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Сучасний світ загальної конкуренції і глобальних викликів, браку людських, 
інтелектуальних, природних, фінансових та матеріальних ресурсів спонукає усіх 
суб‘єктів різних ринків шукати нові можливості для розвитку, використовувати власні 
переваги для власного зростання та розвитку. 

Часи сподівання винятково на зовнішні, державні чи міжнародні ресурси 
відходять в минуле. Все більше набирає ваги тенденція до ефективного використання 
власного потенціалу, творення власної територіальної згуртованості, як в межах 
держав, регіонів так і в межах нових територіальних громад.  

Зміна підходів до регіонального та територіального розвитку, що відбулась в 
Європі та зачепила зараз  і Україну, направлена на посилення ролі, органів місцевого 
самоврядування  у власному стратегічному плануванні та розвитку. 

Стратегія розвитку Рожнятівської територіальної громади на 2022-2027 роки   
підготовлена за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». 

Зміст розробки є виключною відповідальністю її авторів та не може жодним 
чином сприйматися як такий, що відображає погляди Програми «U-LEAD з Європою», 
Європейського Союзу та його держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та 
Швеції. 

 
Strategic plan has been produced with the assistance of the European Union and its 

member states Denmark, Estonia, Germany, Poland and Sweden. The contents of this 
publication are the sole responsibility of its authors and can in no way be taken to reflect the 
views of the U-LEAD with Europe programme, the European Union and its member states 
Denmark, Estonia, Germany, Poland and Sweden. 

 
Перелік скорочень 
 
ВВП – валовий внутрішній продукт 
ВРП – валовий регіональний продукт 
ЄС – Європейський Союз 
ЖКГ – житлово-комунальне господарство 
ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання 
ЗУ – Закон України 
МСБ – малий та середній бізнес 
МТД – міжнародна технічна допомога 
ОДА – обласна державна адміністрація 
ОМС – органи місцевого самоврядування 
РДА – районна державна адміністрація 
ТПВ – тверді побутові відходи 
КП – комунальне підприємство 
ЦНАП – центр надання адміністративних послуг 
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ВСТУПНЕ СЛОВО ГОЛОВИ ГРОМАДИ 
 

Шановні мешканці громади! 

 

Рожнятівська територіальна 
громада створена у 2020 році, 
об’єднавши сім сільських і селищну 
ради та десять населених пунктів.  

Кожен орган місцевого 
самоврядування, який увійшов до 
складу громади, до об’єднання мав 
власні пріоритети розвитку та систему 
цінностей щодо управління ресурсами. 
Тому стала очевидною потреба 

формування стратегії розвитку громади, яка б з’єднала території колишніх 
сільських і селищної ради не тільки територіально, а сприяла усвідомленню 
людей жити однією великою родиною. Виникла необхідність розробити 
документ, який розглядає процес стратегічного управління розвитку всіх 
населених пунктів. 

До розроблення Стратегії, через утворену Робочу групу, були залучені 
представники населених пунктів, які увійшли до складу громади, депутати, 
підприємці, громадські активісти, фахівці органів місцевого самоврядування. 

Нинішня розроблена Стратегія розвитку вирізняється вже тим, що вона 
є першим стратегічним управлінським документом на території 
Рожнятівської територіальної громади. Вона виступає основним документом 
для реалізації соціально-економічного розвитку громади, визначає напрямки 
управлінських зусиль, служить базою для розробки проектів та програм. 
Основним завданням цього документу є досягнення довгострокових цілей 
розвитку громади. Стратегія – це інструмент покращення 
конкурентоспроможності громади, що допоможе привернути увагу 
інвесторів та грантодавців. 

Впевнений, що розроблена  Стратегія розвитку виконає своє основне 
призначення – бути головним управлінсько-планувальним документом 
Рожнятівської територіальної громади на період до 2027 року. Запрошую до 
співпраці всіх громадян, небайдужих до майбутнього нашої громади, до 
участі в реалізації Стратегії.  

З повагою,  
селищний голова  
Василь РИБЧАК 
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ВСТУП 

Глобальною тенденцією сучасного світу є зростання ролі окремих 
територіальних громад як одиниць місцевого рівня управління держави, які 
здатні, з одного боку, зменшити навантаження на органи центральної влади, 
перебравши на себе частину їх повноважень, а з іншого – максимально 
враховувати потреби місцевих жителів при прийнятті рішень. Цей процес є 
результатом децентралізації, регіоналізації, демократизації та глобалізації. 
 

Для ефективної реалізації регіональної та місцевої політики необхідне 
узгодження цілей, пріоритетів, завдань та заходів центральних, регіональних 
і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 
стосовно як розв’язання нагальних проблем розвитку, так і досягнення 
довгострокових стратегічних цілей. Тому розробка та реалізація Стратегії 
розвитку Рожнятівської територіальної громади здійснюється на основі 
системи взаємопов’язаних документів: Державної стратегії регіонального 
розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою КМУ від 05.08.2020р. 
№ 695 та Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки та 
Плану заходів з реалізації Стратегії на 2021-2024 роки, затверджених 
рішенням обласної ради від 21.02.2020 №1381-30/2020 

Стратегія розвитку громади на 2022-2027 роки є основним орієнтиром 
для планування напрямів розвитку Рожнятівської територіальної громади 
селищною радою, розробки планів соціально-економічного розвитку, 
планування поточних завдань, а також для визначення критеріїв відбору 
окремих проектів з метою реалізації стратегічних цілей.  

Стратегія передбачає формування планувальних документів соціально-
економічного розвитку громади з метою покращення середовища для 
мешканців і гостей, створення комфортних умов для праці та відпочинку, 
сталого розвитку, через виявлення  критичних питань у громаді, шляхом 
широких дискусій, опитування думки бізнесу, громади, молоді. 
Запроваджено не тільки принцип фінансової підтримки окремих проектів 
який не завжди забезпечує сталість змін, але й принцип саморозвитку, 
запуску моделі місцевого економічного розвитку та економічних механізмів 
які забезпечують диверсифікацію та системне зростання.  

Стратегія є рамковим документом, що описує бачення, цілі та основні 
пріоритети розвитку об’єднаної територіальної громади з точки зору місцевої 
влади, представників  бізнесу і мешканців, одним із  інструментів пошуку 
зовнішніх допоміжних ресурсів. Наявність стратегії розвитку громади дає 
змогу об’єктивно оцінити соціально-економічний і ресурсний потенціали 
території та сформувати її інвестиційну привабливість. Не менш важливо те, 
що розроблення та реалізація стратегії створюють передумови тривалого 
ділового партнерства влади, бізнесу і громадян. 
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 Мета розробки Стратегії розвитку Рожнятівської територіальної 
громади – це вироблення та втілення єдиної політики розвитку 
територіальної громади на період 2021-2027 рр. Стратегія розвитку скерована 
на покращення умов життя мешканців селища і сіл, а також гостей, 
інвесторів через поліпшення бізнес- та інвестиційного клімату, її туристичної 
і культурної привабливості, якості громадського середовища та системи 
надання ринкових і неринкових послуг. 
  

Стратегія формувалась задля розвитку та найбільш ефективного 
використання конкурентних переваг територіальної громади на основі 
концепції сталого розвитку, яка передбачає збалансування та гармонійний 
розвиток економічної, соціальної та екологічної складових. Розробка 
Стратегії відбувалась на принципах відкритості та взаємної відповідальності 
із залученням широкого кола громадськості та представників бізнесу, що 
стало важливим інструментом налагодження партнерства між усіма 
зацікавленими особами. 

 
Законодавчим підґрунтям розроблення Стратегії розвитку є: 
 Конституція України; 
 Закон України “Про засади державної регіональної політики”;  
 Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів”; 
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";  
 Закон України "Про транскордонне співробітництво"; 
 Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"; 
 Закон України "Про державні цільові програми"; 
 Закон України "Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України"; 
 Державна Cтратегія регіонального розвитку на період до 2027 

року;  
 Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 

роки; 
 Закон України "Про Генеральну схему планування території 

України"; 
 Інші нормативно правові акти, закони України, укази президента 

України, акти Кабінету Міністрів України, міжнародні договори України. 
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І. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ 
 

Підготовка стратегічного плану відбувалася у відповідності до 
Методології, запропонованої U-LEAD з Європою. 
 

Методологія розглядає сталість (сталий розвиток) і соціальну 
інтеграцію як основні принципи місцевого розвитку (таблиця 1). 
 

Таблиця 1. Принципи місцевого розвитку 
Відповідальне управління навколишнім 

середовищем та раціональним 
використанням природних ресурсів 

Здорова і справедлива громада 

 покращення обізнаності щодо обмежених 
природних ресурсів та небезпеки для 
середовища проживання 

 поліпшення середовища проживання, 
важливі природні ресурси зберігаються для 
майбутніх поколінь 

 забезпечення різних потреб усіх 
громадян через сприяння особистому 
благополуччю та соціальній 
інтеграції 

 забезпечення рівних шансів для всіх 

Стала економіка Практика належного управління 
 створення сильної, динамічної і сталої 

економіки, яка забезпечує процвітання  
 створення  рівних економічних можливостей 

для всіх. Екологічні втрати компенсують ті,  
хто їх спричиняє.  Ефективне використання 
ресурсів стимулюється 

 постійне вдосконалення ефективного 
управління із залученням творчості 
та енергії громадян 

 
Залучення широкого кола громадян до творення стратегії розвитку 

територіальної громади дозволяє ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи 
усунення проблем громади, забезпечити налагодження діалогу між 
громадськістю та владою. При цьому однією з основних складових процесу 
планування є обов’язкова участь у ньому усіх активних та зацікавлених 
представників громади.  
 

