
Додаток № 3 до  
Стратегії розвитку  

Миколаївської сільської ради 
 

ЗВІТ ПРО ОПИТУВАННЯ  

ПРЕДСТАВНИКІВ БІЗНЕСУ ТА ФАХІВЦІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 

1. Мета, завдання та вимоги до опитування 

Згідно принципам партисипативної моделі стратегічного планування є обов’язковим 

залучення до створення Стратегічного плану розвитку громади представників 

різноманітних груп впливу – підприємців та представників влади.  

Протягом другої половини березня 2021 року на території населених пунктів 

Миколаївської ТГ було організовано та проведено опитування приватних підприємців, 

керівників провідних підприємств та представників влади та бюджетних установ. 

Основна відмінність проведеного експертного опитування від опитування 

громадської думки є в тому, що Робоча група має спиратися  не на думки 

середньостатистичного громадянина, а на думки компетентних професіоналів. 

Мета: Вивчення та консолідація думок керівників та фахівців місцевої влади дає 

можливість узагальнити проблематику та вектори розвитку Миколаївської селищною ради  

з точки зору фахівців, які знають головні проблеми розвитку та порівняти чи співпадає їх 

бачення розвитку з мешканцями громади та представниками бізнесу. 

Детальними завданнями опитування керівників та фахівців було: 

- Отримати інформацію про бачення розвитку громади від підприємців; 

- Дізнатися про очікування щодо підтримки з боку влади; 

- Виявити слабкі місця в процесі надання послуг громаді з точки зору бізнесу. 

- Визначити преференції щодо розвитку перспективних з їх точки зору галузей 

економіки. 

Вивчення думки підприємців дає можливість дізнатися про їхнє ставлення до органів 

місцевого самоврядування, про проблеми, які вони вважають найбільш серйозними, про 

їхні очікування та плани на майбутнє.  

З іншого боку, підприємства громади під час такого дослідження дізнаються про 

процес стратегічного планування, а лідери бізнесу таким чином  долучаються до процесу 

стратегування і мають можливість впливати на нього.   

Тому проведене соціологічне дослідження виконало одночасно дві функції: 

- додаткового інформування підприємців та представників влади щодо початку 

розробки Стратегічного плану та залучило їх до спільної роботи 

- надання інформації та пропозицій на розгляд Робочій групі. 

Дата проведення: з 15 по 31сберезня 2021 року у період суворих карантинних заходів 

Уряду України по протидії поширенню коронавірусу.  

Форма проведення: інтерактивне опитування за допомогою Google Forms. 

1) Було формовано два варіанти анкет з питаннями для кожної з груп окремо. 



2) Задля отримання якісних даних, анкети поєднали в собі дві частини: перша була 

сфокусована на дві різні категорії на відповідей, друга, яка стосувалася вивчення проблем 

та перспектив розвитку громади, була однаковою. Це дає змогу порівняти точки зори різних 

груп впливу на місцеві проблеми та шляхи їх вирішення. 

3) опитування було проведено без задіяння інтерв’юерів, тому вплив на відповіді - 

відсутній,  

4) отриманні в процесі  голосування дані – анонімізовані,  

5) підрахунки результатів, їх узагальнення було проведено залученим стороннім 

консультантом. 

   Кількість отриманих анкет: Отримано 96 анкет, направлених керівникам та фахівцям 

органів місцевої влади, комунальних підприємств та бюджетних установ та 6 анкет, 

направлених представникам малого та середнього бізнесу..  

   Вимоги до проведення соціологічного опитування: виконані.  

 

2. Звіт про опитування керівників та фахівців ОМС та бюджетних установ 

 

Анкети, які надані керівниками та співробітниками ОМС та бюджетних установ, 

надають точку зору різних фахівців, кількість їх представлена на діаграмі. 

 
 

 

Розглянемо отримані відповіді респондентів на наступні питання: 

 

Що, на Вашу думку, заважає розвитку громади? Розподіл відповідей надано графічно. 
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Що заважає розвитку підприємництва на території громади? 

