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ВСТУП

1.

Концепція просторового розвитку нам потрібна для того, щоб ефективно управляти ресурсами
нашої громади, прагнучи до постійного розвитку та вдосконалення, завжди пам'ятати про наші
пріоритети та рухатися тільки у вірному напрямку, постійно та стабільно розбудовуючи міцну,
самодостатню, здорову громаду.

ОПИС МЕТОДИКИ РОБОТИ

2.

З метою участі в Програмі «Інтегроване просторове планування для ОТГ» у Девладівській
сільській раді була створена робоча група з п'яти осіб, до якої увійшли представники органів
місцевої влади, бізнесу й громади. Ми прагнули в рамках програми отримати знання та допомогу
фахівців у сфері просторового розвитку для нашої громади.
Робота в програмі для робочої групи ОТГ розпочалася з участі у семінарі «Вступ до стратегічного
просторового планування», на якому ми мали змогу ознайомитися з підходами, інструментами та
кращими міжнародними практиками просторового планування. Наступним етапом стала участь
координатора програми від громади у навчальній поїздці до країн Скандинавії для вивчення
досвіду.
Потім тривала щомісячна студійна робота, яка включала в себе серію з 5 воркшопів, кожен з яких
був тематично спрямований та поступово вів робочу групу громади та закріплених фахівців з
просторового планування до напрацювання концепції просторового розвитку.
Так, під супроводом старшого ментора Рудольфа Грефа, молодших менторів Максима Крамара,
Максима Кравчука та Дарини Пирогової, фахівця з просторового планування
Поліни Вєтрової учасники студії від громади проаналізували переваги, проблеми та ризики
Девладівської громади. Аналіз проводили секторально: транспорт і глобальні ризики,
промисловість, рекреаційні ресурси. Свої напрацювання перенесли на мапи. Цього дня ми провели
також SWOT-аналіз Девладівської громади за трьома визначеними пріорітетами: екологія,
соціальна сфера та культура.
В процесі аналізу ми відмітили такі ОСОБЛИВОСТІ нашої громади:






наявність системи зберігання питної води;
наявність системи збирання та використання дощової води;
присутність Макортівського водосховища на території громади та при цьому дефіцит
якісної питної води;
використання органічних відходів, що зменшує кількість твердих побутових відходів на
території громади;
налагоджена система мобільності та зв’язку в громаді (соціальні маршрути) та при цьому
відсутність необхідної інфраструктури (зупинки).

Потім аналізували та проводили нанесення на карту об’єктів щоденного обслуговування
населення та їх доступність.
Важливим етапом роботи стало визначення стейкхолдерів громади, рівня їх інтересу та впливу,
важливості. Побудували карти розподілу зацікавлених сторін.

Також ми планували події, які будуть проведені на території ОТГ в рамках програми «Інтегроване
просторове планування для ОТГ» з метою залучення жителів громади до процесу написання
стратегії просторового розвитку Девладівської громади.
Висновок воркшопу 2: завжди корисно повертатися до своїх висновків через декілька днів,
уточнювати дані, доповнювати їх; за час роботи воркшопу став зрозумілим кінцевий продукт
програми; визначені пріорітетні проблеми нашої громади; необхідно фокусуватися на окремих
територіях, працювати на різних рівнях планування та розглядати ці території в контексті всієї
громади.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДЕВЛАДІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ (висновки 1-2 воркшопів) :











відсутність централізованого водопостачання населених пунктів;
відсутність інфраструктури для організації мобільності на території громади (зупинки,
транспорт);
відсутність налагодженої системи поводження з ТПВ;
складна ситуація з екології в зв’язку з розміщенням закритої уранової шахти на території
громади (погіршення здоров’я мешканців);
відсутність якісного простору для дозвілля мешканців громади;
відсутність оснащення закладів охорони здоров’я;
проведення модернізації існуючих закладів культури;
необхідність осучаснення освітнього простору у відповідності з вимогами НУШ;
відсутність спортивних майданчиків для дорослих
слабкий розвиток малого бізнесу, відсутність великих інвесторів.

Метою проведення третього воркшопу, який проходив у громаді, було тестування напрацювань
робочої групи та визначення пріоритетів майбутнього розвитку, участь місцевих жителів у процесі
планування.
У визначений день було проведено відразу два заходи: воркшоп для дорослих та світове кафе для
дітей та молоді.
На цих заходах ми говорили про місце Громади в Україні та регіоні, про ситуацію з глобальними
тенденціями - зміни клімату, урбанізація та якість життя; результати SWOT-аналізу та нашої версії
галузевих сценаріїв. Ми продемонстрували наше бачення майбутнього нашої Громади і як ми
хочемо далі розвитвати громаду. Ми запитували людей про їхню згоду та підтримку стратегії:
- семінар для дорослих: учасники працювали в трьох групах з різними темами: екологія, культура,
соціальне життя. Через 20 хвилин групової роботи вони презентували свої напрацювання;
- семінар для дітей та молоді: учасники працювали в трьох групах з їхніми потребами: екологія,
культура, соціальне життя. Через 20 хвилин групової роботи вони презентували загалу ідеї
команди.
Результати проведених заходів:
- учасники розглянули цілі розвитку через такі сектори: соціальна інфраструктура, культура та
екологія і погодилися з нашими напрацюваннями;
- надали ідеї розвитку даних напрямківіз залученням громадського сектору;

- учасники готові приєднатися до співпраці в рамках реалізації стратегії (зокрема, управління
відходами).
Перша група дорослих представила бачення специфіки використання в майбутньому великих
будівель культурної інфраструктури. Наприклад, центр народного мистецтва, методичний центр
культури, резиденція мистецтв.
2 група дорослих працювали із темою навколишньго середовища: проблеми з відсутністю води в
озерах і потоках, ерозії і сильні вітри (проблеми з дорогами між населеними пунктами взимку).
Група пропонує вирішити цю проблему, оновивши озеленення та очищуючи джерела.
3 група дорослих працювала з місцевим контекстом свого населеного пункту (село Водяне):
модернізація порожнього дитячого садка під дитячий культурний центр, прибирання парку та нове
життя для будинку культури.
Дві групи молодших школярів мріяли. Вони хотіли, щоб в громаді збудували метро і
Макдональдс. Діти були здивовані ідеями та потребами групи старших (учні 11 класу).
Старшокласники підняли питання управління відходами, спортивного обладнання для місцевих
жителів, кращих бібліотек та послуг у цілому, порожніх будинків в деяких селах і можливостей
розвитку. Вони продемонстрували не лише відкрите мислення нового покоління, але й висловили
бажання допомогти.
У підсумку: місцеві жителі були збуджені і активні. Ми зрозуміли: їм потрібна допомога в
управлінні та ресурсах. Вони шукають можливості створити найкращі громади для своїх родин,
для свого життя.
На воркошопі 4 команда ОТГ синтезувала своє бачення та пропозиції, висловлені учасниками
заходів воркшопу 3 у «картину майбутнього» - візію об'єднаної громади до 2030 року, обрала та
описала демонстраційний та стратегічний проекти.
Під час 5-го воркшопу ми працювали над вдосконаленням стратегічного проекту, планували етапи
його втілення в часі, участь стейкхолдерів в реалізації, досліджували його вплив на картину
майбутнього громади. Також ми узагальнювали всі свої напрацювання та виклали їх у загальний
звіт та мапу реалізації проектів на період до 2030 року.

3.