Розроблена таким чином Стратегія, відображає інтереси усіх громадян, 
а тому сприймається громадою як «своя». Створений разом з громадою 
стратегічний план, незалежно від особистісних якостей керівників, або 
політичної ситуації, спрямовується на покращення стандартів життя, зміц-
нення місцевої демократії, виховання суспільно-активних громадян – 
патріотів своєї громади. 
 

Рішенням Рожнятівської селищної ради від 29.12.2021р. № 58-3/2020 
була сформована Робоча група з розробки Стратегії розвитку Рожнятівської 
територіальної громади на 2021 – 2027 роки (таблиця 2). 
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Таблиця 2. Склад Робочої групи з розробки Стратегії 

 
Сологуб  
Віра Василівна 

Перший заступник селищного голови, голова робочої 
групи 

Мацевко Василь 
Степанович 

Заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, заступник голови робочої 
групи 

Михайлишин 
Тетяна Василівна 

Секретар селищної ради, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 
Бойчук Андрій 
Володимирович 

Член виконавчого комітету 

Варварук Юрій Іванович Староста села Вербівка 
Гуліватий 
Юрій Борисович 

Вчитель Петранківського ліцею 

Дарвай Михайло 
Богданович 

Вчитель Верхньострутинської гімназії 

Дубина Іван Іванович Член виконавчого комітету 
Дубина 
Сергій Миколайович 

Директор КП Рожнятівської селищної ради 

Джогола Роман 
Васильович 

Начальник відділу земельних ресурсів та просторового 
планування 

Баричка Ростислав 
Борисович 

Начальник фінансового відділу 

Бардяк Мар’ян 
Мар’янович 

Голова постійної комісії з питань захисту прав людини, 
законності, правопорядку, антикорупційної політики, 
депутатської етики та регламенту 

Бачкур 
Богдан Миколайович 

Фізична особа-підприємець 

Озар Ігор Михайлович Голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва 

Паламар Руслан 
Ярославович 

Голова постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин, екології та охорони 
навколишнього середовища 

Пицків Олександр 
Ярославович 

Голова постійної комісії з питань промисловості, 
підприємництва, інфраструктури, транспорту та 
житлово-комунального господарства 

Перекліта Володимир 
Михайлович 

Фізична особа-підприємець 

Рожко 
Ігор Володимирович 

Фізична особа-підприємець 

Капустянник 
Володимир Васильович 

Фізична особа-підприємець 

Комар Богдан Голова постійної комісії з питань освіти, молоді та 
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Володимирович  спорту, культури, охорони здоров’я та соціальної 
політики 

Кравців Андрій 
Зіновійович 

Староста села Нижній Струтинь 

Лесюк Іван 
Володимирович 

Староста села Петранка 

Рибчак Михайло 
Йосипович 

Староста села Сваричів 

Савчук Тетяна 
Валентинівна 

Представник Громадської організації «Намневсеодно» 

Федорів 
Дмитро Андрійович 

Староста села Камінь 

Федяк 
Андрій Володимирович 

Член виконавчого комітету 

Шевчук Наталія 
Йосипівна 

Староста села Рівня 

Яремчук Зорян Іванович Фізична особа-підприємець 
 
 

Підготовка стратегії розпочалася з проведення соціально-економічного 
аналізу, який включав у себе:  
 

 дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку 
населених пунктів Рожнятівської територіальної громади за попередній 
період та розроблення профілю громади; 

 проведення опитування мешканців та представників бізнесу щодо основних 
питань життєдіяльності громади. 
 

20 січня 2021 року відбулося перше засідання Робочої групи, під час 
якого відбулося: 

 знайомство членів робочої групи з методикою стратегічного планування, 
огляд основних етапів та завдань 

 обговорено основні можливі напрямки розвитку, природних можливостей 
території, наявності матеріально-технічних ресурсів та потреб населення. 
 
На основі напрацювань засідання Робочої групи, вирішено провести 
анкетування-опитування – аналіз думок мешканців громади та представників 
бізнесу з метою визначення основних проблемних питань громади, шляхів їх 
вирішення та перспектив розвитку на майбутнє. Інформацію про анкетування 
розміщено у вільному доступі для ознайомлення та внесення пропозицій. 
 

01 квітня 2021 року відбулося друге засідання Робочої групи, під час 
якого були проведені: 
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 Представлено аналіз даних, за результатами проведеного опитування 
мешканців громади та представників бізнесу; 

 Презентовано соціально-економічний аналіз та профіль громади; 
 Методом роботи в групах окреслено сильні та слабкі сторони, можливості 

та загрози для розвитку громади. 
 

30 червня 2021 року відбулося третє засідання Робочої групи, під час 
якого відбулася презентація SWOT-аналізу громади, стратегічного бачення, 
місії та напрацьовані пріоритети (стратегічні, операційні цілі та завдання 
Стратегії розвитку громади на 2021 – 2027 роки). 
 
5 липня 2021 року було оголошено збір ідей проєктів місцевого розвитку які 
можуть увійти до плану реалізації Стратегії, який проводився протягом 
місяця. 
 

Четверте засідання робочої групи відбулося 28 вересня 2021 року. На 
засіданні члени робочої групи визначили систему моніторингу реалізації 
стратегії а також відібрали технічні завдання на проєкти місцевого розвитку 
відповідно до завдань Стратегії, які увійшли до проекту Плану заходів з 
реалізації Стратегії. 

Всі Засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі із 
попереднім анонсом на офіційному веб-сайті селищної ради, тому усі 
бажаючі мали можливість взяти участь у обговоренні та надання пропозицій 
щодо Стратегії  

Координували роботу та забезпечували технічний супровід розробки 
Стратегічного плану експерти програми U-LEAD з Європою. Методичне 
забезпечення, експертний аналіз даних , надання консультаційних послуг з 
питань стратегічного планування забезпечували:  
Ігор Мельничук, Зеновій Сірик - експерти з розробки стратегій місцевого 
розвитку Програми «U-LEAD з Європою» 
 

Координувала роботу з розробки Стратегії – перший заступник 
селищного голови Віра Сологуб. 
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III. ЧИННИКИ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 
СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ 

 
3.1. Глобальні чинники  
1. Посилення економічної нерівності – розрив між багатими та бідними 

поглиблюється.  
2. Старіння населення – частка літніх людей постійно зростає. Це 

призводить до дефіциту державного пенсійного фонду та збільшення 
навантаження для людей робочого віку.  

3. Вичерпання природних ресурсів – ресурси є обмежені. Нафтові та 
газові ресурси постійно зменшуються без оновлення.  

4. Глобальне потепління – середня температура планети постійно 
зростає з часів промислової революції. Це призводить до глобальних 
катаклізмів, підняття рівня води і т.п., що, в свою чергу, веде до колосальних 
економічних витрат на подолання цих проблем. Прогнозуються кліматичні 
переселення та міграція, Карпатські території можуть стати хорошим місцем 
для життя.  

5. Роботизація – роботи будуть надалі замінювати людей у виробництві 
та сфері послуг. Роботизація може ще більше підвищити рівень безробіття та 
посилити нерівність.  

6. Міграція – економічна нерівність країн, глобальні конфлікти та 
війни, плюс глобальне потепління, отримуємо глобальну світову міграцію. 
Економічні наслідки міграції дуже складні адже, окрім того, що кардинально 
змінюється демографічний склад населення, виникають питання щодо 
пенсій, зайнятості, соціальних виплат і т.п.  

7. Вплив соціальних мереж – більше половини людей використовують 
соціальні мережі для новин. Кількість фейкових новин та пропаганди 
постійно зростає.  

8. Урбанізація. У 2050 році 75% людей будуть жити на урбанізованих 
територіях. Тобто, під урбаністичні поселення будуть використовувати 
площі, де зараз вирощується їжа. Проте існує зворотній тренд переселення 
людей з перенасичених міст у села. Рожнятівська територіальна громада 
може стати хорошим місцем для життя.  

9. Розумна спеціалізація регіонів. В ЄС більшість регіонів в своїх 
Стратегіях розвитку передбачили розумну спеціалізацію. Це ті напрямки 
економіки, які дадуть найкращий ріст від інвестування. В Івано-Франківській 
області процес визначення розумної спеціалізації розпочався з початком 
реалізації Стратегії розвитку на програмний період 2021-2027 на що 
необхідно орієнтуватися при здійсненні стратегічного вибору у громаді.  

10. Динамічний Розвиток туризму. Стійкі тенденції до переміщення 
споживчих інтересів на користь задоволення емоційних світоглядних 
компонентів, в тому числі туризм. Зокрема, кількість внутрішніх і зовнішніх 
туристів у світі зростає, це дає шанси мати доходи від галузі і її компонентів. 
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3.2. Регіональні чинники. 
Івано-Франківська область межує на заході і півночі з Львівською, на 

північному сході з Тернопільською, на південному сході з Чернівецькою, на 
південному заході з Закарпатською областями, на півдні з повітом 
Марамуреш у Румунії. Відстань до кордону з найближчими Європейськими 
країнами складає від 250 до 300 км, що створює надзвичайно сприятливі 
умови для розвитку транспортно - логістичних зв’язків з країнами Європи. 
Територія області складає 13,9 тис.км2 або 2,3% території України та посідає 
22 місце серед регіонів держави. 

В області розвідані родовища нафти та газу, озокериту, кам’яної і 
калійної солей, сірки, сировини для будівельних матеріалів, а також є 
сприятливі умови для видобування мідноколчеданних та поліметалічних руд, 
наявні мінеральні води з бальнеологічними властивостями. В області 
нараховується 287 родовищ (з урахуванням комплексності – 281), що мають 
затверджені експлуатаційні запаси з 25 видів різноманітних корисних 
копалин, з яких близько 130 родовищ розробляється.  

