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1. ВСТУП 

Чому ми розробляємо концепцію просторового розвитку? Які результати ми хочемо 
отримати? Які вигоди ми будемо мати від концепції? 

Концепція просторового розвитку є важливим етапом для розвитку громади. Вона чітко 
окреслює слабкі та сильні сторони ОТГ, її пріоритети та напрямки розвитку. Для якісного 
зростання завжди потрібен чіткий шлях та цілі – концепція просторового розвитку дає це 
зрозуміти. Ми розробляємо концепцію просторового розвитку, тому що хочемо зростати 
та розвиватися, нам важливий сталий розвиток та наш потенціал, який ми можемо 
використати в повному обсязі.  

Найціннішим результатом розробки концепції просторового розвитку є виділення 
найважливіших проектів та цілей. Оцінка просторових зв’язків між ними та правильне 
розподілення ресурсів, сценарії на майбутнє, які будуть важливим вектором руху в 
майбутнє та прогнозування можливих змін, передбачення наслідків і відповідно 
напрацювання стратегії пристосування до цих змін. 

Концепція просторового розвитку – це чіткий шлях, який дасть змогу по-іншому оцінити 
ресурси та створити напрямок розвитку на багато років, який не буде залежати від 
конкретних осіб, а буде реалізовуватися з часу  в час.  

Опис методики роботи  

Що і як ми робили? Опис процесу, етапів роботи, що відбувалося на 5 воркшопах та поза 
ними. Наприклад, утворення робочої групи, інформування, формат громадського 
обговорення. Також включити опис публічного заходу у громаді під час вокршопу 3. 

1. Workshop №1 (Дніпро)  

Day 1 – аналіз даних, зібраних командою CANactions, робота із картами, розташування 
зібраних даних в просторі, створення першої карти. 

Day 2 – SWOT-аналіз по різним сферам: підприємства, екологія, охорона здоров’я та 
культура, транспортна система. Розробка карти до кожного SWOT-аналізу. 

Day 3 – Аналіз стейкхолдерів: за приналежністю до тих чи інших структур, впливом та 
інтересом. Розробка карти стейкхолдерів. Створення плану та графіку заходів. 

Day 4 – Створення загальної аналітичної карти (чернетка). 

Day 5 – Доопрацювання загальної аналітичної карти. Оцифрування даних. Щоденник. 
Звіт. 

Примітки: Між першим та другим воркшопом відбулася зустріч з ОТГ та співробітниками 
адміністрації Великобілозерської ОТГ. Були презентовані напрацювання першого 
воркшопу, уточнені дані та налагоджений зворотній зв’язок. 

 



 

 

2. Workshop №2 (Дніпро) 

Day 1 – визначення субцентрів ОТГ. Робота із субцентрами. 

Day 2 – Робота із тенденціями 2025, 2030, 2050. Розробка сценаріїв 2025, 2030, 2050. 

Day 3 – Карта зв’язків. Функціональне зонування. Планування події в ОТГ.  

Day 4 – Підготовка матеріалів до події в ОТГ: карти, газета.   

Day 5 –Оцифрування даних. Відправка матеріалів на друк. Презентація для події в ОТГ. 
Звіт. 

3. Workshop №3 – Поїздка в ОТГ - Intermezzo (Київ) 

Day 1 – Воркшоп в Межівській ОТГ 

Day 2 – Дорога. 

Day 3 – Воркшоп в Великобілозерській ОТГ: перша зустріч із головою ОТГ, презентація, 
робота із картою, енерджайзер (групова вправа), світове кафе, анкети, друга зустріч із 
головою ОТГ, екскурсія ОТГ. 

Day 4 – Дорога. 

Day 5 – Intermezzo – робота в командах, презентація. 

Day 6 – Intermezzo – робота в командах, презентація. 

4. Workshop №4 – (Дніпро) 

Day 1 – Аналіз результатів поїздки. Презентація результатів.  

Day 2 – Створення списку проектів в ОТГ. Вибір ключового та демо-проекту.  

Day 3 – Робота з ключовим та демо-проектом.  

Day 4 – Робота із  картами. Написання візії ОТГ. 

Day 5 – Розробка фінальної презентації (чернетка). Звіт. 

5. Workshop №5 – (Київ) 

Day 1 – Фіналізація результатів.  