АНАЛІЗ ОТГ

Населення – 4 507 осіб
Площа - 254,0 км2
Кількість нас.пунктів – 2 селища та 22 села з адміністративним центром в селищі Девладове.
Бюджет: 26366,5 тис. грн (2018 рік)
Субвенції з державного бюджету: 10103,2 тис. грн (з них освіта: 7189,8 тис.грн, медицина:
2820,6 тис.грн)
Субвенція на формування інфраструктури ОТГ: 2464,8 тис.грн
Заклади освіти:
Дошкільна: 78 дітей (проектна потужність 150 дітей)
КЗ «КДНЗ «Буратіно», с. Девладове
ДНЗ «Дзвіночок», с.Мар'є-Дмитрівка
КДНЗ «Сонечко», с.Криничувате
ДНЗ «Журавлик», с.Макорти
Загальноосвітня: 283 дитини (проектна потужність мін. 1000 дітей)
КЗ «Мар’є-Дмитрівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» +
3 філії (Девладівська, Першотравенська та Водянська)

Мобільність
Через територію ОТГ проходить пряме залізничне сполучення м. Кривий Ріг м. Дніпро (залізнична магістраль, з південного заходу на північний схід – Кривий Ріг-Верхівцеве)
Транспортна доступність з центру ОТГ: 20 хв. (12 км) до м. Софіївка (районний центр); 20 хв.
(45 км) до м. Кривий Ріг (найближче велике місто); 2 год.15 хв. (105 км) до м. Дніпро (обласний
центр).
Економіка
Сільське господарство є основною сферою діяльності – 73%.
80 % території громади займають землі сільського господарства.
Історія:
1884 року було засновано Катерининська (тепер Придніпровська) залізниця, було
збудовано станцію та почалася розбудова поселення навколо неї. Залізниця пролягла землями
землевласника і підприємця Девладенка, його іменем і назвали станцію та село.
Залізниця з'єднала Дніпро та Кривий Ріг та дала поштовх до розвитку промисловості, сільського
господарства, транспорту в регіоні. Так зокрема на станції Девладове було збудовано великі
зерносховища (для торгівлі зерном). А також організували торгівлю будівельними матеріалами
(деревиною), сільськогосподарськими машинами і знаряддями, купці і підприємці Бєлаховські, Берман, Гуревич.
1908 року станційне поселення вважалось хутором села Спокойствіє Ордо-Василівської
волості Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії[1].
За часів СРСР селище і надалі інтенсивно розвивалося. 1932 року організовано Девладівську МТС,
було збудовано Девладівський елеватор, нафтобазу, базу хімічних добрив, складські приміщення
для зберігання засобів захисту рослин, плодоовочеву перевалку та бази зберігання та перевалки
продуктових та промислових товарів.
В селищі також були дві школи (початкова та восьмирічка), амбулаторія, будинок побуту, їдальня,
клуб та кілька магазинів.

Принципова схема Девладівської ОТГ:

SWOT-аналіз Девладівської ОТГ:

Сильні сторони
1.
Рівномірно розміщена
мережа рекреаційних територій з резервними
територіями для розвитку рекреації
2.
Власна система зберігання питної води та
використання органічних відходів у власних
господарствах (органічне добриво)
3.
Наявність Центру Надання Адміністративних Послуг та об’єктів Первинної МедикоСанітарної Допомоги
4.
Соціальний автобусний маршрут
5.
Велика мережа закладів культури з бібліотеками
6.
Кадровий потенціал
Можливості
1.
Налагодження централізованої системи
водопостачання та поводження з твердими побутовими
відходами
2.
Використання відновлюваних джерел енергії
3.
Підвищення кваліфікацій та післядипломна освіта для мешканців
4.
Державні програми підтримки
5.
Міжнародна співпраця та зовнішні інвестиції
6.
Розвиток креативних індустрій

Слабкі сторони
1.
Відсутність питної води (закрита уранова
шахта)
2.
Забрудненість повітря від великих
підприємств (Кривий Ріг) та виникнення стихійних
сміттєзвалищ
3.
Кадровий голод та сезонність
працевлаштування
4.
Застарілий фонд соціальних
закладів для обслуговування громади (в першу чергу
культури) та великі витрати на їх утримання
5.
Зношена та застаріла інфраструктура
внутрішньої мобільності
6.
Необлаштовані рекреаційні території та
незручні громадські простори
Загрози
1.
Хвороби через неякісну воду
та екологічне забруднення
2.
Підтоплення (руйнування дамб)
3.
Низький рівень послуг районного рівня
(медицина, безпека)
4.
Відмова в наданні послуг районного рівня
(медицина, безпека)
1.
Руйнування закладів культури
2.
Погіршення здоров’я мешанців та алкоголізм
3.
Зменшення чисельності населення

Проаналізовано три сектори, які визначено найважливішими для сталого розвитку громади на
найближчі 10 років. Це екологія, соціальна сфера, культура (+спорт та відпочинок). Дані сектори
обрано у зв'язку з виявленням першочергових питань, які потребують негайного вирішення.

3.1.

Eкологія

Основною з базових та нагальних проблем є відсутність питної води на території ОТГ та
неможливість розміщення свердловин для організації водопостачання (забрудненість водного
горизонту внаслідок видобутку урану на території одного з населених пунктів громади, наразі
шахта закрита, видобуток припинений).
У зв'язку з вищезазначеним, захворюваність мешканців громади переважає порівняно з середнім
показником по області та порівняно з середнім відсотком по Україні. З цього випливає, що
загальна орієнтованість на покращення здоров'я населення громади має бути основним
пріоритетом, на реалізацію якого направлені й інші сектори.
В секторі екології ми також розглядаємо поводження з твердими побутовими відходами. Ми
розуміємо, що збирання, вивезення та захоронення ТПВ потребує значних фінансових ресурсів і,
щоби зробити вартість даних послуг для населення прийнятним, необхідно запровадити
максимально ефективну систему сортування та вивезення відсортованих відходів, в тому числі і
небезпечних, для подальшої утилізації (переробки) або захоронення на відповідно обладнаних
полігонах (найближчий полігон знаходиться в м. Кривий Ріг).
SWOT-аналіз екологічної сфери:
Сильні сторони
2.
Розвинена мережа рекреаційних територій,
державне водосховище
3.
Власна система зберігання питної води
7.
Використання органічних відходів у власних
господарствах (органічне добриво)
Можливості
7.
Використання відновлюваних джерел енергії
2.
Налагодження централізованої системи
поводження з твердими побутовими відходами

Слабкі сторони
7.
Відсутність питної води
2.
Забруднення водного горизонту
(закрита уранова шахта)
3.
Забрудненість повітря від великих
підприємств (Кривий Ріг)
Загрози
5.
Підтоплення (руйнування дамб)
2.
Хвороби через неякісну воду
та екологічне забруднення

3.2.

Соціальна сфера

У зв'язку з децентралізацією в Україні відбувається реформування у всіх сферах, але питання
забезпечення якісних адміністративних, соціальних та медичних послуг на місцях залишається в
управлінні ОМС (органів місцевого самоврядування), а отже, потребує особливої уваги та ресурсів
з їхнього боку. Тут ми розглядаємо як питання (пере)кваліфікації кадрів так і модернізацію
існуючої інфраструктури.
SWOT-аналіз соціальної сфери:
Сильні сторони
1.
Наявність Центру Надання Адміністративних Послуг
2.
Мережа Первинної МедикоСанітарної Допомоги
3.
Соціальний автобус
Можливості
1.
Державні програми підтримки
2.
Зовнішні інвестиції
3.
Підвищення кваліфікацій та післядипломна освіта

3.3.

Слабкі сторони
1.
Кадровий голод
3.
Застарілий фонд закладів та транспорту
для обслуговування громади
4.
Зношена та застаріла інфраструктура
внутрішньої мобільності
Загрози
1.
Низький рівень послуг районного рівня
(медицина, безпека)
2.
Відмова в наданні послуг районного рівня
(медицина, безпека)

Культура

В ОТГ достатньо розвинена мережа існуючих закладів культури (будинки культури,
клуби, бібліотеки), в той же час не представлені заклади позашкільної освіти, фізичної культури та
спорту. Заклади культури здебільшого потребують капітального ремонту та модернізації.
Варто зазначити, що в результаті зменшення кількості населення,
проведено оптимізацію роботи закладів середньої освіти, внаслідок чого було закрито школу в селі
Андріївка, яка знаходиться в зоні з високим рекреаційним потенціалом (поблизу водосховища).
Питання її подальшого використання наразі відкрите. Є ідея використати приміщення під центр
реабілітації для учасників АТО.
Розвиваючи тему дозвілля мешканців та якісного проведення часу розуміємо, що розвиваючи секто
р культурних послуг та пошук можливостей розвитку фізичної культури і спорту ми, тим самим,
покращуємо загальний стан фізичного та психологічного здоров’я мешканців. Доступ до
спортивних майданчиків та культурних послуг має бути щоденним, в
межах пішохідної (чи велосипедної) доступності.
Вся територія ОТГ рівномірно пронизана
балками, які мають ознаки поступового вимивання грунту (поглиблення), але в той же
час ці території і є такими, що зберегли природний ландшафт та мають високий рекреаційний
потенціал для мешканців. Даний елемент ми віднесли до категорії “культура”
(хоча він тісно пов’язаний з проблемами екології), так як більшість цих зон розміщені
безпосередньо в структурі сільських населених пунктів - тут ми бачимо більше можливостей для
його відновлення та розвитку з точки зору використання для потреб відпочинку та
культурного дозвілля мешканців. Догляд за даними територіями та дбайливе ставлення до
природних ресурсів громадою допоможуть відновити та забезпечити якісні громадські простори.
У зв’язку з розташуванням ОТГ у північному кліматичному районі степової зони України