Водні ресурси Івано-Франківської області представлені поверхневими 
та підземними водами. За загальними запасами поверхневих вод область 
посідає 3-є місце в Україні. На території області протікає 8294 річки. В 
області нараховується 17 родовищ (31 ділянка) прісних підземних вод, які 
занесені до Державного балансу запасів корисних копалин України.  

Важливою складовою довкілля області є лісові землі, на які припадає 
майже 46% території регіону. Площа лісового фонду Івано-Франківської 
області складає 635,3 тис. га, в тому числі 587,0 тис. га вкритих лісовою 
рослинністю (41,0 %). 

На території області статус гірських мають 240 населених пунктів, що 
складає 12,7 % від загальної площі області, де проживає майже 30,0 % 
населення. 

Область є густонаселеною, щільність наявного населення в області 
упродовж останніх п’яти років коливається в межах 99,3–98,6 особи на 1 км2. 

Промисловість, як провідна галузь економіки області, займає 2,5 відс. 
У реалізованій промисловій продукції України (13 місце в Україні). Обсяг 
реалізованої промислової продукції промисловими підприємствами області у 
2020 році склав 61,4 млрд. гривень. Промисловий потенціал області 
складають 570 великих, середніх та малих підприємств різних форм 
власності. 

Агропромисловий комплекс Прикарпаття має вагомий вплив на 
розвиток та стабільне функціонування економіки області, забезпечує 
населення продуктами харчування. Його частка у валовій доданій вартості 
регіону складає майже 13,0 відсотків. 

Основа сільськогосподарського виробництва – це сільськогосподарські 
угіддя, які займають 621,1 тис. га, що становить майже 45,0 відс. території 
області або 1,5 відс. сільгоспугідь України.  
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Загалом у сільському господарстві Івано-Франківщини працюють 749 
сільськогосподарських підприємств, з них 462 фермерські господарства та 
257 тисяч особистих селянських господарств. 

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих 
іноземних інвестицій станом на 31.12.2020 року становив 524,8 млн. дол. 
США, що у розрахунку на одну особу склало 384,6 дол. США. 

В області, на початок 2020 року на території області зареєстровано 55,0 
тис. суб’єктів господарювання (на початок 2019 року – 52,6 тис.), з них – 8,6 
тис. юридичних осіб та 46,4 тис. фізичних осіб-підприємців. В економіці 
області у 2019 році було зайнято майже 197,0 тис. працівників. 

На Івано-Франківщині на початок 2020 року функціонувало 8595 
підприємств, з яких 7 – великих, 338 – середніх та 8250 – малих, у тому числі, 
7282 належало до мікропідприємств.  

В області є 250 місцевих товаровиробників, з них 64 здійснюють свою 
торговельну діяльність у 288 фірмових магазинах, павільйонах і кіосках. 

Івано-Франківщина є одним із найбільш привабливих та популярних 
туристично-рекреаційних регіонів України. В області функціонують понад 
500 туристично-рекреаційних закладів на 20 тис. місць, послуги розміщення 
також надають близько 800 садиб сільського (зеленого) туризму. 
Зареєстровано понад 200 суб'єктів туристичної діяльності, з них 36 мають тур 
операторську ліцензію. Працює 9 туристично-інформаційних центрів.  
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IV. ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ 
 

Сценарії розвитку Рожнятівської територіальної громади 
 
Зовнішні фактори, від яких залежатиме розвиток Рожнятівської 

громади залежать від наступних параметрів: 

За сприйняттям. За оптимістичного сценарію, громада буде 
сприйматися на центральному рівні (народні депутати, міністри, 
представники адміністрацій, експертні середовища) як партнер у розвитку, з 
думкою якого варто рахуватись, з якою треба радитись та залучати до 
важливих рішень на державному рівні. За песимістичного сценарію, громада 
перетвориться на розпорядника коштів, на яку скидають повноваження.  

За ресурсами і повноваженнями. За оптимістичного сценарію 
громада буде мати бюджет на розвиткові проекти, програми та ініціативи. 
Делеговані повноваження громади будуть підкріплені відповідним 
ресурсами. Окрім того, громада буде мати доступ до різних фондів, де на 
відкритих конкурсах зможе залучати додаткове фінансування. За 
песимістичного сценарію, на громаду будуть перекладати більше 
повноважень без відповідного підвищення фінансового забезпечення.  

 
Основними сценаріями розвитку громади є: інерційний та 

модернізаційний. 
 

4.1. Базовий або інерційний сценарій розвитку громади формується за 
комплексом припущень, що тривалий у часі (горизонті планування) баланс 
зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально-
економічної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів 
системи змінюється за інерцією. 
 

Базові припущення інерційного сценарію – національний рівень: 
1. Ситуація на Сході країни залишається напруженою. Зростають 

видатки Державного Бюджету на утримання армії та ВПК. 
2. ВВП зростає на рівні 1%, значно менше ніж заплановані урядом 3-

4%. 
3. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами, 

розміщеними ОВДП та, відповідно, інтервенціями НБУ на валютному ринку. 
4. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, 

інвестиційна політика не сприяє приходу нових інвесторів. 
5. Газовий тиск зі сторони Росії приводить до періодичних кризових 

ситуацій в економіці і соціальній сфері, держава продовжує фінансувати 
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субсидії замість впровадження енергоощадних технологій і переводити 
опалювання на альтернативні види палива. 

6. Податкове навантаження на підприємців залишається високим. 
Економіка держави продовжує великою мірою перебувати в тіні. Частка 
малого та середнього бізнесу в наповненні державного бюджету незначна.  

7. Рівень корупції в країні зменшується незначно, через що 
скорочується підтримка держави зі сторони ЄС та США. 

8. Реформи затягуються в часі, центральна влада боїться приймати 
непопулярні рішення через наближення виборів. 
 

Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень: 
1. Чисельність населення громади постійно зменшується, молодь після 

навчання не повертається додому. 
2. Росте кількість людей похилого віку, зростає навантаження на 

бюджет. 
3. Активна частина населення продовжує працювати в тіні. 
4. Інвестиційний потенціал території громади не використовується 

повною мірою.  
5. 95% бюджету громади витрачається на соціальні програми і 

утримання соціальних об’єктів. 
6. Кошти на розвиток інфраструктури сільських територій 

використовуються на «латання дірок». 
7. Громада не використовує туристичний потенціал своєї території. 

Туристична інфраструктура не розвивається. 
8. Громада не використовує можливості, які несе міжмуніципальне 

співробітництво.  
 

Результат інерційного сценарію: 
- Демографічна ситуація в громаді приводить до значного занепаду 

економіки. Кількість учнів в деяких навчальних закладах не відповідає їх 
проектним можливостям, а кошти на утримання одного учня дуже значні.  

- Реальний сектор економіки через неефективну політику власників 
промислових підприємств практично відсутній. Населення живе за рахунок 
послуг і торгівлі, переважно не сплачуючи податки до бюджету.  

- На сільських територіях якість життя продовжує падати. Дорожнє 
покриття руйнується, населення не має доступу до якісних послуг. 

- Рівень доходів населення надалі падає, не впроваджуються програми з 
розвитку малого і середнього бізнесу, з залучення громадськості до 
написання і впровадження розвиткових проектів. 

- Внаслідок незначного збільшення доходів бюджету дещо 
покращуються окремі об’єкти соціальної інфраструктури громади, однак 
розпорошення коштів по населених пунктах території не дозволяє створити 
кумулятивного ефекту: модернізація інфраструктури не відбувається. 
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4.2. Модернізаційний сценарій розвитку будується на припущеннях, 
за яких формуються найсприятливіші, та водночас, реалістичні, зовнішні 
(національні та регіональні) та внутрішні (ті, які громада здатна сформувати 
самостійно) фактори впливу. 

 
Базові припущення модернізаційного сценарію – національний рівень: 
1. Видатки на освіту і медицину передбачаються в Державному 

бюджеті на рівні з потребою у обслуговуванні освітніх та медичних процесів.  
2. Системні реформи: судова, податкова, децентралізація, медична, 

освітня, земельна - дають позитивний результат для місцевого 
самоврядування. 

3. ВВП зростає на рівні 3,5-4% щорічно. 
4. Україна відновлює співпрацю з МВФ та ЄС в рамках 

макроекономічної допомоги. 
5. Малий та середній бізнес внаслідок ефективної політики уряду 

виходить з «тіні», створюються робочі місця. 
6. В Україну заходять великі інвестори. З’являється попит на 

промислові зони в сільській місцевості. 
7. Фінансування Державного Фонду Регіонального Розвитку зростає до 

1,5% ВВП щорічно. Реалізація розвиткових проектів сприяє відновленню 
стратегічно важливої інфраструктури. 

8. Стратегічне планування на національному та регіональному рівнях 
йде в парі з розробкою Планів реалізації досягнення стратегічних пріоритетів 
розвитку. 

9. Інвестиційний потенціал можна легко оцінити і використати завдяки 
промоційним матеріалам та інвестиційним картам.  

10. Стабілізується курс української валюти, кредити споживчі та на 
розвиток бізнесу стають доступнішими. 

11. Держава розпочинає масштабні проекти з утеплення об’єктів 
соціальної та житлової сфери. Споживання газу в державі зменшується на 
15%. 

12. Створюються нові робочі місця, інвестори в боротьбі за 
кваліфікованого працівника підвищують зарплати. 
 

Базові припущення модернізаційного сценарію – місцевий рівень: 
1. До громади завдяки правильній маркетинговій та інвестиційній 

політиці приходить бізнес, відкриваються виробництва з високою доданою 
вартістю.  