Day 2 – Робота над ключовим проектом.  

Day 3 – Робота над ключовим та демо-проектом. Дорожні карти проектів. 

Day 4 – Підготовка фінального  звіту. Робота над презентацією для фестивалю. Загальна 



 

 

дорожня карта. 

Day 5 – Підготовка фінального  звіту. Міжнародний архітектурний фестиваль CANactions: 
фінальна презентація. 

Примітки: Після завершення основної частини роботи була проведена робота із командою 
Великобілозерської ОТГ по створенні заявки на конкурс DREAMactions; був поданий демо 
проект: Library 2.0 

 

Коротка інформація про громаду 

Громада знаходиться на південному сході України та складається з п’яти 
населених пунктів. Громада знаходиться на відстані 130 км від м. 
Запоріжжя. Територія Великобілозерської громади складає 46.9 тис. га.  

Загальна площа сільгоспугідь громади становить 43059 га. (92,7 % від загальної площі громади).  

На території громади є мінеральні сировинні ресурси, які можливо використовува 
и під промислове освоєння, головним чином, 
для розміщення підприємств будівельної промисловості.  

Через всю територію проходить річка Велика Білозерка. 

Найбільшу питому вагу в структурі економіки громади займає аграрний сектор. 
На території громади працюють 9 сільськогосподарських підприємств, в 
тому числі 6 товариств з обмеженою відповідальністю, 
2 сільськогосподарські виробничі кооперативи, 
1 відкрите акціонерне товариство. Крім того зареєстровано 51 фермерське господарство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. АНАЛІЗ ОТГ 

Звіт за результатами воркшопу 1: загальна інформація про ОТГ, секторальні SWOT 
аналізи, загальний SWOT аналіз, основні виклики, стейкхолдери. 

Аналітична карта 

 

  



 

 

Карта функціональних зон 

 

Карта землекористування 

 

 

 



 

 

2.1. SWOT 

 
Сильні сторони Слабкі сторони 

Ландшафтний ареал  
Родючі землі, наявність річки, ставків  
Розвинена транспортна інфраструктура (достатня 
кількість зупинок по населеному пункту)  
Компактне розташування населених пунктів  
Наявність історичних пам’яток 
Велика кількість сільськогосподарських підприємств 

Близькість атомної електростанції Близькість до ТЕС  
Велика кількість кладовищ Несанкціонований вивіз 
сміття  
Відсутність кваліфікованих кадрів 

Можливості 

Ризики 

Розвиток зеленого туризму  
Створення виноградників  
Відкриття освітнього хабу  
Створення рекреаційних територій  
Очищення річки  
Переформатування освіти та культури Організація 
полігону ТПВ 
Відкриття сонячних електростанцій Відновлення 
(розчистка, догляд) існуючих фруктових садів та 
посадка нових  
Розвиток тваринництва  
Покращення дорожньої інфраструктури  
Реконструкція водопровідних мереж і створення нових 
Переформатування бібліотек 
 

Вплив атомної електростанції  
Вплив ТЕС  
Втрата річки  
Відтік молоді  
Недоцільне використання земельних ділянок  
Погіршення якості води  
Закриття лікарень через відсутність кадрів, зменшення 
населення   
Закриття бібліотек  
Скорочення робочих місць  
Засмічення території ОТГ 

 
 

  



 

 

3. СЦЕНАРІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

Документ із тенденціями та сценаріями, розроблений на воркшопі 2 

3.1. Тенденції (негативні -, позитивні+) 

 2025 2030 2050 

Демографія - (помірне зменшення) - - 

Вікова структура (молодше 
або старше населення) 

  - (старіння населення) - - 

Економіка і ринок праці + - -- 

Зміна клімату -  + (потепління) ++ (потепління) 

Субвенції - (помірне зменшення) - - 

Родючість та ефективність 
експлуатації 
сільськогосподарських 
земель 

+ (помірне зростання) + + 

Оптимізація соціальної 
інфраструктури 

+ - - 

Привабливість для життя + - - 

Вода та сміття,  

Забруднення 

- - -- 

Мобільність  + - -- 

Власний бюджет + + + 



 

 

Загальний сценарій тенденцій 
розвитку ОТГ базується на: 

Населення зменшиться, 
відбудеться старіння 
населення. Економіка 
зросте за рахунок 
залучення інвесторів та 
розвитку 
підприємництва. 
Кліматичні зміни незначні 
із невеликим 
потеплінням. Зміна 
законодавства відносно 
субвенцій, можлива їх 
відміна. Збільшення 
бюджету за рахунок 
податків. Родючість землі 
частково зменшиться, 
потрібне використання 
зрошування 

Населення зменшиться, 
відбудеться старіння 
населення. 