(джерело: geomap.land.kiev.ua), де є проблеми з водою та надлишком сонячної активності, це
особливо актуально.
SWOT-аналіз сфери культури:
Сильні сторони
1.
Розвинена мережа закладів культури
2.
Бібліотеки –
мультифункціональні простори для дозвілля
3.
Кадровий потенціал
4.
Території для спорту та відпочинку
Можливості
1.
Креативні індустрії
2.
Міжнародна співпраця

Слабкі сторони
1.
Потреба в капітальних ремонтах
та модернізації закладів культури
2.
Необлаштовані рекреаційні території
3.
Незручні публічні простори

2.
3.
4.
4.

Загрози
Руйнування закладів культури
Погіршення здоров’я мешканців
Зменшення чисельності населення
Алкоголізм

Основний документ, яким наразі визначено напрямки розвитку громади – «План соціальноекономічного розвитку на 2018-2020 роки». Далі - витяги з даного документу, які підтверджують
його врахування під час розробки даної Стратегії (“Стратегія просторового розвитку Девладівської
ОТГ”)
“Основними пріоритетами в роботі сільської ради щодо подальшого соціально-економічного
розвитку Девладівської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки в тому числі
визначено:


формування оптимальної мережі навчальних та лікувальних закладів;



покращення інвестиційного клімату сіл громади;



підвищення рівня екологічної безпеки шляхом дотримання екологічних норм та
виконання природоохоронних заходів;



впровадження інноваційних, науково-технічних розробок та заходів з
енергозбереження;



капітальний ремонт доріг, що поліпшують доступність жителів до об'єктів та
установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги.



реконструкція системи водовідведення;



покращення транспортної інфраструктури;



покращення системи управління побутовими відходами.

4.

СЦЕНАРІЇ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Тенденції
Демографія

Вікова структура
(молодше або старше
населення)
Економіка і ринок
праці
Зміна клімату

Субвенції

Родючість та
ефективність
експлуатації
сільськогосподарськи
х земель
Оптимізація
соціальної
інфраструктури
Привабливість для
життя

Вода та сміття,
Забруднення

2025
+/Рівень народжуваності падає,
але в ОТГ переселяються
старші люди з великих міст
Спостерігається старіння
населення
Переважно сезонна зайнятість
населення, щоденна трудова
міграція в сусідні міста
Регіон відчуває на собі
кліматичні зміни, щороку
зменшується кількість води
Кількість субвенцій
зменшується, ОТГ провокують
переходити на
самозабезпечення
Землі виснажуються,
врожайність падає

2030
Рівень народжуваності падає,
знижується темп міграції населення
старшого віку
-Спостерігається старіння населення

Зменшується кількість
населених пунктів
+/В загальному ОТГ є
привабливішим для спокійного
життя, аніж велике сусіднє
місто (Кривий Ріг) для
старшого покоління, але не для
молоді
екологічна забрудненість,
дефіцит питної води, занехаяні
території рекреаційних зон,
руйнування дамб

-Тенденція зменшення кількості
населених пунктів зберігається
За відсутності розвитку системи
обслуговування, вимирання окремих
населених пунктів, занехаяності та
незручності значно знижується
привабливість для життя в громаді

Мобільність

руйнування дорожнього
покриття, аварійність на
дорогах, утруднений зв'язок
між населеними пунктами

Загальний сценарій
тенденцій розвитку
ОТГ базується на:

Повільне зниження якісних
показників

Вплив на

Спустошення та ерозії

-Сезонна зайнятість населення та
високий рівень безробіття, трудова
міграція в сусідні міста
-Кліматичні зміни стають відчутними,
об’єми водойм зменшуються
-Кількість субвенцій зменшується, ОТГ
провокують переходити на
самозабезпечення
-Землі виснажуються, врожайність
падає

-екологічна забрудненість, дефіцит
питної води, занехаяні території
рекреаційних зон, закинуті
підприємства та кар’єри, зруйновані
дамби викликали затоплення двох
населених пунктів, знижується рівень
води у державному водосховищі,
дефіцит води в Кривому Розі (сусіднє
велике місто)
-руйнування дорожнього покриття,
аварійність на дорогах, захаращеність
узбіч утруднюють транспортне
сполучення між населеними пунктами
зниження якісних показників, що є не
критичним, але повернення до точки
відліку значно утруднене та вимагає
набагато більше ресурсів
Виснажені та закинуті

2050
Рівень народжуваності падає,
підвищується рівень урбанізації
регіону, трудова міграція
--Спостерігається старіння
населення
--Високий рівень безробіття,
трудова міграція в сусідні міста
--Кліматичні зміни можуть
призводити до посух, зміни
клімату та наявної флори
--Кількість субвенцій
зменшується, ОТГ провокують
переходити на
самозабезпечення
--Землі виснажуються,
врожайність падає

--Тенденція зменшення кількості
населених пунктів зберігається
-Незручна та неадаптована
соціальна інфраструктура,
забрудненість та брак робочих
місць створюють негативну
привабливість для життя в
громаді
--екологічна забрудненість,
відсутність питної води,
виснажені рекреаційні зони,
закинуті господарські двори,
підприємства та кар’єри

--знищений зв'язок до віддалених
населених пунктів, з’являються
альтернативні засоби
пересування – коні та віслюки
Зниження якісних показників
призведе до природної та
техногенної катастрофи
Відселення населення ОТГ в м.

використання землі

сільськогосподарські землі, території
населених пунктів (Мар’є-Дмитрівка,
Макорти, Андріївка, Южне) затоплені

Кривий Ріг та населені пункти,
розташовані на південному
сході та півдні громади.

4.1.

Матриця сценаріїв

4.2.

Найбільш імовірний сценарій

Розробивши секторальні сценарії бажаного розвитку громади, ми, виділивши, головне та,
узагальнивши, склали їх в один, який дав нам можливість зрозуміти, що є пріоритетним та за
допомогою, яких кроків ми зможемо досягти бажаного результату.

2020

2025

2030

2050

5.

ВІЗІЯ/БАЧЕННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

5.1.

