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1. АНАЛІЗ
1.1. Набір тематичних карт та діаграм у різних масштабах із пояснювальними
записками

Землекористування
Територія громади аграрна, тож на мапі ми позначили наявність колективного житла в неаселених
пунктах та закинуті промислові зони (господарські двори) , які є основним незадіяним земельним
ресурсом на сьогодні.
Колективне житло найбільше зосереджено в Золочеві. Його висота обмежується 2-3 поверхами.
Його також можна знайти в деяких селах із населенням більше 600-700 людей, таких як Феськи,
Сковородинівка, Олександрівка та ін.
На мапі також виділені зони із активною економікою — ми позначали на них місця, де за свідченям
групи працюють підприємці.

Зокрема серед госп дворів позначені місце закинутого глиняного родовища поблизу
Олександрівки, літній табір в Орішанці та Одноробівський ліцей. Це землі та споруди, які могли б
стати рушієм економічного розвитку.

Мобільність
Зв'язок між насленими пунктами відбувається за кількома вісями. На них нанизані найбліьші села.
Віддалені від транспортного сполучення населені пункти не розвиваються. Так основна
транспортна магістраль йде вздовж залізничної дороги та з’єднує Золочів, Довжик та Феськи і веде
далі до Харкова. Олександрівка, Одноробівка та інші північні села також користуються цим
напрямком. Інша вісь виходить через Сковородинівку на Сумську трасу. Через поганий стан доріг
важко визначити що саме нанизане на цю вісь. Вочевидь, найближчі села Сковородинівка та
Писарівка користуються цим напрямком.

Громадський сервіс
Базова інфраструктура — заклади освіти, культури, магазини та медичні заклади, перукарні та
церкви наявні в старостинських округах, але відсутні у менших населених пунктах. Зазвичай
приміщення не використовуються на повну потужність та мають високі витрати на обслуговування і
знаходяться в посередньому стані. Виключення складає Золочів, який має три школи та більш
розвинену інфраструктуру, зокрема ФОК, будівельний магазин, відділення Нової пошти та Інтайм,
ЦНАП (що планується), ветеринарну аптеку та ін.

Виробництво сільськогосподарської продукції
На території громади виробляються натуральні продукти харчування. Різні райони мають в цьому
свої особливості. Ідея з продуктовим туризмом об'єднує всю громаду. Зокрема на осі
Сковородинівка—Олександрівка, де концентровані об'єкти кільтурної спадщини виробляється чи
найбільше відповідних продуктів, однак їх можна знайти і в інших частинах громади, наприклад у
Калиновому.

Навколишнє середовище
Громаду пронизують ріки Уди та Мерло. Вздовж цих рік також понижується рельєф і ще один яр
пролягає приблизно посередині між ріками. В ярах розташовані більшість населених пунктів.
Дороги проходять по високих точках на рельєфі.
Наявні проблеми зі сміттям та вирубкою лісу. Зокрема відсутні офіційні сміттєзвалища та
сміттєпереробні заводи.

Висноки по аналізу
Основними викликами розвитку громади стала робота із розпорошеними по території невеликими
населеними пунктами, створення зв'язків та розуміння ідентичності. Громада має російський
кордон на півночі та півтора годинний зв'язок із обласним центром — Харковом на півдні.
Перетікання жителів у Харків також є одним з ключових вкликів.

1.2 Висновки аналізу наявної просторової документації у різних масштабах
(генеральний план, схеми і проекти районного планування, регіональні схеми
розселення тощо)
В громаді відсутні документи, які регламентують просторовий розвиток, такі як генплан, схеми і
проекти районного планування, регіональні схеми розселення тощо. Або вони не були представлені
протягом роботи.

1.3 Результати SWOT аналізу

ГРОМАДСЬКИЙ СЕРВІС
Сильні

Можливості

1.Розвинута медицина, освіта, культура

1.Можливість участі в програмах, грантах

2.Власний перевізник
3.Розвинута мережа торгівлі
4.Спортивні споруди
5.Культурна спадщина
6.Проведення фестивалів
7.Доступ до мережі інтернет
Слабкі

Загрози

1.Відсутні об’єкти медицини, освіти у віддалених селах

1.Недостанє фінансування.

2.Відсутні об’єкти соціальних, побутових послуг в сільській місцевості 2. Міграція населення із сел в місто.
3.Відсутність вуличного освітлення у віддалених селах.
4. Відсутність реклами в ОТГ

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Сильні

Можливості

1.Привабливий ландшафт

1.Участь в різних проектах

2.Наявність водних об’єктів (Ставки)

2.Розробка маршрутів для туристів

3.Заповідник, річки.
4.Наявність зон відпочинку
5. Чисте навколишнє середовище

Слабкі
1.Відсутність велосипедних маршрутів.

Загрози
1.Наявнісь несанкціонованого виробництва,
яке шкідливе для навколишнього середовища.

2.Вирубка лісів.
2. Відсутність збору ТПВ
3.Неконтрольоване використання ядохімікатів.
3. Відсутній полігон ТПВ.
4.Відсутність сівозмін
5.В занедбаному стані культурна спадщина.
6.Відсутня якісна питна вода.