Економіка 
покращиться. 
Потепління. 
Скорочення або відміна 
субвенцій. Помірне 
збільшення бюджету. 
Зростання 
продуктивності 
сільськогосподарських 
господарств. 

Населення зменшиться, 
відбудеться старіння 
населення. 

Значне потепління. 
Відміна субвенцій. 
Збільшення бюджету. 
Зростання 
продуктивності при 
вдосконаленні обробки та 
зрошування. 

Вплив на використання землі  Змін не відбудеться При проведенні аналізу 
та підготовки 
відповідних територій 
виділення ділянок під 
інвестиції. Збільшення 
кількості підприємств. 

Баланс між 
використанням С/Г і 
земель для розміщення 
промислових 
підприємств. 

 

  



 

 

3.2. Матриця сценаріїв 
 
Сценарії “Що якщо…” / оцінка ймовірності ключових ризиків та питань 
 

Яка ймовірність: 2025 2030 2050 

Зміна клімату погіршиться - + ++ 

Висновок  Вплив на родючість земель, 
осушення річок. 

 Сівозміна, розвиток 
зрошення, очищення річки.  

Вплив на родючість земель, 
втрата річки. Втрата 
ставків. Осушення земель.  

Очищення русла джерел, 
зрошування. 

Субвенції будуть скорочені 
(відмінені) 

- - - 

Висновок 

Вплив на використання 
землі 

Збільшення 
навантаження на 
місцевий бюджет. 
Інвестиційні проекти. 
Відтік кадрів, вплив на 
освіту та медицину. 

Пошук інвесторів. 

Розподіл бюджету між 
бюджетними програмами 

Переформатування освіти 
та медицини. Залучення 
інвесторів 

Переформатування освіти 
та медицини. Залучення 
інвесторів 

Економічна криза 
посилиться 

+ - - 

Висновок 

Вплив на використання 
землі 

 Погіршення економічного 
розвитку територій, 
загроза для інвесторів та 
населення, замороження 
проектів. 

Диверсифікація. Розвиток 
внутрішнього 
підприємництва. 

Диверсифікація. Розвиток 
внутрішнього 
підприємництва. 

Війна закінчиться  - + + 

Висновок 

Вплив на використання 
землі 

 Відбудова звільнених 
територій. Розвиток 
власного бізнесу. 
Покращення іміджу. 
Підготовка територій для 
інвесторів 

 

Розвиток власного бізнесу. 
Покращення іміджу. 
Підготовка територій для 
інвесторів 



 

 

Ключова інфраструктура 
побудована/ не побудована 
(у кожній ОТГ різні) 

Очищення річки. Ремонт 
доріг.  

Модернізація та 
розширення по території  
існуючого зрошення 
земель. Відкриття 
консультаційного центру 
для підприємств  

 

 

 Покращення 
матеріально-технічної 
бази закладів освіти та 
медицини. Відкриття 
освітніх центрів 
(переформатування 
бібліотек). Програма 
підтримки для лікарів, 
розвиток культурних 
закладів. 

Створення умов для 
інвестицій та якісного 
бренду територій. 

 

 

  



 

 

3.3. Найбільш імовірний сценарій 

Сценарії орієновані на 
відповідях на ключові «Що 
якщо» ймовірності 

2025 2030 2050 

Сценарій 1 

Закінчення війни, 
покращення економічного 
стану, відкриття нових 
ринків, знаходження 
інвесторів 

 

Помірне економічне 
зростання 

Демографічна стагнація, 
розвиток субцентрів 

 

Вплив на використання 
землі  

Покращення 
інфраструктури, 
створення СГ кооперативу 

Відкриття переробних 
підприємств, збільшення 
кількості робочих місць, 
використання вільних 
ділянок. 