Візія/бачення/перспектива для громади до 2030 року

У 2030 році Девладівська об’єднана територіальна громада – це осередок для гідного життя
та розвитку її мешканців.
Все для людей і про людей, бо непохитно дотримується принцип:
«Житель громади - первинний соціальний капітал та найвища цінність»
В 2030 році, за підтримки держави, жителі громади повністю забезпечені якісною чистою питною
водою, налагоджена система збору та вивезення сміття, яке попередньо відсортовується в
родинах.
Громада мобільна та комунікативна, дістатися до будь-якого населеного пункту можна як
велосипедом, так і на новому соціальному автобусі, який регулярно здійснює свої рейси, вчасно
прибуває до обладнаних сучасних зупинок по капітально відремонтованим дорогам.
Зупинки використовуються жителями і як середовище для зустрічей невеликими компаніями, так і
для цікавого спілкування та проведення часу. На них є інформаційні куточки, де розміщується
важлива інформація про життя громади, новини та місцеві оголошення.
В різних куточках громади розташовані рекреаційні зони, чисті та облаштовані для відпочинку. В
мальовничому куточку села Андріївка розміщений сучасний центр відпочинку та реабілітації
воїнів АТО, який користується попитом і завжди заповнений відпочиваючими.
Жителі громади беруть активну участь в культурному житті громади, відвідують гуртки та секції в
капітально відремонтованих та перепрофільованих закладах культури, кожен з яких має певну
спрямованість. Наприклад, центр творчості «Країна майстрів» в с. Перше Травня розкрив творчий
потенціал незайнятого населення, продукція центру відома в Україні та за кордоном, активно
реалізується через онлайн-платформу по всьому світу та залучає значні кошти в громаду, які
використовуються на подальший розвиток сфери культури та мистецтва в громаді.
Активно діє Молодіжна рада в ОТГ на базі молодіжного центру, маючи все необхідне
обладнання. Особливо активно молодь веде роботу по охороні навколишнього природного
середовища, завдяки чому жителі громади відповідально ставляться до природи, захищають цінні
зелені насадження та допомагають підтримувати їх в належному стані. Навкруги чисто та
затишно.
Молодь залишається жити в селі, маючи роботу та житло. Для тих, хто не має бажання чи
можливості працювати в закладах громади, працює віддалено, завдяки координаційній роботі
молодіжного центру в с. Марє-Дмитрівка, отримуючи підтримку для обміну досвідом та
отримуючи нові знання, подорожуючи по Україні та за кордон.
В селі Водяне є дитячий центр, який допомагає розвивати таланти та вміння дітей громади, навіть,
найменшого віку.
В кожному населеному пункті є дитячі та спортивні майданчики.

Зручна система мобільності в громаді дозволяє безпечно пересуватися велосипедом, навіть,
дітлахам. Зручний соціальний транспорт дає можливість кожному мешканцю щодня відвідувати
різні куточки громади, вести різноманітне та цікаве, наповнене подіями життя.
Кожен житель має доступ до якісних адміністративних та соціальних послуг, включаючи тих, які
тимчасово чи постійно належать до маломобільних груп, завдяки дії «Мобільного офісу».
В громаді створене сприятливе бізнес середовище, землекористування вийшло на новий якісний
рівень. Завдяки роботі Центру технічної освіти для дорослих, всі бажаючі отримують необхідні
знання для самозайнятості та відкривають власний бізнес.
Робота виконавчого комітету та депутатського корпусу сільської ради спрямована на креативне
задоволення потреб жителів ОТГ. В громаді панує соціальна злагода та суспільне порозуміння.

5.2. Коротка візія/бачення/перспектива для громади до 2030 року у 1
реченні.
Девладівська громада 2030 це: якісна питна вода, чисте довкілля, ефективна та
багатофункціональна система мобільності та комунікації, модернізовані заклади
культури, освіти та медицини, облаштовані для відпочинку рекреаційні зони, сучасне
середовище зі сприятливими умовами для росту, розвитку та самореалізації кожного жителя.

5.3. Ціль 1: створення екологічно чистого сучасного комфортного
простору громади
Список проектів:
Project nr.
Номер

Project name:
Назва проекту:

1
2

Будівництво підвідного водогону для водопостачання сіл Девладівської сільської ради
Налагодження ефективної системи поводження з ТПВ

3

Розчищення джерел

4

Благоустрій паркової зони

5

Заліснення лісосмуг та придорожніх територій

6

Функціональне зонування та оновлення парку

7

Відповідально стався до сміття – даруй своїм онукам майбуття

8

Благоустрій рекреаційних територій

5.4. Ціль 2: розвиток людського потенціалу громади, мобільності та
активності її мешканців
Project nr. Project name:
Назва проекту:
Номер
Малі громадські простори для населення на базі зупинок громадського транспорту в селі
Перше Травня Девладівської ОТГ
Забезпечення перевезення соціально незахищених верств населення
Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини
Покращення інфраструктури надання культурних послуг в Девладівській об’єднаній
територіальній громаді
Молодіжний ХАБ в Мар’є-Дмитрівському сільському клубі
Створення спортивних об’єднань на базі навчальних закладів
Університет ІІІ віку на базі КЗ “Макортівський будинок культури”
Центр місцевої активності громади на базі КЗ “Першотравенський БК”
Дитячий культурно-дозвіллєвий центр
Музична платформа
Вечори «Стенд-ап»
Створення туристичного центру на базі опорної школи
Запровадження послуги соціально-психологічної адаптації для сільських дітей і підлітків
на базі комунального закладу «Мар’є-Дмитрівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів» Девладівської сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області
Створення мережі об'єктів фізичної культури в
ОТГ: встановлення спортивних майданчиків та їх благоустрій (освітлення та обслуговува
ння)
Створення сучасного та комфортного освітнього простору в Мар’є-Дмитрівській
опорній загальноосвітній школі громади із застосуванням енергозберігаючих технологій
Реконструкція дитячого садка в с. Водяне під дитячий навчально-дозвіллєвий центр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16

5.5.

Ціль 3: Підвищення економічноі спроможності громади

Project nr.
Номер

Project name:
Назва проекту:

1
2

Підтримка та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу
Створення сучасного центру відпочинку та реабілітації воїнів АТО

6.
Nr

ПЕРЕЛІК УСІХ ПРОЕКТІВ

Project name &
short description

Year
of
start

Proj
ect
type
(Har
d,
Soft
)

Estimated
budget and
source of
financing

Contribut
ing to
which
sector?
Education
, Climate,
Ecology,
Health
….
Здоров’я,
екологія

Contributing to
which SDG
*Sustainable
Development
Goal) and how1

Addressing which
weakness or risk,
exploiting which
strength or potential?2

In a functional
area?
In a zoom in
area?

Будівництво
підвідного
водогону для
водопостачанн
я
сіл Девладівськ
ої сільської
ради

2020

Вел
ики
й

Кошти
міжнародної
технічної
допомоги,
Екологічний
обласний
фонд, кошти
місцевого
бюджету

SDG 6.
Забезпечення
4,5 тис.
населення грома
ди якісною
питною водою
SDG 2.
Забезпечення
доступності
якісного
харчування

Софіївський
район – с.
Девладове,
Кільце
ДевладовеПерше
ТравняМакортиМар’єДмитрівкаДевладове

Кошти
міжнародної
технічної
допомоги,
кошти
місцевого
бюджету

Соціальн
і послуги

SDG 1. Боротьба
з бідністю SDG
9. Створення
стійкої
інфраструктури

Кошти
міжнародної
технічної
допомоги,
кошти
місцевого
бюджету

екологія

SDG 9.
Створення
стійкої
інфраструктури
та стимулювання
інновацій;
SDG 12.
Забезпечення
стійких моделей
споживання та
виробництва;
SDG 15. Захист

Поліпшить умови
життя населення,
якості харчування та
запобігатиме
отруєнням неякісною
водою, покращить
здоров’я.
Відповідає основному
напрямку розвитку
громади в екологічній
сфері, забезпечує
життєво необхідну
потребу населення в
питній воді.
Забезпечує
мобільність жителів
громади, відповідно
облаштовані зупинки
захищають від
непогоди
користувачів. Зручний
автобус,
укомплектований
засобами перевезення
маломобільних груп
населення збільшує
кількість перевезень
соціальним
транспортом в 4 рази.
Забезпечення
населення послугами з
сортування, збирання
та вивезення ТПВ.
Запобігання
забрудненню
навколишнього
середовища та
створенню стихійних
сміттєзвалищ,
зменшення обсягів
відходів, які

Забезпечення
перевезення
соціально
незахищених
верств
населення:
облаштування
зупинок;
придбання
автобуса, який
відповідає
сучасними
вимогам

2020

Вел
ики
й

Налагодження
ефективної
системи
поводження з
ТПВ:
- проведення
навчальних
заходів по
сортуванню
ТПВ;
-придбання
сміттєзбиральн

2020

Вел
ики
й/
дем
о

1https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html,
2Link

Девладівська
ОТГ

Девладівська
ОТГ

https://sdg.guide/
SWOT to the projects, derive projects from SWOT https://diytoolkit.org/tools/swot-analysis-2/

ої машини;
- будівництво
майданчиків
для збору ТПВ
та придбання
сміттєвих
баків;
- налагодження
співпраці з
підприємцями,
які працюють в
сфері збору
вторинних
побутових
відходів.
Будівництво
амбулаторії
загальної
практики
сімейної
медицини в
селищі
Девладове
Покращення
інфраструкту
ри надання
культурних
послуг в
Девладівській
об’єднаній
територіальні
й громаді

2020

Вел
ики
й

2030

Вел
ики
й

наземних
екосистем

підлягають
захороненню,
можливість часткової
окупності послуг
(шляхом реалізації
вторинної сировини).

