець 
(права притока р. Раківка), р. Раківка (права притока р. Вишня) та  р. Вишня, води яких потрапляють 
до р. Сян у Польщі і чере р. Віслу до Балтійського моря. Річки протікають і крізь населені пункти: м. 
Судова Вишня, с. Новосільці, с. Бортятин, с. Княжий міст, розмежовує с. Дмитровичі, с. Загороди та 
с. Заріччя. На сьогодні жодна з річок або її ділянок не несе ні рекреаційної, ні містобудівної функції, 
мають низьку якість води, що зумовлено людською діяльністю. Крім того в м. Судова Вишня 
періодично відбуваються повені р. Вишня, що завдає певної шкоди. 

Стосовно теми громадських просторів - їх в ОТГ немає, проте проаналізувавши прирічкові території 
в межах населених пунктів можна виявити потенційні локації для їх влаштування. Такі локації мають 
різні розміри та масштаби в контексті населеного пункту. 

Головною метою проекту є використання ресурсу річок в громадах, покращення екологічного стану 
навколишнього середовища, привернення уваги мешканців до цієї теми, влаштування мережі 
просторів для проведення дозвілля мешканців громади, а також перший крок до того, щоб 
зробити водні об’єкти в громаді інклюзивними.  

Значна частина доріг в громаді простягається вздовж або поблизу річок, а отже і розроблені на 
інтегрованій мапі туристичні маршрути громадою значною частиною простягаються вздовж річок, 
тому такі рекреаційні локації можуть стати «магнітом» як для самих мешканців громади, так і для 
туристів. В цьому проявляється інтеграція пілотного проекту з темою туризму.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2. Вровадження демонстраційного проекту 

 

 

 

 

 

Заглом пілотний проект умовно поділяється на 3 етапи: 1) очищення річок від забруднень, 2) 
виконання необхідних інженерних заходів для захисту від підтоплень та укріплення берегів річок 
на локаціях, які будуть освоюватись, 3) влаштування громадських просторів. Охоплені блоки тем 
тісно взаємопов’язані, оскільки використовувати повною мірою громадські простори без попередніх 
заходів очищення водойм та укріплення берегів неможливо. 

 



 

 

Фази пілотного проекту: 

- проведення екологічної експертизи водних об'єктів в громаді; 

- централізоване каналізування та водопостачання найбільших населених пунктів  (м. Судова 
Вишня - с. Новосільці, с. Дмитровичі, в перпективі - с. Бортятин та с. Княжий Міст); 

- підвищення екологічної свідомості мешканців (протягом всього періоду реалізації проекту та 
після нього); 

- очищення річок у визначених локаціях з допустимим рівнем їх очистки (після проведення 
екологічної експертизи); 

- почергова розробка концепцій та облаштування громадських просторів на обраних локаціях (на 
даному етапі розробки пілотного проекту їх визначено 6). 

Реалізація проекту розрахована до 2025 року, проте деякі етапи будуть і повинні відбуватись 
паралельно із іншими фазами реалізації, такі як проведення роботи з мешканцями з роз'ясненнями 
щодо необхідності підключення до централізованих мереж каналізування та водопостачання; 
проведення роботи з мешканцями з роз'ясненнями щодо культури поведінки з природою; 
сортування відходів. Також паралельно з першими етапами проекту, що стосуються покращення 
якості води та навколишнього середовища загалом можливо починати реалізовувати найменші за 
своїм масштабом локації, що не потребують велеких грошових та людських ресурсів. 

Для реалізації пілотного проекту варто залучити, крім місцевої влади та мешканців, екологічних 
експертів, інженерів, архітекторів та ландшафтних дизайнерів, підрядників для виконання робіт, а 
також комунальні підприємства для утримання на балансі та подальшого обслуговування локацій. 

Етапи з  реалізації проекту -  очищення акваторій річок шляхом централізованого каналізування 
найбільших населених пунктів громади, проведення роботи з підвищення екологічної свідомості 
мешканців, виконанням спеціалістами екологічної експертизи водойм, очищення річок у 
визначених локаціях - умовно мають назву «Крапля в море» (оскільки води всіх 3-х річок, що на 
території громади зрештою потрапляють через річки Польщі до Балтійського моря). 

На цьомі етапі розробки пілотного проекту "Green zoom" було обрано та опрацьовано 6 локацій для 
влаштування рекреаійних та громадських просторів. Всі вони знаходяться в межах населених 
пунктів. В подальшому проект варто розвивати та розширювати: збільшити кількість точок для 
влаштування мережі громадських просторів в ОТГ, залучивши не тільки ресурси річок, але й озер, 
яких в громаді є багато.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4.3. Впровадження концепції просторового розвитку 

  

 
 

Орієнтовний таймлайн впровадження стратегії розвитку громади (2019-2050 роки).  

До кожної зі стратегічних цілей було сформовано набір проектів короткострокових та 
довгострокових, які покладені в основу тайм лайну. Проекти поділені секторально, кожен сектор 
має свій колір. В описі до таймлайну розписані всі проекти та курсивом виділені населені пункти та 
території, до яких вони відносяться. 

Основні активності щодо реалізації проектів - до 2035 року. 

Така дорожня карта є динамічною та гнучкою, може доповнюватись та змінюватись в процесі 
життєдіяльності ОТГ.  

 
 

 