 

 
 

Чи відчуваєте Ви нестачу фахівців певних професій, навичок персоналу, які є важливими 

для розвитку Миколаївської громади? 
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Відсутність якісної питної води

Відсутність транспортного сполучення з центром …

Відсутність лікаря

Віддаленість від центру громади

Важко сказати

Низька якість середньої освіти

Поширення злочинності

Неестетичний вигляд населених пунктів

Недостатня підприємливість мешканців громади

Зношеність інженерних мереж (в т.ч. водопостачання

Відсутність внутрішніх інвестицій

Недостатня інформованість про громаду за її межами

Засміченість довкілля

Низька якість (забрудненість) питної води

Несприятливі умови для розвитку підприємництва

Відсутність зовнішніх інвестицій

Мала народжуваність

Значна  частка населення старшого працездатного віку

Безробіття

Недостатня громадська ініціативність та пасивність …

Низька якість (відсутність) дорожнього покриття між …
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Відсутність інвестицій

Землі, надані для ведення ОСГ у 1992 році. …

Не можу відповісти

Неадекватні ліміти споживання електроенергії …

Надмірний податок на землю та нерухоме майно

Відсутність потужності електропостачання

Надмірна вартість оренди комунального …

"Суспільний опір" розвитку підприємства

Не має можливості розширити виробничі …

Надмірний тиск на підприємство з боку …

Відсутність очисних споруд і можливості їх …

Відсутність необхідної кількості кваліфікованих …

Відсутність землі для розширення

Погана транспортна доступність до основних …



 

Відповіді на це питання були розподілені наступним чином: 

 
 

Тобто більшість експертних відповідей свідчить про нестачу кадрів в громаді. Серед 

професій, фахівців яких бракує було названо 22 спеціальностей. 

 

 Професія, фах Кількість 
згадувань 

1.  Лікар, лікар загальної практики сімейної медицини 27 

2.  Медичні працівники, Кваліфікований медичний персонал, медична 

сестра 

23 

3.  Юрист, юридично-правові фахівці 7 

4.  Керівників та працівників з благоустрою 4 

5.  Освітян, вчителів 4 

6.  Спеціаліста з інженерною освітою та вміннями 3 

7.  Професії, пов'язані із сільським господарством 2 

8.  Фельдшер для медпункту 2 

9.  Хореограф для заняття з дітьми 2 

10.  Бухгалтер, головний бухгалтер 2 

11.  Культпрацівник з освітою, Культурні діячі 2 

12.  Економіст, аналітики для залучення інвестицій. 2 

13.  Фахівець ЖКГ 2 

14.  Фахівець спорту. 1 

15.  Робітничих спеціальностей 1 

16.  Електрик 1 

17.  Молоді спеціалісти 1 

18.  Сантехнік 1 

19.  Слюсар 1 

20.  Сварщик 1 

21.  Фахівець з  транспортних засобів. 1 

22.  Менеджерів 1 

 

Зараз ні, але очікуємо 
в найближчому 

майбутньому; 10

ні; 37
ТАК; 49
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Тобто 57%  професій, яких не вистачає зараз – це лікарі та медичні працівники. 

 

Одним з головних питань було «Які види економічної діяльності є пріоритетними для 

майбутнього розвитку громади?». Було отримано наступні відповіді. 

 

 
 

Більше 83 голосів (30,4% від усіх відповідей) було надано рослинництву, як головній 

галузі в майбутньому економіки громади. Переробці сільськогосподарської продукції – 

надано 57 голосів (20,8%). 

В загалі майже 75% відповідей свідчить ро сільськогосподарський напрямок розвитку 

громаду у майбутньому. 

Після чотирьох перших сільськогосподарських (разом з тваринництвом та 

ягідництвом) сходинок у цьому експертному рейтингу п’яте місце займає – створення 

медичних закладів. 