Забезпечення надання
якісних послуг
населенню з охорони
здоров'я, покращення
доступності медичних
послуг у громаді,
запобігання
захворюваності
Надання якісних
послуг жителям ОТГ у
сфері культури,
покращення умов
перебування
відвідувачів

с-ще
Девладове

Вирішення проблеми
відсутності
організованого
дозвілля для молоді,
запобігання деградації
молодого покоління,
створення додаткових
можливостей для
розвитку та
формування активних
молодіжних спільнот.
Створити умови для
підвищення якості
життя людей похилого
віку, маломобільних

с. Мар’єДмитрівка

Кошти
державної
субвенції,
міжнародних
фондів,
кошти
місцевого
бюджету
Кошти
державної
субвенції,
кошти
місцевого
бюджету

Здоров’я

SDG 1. Боротьба
з бідністю
SDG 3.
Забезпечення
сприяння
добробуту в
будь-якому віці

Культура

SDG
3.Забезпечення
сприяння
добробуту в
будь-якому віці
SDG 4.
Інклюзивна
освіта та
розширення
можливостей
навчання на
протязі життя
SDG 5.
Розширення прав
та можливостей
жінок
SDG 16.
Сприяння
створенню
інклюзивних
спільнот для
стійкого
розвитку

Молодіжний
ХАБ в Мар’єДмитрівському
сільському
клубі

Вел
ики
й
/дем
о

Кошти
міжнародних
фондів,
кошти
місцевого
бюджету

Культура

-/-

Університет ІІІ
віку на базі КЗ
“Макортівськи
й будинок

Вел
ики
й
/дем

Кошти
міжнародних
фондів,
місцевого

Культура

-/-

Девладівська
ОТГ
(с.Перше
Травня, с.
Мар’єДмитрівка, сще
Девладове, с.
Водяне, с.
Криничувате,
с. Андріївка,
с. Макорти)

с. Макорти

культури”

о

Методичний
центр культури

Вел
ики
й
/дем
о

Культура

-/-

Центр місцевої
активності
громади на базі
КЗ
“Першотравенс
ький БК”
Дитячий
культурнодозвіллєвий
центр

Вел
ики
й/де
мо

Культура

-/-

Вел
ики
й

Культура

-/-

11.

Музична
платформа:
організація
музичних
заходів
громади,
придбання
музичних
інструментів та
техніки.

Дем
о

Культура

12.

Вечори
«Стенд-ап»
(гуморески)

Дем
о

SDG 4.
Інклюзивна
освіта та
розширення
можливостей
навчання на
протязі життя
SDG 16.
Сприяння
створенню
інклюзивних
спільнот для
стійкого
розвитку
SDG 16.
Сприяння
створенню
інклюзивних
спільнот для
стійкого
розвитку

10.

бюджету

Місцевий
бюджет

Культура

груп, їх соціальної
інтеграції та
соціального
забезпечення,
змістовного
проведення дозвілля у
дружній атмосфері та
самореалізації шляхом
запровадження в
громаді надання
інноваційної
соціальної послуги
«Університет третього
віку»
Центр генерування
ідей та проектів для
розвитку культури,
методична підтримка
мережі закладів
культури,
сприяння розвитку
креативних індустрій
Реалізація творчого
потенціалу громади,
розвиток народних
ремесел, навчання для
дорослих (університет
третього віку)
Розвиток творчого
потенціалу молодшого
покоління громади,
популяризація
народної творчості та
сучасного
культурного продукту,
освітні заходи та
організація
міжнародних виставок
Покращення
емоційного стану
населення,
вирішення проблеми
відсутності
організованого
дозвілля для,
запобігання деградації
молодого покоління,
створення додаткових
можливостей для
розвитку та
формування активних
молодіжних спільнот
Покращення
емоційного стану
населення,
вирішення проблеми
відсутності
організованого
дозвілля, запобігання
деградації молодого
покоління, створення
додаткових

с.
Криничувате

с. Перше
Травня

с. Водяне
(клуб)

с. Водяне

с. Веселе
Поле

13.

Розчищення
джерел

Вел
ики
й

Місцевий
бюджет,
екологічний
фонд

Екологія

14.

Благоустрій
паркової зони

Дем
о

Місцевий
бюджет

Культура

15.

Функціональне
зонування та
оновлення
парку
Створення
спортивних
об’єднань на
базі
навчальних
закладів

Дем
о

Місцевий
бюджет

Культура

Вел
ики
й
/дем
о

Місцевий
бюджет

Спорт

17.

Створення
туристичного
центру на базі
опорної школи

Вел
ики
й
/дем
о

Грантові
кошти

Спорт,
дозвілля

18.

Відповідально
стався до
сміття – даруй
своїм онукам
майбуття

Дем
о

Місцевий
бюджет,
міжнародні
фонди

Екологія

19.

Запровадження
послуги
соціальнопсихологічної
адаптації для
сільських дітей

Дем
о

Грантові
кошти,
сільський
бюджет

Соціальн
і послуги

16.

SDG 14. Охорона
та економне
використання
водних ресурсів
для стійкого
розвитку
SDG 15. Захист
наземних
екосистем
SDG 15. Захист
наземних
екосистем
SDG 16.
Сприяння
створенню
інклюзивних
спільнот для
стійкого
розвитку
-/-

SDG 16.
Сприяння
створенню
інклюзивних
спільнот для
стійкого
розвитку
SDG 16.
Сприяння
створенню
інклюзивних
спільнот для
стійкого
розвитку
SDG 9.
Створення
стійкої
інфраструктури
та стимулювання
інновацій;
SDG 12.
Забезпечення
стійких моделей
споживання та
виробництва;
SDG 15. Захист
наземних
екосистем
SDG 1. Боротьба
з бідністю

можливостей для
розвитку та
формування активних
молодіжних спільнот
Покращення якості
поверхневих вод та
відновлення
біорізноманіття

Ставок в с.
Водяне

Парк в с.
Водяне

-/-

с. Селище
Девладове

Пропаганда здорового
способу життя,
залучення дітей та
підлітків до активного
дозвілля

с. Мар’єДмитрівка

Пропаганда здорового
способу життя,
залучення дітей та
підлітків до активного
дозвілля

с. Мар’єДмитрівка

Проведення
інформаційнороз’яснювальної
роботи серед
населення щодо
відповідального
поводження з
відходами, реалізація
точкового проекту
“Вивезення відходів з
села Водяне”,
прибирання та
озеленення парків в
селах Водяне та
Перше Травня
Надати можливість
дітям та підліткам
Девладівської
об’єднаної
територіальної
громади, які в силу

Девладівська
ОТГ

С. Мар’єДмитрівка

і підлітків на
базі
комунального
закладу
«Мар’єДмитрівська
опорна
загальноосвітн
я школа І-ІІІ
ступенів»
Девладівської
сільської ради
Софіївського
району
Дніпропетровс
ької області

різних причин
опинилися в складній
життєвій ситуації,
отримати
психологічну
підтримку та
допомогу, створити їм
умови для
психологічної
розгрузки шляхом
запровадження
послуги соціальнопсихологічної
адаптації на базі
комунального закладу
«Мар’є-Дмитрівська
опорна
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Девладівської
сільської ради
Софіївського району
Дніпропетровської
області.

20.

Благоустрій
рекреаційних
територій

Дем
о

Грантові
кошти

Екологія,
дозвілля

SDG 15. Захист
наземних
екосистем

Забезпечення якісного
дозвілля та
оздоровлення
громади, запобігання
захворюванням

21.

Створення
мережі об'єктів
фізичної
культури в
ОТГ:
встановлення
спортивних
майданчиків та
їх благоустрій
(освітлення та
обслуговуванн
я)

Дем
о

Кошти
міжнародної
технічної
допомоги,
кошти
місцевого
бюджету

Спорт

SDG 16.
Сприяння
створенню
інклюзивних
спільнот для
стійкого
розвитку

Забезпечення якісного
дозвілля та
оздоровлення
громади, запобігання
захворюванням

22.