2. Рожнятівська територіальна громада стає помітною на мапі регіону – 
через правильний вибір стратегічних пріоритетів і досягнення їх завдяки 
операційному плану, починає користуватись популярністю в тому числі як 
транзитна туристична громада, інфраструктурні проекти отримують 
підтримку з боку регіональної влади та програм ЄС. 
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3. Розвивається людський потенціал, підвищується компетенційна 
спроможність активу мешканців, вміння писати і реалізовувати проекти. Як 
наслідок – проектні заявки, підготовлені мешканцями Рожнятівської ТГ 
конкурують за фінансування з іншими проектами.  

4. Завдяки проектам міжмуніципальної співпраці проводиться 
ефективний збір та управління сміття, прибирання доріг від снігу, надання 
інших послуг, у тому числі – безпекових.  

5. Мережа навчальних закладів формується згідно реальних потреб 
громади.  

 
Що відбувається: 
Рожнятівська громада перетворюється частково на промислову. 

Місцева продукція користується попитом. Стратегічні інвестори 
впроваджують тут інвестиційні проекти, створюють робочі місця. 
Додатковим ефектом від розвитку реального сектору економіки є 
покращення благоустрою території, будівництво закладів розміщення та 
облаштування рекреаційних зон.  

Розвиваються туристичні маршрути, які притягують щорічно сотні 
туристів, розвивається зелений туризм.  
Розвивається сфера послуг, створюються нові заклади харчування. 
Розвивається напрямок малої переробки продукції ягідництва і 

садівництва – виробництво сухофруктів, варення, яблучних слайсів. Рівень 
доходів населення зростає.  

Молодь повертається після навчання додому, інвестує власні знання і 
невеликі кошти у власний мікро- і малий бізнес.  
 

V. СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО 
 
Стратегічне бачення – це спільне, погоджене на основі консенсусу 

бачення того, як громада  має виглядати в майбутньому.  Бачення 
майбутнього – це чітко і лаконічно сформульований стан розвитку громади 
на кінець реалізації основних цілей Стратегії. Цей елемент довгострокового 
планування є основою завдань, на базі яких будується стратегічний план 
розвитку території. Воно пояснює висхідну позицію, з якої члени робочої 
групи розпочинають створення стратегічного плану. 

В основу розробки бачення та стратегічних цілей розвитку громади 
покладено концепцію ціннісно-орієнтованого управління, яке спрямоване на 
створення сприятливого середовища для довгострокового соціально-
економічного зростання за умов збереження основних цінностей та надбань 
громади. 

Головним чинником та основою реалізації Стратегії є місцевий 
економічний розвиток, як передумова стійкого добробуту громади, 
збільшення доходів населення та забезпечення соціальних гарантій, 
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підвищення якості послуг та покращення навколишнього середовища, а 
також генерування та впровадження нових ідей та проектів розвитку. 

Запропоноване формулювання бачення містить ідеї, які члени робочої 
групи (представники ОТГ, бізнесу, громадськості) вважали найважливішими 
для майбутнього громади. 

 
Рожнятівська територіальна громада - 

 

Для забезпечення втілення в життя бачення розвитку громади окреслено 
пріоритетні напрями, економічного і соціального розвитку Рожнятівської 
територіальної громади, стратегічна мета яких  - місцевий економічний 
розвиток та стійкий ріст добробуту населення громади 

 
 

 

 

 

 

Пріоритетні напрями   
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1 – Стратегічна мета та пріоритетні напрями розвитку 
 

З огляду на основні критичні питання визначено також ключові 
принципи, якими громада керуватиметься у своєму поступі в майбутнє: 
 принцип самодостатності громади, як можливість самостійно 

задовольняти свої потреби, розвивати інфраструктуру, займатись 

 Інвестиційно-приваблива, екологічно чиста та безпечна громада, 
розташована на шляху до Карпат. 

 Громада економічно активних людей, підприємництва і підприємців, де 
зручно вести свій бізнес, з традиціями промислового виробництва та 
сільського господарства. 

 Громада щирих, привітних та висококультурних людей, затишна й 
комфортна для проживання, навчання, бізнесу і відпочинку. 

Стратегічна мета  - місцевий економічний 
розвиток території та  стійкий ріст добробуту 

населення громади 

 

Місцевий 
економічний 

розвиток 

 

Якість життя 
у громаді 

 

 

Розвинута 
інфраструктура 

Громадська 
та молодіжна 

активність 
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вирішенням соціальних питань,  забезпечувати умови для економічного, 
соціального, культурного та духовного розвитку населення;  

 принцип підтримки, сприяння та допомоги ведення бізнесу, як спосіб 
зайнятості населення, збільшення місцевих доходів, та розвитку місцевої 
економіки;  

 принцип відкритості та партнерства із бізнесом та громадським 
сектором; 

 принцип співробітництва із сусідніми громадами,  
 принцип інноваційності, продуманого введення змін в усі сфери 

життєдіяльності громади з використанням інтелектуального потенціалу 
представників ОМС, бізнесу та мешканців громади, імплементації 
менеджмент-орієнтованого управління, орієнтованого на сталий розвиток 
та різні форми співробітництва всіх зацікавлених сторін; 

 принцип надання якісних послуг мешканцям громади, підвищення 
комфорту у їхньому житті, сфері відпочинку та праці;  

 принцип доброго урядування, ефективного управління та 
результативності роботи  ОМС для  покращення якості життя у громаді. 

 
VI. ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ 

 
Одним з важливих методів стратегічного вибору є аналіз сильних 

(Strength) і слабких (Weakness) сторін – внутрішніх чинників, а також 
наявних шансів (Opportunity) і ризиків (Threat) – зовнішніх чинників - SWOT-
аналіз.  За своїм призначенням SWOT-аналіз є «інструментом» для 
підготовки реалістичних і здійсненних планів дій, в яких поряд зі 
середньостроковими стратегічними цілями будуть визначені короткострокові 
оперативні цілі, а потім завдання  – власне самі проекти.  

SWOT-аналіз дозволяє виявляти ті галузі та види громадської діяльності, 
де громада має значний потенціал розвитку, а також сформулювати 
конкретні завдання та дії, які необхідно вжити для реалізації цього 
потенціалу. Завдяки SWOT-аналізу визначено, з якими параметрами 
територіальна громада може конкурувати з іншими громадами (наприклад, у 
випадку подання проектів на гранти, залучення благодійної допомоги для 
реалізації соціально-культурних програм), що потрібно зробити, щоб 
підвищити її конкурентоздатність, які основні проблеми та перешкоди 
ускладнюють надходження до громади інвестицій. 

SWOT-аналіз Рожнятівської територіальної громади 
(за результатами засідання робочої групи 1 квітня 2021 року) 

 За результатом засідання робочої групи з розробки Стратегії проведено 
аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників. Члени робочої групи обговорили 
сильні та слабкі сторони, що стосуються  громади  та  кожного з критичних 
питань окремо. Основна увага приділялася слабким сторонам, оскільки саме 
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визначення стратегій та тактик їх подолання є основою для підготовки плану 
дій. 

Таблиця 3. SWOT-аналіз Рожнятівської територіальної громади 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Значна кількість вільних 
земельних ділянок для залучення 
інвестицій, реалізації 
інфраструктурних проектів. 

2. Наявність природних ресурсів 
(земельні, лісові  ресурси, 
родовище торфу) 

3. Наявність кваліфікованої  робочої 
сили. 

4. Наявність вільних приміщень. 
5. Зручне транспортно-логістичне 

розташування. 
6. Наявність конкурентоспроможних 

малих підприємств, які здатні 
швидко адаптовуватися в нових 
економічних умовах. 

7. Високий потенціал та сформовані 
традиції для розвитку 
деревообробної та меблевої 
промисловості. 

8. Сприятливе середовище для 
розвитку малого та середнього 
бізнесу. 

9. Значний потенціал для розвитку 
відновлювальної енергетики.  

10. Наявність культурної та 
історичної спадщини, талановитих 
творчих колективів та перспектив 
розвитку історико-культурного і 
подієвого туризму  

11. Розвинена мережа закладів 
шкільної та позашкільної освіти.  

1. Незадовільний стан 
автомобільних доріг. 

2. Низький рівень залучених 
іноземних та внутрішніх 
інвестицій. 

3. Відсутність великих  підприємств 
у структурі економіки громади. 

4. Недостатня кількість суб’єктів 
малого і середнього 
підприємництва. 

5. Відсутність туристичної 
інфраструктури та відомих 
туристичних атракцій. 

6. Низький рівень розвитку 
сільського господарства. 

7. Значна частка населення старшого 
за працездатний вік, природне 
скорочення населення. 

8. Низький рівень громадської 
активності. 

9. Відсутність належної системи 
поводження з ТПВ, низька 
культура мешканців щодо 
поводження з ТПВ. 

10. Відсутність очищення стічних вод 
у селах громади. 
 

Можливості Загрози 

1. Залучення іноземних та 
внутрішніх інвестицій у 
екологічно-чисте промислове 
виробництво та сільське 

1. Політична нестабільність, 
продовження або замороження 
військового конфлікту на сході 
України. 
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господарство, розробка родовищ 
корисних копалин. 

2. Розвиток транспортної та 
інженерної інфраструктури 

3. Зростання попиту на  екологічно 
чисту продукцію сільського 
господарства 

4. Перспектива будівництва 
вузькоколійки через населені 
пункти громади   

5. Впровадження стратегії 
поводження з ТПВ  

6. Бюджетна підтримка 
територіальної громади, в тому 
числі через проекти і програми (з 
обласного та державного 
бюджетів) 

7. Транскордонне та 
міжмуніципальне співробітництво 
та залучення міжнародної 
технічної допомоги. 

8. Технічний прогрес в галузях 
енергетики та енергоефективності 
(розвиток альтернативної 
енергетики, реалізація 
інноваційних проектів 
енергоефективності) 

9. Членство громади в асоціаціях та 
об’єднаннях, приєднання до 
міжнародних угод. 