 

 

 

 

 



 

 

Сценарій 2 

Відміна субвенцій та 
економічна криза, що 
вплине на загальний стан 
території ОТГ 

Розвиток бізнесу та 
субцентрів 

Розвиток великого 
підприємництва 

 

Вплив на використання 
землі 

Розвиток підприємств 
всередині ОТГ, відкриття 
консультаційних центрів 
для бізнесу, 
диверсифікація продукції, 
розподіл бюджету 

Залучення великих інвесторів 

 

Відкриття переробних 
підприємств 

 

 



 

 

 

 

Сценарій 3 

Кліматичні зміни, які 
вплинуть на стан екології, 
СГ підприємство, що в свою 
чергу вплине на кількість 
робочих місць та відповідно 
на кількість населення ОТГ 
та демографічний стан 

Підлаштування під 
кліматичні зміни, 
збереження існуючих 
угідь 

Розвиток великого 
підприємництва 

Раціональне 
використання земельних 
угідь 

Вплив на використання 
землі 

Очищення річки, догляд 
за землями лісового 
фонду, відкриття 
рекреаційних зон, 
відновлення парків та 
скверів, озеленення 
територій 

Модернізація зрошування 

Залучення великих інвесторів 

 

Відкриття переробних 
підприємств, збільшення 
робочих місць, 
використання вільних 
ділянок. 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

Громадське обговорення сценаріїв 

Назва та формат події: Презентація сценаріїв Великобілозерської ОТГ   

Формат: презентація, обговорення, світове кафе, робота з картою   

Дата події: 13.03.19   

Місце події: Великобілозерський будинок культури   

Учасники тренінгу: 35 підлітків та 10 дорослих   

Цільові групи: посадові особи адміністрації, представники бізнесу, викладачі, студенти та школя
рі   

Фахівці з просторового планування: Сергій Яківчук, Максим Кравчук, Анна Важенко   

Короткий опис події:   

1. Реєстрація учасників заходу   

2. Вступ голови Великобілозерської  

3. Презентація фахівців   

4. Презентація школи CANactions  

5. Презентація розробок W1, W2 та сценаріїв розвитку   

6. Світове кафе (4 теми)   

7. Картографування території Великобилозерської ОТГ  

8. Анкетування   

Мета семінару   

Розробка тестових сценаріїв (відгуки мешканців). Виявлення за допомогою формату світового ка
фе нової інформації, бачення та ідей. Визначення пілотного проекту для реалізації.   

Пропозиції/ідеї на воркшопі   

На воркшопі напрацьовано багато ідей, які були орієнтовані на розвиток різних галузей. Ідеї були 
як глобальними (розчищення річки), так і локальними (створення молодіжного хабу).  Більшість 
аудиторії на воркшопі були підлітки. Важливим моментом було картування та світове 
кафе, що дало можливість розвивати ідеї. Світове кафе було поділено на такі теми: основні бачен
ня Великобілозерської ОТГ, транспортна інфраструктура, соціальні послуги та екологія.   

 



 

 

Результати воркшопи  

Представлена 
школа CANactions та сценарії розвитку Великобілозерської ОТГ. Розроблені ідеї з чотирьох тем: о
сновні бачення Великобілозерської ОТГ, транспортна інфраструктура, соціальні послуги та еколо
гія. Визначені активні мешканці, які будуть рушійною силою Великоїбілозерської ОТГ. Заповнені 
анкети мешканців. Вибраний та погоджений пілотний проект.  

 

  



 

 

4. ВІЗІЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

Документ із коротким варіантом візії та стратегічних цілей, зроблений на воркшопі 4 

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

Громада знаходиться на південному сході України та складається з п’яти населених пунктів. 
Через всю територію проходить річка Велика Білозерка, відтак її відновлення – розчищення 
русла річки, очищення берегів, створення рекреаційних зон, реконструкція мостів та мостових 
переходів – стане важливим кроком для розвитку громади. Зокрема, це сприятиме  відновленню 
рибного господарства та створенню нових баз відпочинку. Крім того, кліматичні умови та 
ландшафтний ареал сприятимуть розвитку виноградників та виноробних підприємств.  

Покращується інфраструктура ОТГ: доріг, тротуарів, систем водопостачання та каналізації. ОТГ 
використовуватиме енергозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії. 