Створення
сучасного та
комфортного
освітнього
простору в
Мар’єДмитрівській
опорній
загальноосвітні
й школі
громади із
застосуванням
енергозберігаю
чих технологій

Вел
ики
й

Кошти
міжнародної
технічної
допомоги,
кошти держав
ного,
обласного, мі
сцевого
бюджетів

SDG 4.
Забезпечення
інклюзивної,
справедливої та
якісної освіти

Забезпечення дітей
громади якісним
освітнім простором

Рекреаційні
території
(Мар’єДмитрівка,
Кринички,
Водяне, Нова
Зоря,
Андріївка,
Южне)
Девладівська
ОТГ

село Мар'єДмитрівка

23.

Запровадження
технічної
освіти та
освіти для
дорослих на
базі Водянської
філії КЗ
“Мар’єДмитрівська
ОЗОШ І-ІІІ
ступенів”

24.

Реконструкція
дитячого садка
в с. Водяне під
дитячий навчал
ьнодозвіллєвий
центр

25.

Підтримка та
сприяння
розвитку
малого та
середнього
бізнесу

26.

Створення
сучасного
центру
відпочинку та
реабілітації
воїнів АТО

Вел
ики
й

Кошти
міжнародної
технічної
допомоги,
кошти
місцевого
бюджету

Економік
а, бізнес

Кошти
міжнародної
технічної
допомоги,
кошти
державного,
обласного,
місцевого
бюджетів

Соціальн
і
послуги,
культура

вел
ики
й

Кошти
міжнародної
технічної
допомоги,
кошти
державного,
обласного,
місцевого
бюджетів

Економік
а, бізнес

вел
ики
й

Кошти
міжнародної
технічної
допомоги,
кошти
державного,
обласного,
місцево-го
бюджет-ів

Соціальн
і
послуги,
економік
а

SDG 4.
Забезпечення
інклюзивної,
справедливої та
якісної освіти та
розширення
можливостей
навчання на
протязі життя
SDG 16.
Сприяння
стійкому
інклюзивному
економічному
розвитку, повній
зайнятості та
продуктивній
достойній праці
для всіх
SDG 4.
Забезпечення
інклюзивної,
справедливої та
якісної освіти
SDG 16.
Сприяння
стійкому
інклюзивному
економічному
розвитку, повній
зайнятості та
продуктивній
достойній праці
для всіх
SDG 16.
Сприяння
стійкому
інклюзивному
економічному
розвитку, повній
зайнятості та
продуктивній
достойній праці
для всіх

Забезпечення
зайнятості населення
та відповідними
кваліфікованими
кадрами на місцях;
Надання можливості
молоді та людям
старшого віку здобути
робочу професію за
місцем проживання,
без відриву від
навчання/роботи

село Водяне

Надання можливості
додаткової дошкільної
освіти та
проведення освітньокультурних студій для
дошкільнят

с. Водяне

Покращення бізнессередовища в громаді,
підвищення
надходжень до
бюджету

Девладівська
ОТГ

SDG 16.
Сприяння
стійкому
інклюзивному
економічному
розвитку, повній
зайнятості та
продуктивній
достойній праці
для всіх

Сприяння реінтеграції,
психологічній
реабілітації воїнів
АТО, підвищення
надходжень до
бюджету

с. Андріївка

ДОДАТКИ:
План реалізації концепції інтегрованого розвитку

 Опис демонстраційного проекту
Назва проекту:
Малі громадські простори для населення на базі зупинок громадського транспорту в селі
Перше Травня Девладівської ОТГ
Категорія проекту:
партисипація, інфраструктура, мобільність
Мета проекту:
покращити комунікативний зв’язок між центром громади та Першотравенським старостинським
округом через облаштування мережі мініатюрних громадських просторів на базі сучасних, зручних,
доступних зупинок
Задачі проекту:
1) встановлення на вулиці 30-річчя Перемоги в селі Перше Травня двох зручних, сучасних та
доступних зупинок для очікування громадського транспорту;
2) облаштування прилеглої до зупинок території, освітлення;
3) встановлення велопарковки біля зупинки, яка розміщена поблизу Першотравенської філії КЗ
«Мар’є-Дмитрівська ОЗОШ І-ІІІ ступенів»;
4) облаштування пішохідних переходів;
5) обладнання зупинок з метою використання їх як мініатюрних громадських просторів;
6) встановлення скриньок збору пропозицій та побажань, дошки оголошень.

Описати проблему / ризик, який проект може вирішити:
Наразі селом Перше Травня здійснюють рух два автобуси: один комерційний рейс і один соціальний
маршрут, які з'єднують навколишні села з центром старостинського округу та адміністративним
центром громади. Рух здійснюється центральною вулицею села – вулиця 30-річчя Перемоги. Також на
цій вулиці розташовані всі соціально-значимі об'єкти громади: офіс старости, заклади культури:
будинок культури та бібліотека, філія опорної школи, магазини, кафе. Цією вулицею також
здійснюється підвіз дітей до філії опорної школи.
Разом з тим місця, де жителі сіл та діти чекають транспорт не облаштовані. Їм доводиться
чекати на автобус під відкритим небом і в дощ, і в сніг.
На території села Перше Травня відсутні місця, де могли б збиратися для спілкування в зручних та
затишних умовах місцеві жителі, в тому числі з маломобільних груп.
Які цілі сталого розвитку ООН пов’язані із проектом та як вони взаємопов’язані?
SDG1.Боротьба з бідністю.
SDG 9.Створення стійкої інфраструктури, стимулювання інновацій.
SDG 11. Зробити населені пункти інклюзивними, безпечними та стійкими.
Цільові групи:
всі верстви населення села Перше Травня, навколишніх сіл (Олександрівка, Ганно-Миколаївка, Нова
Зоря, Южне, Любе, Вербове) та гості громади
Зацікавлені сторони:
жителі села Перше Травня, навколишніх сіл (Олександрівка, Ганно-Миколаївка, Нова Зоря, Южне, Любе,
Вербове), влада ОТГ та гості громади
Партнери:
Девладівська сільська благодійна організація «Агенція розвитку громади та оновлення Девладівської
сільської ради», Молодіжна рада при Девладівській сільській раді, громадська організація «Жінка-ЛІДЕР».

Кроки / етапи втілення:
1. Ознайомлення цільових груп з проектом, погодження з жителями громади місць розташування
зупинок, збір пропозицій щодо облаштування внутрішнього простору зупинок, прилеглої
території.
2. Підготовка території.
3. Закупівля павільйонів очікування, інформаційно-вказівних знаків та опор, захисних
обмежувальних стовпчиків, опор мережі зовнішнього освітлення, світильників, самонесучого
ізольованого дроту та бетону, конструкції велопарковки;
4. Монтаж опор та встановлення інформаційно-вказівних знаків «Пункт зупинки автобуса»;
5. Монтаж павільйонів очікування;
6. Монтаж опор зовнішнього освітлення та світильників;
7. Монтаж захисних обмежувальних стовпчиків;
8. Встановлення велопарковки біля зупинки, яка розміщена біля Першотравенської філії КЗ «Мар’єДмитрівська ОЗОШ І-ІІІ ступенів»;
9. облаштування пішохідних переходів;
10. Влаштування прилеглої території (насадження дерев, облаштування клумб).
11. Презентація результатів реалізації проекту в громаді.
12. Підведення підсумків, підготовка звітів.
13. Моніторинг результатів проекту.
Очікувані результати
(зазначте на які результати ви очікуєте, що зміниться в громаді завдяки втіленню вашого проекту):
В результаті реалізації проекту очікується облаштування двох сучасних, зручних, загальнодоступних
зупинок,чим забезпечено комфортні умови для очікування громадського транспорту. Облаштовані
зупинки використовуються також як мініатюрні громадські простори для населення а також як платформи
для зв’язку жителів сіл Першотравенського старостинського округу з адміністративним центром громади
та Виконавчим комітетом сільської ради. Покращено інфраструктуру села Перше Травня.
В довгостроковій перспективі очікується активне використання створених та облаштованих
громадських просторів місцевим населенням. Створені платформи сприяють комфортному та
гармонійному життю в громаді.
Критерії успішності
(що слід вважати показниками успішності проекту (збільшиться к-сть мешканців громади, покращиться
екологічний стан (базуючись на показники) і т.п.)
710 жителів Першотравенського старистинського округу мають комфортні умови очікування
громадського транспорту в центрі страростинського округу;
415 жителів села Перше Травня мають доступ до міні громадського простору,
710 жителів громади мають можливість залишити свої звернення в скринці побажань,
67 учнів Першотравенської філії опорної школи мають змогу дібратися до школи велосипедом,
місцеві жителі та жителі навколишніх сіл мають змогу також скористатися для вирішення своїх питань
в центрі старостинського округу велосипедами.
Сталість проекту
(яким чином заплановано збереження результатів втілення проекту впродовж тривалого часу)
Великих затрат для фінансування в подальшому проект не портебує. Питання утримання зупинок
вирішуватиметься виконавчим комітетом сільської ради. Використовувати результати проекту планується
і в довгостроковій перспективі.
В подальшому також планується створення загальногромадівської мережі мініатюрних
громадських просторів для населення на базі зупинок громадського транспорту з використанням
набутого в результаті реалізації проекту досвіду шляхом встановлення нових та модернізації