10. Доступність кредитів для бізнесу, 
покращення інвестиційного та 
бізнес-клімату в державі 

2. Зростання соціальної напруги в 
суспільстві. 

3. Відтік за межі громади молодих 
людей та кваліфікованих кадрів. 

4. Відсутність зацікавлення 
внутрішніх і зовнішніх інвесторів, 
відтік інвестицій 

5. Виникнення надзвичайних 
ситуацій природного та 
техногенного характеру, 
нестабільна ситуація через 
пандемію  

6. Закриття кордонів з ЄС 
7. Зростання вартості енергоносіїв 
8. Нестабільність норм чинного 

законодавства, відсутність норм 
законодавства щодо розчищення 
русел річок. 

9. Перекладання на місцеве 
самоврядування державних 
фінансових зобов‘язань щодо 
забезпечення соціальних 
стандартів 

10. Конкуренція сусідніх громад 
11. Повільні зміни ментальності. 

 

 

SWOT-матриця Рожнятівської  територіальної громади 

  SWOT-матриця дозволяє виявити взаємозв’язки між «внутрішніми» 
(сильні та слабкі сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) 
факторами, які мають стратегічне значення для Рожнятівської громади.  

Суцільна лінія символізує сильний взаємозв‘язок, пунктирна – слабкий. 
Саме ці взаємозв’язки дозволяють сформулювати порівняльні переваги, 
виклики і ризики, які є основою для стратегічного вибору – формулювання 
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стратегічних та операційних цілей розвитку громади на довгострокову 
перспективу. 
 
Порівняльні переваги (наступальна стратегія) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підтримують 
1.Залучення іноземних та внутрішніх 
інвестицій у екологічно-чисте 
промислове виробництво та сільське 
господарство, розробка родовищ 
корисних копалин. 

1. Значна кількість вільних земельних 
ділянок для залучення інвестицій, 
реалізації інфраструктурних 
проектів. 

2. Наявність природних ресурсів 
(земельні, лісові  ресурси, 
родовище торфу) 

2. Розвиток транспортної та інженерної 
інфраструктури 

3. Зростання попиту на  екологічно 
чисту продукцію сільського 
господарства 

3. Наявність кваліфікованої  робочої 
сили. 

4. Наявність вільних приміщень. 

4. Перспектива будівництва 
вузькоколійки через населені пункти 
громади 5. Зручне транспортно-логістичне 

розташування. 

5. Впровадження стратегії поводження 
з ТПВ 6. Наявність конкурентоспроможних 

малих підприємств, які здатні швидко 
адаптовуватися до нових економічних 
умовах. 

6. Бюджетна підтримка територіальної 
громади, в тому числі через проекти і 
програми (з обласного та державного 
бюджетів) 

7. Високий потенціал та сформовані 
традиції для розвитку деревообробної 
та меблевої промисловості. 7. Транскордонне та міжмуніципальне 

співробітництво та залучення 
міжнародної технічної допомоги. 

8. Сприятливе середовище для 
розвитку малого та середнього бізнесу. 8. Технічний прогрес в галузях 

енергетики та енергоефективності 
(розвиток альтернативної енергетики, 
реалізація інноваційних проектів 
енергоефективності) 

9. Значний потенціал для розвитку 
відновлювальної енергетики. 

10. Наявність культурної та історичної 
спадщини, талановитих творчих 
колективів та перспектив розвитку 
історико-культурного і подієвого 
туризму 

9. Членство громади в асоціаціях та 
об’єднаннях, приєднання до 
міжнародних угод 

10. Доступність кредитів для бізнесу, 
покращення інвестиційного та бізнес-
клімату в державі 11. Розвинена мережа закладів 

шкільної та позашкільної освіти. 

Рис.2. Порівняльні переваги 
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Виклики (динамічна, конкурентна стратегія) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зменшують 

1.Залучення іноземних та внутрішніх 
інвестицій у екологічно-чисте 
промислове виробництво та сільське 
господарство, розробка родовищ 
корисних копалин. 

1.Незадовільний стан автомобільних 
доріг. 

2. Низький рівень залучених іноземних 
та внутрішніх інвестицій. 

2. Розвиток транспортної та інженерної 
інфраструктури 3. Відсутність великих  підприємств у 

структурі економіки громади. 

3. Зростання попиту на  екологічно 
чисту продукцію сільського 
господарства 

4. Недостатня кількість суб’єктів 
малого і середнього підприємництва. 

4. Перспектива будівництва 
вузькоколійки через населені пункти 
громади 

5. Відсутність туристичної 
інфраструктури та відомих 
туристичних атракцій. 

5. Впровадження стратегії поводження 
з ТПВ 6. Низький рівень розвитку сільського 

господарства. 
6. Бюджетна підтримка територіальної 
громади, в тому числі через проекти і 
програми (з обласного та державного 
бюджетів) 

7. Значна частка населення старшого за 
працездатний вік, природне скорочення 
населення. 

7. Транскордонне та міжмуніципальне 
співробітництво та залучення 
міжнародної технічної допомоги. 

8. Низький рівень громадської 
активності. 

8. Технічний прогрес в галузях 
енергетики та енергоефективності 
(розвиток альтернативної енергетики, 
реалізація інноваційних проектів 
енергоефективності) 

9. Відсутність належної системи 
поводження з ТПВ, низька культура 
мешканців щодо поводження з ТПВ. 

10. Відсутність очищення стічних вод в 
селах громади. 

9. Членство громади в асоціаціях та 
об’єднаннях, приєднання до 
міжнародних угод 

Рис.3. Виклики 
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Ризики (оборонна стратегія) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посилюють 

1. Політична нестабільність, 
продовження або замороження 
військового конфлікту на Сході 
України. 

1. Незадовільний стан автомобільних 
доріг. 

2. Низький рівень залучених іноземних 
та внутрішніх інвестицій. 

2. Зростання соціальної напруги в 
суспільстві. 3. Відсутність великих  підприємств у 

структурі економіки громади. 
3. Відтік за межі громади молодих 
людей та кваліфікованих кадрів. 4. Недостатня кількість суб’єктів 

малого і середнього підприємництва. 
4. Відсутність зацікавлення внутрішніх 
і зовнішніх інвесторів, відтік інвестицій 

5. Відсутність туристичної 
інфраструктури та відомих 
туристичних атракцій. 5. Виникнення надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характеру, 
нестабільна ситуація через пандемію 

6. Низький рівень розвитку сільського 
господарства. 6. Закриття кордонів з ЄС 

7. Зростання вартості енергоносіїв 7. Значна частка населення старшого за 
працездатний вік, природне скорочення 
населення. 8.Нестабільність норм чинного 

законодавства, відсутність норм 
законодавства щодо розчищення русел 
річок. 

8. Низький рівень громадської 
активності. 

9. Перекладання на місцеве 
самоврядування державних фінансових 
зобов‘язань щодо забезпечення 
соціальних стандартів 

9. Відсутність належної системи 
поводження з ТПВ, низька культура 
мешканців щодо поводження з ТПВ. 

10. Конкуренція сусідніх громад 10. Відсутність очищення стічних вод в 
селах громади. 

11. Повільні зміни ментальності. 

Рис.3. Ризики 
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VII. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 
 

Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT-
аналізу та SWOT-матриці, члени робочої групи обрали, як базову, динамічну 
(конкурентну стратегію), яка передбачає формування конкурентних переваг 
громади шляхом мінімізації впливу на розвиток слабких сторін за допомогою 
можливостей, які зараз виникають в нашій країні та у світі. При цьому 
громада повинна максимально використати свої сильні сторони. 

 
Таким чином обрані чотири головні сфери фокусування зусиль з 

розвитку Рожнятівської громади: 
1. Розвиток економіки громади Основним завданням, що стоїть перед 

громадою, є покращення рівня життя людей, яке можливе за умови 
стабільного зростання місцевої економіки, що вимагає активізації 
економічної діяльності суб’єктів господарювання . Економічне зростання 
призведе до зростання доходів місцевого населення і бюджету громади. 
Інвестиційна активність у населених пунктах громади характеризується 
невисоким рівнем залучення інвестицій. Селищна рада повинна стати 
інституційно-спроможним органом місцевого самоврядування з питань 
інвестиційного супроводу, органом, який взаємодіє та комунікує з 
потенційними як місцевими, так і зовнішніми інвесторами. 

2. Підвищення якості життя в громаді. Стратегічна діяльність має 
стати основою для створення комфортного і безпечного середовища 
життєдіяльності для людей усіх категорій на території громади. Важливим є 
наблизити до людини освітні, медичні та адміністративні послуги. 

3. Розвиток інфраструктури. Інфраструктура громади не завжди 
забезпечує належний рівень надання різного роду послуг в громаді. 
Найперше, це стосується дорожньо-транспортної інфраструктури. 

4. Розвиток громадської активності та молодіжного простору. 
Розвиток громади неможливий без використання механізмів широкого 
залучення членів територіальної громади до управління громадою, розбудови 
громадянського суспільства та створення громадського та молодіжного 
простору в громаді. 
 Для досягнення стратегічного бачення, за кожною стратегічного ціллю 
були визначені операційні цілі. Розроблення і досягнення цілей формує 
основу для управління громадою. Стратегічні цілі повинні давати відповідь 
на запитання, що необхідно зробити, щоб досягти бачення розвитку громади. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
Операційні цілі деталізовані в завданнях. Завдання дають відповіді на 
питання, яким шляхом, яким чином громада намагатиметься досягнути цілей 
свого розвитку. 
 