Створений полігон для вивозу сміття, навколишні території чисті та не забрудненні. По всій 
території ОТГ запроваджено маршрути громадського транспорту, що є зручним для жителів всіх 
населених пунктів. Бібліотеки переформатовані і поєднують в собі функції бібліотек так освітніх 
хабів. Населення та молодь бере активну участь в житті ОТГ. Постійні події, воркшопи, тренінги 
дають змогу зрозуміти важливість людської думки та дії. Створені після цього соціальні проекти 
об’єднують людей та дають змогу відчути важливість кожного. Молоде покоління  не чекає на 
зміни, адже вони причетні до їх створення вже сьогодні. 

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

1 реченні 

Громада з активними людьми, які залучені в процеси створення майбутнього, які бережуть 
природу та живуть згідно цілями сталого розвитку. Територія із сучасною інфраструктурою, 
аграрна та незалежна, яка виготовляє та переробляє свою продукцію, яка не тільки пристосована 
до змін, а й творить їх всередині. 

4.3. Ціль 1: Модернізація сільського господарства 

Значний сегмент в структурі економіки громади займає аграрний сектор. Наявні водні та 
земельні ресурси створюють умови для ведення сільського господарства та  переробної 
промисловості. Але основними питаннями залишаються розвиток  різних форм господарювання, 
залучення інвестицій та підвищення доходів існуючих підприємств. 

Номер 
проекту 

Назва проекту та опис: 

1. Розвиток виноградарства, відновлення фруктових садів, створення 
переробних підприємств. Дані проекти  сприятимуть створенню  
переробних підприємств. 



 

 

2. Модернізація системи зрошування. Проект призведе до підвищення 
родючості земель, зменшення негативного впливу кліматичних змін на 
врожайність. 

4.4. Ціль 2: Покращення екологічного стану громади 

Покращення екологічного стану передбачає заходи щодо розчищення русла річки. Під час 
проведення цього заходу покращиться санітарно-екологічний стан річки. Крім того, планується 
створення рекреаційних зон, відновлення рибних господарств. 

Номер 

 

Назва проекту та опис: 

 

1. Очищення русла річки. Втілення цього проекту  призведе до покращення 
екологічного стану території,  посприяє розвитку рибного господарства та 
дасть можливість для створення зон відпочинку населення на березі річки. 

 

2. Створення рекреаційних зон біля річки. Проект призведе до  покращення 
благоустрою ОТГ, створення місць відпочинку для населення. 

 

3. Сонячні електростанції. Проект призведе до створення додаткових 
робочих  місць, збільшення податкових надходжень до місцевого бюджету; 
також покращиться стан навколишнього природного середовища. 

 

4. Створення бази відпочинку. База забезпечить робочі місця, комфортність 
відпочинку, розвиток туризму. 

5. Ремонт котельні в с. Велика Білозерка. Змога підвищити 
енергонезалежність та заощадити на паливі, покращення екологічного 
стану, шляхом зменшення викидів в атмосферу. 

 

  



 

 

4.5. Ціль 3: Виховання активної молоді 

Ціль передбачає розвиток освіти для різних груп населення, підвищення  рівня забезпечення 
культурних потреб жителів. 

Номер 

 

Назва проекту та опис: 

 

1. Переформатування бібліотек. Проект  сприятиме збереженню мережі 
бібліотек шляхом їх переформатування та дасть змогу  організувати місця 
для розвитку та дозвілля. 

5. ПЕРЕЛІК УСІХ ПРОЕКТІВ 

Табличка із переліком усіх проектів, зроблена на воркшопі 4 

Nr.  Назва проекту і 
короткий опис 

Бюджет Тип 
проект
у (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.  Переформатува
ння бібліотек 

1000 
тис. грн  

soft Освіта 2. Забез
печення 
альтернатив
ної освіти  

Скорочення 
бібліотек, 
непродуктивне 
використання 
бібліотек, 
незадіяння 
молоді, 
відсутність 
активностей для 
молоді 

Сильні: місце 
для розвитку та 
дозвілля, 
збереження 
бібліотек та їх 
переформатуван
ня, місце 
активності для 
молоді та 
населення в 
цілому  

Центральна зона 
(Частина 1 Велика 
Білозерка)   

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

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


 

 

3.  Розвиток 
рибного 
господарства 

- hard Екологія, 
підприємництв
о 

4. Раціо
нальне 
використанн
я водних 
ресурсів 

Слабкі: занепад 
рибної 
промисловості 

Сильні: 
відновлення 
існуючих та 
створення нових 
рибних 
господарств, 
створення 
робочих місць 