існуючих зупинок.
Хто буде відповідальним за реалізацію проекту?
(департамент / управління / сектор або ініціативна група тощо)
За реалізацію проекту буде відповідати робоча група, створена з партнерів проекту на чолі з
закріпленим заступником сільського голови.
Яким є приблизний бюджет проекту?
Джерело фінансування
Візуалізації (посилання) на схожі проекти
(якщо є)
Є багато прикладів проектів щодо реконструкції зупинок громадського транспорту, але проекту щодо
створення мережі мініатюрних громадських просторів на базі таких зупинок – немає. Тому наш проект є
інноваційним не лише для громади.

Опис ключового проекту
Ключовий проект розвитку Девладівської ОТГ до 2030 року
Перепрофілювання закладів культури зі зміною системи управління та наданням різнопрофільних,
вузьконаправлених напрямків діяльності.
Мета проекту: провести модернізацію закладів культури з впровадженням кластерної моделі управління
шляхом реконструкцій існуючих об’єктів та розширення функціональності комунальних закладів культури
громади
Задачі проекту:

7) Змінити систему управління та взаємодії закладів;
8) Виконати реконструкцію будівель будинку культури з термомодернізацією; запровадити
різні пріоритети діяльності кожного закладу.
9) Забезпечити доступність закладів, мультифункціональність їх зовнішнього простору та
оптимізацію транспортної системи (в т.ч. мобільність).

Описати проблему і ризик, який проект може вирішити:
Основна проблема, яку вирішує проект, полягає у застарілій та непридатній для використання у сучасних
умовах інфраструктурі закладів культури. Матеріальна база закладів культури давно не оновлювалася,
приміщення не ремонтувалися та не опалювалися, внаслідок чого дахи протікають, стіни потріскані, підлога
прогнила. Наслідком стало також зниження обсягу та якості послуг у сфері культури і дозвілля, які надаються
сільському населенню. Якщо колись ці заклади були центрами активних дій та комунікації, центрами
культурного рості і розвитку населення. То сьогодні це втрачено. Всі без винятку заклади потребують як
фізичного оновлення та перепланування простору, так і наповнення його новим змістом, зміни концепції його

використання відповідно до вимог сучасності та запитів місцевого населення.
Проект покликаний вирішити цю проблему та створити в даних комунальних закладах комфортні сучасні
умови для формування і задоволення культурних запитів, духовних потреб, розвитку ініціативи і реалізації
творчого потенціалу жителів громади у сфері дозвілля та комунікації. Необхідно вибудувати нову стратегію
для кожного з таких закладів. Планується також розширення мережі гуртків, запровадження нових методів та
форм роботи з населенням у сфері культури та спорту. Це нове бачення розвитку культурного осереддя в
умовах реформи децентралізації. Фактично планується здійснити м’який перехід від звиклого для минулих
років будинку культури до комплексного сільського культурного закладу нового типу. Суть полягає в тому, щоб
кожен з переформатованих будинків культури став місцем, яке приваблюватиме, як дітей, так і дорослих.
Окрім цього планується їх використовувати як центри громадської активності мешканців, де можна буде
проводити воркшопи, семінари, навчання, конференції, в тому числі і для представників бізнесу.
Які цілі сталого розвитку ООН, пов’язані із проектом та як вони взаємопов’язані?
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
Проект сприяє у досягненні 12 цілей сталого розвитку з сімнадцяти, прийнятих країнами-партнерами ООН, а
саме:
1.5 До 2030 року підвищити життєстійкість малозабезпечених і осіб, які перебувають в
уразливому становищі, зменшити їх незахищеність і вразливість перед викликаними
зміною клімату екстремальними явищами та іншими економічними, соціальними й
екологічними потрясіннями і лихами
4.7 До 2030 року забезпечити, щоб усі учні здобували знання і навички, необхідні для
сприяння сталому розвитку, у тому числі шляхом навчання з питань сталого розвитку
та сталого способу життя, прав людини, гендерної рівності, пропаганди культури
миру та ненасильства, громадянства світу й усвідомлення цінності культурного
різноманіття і вкладу культури в сталий розвиток
5.1 Повсюдно ліквідувати всі форми дискримінації щодо всіх жінок і дівчаток
5.5 Забезпечити всебічну і реальну участь жінок і рівні для них можливості для лідерства
на всіх рівнях прийняття рішень у політичному, економічному та суспільному житті
8.3 Просувати проведення орієнтованої на розвиток політики, яка сприяє продуктивній
діяльності, створенню гідних робочих місць, підприємництву, творчості й інноваційній
діяльності, та заохочувати офіційне визнання і розвиток мікро-, малих і середніх
підприємств, у тому числі шляхом надання їм доступу до фінансових послуг
8.9 До 2030 року забезпечити розробку і здійснення стратегій заохочення сталого
туризму, який сприяє створенню робочих місць, розвитку місцевої культури і
виробництву місцевої продукції
9.1 Розвивати якісну, надійну, стійку та сталу інфраструктуру, включаючи регіональну та
транскордонну інфраструктуру, з метою підтримки економічного розвитку та добробуту
людей, приділяючи особливу увагу забезпеченню недорогого і рівноправного доступу
для всіх

10.2 До 2030 року підтримати законодавчим шляхом та заохочувати активну участь усіх
людей у соціальному, економічному і політичному житті незалежно від їхнього віку, статі,
інвалідності, раси, етнічної належності, походження, релігії та економічного чи іншого
статусу
11.2 До 2030 року забезпечити всім можливість користуватися безпечними, недорогими,
доступними та екологічно стійкими транспортними системами на основі підвищення
безпеки дорожнього руху, зокрема розширення використання громадського транспорту,
приділяючи особливу увагу потребам тих, хто перебуває в уразливому становищі, жінок,
дітей, інвалідів і літніх осіб
11.7 До 2030 року забезпечити загальний доступ до безпечних, доступних і відкритих
для всіх зелених зон та громадських місць, особливо для жінок і дітей, літніх людей та
інвалідів
11.a Підтримувати позитивні економічні, соціальні та екологічні зв’язки між міськими,
приміськими і сільськими районами на основі підвищення якості планування
національного та регіонального розвитку
11.c Надавати найменш розвиненим країнам сприяння, в тому числі шляхом фінансової
та технічної допомоги, у будівництві екологічно стійких і міцних будівель з
використанням місцевих матеріалів
12.8 До 2030 року забезпечити, щоб люди в усьому світі мали відповідну інформацію та
відомості про сталий розвиток і спосіб життя в гармонії з природою