 Майже 6% голосів серед тих, хто надав відповіді, названо виробництво будівельних 

матеріалів, як перспективну галузь для розвитку громади. 

 

Як би Ви розставили пріоритети розвитку громади? Що слід робити першочергово? 

 

Через достатню кількість відповідей, які слід було рейтингувати по шкалі «першочергове- 

не першочергове» отримано достатній масив даних для аналізу. Схематично він виглядає 

так: 
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Яка Ваша загальна думка про Миколаївську громаду, за 5-ти бальною системою?  

Узагальнена відповідь тих, хто відповів, є оцінка «3,2» Миколаївській громаді, як місцю для 

комфортного проживання, та оцінка «2,94» Миколаївській громаді, як місцю для ведення 

бізнесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якою б Ви хотіли би бачити Миколаївську громаду через 5 років? 

Було надано багато відповідей, вони згруповані у наступній таблиці 

 

Успішною 14 

Процвітаючою 11 

Заможною 4 

з якісними дорогами 2 

Конкурентноспроможною 2 

А) Загальна думка про 
Миколаївську громаду,  

як місце  
для комфортного проживання 

Оцінка 
Кількість 

відповідей 
5 8 
4 27 
3 40 
2 18 
1 3 

Б) Загальна думка про 
Миколаївську громаду,  

як місце  
для ведення бізнесу 

Оцінка 
Кількість 

відповідей 

5 6 

4 20 

3 38 

2 26 

1 6 



Інклюзивною   

Де усі, хто потребує, були б забезпечені роботою з гідною заробітною платою.   

Доступний транспорт між населеними пунктами громади і до міста.  
2. Доступне медичне обслуговування у кожному населеному пункті. 
3. Доступна освіта у кожному населеному пункті. 
4. Доступність працевлаштування у кожному населеному пункті. 
5. Благоустрій у кожному населеному пункті. 
6. Розвинене комунальне господарство. 
7. Відремонтовані дороги.   

Адекватну   

Багатою    

Благоустроєною   

в першу чергу, з достатньою кількістю робочих місць   

впорядкованою щодо благоустрою всіх пунктів, енергетично незалежною, 
здатною працевлаштувати всіх бажаючих членів громади   

все залежить від голови громади ,як він захоче так і буде   

Вулиці освітленими, а дороги рівними   

Громада, в якій залишається молодь   

Громада з провідним видом діяльності - органічне сільське господарство, 
виробництво. Розвинена спортивна інфраструктура, молодіжні центри для 
цікавого сучасного дозвілля, а також будинки для літніх людей, які потребують 
догляду чи опинилися у скрутних життєвих обставинах.   

Громада, в якій живуть люди у яких є робота, дітям яких  є де навчатися та 
проводити вільний час, у батьків яких є можливість спілкуватися та жити.   

Громадою яка поповнюється громадянами, кількістю підприємств та 
покращеною інфраструктурою.    

Добрим транспортним сполучення.    

Економічно розвиненою, із функціонуванням шкіл та медичних пунктів   

Економічно та соціально розвиненою і процвітаючою   

Європейською   

З високим рівнем доходів жителів громади, якісною освітою   

З відремонтованими дорогами, чистим узбіччям та транспортним сполученням 
між населеними пунктами громади!   

З дорогами та вуличним освітленням, надійним транспортом   

з інфраструктурою   

з новими дорогами ,освітленням, з енергійними  молодими жителями і з 
повними класними кімнатами учнів і вихованцями у садочку   

З робочими місцями для молоді, відповідно тоді збільшиться кількість дітей та 
молоді, які проживатимуть в громаді,  якісним медичним обслуговуванням, 
гарними дорогами, чистим довкіллям.   