Таблиця 4. Стратегічні, операційні цілі та завдання

Стратегічні 
цілі 

Операційні цілі

1. Розвиток 
економіки 
громади 

1.1. Покращення 
можливостей для 
розвитку 
підприємництва

1.2. 
Стимулювання 
залучення 
інвестицій

Рожнятівська громада 
інвестиційно 

приваблива, екологічно 
чиста та безпечна 

громада, розташована 
на шляху до Карпат

Стратегічна ціль 1.
Розвиток економіки 

громади

• 1.1.Покращення 
можливостей для 
розвитку 
підприємництва

•1.2.Стимулювання 
залучення інвестицій

•1.3.Розвиток туризму
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Рис. 4 Стратегічне бачення, стратегічні цілі

Операційні цілі деталізовані в завданнях. Завдання дають відповіді на 
яхом, яким чином громада намагатиметься досягнути цілей 

Стратегічні, операційні цілі та завдання 

Операційні цілі Завдання

1.1. Покращення 
можливостей для 
розвитку 
підприємництва 

1.1.1. Стимулювання підприємництва молоді, людей з 
інвалідністю та жіночого підприємництва
1.1.2. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу
1.1.3. Розвиток фермерства створення коопераційних 
та інших об’єднань  

Стимулювання 
залучення 
інвестицій 

1.2.1. Популяризація інвестиційних можливостей 
громади  
1.2.2. Підготовка інвестиційних пропозицій, супровід 
інвестиційних проектів 
1.2.3. Розвиток альтернативної енергетики

Рожнятівська громада -

приваблива, екологічно 

громада, розташована 

Громада економічно 
активних людей, 
підприємництва і 

підприємців, де зручно 
вести свій бізнес, з 

традиціями виробництва 
та сільського 
господарства.

Стратегічна ціль 2.
Підвищення якості 

життя в громаді

•2.1. Якісні освітні, 
медичні та 
адміністративні 
послуги

•2.2. Розвиток 
культури та спорту в 
гроимаді

• 2.3.Підвищення 
рівня безпеки в 
громаді,  запобігання 
засмічення територій, 
стимулювання 
енергоефективності

Стратегічна ціль 3.
Розвиток 

інфраструктури

• 3.1. Сучасна і 
функціональна 
дорожньо-
транспортна 
інфраструктура

• 3.2.Розвиток 
інфраструктури 
населених пунктів 
громади, комунально 
інфраструктури

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РОЖНЯТІВСЬКОЇ 
ЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022-2027 РОКИ 

 

 

Стратегічне бачення, стратегічні цілі 

Операційні цілі деталізовані в завданнях. Завдання дають відповіді на 
яхом, яким чином громада намагатиметься досягнути цілей 

Завдання 

ювання підприємництва молоді, людей з 
інвалідністю та жіночого підприємництва 
1.1.2. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу 
1.1.3. Розвиток фермерства створення коопераційних 

пуляризація інвестиційних можливостей 

1.2.2. Підготовка інвестиційних пропозицій, супровід 

1.2.3. Розвиток альтернативної енергетики 

Громада щирих, 
привітних та 

висококультурних 
людей, затишна й 

комфортна для 
проживання, навчання, 

бізнесу і відпочинку.

Стратегічна ціль 3.

інфраструктури

населених пунктів 
громади, комунально 

Стратегічна ціль 4.
Розвиток громадської 

активності та 
молодіжного простору
•4.1. Розбудова 

ефективної системи 
управління громадою 
та налагодження 
діалогу з 
громадськістю

•4.2. Розвиток 
молодіжного 
простору в громаді
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1.3 Розвиток 
туризму 

1.3.1. Створення туристичних продуктів та атракцій, 
рекреаційних зон 
1.3.2 Створення умов для розвитку подієвого туризму 
та широкого залучення підприємців 

2. Підвищення 
якості життя в 

громаді 

2.1. Якісні освітні 
медичні та 
адміністративні 
послуги 

2.1.1. Підвищення якості послуг мережі освітніх 
закладів, будівництво, капремонт та покращення 
матеріально-технічної бази освітніх закладів, 
створення нового освітнього простору 
2.1.2. Підтримка міжнародних та міжрегіональних 
молодіжних та учнівських обмінів 
2.1.3. Покращення якості медичного обслуговування, 
капремонт, реконструкція та покращення 
матеріально-технічної бази медичних закладів 
2.1.4. Забезпечення якісними адміністративними 
послугами жителів громади 

2.2. Розвиток 
культури та 
спорту в громаді 

2.2.1. Формування та впровадження ідеології 
культури для дітей та молоді 
2.2.2. Модернізація та капремонт закладів культури 
громади, пристосування до нових суспільних потреб 

2.2.3  Розширення можливостей для забезпекчення 
здорового способу життя та розвитку спортивної 
інфраструктури 

2.3. Підвищення 
рівня безпеки в 
громаді, 
запобігання 
засмічення 
територій, 
стимулювання 
енергоефективнос
ті  

2.3.1 Запобігання шкідливій дії вод, підтоплення 
населених пунктів  у громаді 
2.3.2 Підвищення заходів громадської безпеки, у 
тому числі на підставі партнерства органів влади, 
громадськості, поліції. Органів ДСНС 
2.3.3 Створення ефективної комплексної системи 
поводження з твердими побутовими відходами 

3. Розвиток 
інфраструктури

3.1. Сучасна і 
функціональна 
дорожньо-
транспортна та 
технічна 
інфраструктура  

3.1.1. Реконструкція і капітальний ремонт мостів та 
автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення на території громад 
3.1.2.Розвиток мережі комунальних доріг 
3.1.3. Розвиток придорожньої інфраструктури 
3.1.4. Покращення інженерної інфраструктури та 
комфортного простору в населених пунктах громади 
з урахуванням вимог інклюзії 

3.2. Розвиток 
інфраструктури 
населених пунктів 
громади, 
комунальної 
інфраструктури 

3.2.1. Покращення інфраструктури водопостачання, 
водовідведення та очисних споруд 
3.2.2. Модернізація та розширення мереж 
зовнішнього освітлення населених пунктів 
3.2.3. Покращення житлово-комунальної 
інфраструктури, управління багатоквартирними 
будинками 
3.2.4. Стимулювання енергоефективності та 
енергозаощадження, запровадження 
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енергоменеджменту 
4. Розвиток 
громадської 

активності та 
молодіжного 

простору 

4.1. Розбудова 
ефективної 
системи 
управління 
громадою та 
налагодження 
діалогу з 
громадськістю 

4.1.1. Формування ефективного врядування з 
використанням прозорих інструментів в системі 
управління громадою  
4.1.2.Підтримка самоорганізації і громадської 
активності мешканців громади та соціальної 
згуртованості, в тому числі через партнерство та 
залучення міжнародної технічної допомоги 

4.2. Розвиток 
молодіжного 
простору в 
громаді 

4.2.1. Стимулювання активізації молоді до участі в 
громадському житті, реалізації актуальних проектів 
4.2.3. Забезпечення надання послуг та механізмів для 
молоді, включно зі створенням необхідної 
інфраструктури 
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7.1. Стратегічна ціль 1. Розвиток економіки громади 
 

Стратегічна ціль 1. Розвиток економіки громади 

Операційна ціль 1.1. Операційна ціль 1.2. Операційна ціль 1.3. 

Покращення можливостей 
для розвитку 

підприємництва 

Стимулювання 
залучення інвестицій 

 Розвиток туризму 

 
 

Відсутність роботи в сільських територіях та низькі доходи мешканців 
– це найважливіші проблемні питання Рожнятівської громади. Тому одним із 
пріоритетів в діяльності органу місцевого самоврядування повинно бути 
стимулювання та підтримка розвитку економічної діяльності, як дуже 
важливого елементу, що нівелює безробіття і є найважливішою суспільним 
викликом не тільки  Рожнятівської  громади. Цей факт впливає не тільки на 
загальний рівень доходів мешканців, але є потенційним джерелом багатьох 
соціальних проблем, причому як для мешканців, так і органу місцевого 
самоврядування. Економічний розвиток громади – це джерело підвищення 
заможності та зростання рівня умов життя мешканців. В той самий час тут 
існує значний підприємницький потенціал та наявні природні ресурси. Ціль 
скерована на визначення та підготовку вільних від забудов земельних 
ділянок (інвестиційних площадок) та приміщень, які можуть бути 
запропоновані інвестору. Громада має в наявності  природні  ресурси ( торф, 
соляні родовища), що може посприяти розвитку підприємництва. Завдяки 
податковим надходженням зростуть доходи місцевого бюджету і зменшаться 
видатки, призначені на соціальну допомогу. 

Досягнення стратегічної цілі пропонується через наступну структуру 
операційних цілей та завдань. 
 
 

Операційна ціль 1.1. Покращення можливостей для розвитку 
підприємництва 
 

На виконання операційної цілі 1.1. планується визначення 
пріоритетних для громади видів економічної діяльності та правового режиму 
землі як основи економічного розвитку,  розробка і затвердження правил 
регулювання земельних відносин та забудови;  визначення переліку владних 
послуг та заохочень для інвесторів.  

З метою покращення економічного становища жителів громади та 
наповнюваності бюджету  необхідно здійснювати  підтримку ініціатив 
 виробників сільськогосподарської  та іншої продукції, членів  особистих 
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селянських господарств,  підприємців з метою покращення ефективності їх 
роботи і збуту продукції (тваринництво, фермерські господарства, тощо). 
 
Завдання 1.1.1. Стимулювання підприємництва молоді, людей з 
інвалідністю та жіночого підприємництва 

Підтримка та розвиток молодіжного підприємництва, як з боку 
державних органів управління, так і міжнародних та громадських 
організацій, є запорукою підвищення рівня зайнятості серед молоді та 
створення нових малих підприємств і додаткових робочих місць. Тим більше, 
що в Україні 42,5 % молодих людей вважають, що «Бізнесмени» та 
«Підприємці» належать до ТОП-5 професій, що дають можливість досягнути 
успіху в житті. 

Для залучення безробітних, молоді, жінок та внутрішньо переміщених 
осіб до підприємницької діяльності надаватимуться інформаційні послуги. 