13.b Сприяти створенню механізмів зі зміцнення можливостей планування й управління,
пов’язаних зі зміною клімату, в найменш розвинених країнах і малих острівних державах,
що розвиваються, приділяючи, зокрема, підвищену увагу жінкам, молоді, а також
місцевим і маргіналізованим громадам
15.6 Сприяти справедливому розподілу благ від використання генетичних ресурсів і
допомагати забезпечувати належний доступ до таких ресурсів на умовах, погоджених на
міжнародному рівні
16.1 Значно скоротити поширеність всіх форм насильства та зменшити показники
смертності від цього явища в усьому світі
16.2 Покласти край наругам, експлуатації, торгівлі й усім формам насильства і тортур
щодо дітей
16.6 Створити ефективні, підзвітні та прозорі установи на всіх рівнях
16.7 Забезпечити відповідальне прийняття рішень репрезентативними органами на всіх
рівнях за участю всіх верств суспільства
16.10 Забезпечити доступ громадськості до інформації і захистити основні свободи
відповідно до національного законодавства і міжнародних угод16.b Заохочувати й
упроваджувати в життя недискримінаційні закони та політику в інтересах сталого
розвитку
17.9 Посилити міжнародну підтримку ефективного і цілеспрямованого нарощування
потенціалу країн для сприяння реалізації національних планів досягнення всіх цілей у
сфері сталого розвитку, у тому числі завдяки співпраці по лінії Північ-Південь і ПівденьПівдень та тристороннього співробітництва

Цільові групи проекту:
4507 жителів ОТГ, гості громади;
Назва
Цільові групи
1 Центр соціальної
активні та бажаючі
активності
саморозвиватися жителі
2 Молодіжний центр
молодь громади, учні
середніх та старших
класів
3 Бізнес-ХАБ
приватні підприємці,
фермери, керівники
підприємств, громадські
організації ОТГ та гостей
4 Методичний центр
керівники та працівники
закладів культури
громади
5 Музична платформа
учасники художньої
самодіяльності
6 Фолк-клуб
учасники художньої
самодіяльності
7 Мультифункціональний молодь, учасники
культурний центр
художньої самодіяльності,
активні жителі

Радіус охоплення (доступності)
Для сіл Перше Травня, Нова Зоря,
Олександрівка, Ганно-Миколаївка, Южне
с. Мар’є-Дмитрівка, с. Девладове, с. Ковалеве,
с. Водяне, с. Кринички, с. Зелений Гай
с. Девладове (м. Кривий Ріг)

Девладівська ОТГ
с. Водяне, Веселе Поле, Девладове
с. Андріївка, с. Криничувате
с. Макорти

Зацікавлені сторони: жителі населених пунктів сільської ради, влада ОТГ та гості громади.
Схема стейкхолдерів:

Стейкхолдерів проекту планується залучати на всіх етапах його планування та реалізації. Так,
проаналізувавши зацікавлені сторони, буде створена стратегічна робоча група проекту, яка буде
впроваджувати політику реформування закладів культури на рівні ОТГ та координувати всі етапи реалізації
проекту на рівні громади. Окрім цього будуть проводитись збори всіх бажаючих щодо затвердження складу
локальних робочих груп проекту (окремо по кожній території, яку обслуговує конкретний заклад культури).

Стратегічна група проекту буде задіяна до роботи протягом всього проекту. Завданням робочої групи
буде узагальнення пропозицій від жителів відповідних населених пунктів щодо змістовного наповнення
концепції діяльності закладу та формулювання завдання для проекту.
На етапі безпосереднього виконання робіт можливий ненав’язливий нагляд, коригування роботи
підрядника. Під час благоустрою зацікавлені сторони будуть залучені до роботи з озеленення та
облаштування прилеглої території. Це здешевить проект та дасть можливість людям відчути свою
безпосередню причетність до проекту, також убезпечить результати проекту від пошкодження (що зроблено
своїми руками – не руйнуватиметься).
На заключному етапі стратегічна робоча група буде займатися підготовкою документів, які
регламентуватимуть діяльність закладу.
До моніторингу продуктів проекту планується залучити всіх небайдужих шляхом впровадження відкритої
телефонної лінії, електронної скриньки, в якій будуть збиратися відгуки та пропозиції щодо роботи закладів.
Збирати, аналізувати ідеї, проблеми, успіхи та відшукувати шляхи реагування на ризики проекту щодо
кожного окремого закладу буде створена локальна робоча група, яка матиме зв’язок та підтримку стратегічної
робочої групи. В свою чергу до обов’язків стратегічної робочої групи входитиме супровід роботи всіх
локальних робочих груп проекту.
Партнери:
1. Девладівська сільська благодійна організація «Агенція розвитку громади та оновлення Девладівської
сільської ради»
2. Молодіжна рада при Девладівській сільській раді
3. Громадська організація «Жінка-ЛІДЕР»

Кроки / етапи втілення:
Реалізація проекту задумана таким чином, щоб рівномірно розподілити в часі ресурси та навантаження,
оптимально задіяти учасників проекту, послідовно реалізовуючи кожен етап.

Послідовність реалізації ключового елементу проекту: модернізація закладу культури ОТГ:
Схема розроблена з урахуванням особливостей бюджетного процесу (бюджетний рік)

І. Підготовча робота. Створення стратегічної робочої групи проекту.
14. Ознайомлення цільових груп з проектом, затвердження складу локальної робочої групи.
15. Збір пропозицій стейкхолдерів.
16. Формування завдання.
ІІ. Основний етап. Виконання.
Проведення технічної експертизи стану будівлі будинку культури.
Розробка проектно-кошторисної документації, її експертиза.
Проведення тендерної процедури. Укладення договорів підряду, технічного та авторського нагляду.
Виконання будівельно-монтажних робіт (реконструкція покрівлі, утеплення фасадів, заміна віконних
та дверних блоків, влаштування зовнішнього водо-, тепло-, електропостачання та водовідведення;
влаштування внутрішніх інженерних мереж водо-, тепло-, електропостачання та каналізації,
здійснення внутрішніх загально будівельних та оздоблювальних робіт).
21. Облаштування закладу меблями, технічними засобами.
22. Благоустрій території. Облаштування зовнішнього освітлення.
17.
18.
19.
20.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

ІІІ. Заключний етап. Функціонування.
Проведення заходів з документального та кадрового забезпечення діяльності закладу.
Напрацювання стратегії роботи закладу.
Відкриття Центру.
Презентація результатів реалізації проекту в громаді.
Підведення підсумків, підготовка звітів.
Моніторинг результатів проекту.

Очікувані результати:
В результаті реалізації проекту очікується:
- функціонування закладів культури як єдиної злагодженої системи;
- створення в громаді сучасних якісних просторів для проведення змістовного дозвілля жителями
громади усіх вікових груп;
- активізація громадського простору громади;
- покращення комунікативності та соціального порозуміння.

Критерії успішності:
- модернізація семи закладів культури в сучасні соціально-культурні простори,
- створення не менше 7 об’єктів благоустрою з зупинками громадського транспорту для покращення
умов очікування та транспортного зв’язку всередині громади;
- активізація громадської активності – утворення не менше трьох ініціативних груп (громадських
організацій) з метою вирішення локальних проблем.
Сталість проекту:
Сталість проекту забезпечуватиметься участю в реалізації всеукраїнських та міжнародних культурних
програм, організації фестивалів та ярмарків, проведенню інших культурних подій обласного (і вище) значення,
реалізації творчої продукції місцевих майстрів та наданні в оренду приміщень для заходів.
Використовувати результати проекту планується в довгостроковій перспективі з розширенням зони охоплення
населення громади, залучення всіх вікових, соціальних груп.
Хто буде відповідальним за реалізацію проекту?
За реалізацію проекту буде відповідати виконавчий комітет сільської ради та керівники відповідних закладів
культури.
Яким є приблизний бюджет проекту?
28 000,00 тис.грн.

Джерело фінансування:
Кошти міжнародної технічної допомоги, державного, обласного
та сільського бюджету.
Візуалізації (посилання) на схожі проекти:
Є приклади проектів щодо реконструкції та перепрофілювання існуючих будинків культури в центри
дозвілля, місцевої активності жителів.
Наприклад, проект «Капітальний ремонт будівлі по вул. Центральна, 42 в с. Веселе, Запорізького р-ну,
Запорізької області».
Для нашої громади даний проект є інноваційним, який дає нові можливості для підвищення якості життя в
громаді та покращення інвестиційної привабливості.