З розвиненим малим та середнім бізнесом, якісною освітою, добрим внутрішнім 
транспортним сполученням   

Заможною   

Існуючою   

Квітучою   

Конкурентноспроможною громадою   

Кращою   

Найкращою в області   



Найкращою в районі   

Найкращою громадою в Сумській області   

Нові дороги, облаштовані узбіччя, зони відпочинку, прибрана доглянута 
територія, відремонтовані школи, дитсадки, якісне регулярне транспортне 
сполучення   

Однією з найбільш розвинених, успішних громад. У якій створено нові робочі 
місця і всі бажаючі будуть мати роботу. Більшість вулиць із твердим покриттям. 
Усе населення забезпечене якісною питною водою.    

Охайну.   

Перспективною   

Перспективною, згуртованою.   

Платеспроможною   

Потужною громадою   

Потужною громадою. З розвиненими підприємствами. Відремонтованими 
дорогами.   

Розвиненою   

Розвиненою   

Розвиненою у всіх сферах діяльності, згуртованою, яка працює і діє для громади 
та жителів цієї громади.    

Розвиненою, з достатньою кількістю робочих місць для місцевого населення, 
економічно незалежною та такою, в яку б бажали вкладати інвестиції.   

Розвинутою   

Розвинуту громаду за євростандартами, як громади у Польщі   

Самодостатньою із збереженими всіми населеними пунктами   

Самодостатньою, стабільною, з оновленою інфраструктурою, з чистими 
вулицями, новими дорогами та тротуарами   

Самодостатньою.   

Справедливою   

Справедливою   

Спроможна громада  - це ефективна, зрозуміла і зручна для мешканців система 
управління територією.   

Спроможною забезпечити нормальні умови проживання людей   

Спроможною, красивою, процвітаючою, привабливою для інвестицій   

Сучасною, процвітаючою, з працевлаштованим населенням   

Такою, на яку рівнялися інші за рівнем життя, благоустроєм, робочими місцями    

Хотілося би бачити більше відремонтованих доріг    

Хотілося щоб молодим спеціалістам які приїхали працювати  забезпечували 
житлом , або давали землю, де могли сім'ї побудувати дім.    

хочу бачити здорових щирих людей, які задоволені медициною, освітою, 
роботою, оплатою. гарні дороги по всих вулицях, якісна питна вода, відсутність 
алкоголізму, наркоманії, крадіжок і т. п., щоб кожен ранок починався з вітання 
голови "доброго ранку, громадо! і т. п." хочу бачити побудовані хлібопекарню, 
молокозавод (хоча це навряд чи буде, бо нема сил тримати корів), щоб кожен 
населений пункт мав медичного працівника, заклад освіти. Туризм? все 
можливо, були б бажаючі цим займатися фанатично і відповідально. а 
найголовніше заохочення молоді до проживання в сільській місцевості, 
консультування та ДОПОМОГА в створенні власного бізнесу . збільшення   



народжуваності, створення місць для відпочинку чи розваг для людей за 
віковими категоріями.  

Чистою від забруднення сміттям різного походження, громада, в якій можна не 
тільки проживати, а і проводити дозвілля.   

Ще кращою.   

Щоб залишалась в громаді молодь і була їй робота та житло. Процвітаючою!   

Щоб залишалося якомога більше молоді.   

щоб збереглися та були наповнені жителями всі населені пункти, які є на даний 
час  

Щоб на неї всі рівнялися. Наша громада успішна і щоб розвивався не тільки центр 
громади, але і маленькі села, а також більше приділяти уваги культурі, особливо 
бібліотекам, поповнювати фонди, не 3 книги за 5 років, а 300.  

Щоб нікого і нічого не скорочували, люди мали робочі місця.  

Я бачу громаду ,яка сприятиме  розвитку  та процвітанню всіх населених пунктів, 
які входять до її складу і щоб в цих селах працювали всі сфери (освіта, культура, 
місцеві органи самоврядування, поштові відділення, медичні пункти і т.д.)  

Я хотіла б бачити громаду з гарними дорогами, з сучасними технологіями, щоб 
всі люди були забезпечені роботою, якісною освітою.  