Частина 2, 3, 4 
Велика Білозерка ( 
зони 
переформатування)  

5.  Виноградники 
та переробне 
підприємство 

 hard Підприємництв
о, 
рослинництво 

2. Подолання 
голоду, 
досягнення 
продовольчої 
безпеки 

Сильні: 
збільшення 
обсягу 
споживання 
свіжого 
винограду , 
створення 
переробного 
підприємства 

Слабкі: складна 
технологія 
догляду, 
створення 
оптимальних 
умов для 
функціонування 
підприємства 

Частина 3 

6.  Модернізація 
системи 
зрошування 

 hard Рослинництво 2. Подолання 
голоду, 
досягнення 
продовольчої 
безпеки 

Сильні : 
підведення води 
на поля, що 
відчувають 
нестачу вологи, 
підвищення 
родючості 
земель, 
зменшення 
негативного 
впливу 
кліматичних 
змін. 

Слабкі: вторинне 
засолення 
ґрунтів, висока 
собівартість 
реалізації 
відновлення 
системи 
зрошування. 

 

Велика Білозерка 



 

 

7.  Сонячна 
електростанція 

- hard Екологія, 
альтернативні 
джерела 
енергії 

7. 
Забезпечення 
доступу до 
недорогих, 
надійних, 
стійких і 
сучасних 
джерел енергії  

Сильні: 
створення 
додаткових 
робочих  місць, 
збільшення 
податкових 
надходжень до 
місцевого 
бюджету. 

Слабкі: сонячна 
електростанція 
займає велику 
площу 

Велика Білозерка 

(Частина 3) 

8.  Рекреаційні 
зони біля 

річки 

 soft Екологія 6. Раціональне 
використання 
водних 
ресурсів 

Сильні: 
покращення 
благоустрою 
ОТГ, створення 
місць відпочинку 
для населення 

Слабкі: 
використання 
ділянки не за 
призначенням 

Велика Білозерка 
(Частина 1 села) 

9.  Відкриття 
консультаційно
го центру 
(бізнес 
інкубатор) 

 soft Бізнес. Освіта 4. 
Забезпечення 
освіти 

Слабкі: 
неприбутковість, 
відсутність 
кадрів 

Сильні: 
консультації для 
започаткування 
власної справи, 
процес розвитку 
підприємства 

Велика Білозерка 

10.  Створення на 
базі будинку 
культури 
центру освіти 
для дорослих 

 soft Освіта, 
культура 

4. 
Забезпечення 
освіти 

11. 
Забезпечення 
відкритості, 
безпеки 
життєдіяльнос
ті й екологічної 
стійкості 

Слабкі: 
відсутність 
кадрів 

Сильні: 
зайнятість 
дорослих, 
підвищення 
рівня освіченості  

Частина 1  



 

 

11.  Очищення річки 58 000 
тис. грн 

hard Екологія 6. Раціональне 
використання 
водних 
ресурсів 

Сильні: 
Покращення 
екологічного 
стану, створення 
рибного 
господарства, 
створення зон 
відпочинку 

Слабкі: 
замулення річки, 
підтоплення, 
втрата річки, 
висока 
собівартість 
робіт 

Частина 1,4 

12.  Реконструкція 
котельні НЗ 

7 000 
тис. грн 

hard Освіта 4. 
Забезпечення 
освіти  

Сильні: 
забезпечення 
будівельних 
норм, 
покращення 
умов надання 
освітніх послуг, 
змога підвищити 
енергонезалежні
сть та 
заощадити на 
паливі, 
покращення 
екологічного 
стану, шляхом 
зменшення 
викидів в 
атмосферу 

Слабкі: висока 
вартість 
енергоносіїв 

Частина 1 та 3 села 

13.  Капітальний 
ремонт 
дорожнього 
покриття 

 hard Інфраструктура 9. Створення 
стійкої 
інфраструктур
и 

Сильні: 
покращення 
якості доріг 

Слабкі: висока 
вартість 
виконуваних 
робіт 

Велика Білозерка 



 

 

14.  Капітальний 
ремонт 
водонапірних 
мереж  

 hard Інфраструктура 9. Створення 
стійкої 
інфраструктур
и 

6. 
Забезпечення 
та раціональне 
використання 
водних 
ресурсів і 
санітарії для 
всіх 