 Планується проведення різних заходів для забезпечення оперативної 
взаємодії підприємницьких структур з органами влади, сприяння в 
організації громадських об'єднань малого та середнього бізнесу, сприяння 
розвитку молодіжного та жіночого підприємництва: залучення суб’єктів 
підприємництва до участі у бізнес форумах, круглих столах; залучення 
суб’єктів підприємництва до участі в ярмаркових та виставкових заходах; 
оперативна інформація в ЗМІ про діяльність органів з підтримки 
підприємництва, про досвід розвитку малих та середніх підприємств, про 
благодійні акції підприємців, проведення різних конкурсів серед 
підприємців, а також організація заходів щодо обміну досвідом, розширенню 
ділових зв’язків і можливостей малого підприємництва в інноваційній сфері. 
 
Завдання 1.1.2. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу 
 

Інфраструктура підтримки бізнесу – це сукупність державних, 
приватних та громадських інститутів (організацій, установ і об'єднань), які 
обслуговують інтереси суб'єктів підприємницької діяльності й забезпечують 
їх господарську діяльність та сприяють підвищенню її ефективності. 
Складність інфраструктури як системи зумовлена різноманітністю функцій, 
які виконують її складові елементи. Виходячи з потреб Рожнятівської 
громади, головними інструментами для досягнення цього завдання у 
найближчій перспективі будуть:  

 завершення капітального ремонту  Центру надання адміністративних 
послуг та облаштування центру Дія-бізнес 

 розроблення схеми планування території громади,  
 розробка ІТ-механізмів комунікації влади та громади.   
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На цей час в громаді працюють 539 фізичних осіб-підприємців,  283 
юридичних осіб, з яких 145 малі підприємства; 10 сільськогосподарських 
підприємств, з них 3 активні.  
  Перспективним напрямком підтримки підприємництва є створення 
дорадчої служби з питань розвитку бізнесу. Для підвищення рівня знань та 
зацікавленості підприємців дорадча служба надає інформаційні, 
консультаційні та інші послуги.  

Для надання якісної інформації підприємцям необхідно постійно 
оновлювати базу даних про вільні виробничі потужності, об'єкти торгівлі, 
побутового обслуговування, водні ресурси та земельні ділянки, які можуть 
бути продані або передані в оренду суб'єктам господарювання для здійснення 
підприємницької діяльності. 
 
Завдання 1.1.3. Розвиток фермерства, створення об’єднань 
сільськогосподарських виробників 
 

Досягнення завдання передбачається шляхом проведення таких заходів 
та проектів, як:  

 навчально-інформаційна кампанія, спрямована на формування у селах 
ініціативних груп та підвищення їх компетенції щодо організаційно-
правових питань створення сільськогосподарських суб’єктів 
господарювання; 

 підготовка бізнес-моделей щодо створення сільськогосподарських 
підприємств та пошук фінансування (ДФРР, інвестори, проекти МТД) 
на закупівлю основних засобів; 

 відбір ініціативних представників сіл, які мають потенційну 
зацікавленість у створенні кооперативу; 

 вивчення досвіду успішно діючих кооперативів. 
 
 

Операційна ціль 1.2. Стимулювання залучення інвестицій  
 

Інвестиційне забезпечення економіки - ключовий фактор успішного 
соціально-економічного розвитку громади. Зовнішні інвестиції, які сприяють 
доступу до нових ринків, запровадженню високоефективних методів 
управління, є основним інструментом для інтенсивного технічного та 
технологічного оновлення виробництва, що забезпечує підвищення рівня 
рентабельності та посилення конкурентоспроможності економіки. 

 Досягнення цілі передбачається шляхом: 
 визначення пріоритетних для громади видів економічної діяльності; 
 залучення інвестицій у пріоритетні для громади види економічної 

діяльності; 
 розробки типових зразків регуляторних актів та правовстановлюючих 

документів. 
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Пріоритетні проекти громади також повинні бути спрямовані на 
покращення соціальної сфери. Прямим наслідком підвищення інвестиційної 
активності громади повинно стати залучення значного обсягу інвестицій та 
створення робочих місць. З потенційних проектів, які можуть суттєво 
підвищити інвестиційну привабливість громади: 

- капітальний ремонт автомобільних доріг; 
- будівництво каналізаційних мереж; 
- будівництво водопровідних мереж; 
- облаштування зон відпочинку (паркових зон); 
- встановлення вуличного освітлення; 
- встановлення відео нагляду по всій території ТГ; 
- будівництво комунальних доріг з твердим покриттям; 
- вивезення та сортування твердих побутових відходів. 

 Очікувані результати: поліпшення інвестиційного іміджу і 
привабливості громади; створення сприятливих умов для діяльності 
інвесторів; покращення інвестиційної інфраструктури у громаді. 
 
Завдання 1.2.1. Популяризація інвестиційних можливостей громади 
 

Маркетинг і промоція інвестиційних можливостей та продуктів 
громади передбачає: 

 підготовку принаймні двомовних (українська та англійська) 
маркетингових матеріалів для інвесторів: папка, маркетингова брошура 
з загальним описом громади та детальні інформаційні листки з описом 
інвестиційних ділянок; 

 розробку презентацій інвестиційних можливостей громади, 
підготовлених в програмі MS PowerPoint; 

 включення в загальнодержавні бази даних інвестиційних об’єктів; 
 розробку веб-сторінки (веб-сайту) англійською (при можливості також 

іншими іноземними) та українською мовами для промоції громади як 
вигідного місця «для ведення бізнесу» та інвестування. 
На першій стадії процесу прийняття рішення про інвестування 

потенційні інвестори шукають попередню інформацію і переглядають 
різноманітні веб-сайти. Веб-сайт для сприяння залученню інвестицій 
повинен надавати підготовлену інформацію про громаду, а також посилання 
на інші джерела. На цьому сайті інвестори повинні отримати всю 
інформацію, яка їм потрібна, у т.ч. стосовно економічного клімату громади, 
планів економічного розвитку, контактну інформацію працівників, які 
відповідають за залучення інвестицій. Веб-сайт має бути динамічним, 
багатомовним та зручним для користувача. Без такого інструменту громада 
навіть може не з’явитися в довгому списку міст, які будуть розглядатися, як 
можливе місце вкладення інвестицій. 
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Завдання 1.2.2. Підготовка інвестиційних пропозицій, супровід 
інвестиційних проектів 
 

Рожнятівська  громада має ряд об’єктів, які можуть бути запропоновані 
інвесторам – вільні від забудови земельні ділянки, а також приміщення 
різного цільового призначення.  

З метою здійснення систематизованої роботи щодо нерухомого майна 
громади та оптимізації ухвалення рішень щодо його використання з 
урахуванням інтересів всього населення можливе створення і ведення 
єдиного реєстру об'єктів нерухомого майна комунальної власності з 
систематизованими даними про всі земельні ділянки, будівлі, споруди і 
приміщення, що знаходяться в комунальній власності. Наступний крок після 
створення реєстру – оцінити доцільність спрощення правових питань для 
майбутнього інвестора, а також проведення інженерної інфраструктури до 
окремих земельних ділянок, які (за результатами оцінки) можуть становити 
значний інтерес серед інвесторів.   

Кожен інвестиційний проект є індивідуальним, а його реалізація 
залежить від багатьох факторів. У зв’язку із цим, важливе місце має 
грамотний консультаційний супровід потенційного інвестора. Така робота 
дозволяє інвесторам побудувати довіру та прийняти рішення про 
інвестування, максимально забезпечити реалізацію проекту та бути 
впевненим, що  кошти підуть в законному напрямку. Серед основних завдань 
інвестиційного супроводу - комплексний аналіз законодавства, яке регулює 
відносини в галузі майбутнього інвестиційного проекту; консультації з 
питань інвестиційних об’єктів та наявної інфраструктури, з питань діючого 
оподаткування майбутньої інвестиційної діяльності. 
 
Завдання 1.2.3. Розвиток альтернативної енергетики 
 

На території громади функціонують об’єкти відновлювальної 
енергетики, щороку їх сумарна потужність збільшується, в тому числі за 
рахунок приватних домогосподарств, на цей час об’єктами альтернативної 
енергетики виробляється майже 2,0 % сумарного обсягу електроенергії 
області. Пріоритетним вважається розвиток об’єктів вітрової та сонячної 
енергетики. Можливими напрямками діяльності є: 

- розбудова енергетичної інфраструктури, зокрема, будівництво, 
модернізація та реконструкція ліній електропередач;  

- налагодження механізмів використання місцевих видів палива;  
- підтримка розвитку відновлюваної та альтернативної енергетики на 

місцевій сировинній основі; 
- створення енергетичних кооперативів. 
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Операційна ціль 1.3. Розвиток туризму 
 
Аналіз виявив потенційну економічну нішу у сфері туризму: його 

базою є ландшафти та характер місцевості, наявність тихих екологічно-
чистих місцевостей, пам’яток історії на території громади, що створює умови 
для розвитку пізнавального, подієвого, зеленого та інших видів туризму. 

Досягнення стратегічної цілі пропонується через наступну структуру 
операційних цілей та завдань. 
 
Завдання 1.3.1. Створення туристичних продуктів та атракцій,  
рекреаційних зон 

 
       Завданням передбачається координація зусиль громади щодо створення 
туристичних продуктів, а саме: 

- створення туристичних маршрутів та музейної мережі, розвиток 
фестивального, етнографічного та релігійного туризму, в т.ч. 
вихідного дня, екстремальних видів туризму (вело- та інший 
спортивний туризм), гастрономічного туризму, будівництво місць 
прийому туристів – баз відпочинку, хостелів (в т.ч. комунальної 
власності – за рахунок нерухомого майна); 

-  визначення територій громади екологічного та рекреаційного 
призначення; 

- створення локацій для проведення фестивалів;  
- створення парку, спортивно-розважальних, майданчиків для 

відпочинку дітей та людей похилого віку; 
- виготовлення та встановлення вказівників, інформаційних щитів та 

знаків до основних туристично-екскурсійних об’єктів, туристичних 
атракцій, санітарних місць, закладів розміщення і харчування, 
транспортних вузлів. 
 