1.4 Мапа/діаграма стейкхолдерів та цільових груп, що мають безпосередній
зв’язок до розробки концепції просторового розвитку

В центрі мапи зацікавлених осіб — жителі, як прямі користувачі просторів. Навколо них є групи
найбільш активних — підприємці, самоврядування, сільгосп підприємці та предсавники
організованих груп, таких як культура, освіта, миливство, туризм та ін.

2. СЦЕНАРІЇ
2.1 Альтернативні сценарії просторового розвитку для ОТГ

Результатом першого воркшопу стала мапа з припущеннями заснованими на неповних даних. Так
ми запропонували з'єднати громаду веломаршрутом, який міг би також бути туристичним
(Сковородинівка-Олександрівка). Далі цей маршрут веде до іншої осі громади де мали б
зосередитись освіта і адміністративні центри — Золочів-Довжик. Деякі віддалені частини громади
лишлись слабко включеними в цю циркуляцію.

Замість розвитку альтернативних сценаріїв протягом третього воркшопу в Золочівській ОТГ ми
збирали інформацію про населені пункти у представників 14 старостинських округів. На цьому етапі
ми зрозуміли, що важливо сформувати цілісну картинку, яка була нам недоступна через масштаб
громади, її росередженість і формат роботи. А для конкретних візій ще рано. То ми підготували
план громади майже без змін лише розставивши певні акценти, та запропонувавши пов’язати
громаду веломаршрутом. Біле тло дозволяє наносити туди нову інформацію впродовж публічного
обговорення.

2.2 Короткий опис формату публічного обговорення та збірка основних
висновків з громадського обговорення
Публічне обговорення зібрало представників 14 старостинських округів та складалось з 2х частин.
В першій частині обговорювались 7 стратегічних для всієї громади тем при цьому окремі учасники
заповнювали анкети особисто. В другій частині група спеціалістів працювала з представниками
старостинських округів, де для кожного з них була створена мапа. На мапи буди нанесені
інфраструктура та інші особливості поселень, а на кольці поверх них були показані можливі ідеї
розвитку, які обговорила робоча група.

Зображення ілюструють приклад роботи з мапами.

3. КОНЦЕПЦІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ
3.1. Інтегрована мапа концепції просторового розвитку для ОТГ

Основним пріоритетом розвитку громади було обране створення субцентрів. Це передбачає більш
ефективний розподіл ресурсів, який дасть можливість розставляти пріоритети в розвитку громади.
Золочів зберігає центральну позицію. Ідея з веломаршрутом, який міг би зв’язати всю громаду
лишилась важливим припущенням.

3.4. Огляд пріоритетних ділянок / тематичних фокусів
Пріоритетні ділянки відсутні.
Тематичні фокуси:

Один з тематичних фокусів раціоналізація утримання приміщень на прикладі шкіл. Приміщення
шкіл, будинків культури та інша інфраструктура може бути географічно згрупована, а також
пустуючі частини будівлі можуть бути доповнені іншими функціями.

Природній ландшафт пояснює історичне розселення та будівництво доріг. Зокрема важливо
звернути увагу на дорогах, які розміщуються на пагорбах та оминають населені пункти, розміщені в
долинах біля води. Якість вражень від переміщень дорогами можна підняти зберігаючи та
створюючи нові насадження вздовж доріг.

На цій мапі позначені потенціали для розвитку освіти, підприємництва та туризму. Ствоерння
освітніх центрів, підтримка невеличких підприємств з виробництва продуктів харчування та їх
переробки, підтримка культурної спадщини, створення туристичних маршрутів, підтримка розвитку
фестивалів.

3.5. Матриця можливих інструментів та дій для імплементації концепції
просторового розвитку

Матриця дій / потреба в дії та визначення пріоритетів
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4. ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ
Проект “Мозаїка” це створення інформаційного простору для об’єднання та спільної роботи над стр
атегією поліцентричної громади. Діалог підсилюється
фізичним проектом —
відновленням мозаїки на Золочівському Будинку культури в центрі громади та реконструкцією пло
щі перед нею.
Поруч із будинком культури розташовані центральна районна бібліотека, музична школа, парк відп
очинку, заклади торгівлі, а
в приміщенні будинку можна відвідати історикокраєзнавчий музей та гуртки за вподобаннями, що
дасть можливість популяризувати мозаїку, так і дасть
можливість для подальшого розвитку ОТГ.
Стратегічний план передбачає розвиток окремих субцентрів які мають бути об’єднані єдиною ідеєю і
в той же час мають самостійну ідентичність. Проект “Мозаїка” дасть можливість кожному селу брати
участь у формуванні розвитку,а також стане прикладом реалізації проектів і об’єднуючим символом.
Цей проект може об’єднати громаду та зробити окремі села більш представленими у загальному пл
ані розвитку.

4.1. Візуалізація демонстраційного проекту
Демонтсраційний проект: Відновимо мозаїку – збудуємо громаду!

4.2. Впровадження демонстраційного проекту