Де створено нові робочі місця, щоб люди не виїздили в місто чи взагалі за кордон 
у пошуках роботи, а залишались жити у громаді, народжували дітей.  
Щоб була підтримка малого та середнього бізнесу з боку влади.  
Є багато сімей, які прагнуть займатись рослинництвом, вирощувати ягоди тощо 
та у нашій громаді вся земля у агрохолдингів.  
Ще також важливим фактором є освітня мережа. Люди не будуть залишатись 
жити та народжувати дітей в селі де не має дитячого садка та школи.  

Успішною  

 

Останнім питанням була пропозиція надати додаткові думки та пропозиції щодо 

розвитку громади. Відповіді наведені в наступному переліку. 

 

1. головна проблема села - це відсутність якісної питної води, нормального 
пасажирського перевезення, сімейного лікаря. 
2. На мою думку, потрібно виховувати населення в плані високої свідомості та 
відповідальності 
3. Виділення коштів на нові меблі для бібліотек, поповнення бібліотек і на 
комп'ютери, щоб користувачі могли користуватися, а не тільки бібліотекарі.  
4. Розвивати громаду, створювати робочі місця для молоді , допомогти з 
житловими проблемами молодим спеціалістам , по змозі робити все , щоб села не 
вимирали. 
5. Розвивалися села в громаді. Дороги були в належному стані. Розвивалась і 
прославлялась Миколаївська громада. 
6. Організувати місця для відпочинку на річках (пляжі) 
7. Створення робочих місць для молоді  
8. більше приділяйте увагу всій громаді, а не лише школам!  
9. Нагальна потреба у будівництві водогону, бо в шахтних колодязях зникла питна 
вода 
10. Розвиток і підтримка спорту  
11. Удосконалити розвиток медицини 



12. Приділити увагу розвитку охорони здоров'я 
13. Щоб в кожному населеному пункті працювали всі сфери обслуговування 
(медицина, освіта, культура і т.д.) 
14. Звертати більшу увагу на розвиток медицини, забезпечити жителів громади 
якісною питною водою, приділяти більшу увагу благоустрою населених пунктів. 
15. Будівництво водогонів для постачання якісної питної води 
16. Хотілося ,щоб громада  зберегла кожне село, яке входить до неї і не ліквідувала 
все те, що люди дбали роками .Інакше без власної  інфраструктури не буде сіл.  
17. Дбати про робочі місця 
18. Якщо не вистачає коштів, то не зменшувати видатки, а шукати шляхи збільшення 
бюджету громади! 
19. Врегулювати питання вивезення сміття та дотримання порядку на вулицях 
громади! 
20. Мої пропозиції дуже прості: досить гребти в кармани, залишіть щось для своїх 
нащадків, що ви їм залишите????? Ось і всі відповіді, коментарії, та пропозиції. 
21. Створення безбар'єрних умов для маломобільних верств населення 
22. використання природних джерел енергії (в тому числі, вітрогенератори, адже 
сонце не щодня, а вітри постійнодуючі в даній місцевості) 
23. Більше уваги приділяти розвитку усіх  освітніх закладів громади. 
24. Розвиток альтирнативних видів енергетики. 
25. Щоб село жило і процвітало, потрібна молодь, робота, житло. 
26. Створення сучасної бібліотеки (медіатеки) - місце, де можна читати, проводити 
зустрічі, лекції, майстер-класи, скористатись сучасною технікою: 3D-принтер, швейні 
машини, слюсарні пристрої та ін. Де буде створена сенсорна кімната, ігрова кімната, 
оранжерея, тощо. 
27. Депутати повинні роз‘яснювати дії громади населенню, а не керуватись 
власними амбіціями та емоціями. 
28. Зберегти медичні і освітні заклади,  
29. Не заважати працювать 
30. Організувати транспортний звязок хоча б 1 раз на тиждень решти населених 
пунктів з Миколаївською Сільрадою. 
31. В с.Лікарському немає ніякої медичної допомоги жителям - ні медпункту, ні 
лікарні. Дістатися незаможньому пенсіонеру до медзакладів м. Суми неможливо - 
немає жодного громадського транспорту, крім поїзда, до якого ще треба дістатися в 
негоду після дощу або взимку в заметіль (30 хвилин для здорової людини) 
32. На мою думку, розвиток громади залежить від наявності хорошої дороги для 
транспортного сполучення. Нова дорога в центрі села Миколаївка є дуже добрий 
початок. Необхідно побудувати нові дороги на всіх вулицях села (наприклад, до 
школи), а також розбиту дорогу, що веде на Кровне і далі, облаштувати зупинки. 
33. Організувати транспортне сполучення між населеними пунктами громади та її 
центром, щоб кожен житель громади мав можливість дістатися до центру громади 
для вирішення особистих питань; організувати підвіз педагогічних працівників до 
місця роботи у канікулярний період. 
34. Бережіть молодь!!!! дайте шанс на проживання в громаді!!! допоможіть 
порадою чи настановами по-доброму (по-батьківські).  
35. Це неважко зробити, похвалити, підказати, зібрати молодь і запропонувати. 
збережіть достойну медицину і школи 
36. Розвитку , щоб життя було ,як умова кращім. 