Сильні: 
забезпечення 
населення 
питною водою 

Слабкі: висока 
вартість робіт 

Частина 2,3,4 села 

15.  Відновлення 
фруктових садів 

 hard Екологія, 
підприємництв
о 

2. Подолання 
голоду, 
досягнення 
продовольчої 
безпеки 

Сильні: 
збільшення 
обсягу 
споживання 
свіжих фруктів, 
створення 
переробного 
підприємства 

Слабкі: складна 
технологія 
догляду, 
створення 
оптимальних 
умов для 
функціонування 
підприємства 

Велика Білозерка 

16.  Реконструкція 
будинку 
культури  

5 777 
тис. грн  

hard Культура 11. 
Забезпечення 
відкритості, 
безпеки 
життєдіяльнос
ті й екологічної 
стійкості 

Слабкі сторони: 
мала 
відвідуваність 
закладу, 
часткове 
використання 
приміщень 

Сильні сторони: 
зміна формату 
заходів, 
проведення 
свят, 
використання 
частини будівлі 
для надання 
інших послуг 
(гуртки, освітні 
заходи)  

Частина 1  села 



 

 

17.  База відпочинку - hard Екологія, 
підприємництв
о 

8. Гідна праця 
та економічне 
зростання 

9. Створення 
стійкої 
інфраструктур
и 

Слабкі сторони: 
великі затрати 

Сильні сторони: 
робочі місця, 
комфортність 
відпочинку, 
розвиток 
туризму 

Зони 
переформатування 
(Новопетрівка, 
Качкарівка)  

 

6. ДОЛАТКИ 

Демонстраційний проект 
Бібліотека 2.0 

Ревіталізація бібліотеки для покращення освітнього та культурного рівня серед молоді та 
населення в цілому створення освітнього осередку та проведенням різного роду заходів, 
тренінгів, лекцій та воркшопів. 

    Задачі, які вирішує проект: громадянська освіта через участь у суспільній діяльності, 
національно – патріотичне виховання, реалізація творчого потенціалу молодих осіб, 
формування здорового способу життя, сприяння зайнятості молоді у вільний час та 
молодіжному підприємництву. 

 Візуалізація демонстраційного проекту 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Ключовий проект 



 

 

Розкриття потенціалу річки Велика Білозерка 
Великобілозерська сільська територіальна об’єднана громада розташована у західній частині Запорізької 
області. Головним елементом ландшафтного ареалу території є річка Велика Білозерка, довжина водного 
полотна, яке об’єднує населенні пункти, становить 25 км. 
При сильній літній засухі відбувається часткове пересихання русла річки. Її чисельні протоки замулені та 
заросли очеретом. Вздовж берегів, та безпосередньо в руслі, спостерігається звалище дерев та очерету. 
Заплава має заболочені місця. 
Проект «Розкриття потенціалу річки Велика Білозерка», в основу якого покладено розроблену громадою 
проектно-кошторисну документацію, ініціює не тільки передбачені кошторисною документацією заходи з 
розчищення русла (реконструкцію існуючих труб – переїздів, пішохідних мостів, проектування водозливних 
гребель зі шлюзами-регуляторами), а й реалізацію інших локальних проектів, а саме: створення 
рекреаційних зон для відпочинку на березі річки, відновлення рибного господарства, створення переробного 
підприємства та бази відпочинку. Відновлення річки та розвиток інфраструктури навколо неї надасть 
поштовх для підвищення туристичного потенціалу. 
 
Створення рибних господарств дозволить вирощувати рибу як на продаж так і в майбутньому для місцевого 
переробного підприємства. 
Великобілозерське ОТГ потребує створення переробного підприємства, яке б мало економічну цінність для 
території, що в першу чергу говорить про створення робочих місць. Підприємство орієнтоване на переробку 
риби та створення якісного продукту на території ОТГ. Консервна продукція буде експортуватися в інші 
регіони. 
Громада потребує рекреаційних зон для проведення дозвілля та відпочинку. 
 
Календарний план реалізації ключового проекту (дорожня карта): 

 



 

 

Візуалізація ключового проекту: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Календарний план реалізації стратегії просторового розвитку (дорожня карта) 

 

 

 


