
Додаток № 2 до 
Стратегії розвитку 

Миколаївської сільської ради

ПРОТОКОЛ 

Засідання Робочої групи з стратегічного планування розвитку 
Миколаївської об’єднаної територіальної громади

№ 1 від 16 березня 2021 року.

Присутні: члени Робочої групи, запрошені депутати сільської ради,
    залучений консультант Лукін Д.А.

Порядок денний:
1. Початок роботи над Стратегією розвитку Миколаївської сільської ради.
2. Основи довгострокового планування та план роботи по створенню Стратегії.
3. Виявлення та рейтингування проблем розвитку Миколаївської сільської ради.

Слухали: 
1. Голова  сільської  ради  Самотой  С.В.  у  вступному  слові  доповів  про  необхідність

складання  стратегічного  плану  розвитку  Миколаївської  сільської  ради  та  про
очікувані результати.

2. У  своїй  доповіді  консультант  Лукін  Д.А.  доповів  про  основні  етапи  створення
Стратегії розвитку.

3. Консультант Лукін Д.А. доповів про методику виявлення та рейтингування проблем
розвитку громади.

Вирішили:
1. Долучити  до  обговорення  мешканців,  підприємців  та  експертне  середовище  до

роботи над положеннями та висновками Стратегії розвитку Миколаївської сільської
ради.

2. Визначити горизонт планування – 2027 рік.
3. Затвердити експертний рейтинг проблем, що стримують розвиток територіальної

громади.

Додаток: 2 стор.

Голова Робочої групи                                                                                            Самотой С.В. 

Секретар Робочої групи                                                                                     Бідненко С.М.



Додаток до протоколу засідання 
Робочої групи з стратегічного планування 

Миколаївської  територіальної громади 
від 16 березня 2021 року.

Рейтингова таблиця проблем розвитку 
Миколаївської сільської ради

№ Проблема громади Рейтинг
4 Вивіз сміття 13
8 Поганий стан місцевих доріг 9
2 Транспортне сполучення між селами громади 7
3 Недостатнє освітлення вулиць 7
7 Неефективна мережа та робота водогонів 7
5 Неефективна комунікація з органами місцевого самоврядування 4

16 Невисока якість питної води 4
18 Відсутність робочих місць для молоді 3
1 Зменшення народжуваності 1
6 Відсутність лікаря 1
9 Неестетичний вигляд населених пунктів 1

13 Неефективне використання нерухомого комунального майна 1
19 В громаді немає згуртованості поміж округами 1
20 Неефективність використання природніх ресурсів 1
24 Екологічні питання, сморід 1

25 Немає перспектив малому сільськогосподарському бізнесу та розвитку 
фермерства

1

15 Відсутність поліцейського в громаді 0
22 Відсутні місця дозвілля та відпочинку 0
11 Неактивне населення, в тому числі і молодь -1
14 Зловживання спиртними напоями на території громади -1
10 Відсутність опорної школи та наявність малокомплектних класів -3
17 Забезпечення водою закладів здоров'я -3
21 Не достатньо розвинута спортивна інфраструктура -3
12 Невідповідність стандартам споруд закладів культури -5
23 Відсутність житла -5



Протокол виявлення та рейтингування проблем розвитку 
Миколаївської сільської ради

 Так – це проблема,

Ні – це не проблема для громади.