37. Першочерговими завданнями вважаю забезпечення населення якісною питною 
водою (ремонт систем водопостачання), ремонт доріг, облаштування узбічь 

 

 

Звіт про опитування приватних підприємців, керівників провідних підприємств 

 

В рамках розробки Стратегії розвитку Робочою групою було проведене 

анкетування підприємців та керівників підприємств, розміщених на території об’єднаної 

громади. Проведене дослідження 6 представників бізнесу дає змогу відповісти на 

запитання Робочої групи щодо складу підприємств, характеру напрямків здійснення 

підприємницької діяльності, територіального розподілу збуту представників бізнесу, 

орієнтовних обсягів виручки, основних проблемних питань та потенційних напрямків 

розвитку у майбутньому, оцінки роботи органів місцевого самоврядування з підтримки та 

розвитку малого та середнього бізнесу. 

Були надані наступні відповіді. 

 

В якому році було створено Ваше підприємство? 

 Усі підприємства були створені з 2001 по 2014 рік, тобто відповіді надішли від 

досвідчених підприємців. 

 

Скільки задіяно працівників (включаючи сезонних робітників) на Вашому підприємстві? 

Були отримані наступні відповіді 

Працюю одноосібно (в т.ч. залучаю до роботи членів родини) 1 

від 2 до 10 осіб 3 

від 10 осіб до 50 осіб 1 

більше 50 осіб 1 

 

Чи Ви відчуваєте нестачу фахівців певних професій, навичок персоналу, які є важливими 

для розвитку Миколаївської громади? 

 

 

Дві третини підприємців (майже 73%) 

не відчувають нестачу фахівців. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чим Ви займаєтесь? Оберіть основні сфери діяльності (не більше 3-х) 

 
 

Які з  факторів мають найбільш негативний вплив на розвиток Вашого бізнесу?  (не більше 

4 факторів) 

Фактори впливу 
Кількість 

згадувань 

 Внутрішня конкуренція 4 

 Витрати на газ/електроенергію 3 

 Місцевий бізнес клімат 3 

 Низькій рівень співпраці місцевої влади та бізнесу 1 

 Загально економічна ситуація 2 

 Адміністративний тиск з боку контролюючих органів 1 

 Магазин який працює нелегально. 1 

 Нестача кваліфікованої робочої сили 1 

 Конкуренція іноземних товарів та послуг 1 
 

Яка Ваша загальна думка про Миколаївську громаду, як місце для ведення бізнесу, за 5-

ти бальною системою? (5 – найвища оцінка, 1 – найнижча) 

Всього було надано наступні оцінки: «1» - 0 відповідей, «2» - 2 відповідей, «3» - 1,  «4» - 1, 

а «5» виставили 2 представника  місцевого бізнесу. 

Тобто половина респондентів оцінили «добре» та «задовільно» територію Миколаївської 

громади у якості місця ведення бізнесу.  

Узагальнена відповідь тих, хто відповів, є оцінка «4,2» Миколаївській громаді, як місцю для 

ведення бізнесу. 

Чи плануєте інвестувати у розширення Вашого бізнесу в межах Миколаївської громади? 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5

Виробництво сільськогосподарської продукції

Роздрібна торгівля

Переробка сільськогосподарської продукції

Виробництво – харчова промисловість

Перевезення, транспортні послуги



 

Ви плануєте в найближчі роки перенести всю (чи частину) своєї діяльності до іншої 

громади? 

Усі відповіді – «ні, не планую». 

Оцініть рівень співпраці Вашого підприємства із зазначеними організаціями/посадовими 

особами 

 

4

2

так ні

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Голова ТГ

Заступники голови

Сільська рада, депутати

Відділи виконкому

Поліція

Центр зайнятості

Податкова

Пожежна охорона

Відділ земельних ресурсів

Митниця

Комунальні підприємства СР

Задовільна співпраця Частково задовільна співпраця

Незадовільна співпраця не має потреби у контактах



Якщо проаналізувати спільну оцінку представників бізнесу про роботу керівництва, 

підрозділів ОМС та державних установ, то отримаємо позитивний результат. 

 

Майже 52% відповідей  - це задовільна оцінка співпраці з підприємцями. 

Що, на Вашу думку, заважає розвитку громади (вибрати 3 основних)? 

Причини Кількість 
згадувань 

Низька якість (відсутність) дорожнього покриття між нас. пунктами в 
громаді 5 

Безробіття 4 

Відсутність внутрішніх інвестицій 1 

Відсутність контролю за нелегальною торгівлею алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 1 

Відсутність лікаря загальної практики сімейної медицини 1 

відсутність нормального транспортного пасажирського перевезення 1 

Відсутність питної води 1 

відсутність транспортного сполучення з центром громади 1 

Занижений ліміт електроенергії для підприємців 1 

Значна  частка населення старшого працездатного віку 1 

Мала народжуваність 1 

Недостатня громадська ініціативність та активність мешканців 1 

Недостатня інформованість про громаду за її межами 1 

Недостатня підприємливість мешканців громади 1 

Несправедливий розподіл земель для ведення ОСГ. 1 

Низька якість дошкільної  освіти 1 

Низька якість середньої освіти 1 

Поширення злочинності, алкоголізму та наркоманії 1 
 

Як би Ви розставили пріоритети розвитку громади? 

Задовільна співпраця Частково задовільна співпраця

не має потреби у контактах Незадовільна співпраця



 

 

 

Серед пріоритетних напрямків розвитку Миколаївської громади підприємці назвали: 

зменшення рівня безробіття, покращення водопостачання та водовідведення, та 

благоустрій населених пнуктів. 

Серед другорядних та малозначущих: Ремонт доріг між поселеннями, розвиток туризму, 

створення та підтримка кооперативів та підтримка агрохолдингів, 

На Вашу думку, які види економічної діяльності є пріоритетними для майбутнього 

розвитку громади? Оберіть не більше трьох варіантів. 

 

 

Розподіл відповідей наведено в діаграмі. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Підтримка агрохолдингів

Ремонт доріг між поселеннями

Розвиток туризму

Створення та підтримка кооперативів

Розвиток сфери дозвілля, спорту

Підтримка фермерів

Використання місцевих природніх ресурсів

Ремонт вулиць

Розвиток малого та середнього бізнесу

Покращення благоустрію та освітлення …

Покращення водопостачання та …

Зменшення рівня безробіття

першочергове немає відповіді не першочергове

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Легка промисловість

Нішева, еко- продукція

Виробництво будматеріалів

Харчова промисловість

Рослинництво

Переробка с/господарської продукції

Тваринництво