Завдання буде реалізовуватися низкою проектів, які частково 
передбачають значні капіталовкладення. Головними фінансовими джерелами 
у проектах передбачено інвестиційній кошти, кошти міжнародної технічної 
допомоги та бюджетів всіх рівнів. Також передбачається активне 
використання традиційних ремесел для виробництва сувенірної продукції для 
задоволення попиту туристів та, водночас, реалізація завдання сприятиме 
відкриттю нових бізнесів та створенню нових робочих місць. 

 
Завдання 1.3.2. Створення умов для розвитку подієвого туризму та 
широкого залучення підприємців  

 

Туризм має дуже тісні зв’язки з багатьма супутніми галузями, від 
розвитку яких залежить його стан і темпи зростання, а також туризм вплине 
на розвиток супутніх підприємницьких галузей громади. 
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Створення унікальної пропозиції нових туристичних продуктів (у тому 
числі тих, що мають історичну складову), об'єктів, які задовольняють 
потреби туристів, та якісної інфраструктури, яка забезпечує максимальне 
використання цільових туристичних продуктів (прогулянки по ТГ, 
туристичні маршрути, вело маршрути, еко-туризм, екстремальний туризм), 
тощо.  

Фестивальний туризм охоплює все більшу частку туристичного руху. В 
цілому це відображає нову тенденцію у туризмі, де культурно-пізнавальні та 
розважальні форми стають основою росту туристичних потоків у громадах. 

Однією з важливих і актуальних завдань розвитку фестивального 
туризму є необхідність формування власного іміджу кожної громади і 
посилення її впізнаваності. Це сприяє залученню додаткової уваги туристів 
до регіону, дає можливість ефективніше лобіювати свої інтереси, 
покращувати інвестиційний клімат. 

 
7.2. Стратегічна ціль 2. Підвищення якості життя в громаді 

 

Стратегічна ціль 2. Підвищення якості життя в громаді 

Операційна ціль 2.1. Операційна ціль 2.2. Операційна ціль 2.3. 

Якісні освітні, медичні та 
адміністративні послуг 

 

Розвиток культури та 
спорту в громаді 

Підвищення рівня 
безпеки в громаді, 

запобігання засмічення 
територій, стимулювання 

енергоефективності 
 

Розвиток громади відповідно до стратегічного бачення неможливий без 
створення сприятливого середовища життя людей. Для забезпечення 
добробуту населення, його всебічного розвитку необхідно створити належні 
умови життя. Жителі громади і її гості потребують надання якісних і в 
повному обсязі житлово-комунальних послуг.  

Якість освіти - це сукупність показників, що розкривають різноманітні 
аспекти діяльності навчальних закладів: зміст освіти, форми і методи 
навчання, матеріально-технічну базу, кадровий склад. Адже якість освіти 
впливає на подальший розвиток життя дитини та людини, можливість 
отримати та вміти застосовувати необхідні знання та навики. 

Сучасний підхід до поліпшення якості медичної допомоги спрямований 
на покращення доступності медичної допомоги до пацієнта, підвищення 
ефективності закладів охорони здоров’я ОТГ, застосування нових, 
прогресивних медичних технологій обстеження та лікування пацієнтів.  

Культурне середовище  характеризуються бурхливим сплеском. 
З’явилися нові творчі тенденцій в духовній культурі. Відроджується інтерес 
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до народної творчості. Відкриваються забуті, заборонені імена, численні 
культурні акції фінансуються різними спонсорами. 

 
Операційна ціль 2.1. Якісні освітні, медичні та адміністративні 

послуги. 
 
У сільській місцевості рівень надання освітніх послуг вважається 

нижчим ніж в інших населених пунктах. Насамперед це пов’язано з 
недостатньо розвиненою інфраструктурою сіл. Більшість приміщень у яких 
здійснюється навчання та виховання дітей потребують покращення 
матеріально-технічних умов.  

Капітальні роботи в багатьох закладах освіти, медицини, культури та 
спорту громади не проводилися з часу введення приміщень в експлуатацію. 
За кошти  бюджету здійснювалися переважно поточні ремонти. Частка робіт 
з капітальних ремонтів закладів освіти, медицини, культури та спорту не 
значна. Тому необхідно забезпечити комплекс капітальних робіт, що 
сприятиме економії бюджетних коштів та поліпшенню умов перебування та 
відповідно – стану здоров'я дітей, умов праці вчителів, вихователів, медиків 
та пацієнтів, а також всіх мешканців громади. 

Одним з ключових питань, яке пов’язане зі створенням сприятливих 
умов для підвищення якості життя в громаді, реалізації фізичними та 
юридичними особами їх конституційних прав, свобод та законних інтересів, є 
ефективна робота Центру надання адміністративних послуг.  

В Рожнятівському ЦНАПі за принципом «єдиного вікна» надається 150 
видів адміністративних послуг. Робота з підвищення якості обслуговування 
відвідувачів ЦНАП передбачається шляхом проведення таких заходів, як 
придбання обладнання для надання послуг сервісного центру МВС 
(Державна реєстрація (перереєстрація, зняття з обліку) транспортних засобів, 
видача (обмін) посвідчень водія, запровадження «коду зворотнього зв’язку» 
та «sms інформування» відвідувачів ЦНАПу, облаштування та пристосування 
приміщень та прилеглої території до ЦНАП для людей з інвалідністю 
(вхідних дверних блоків розрахованих на проїзд інвалідного візка, 
облаштування санітарної кімнати, облаштування входу тактильною плиткою 
тощо), створення Чат-боту ЦНАП (он-лайн консультування, відстеження 
стану готовності послуги, оцінка роботи ЦНАП, ознайомлення з інформацією 
про ЦНАП). 

 
Завдання 2.1.1 Підвищення якості послуг мережі освітніх закладів, 
будівництво, капремонт та покращення матеріально-технічної бази 
освітніх закладів, створення нового освітнього простору 
 

Освітні заклади є важливими для розвитку громади, адже якість 
людського капіталу громади сильно залежить від сталої та якісної роботи цих 
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установ. В системі освіти Рожнятівської територіальної громади працює 5 
закладів дошкільної освіти, 6 ліцеїв та 4 гімназії. Створити спроможну 
мережу закладів освіти та повноцінний комфортний і доступний освітній 
простір – головне завдання громади.  

Комфортний освітній простір передбачає облаштування та технічне 
забезпечення шкіл та наповнення навчального процесу через проведення 
будівельних робіт (реконструкція, капітальний ремонт із запровадженням 
енергоефективних заходів), встановлення обладнання та програмного 
забезпечення, проведення швидкісного інтернету, Wi-Fi, ремонт під’їзних 
доріг до навчальних закладів. Нова українська школа буде співпрацювати з 
позашкільними закладами освіти, враховувати індивідуальні здібності 
дитини, уникатиме гендерних стереотипів. Необхідно перейти до школи 
компетентностей (поінформованість, обізнаність).  

Досягнення завдання передбачається шляхом проведення реконструкціі 
та капітального ремонту закладів освіти з облаштуванням нового освітнього 
простору та капітального ремонту дитячих садочків з урахуванням концепції 
Спроможної української школи, а також на умовах паритетності і 
недискримінації. 

 
Завдання 2.1.2 Підтримка міжнародних та міжрегіональних молодіжних 
та учнівських обмінів 

  
Метою  є створення системи всебічної підтримки талановитих учнів та 

молоді, сприяння формуванню та розвитку громадської активності молоді 
для її самовизначення та самореалізації, підвищення її самостійності, 
конкурентоспроможності, забезпечення національно-патріотичного 
виховання, організації інформаційного простору для забезпечення розвитку 
молоді, реалізацію можливостей підприємницької діяльності, написання 
бізнес-планів, залучення молоді до активної участі в соціально-політичному 
житті, формуванню та пропаганді здорового способу життя, сприяння 
створенню молодіжної інфраструктури, налагодження комунікації між 
органами державної влади та молоддю громади. 

Завданням передбачається виконання таких актуальних завдань: 
- забезпечити виховання здобувачів освіти на засадах патріотизму, 

духовності та загальнолюдських моральних цінностей;  
- створити умови для культурного розвитку молодих людей, організації 

її змістовного дозвілля; 
 - сприяти фізичному розвитку молоді, охороні її здоров'я, формуванню 

цінностей і навичок здорового способу життя;  
- посилення роботи з розвитку міжнародного молодіжного 

співробітництва, міжнародних проєктів. 
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Завдання 2.1.3 Покращення якості медичного обслуговування, 
капремонт, реконструкція та покращення матеріально-технічної бази 
медичних закладів  
 

Основні сучасні потреби системи охорони здоров’я – слабка матеріально-
технічна база, які не дозволяють ефективно здійснювати діагностування 
хвороб на ранніх стадіях, а також проводити профілактику для недопущення 
захворювань. Основний акцент – розвиток первинної медико-санітарної 
ланки та акцентування на профілактичній роботі фельдшерсько-акушерських 
пунктів та амбулаторій загальної практики сімейної медицини – для 
наближення якісної кваліфікованої медичної допомоги до кожної людини за 
місцем її проживання. 

Доцільним є поліпшення оснащення медичним обладнанням закладів 
охорони здоров'я  та забезпечення пільгової категорії лікарськими засобами, 
у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та категорій 
захворювань, забезпечення спеціальним лікувальним харчуванням осіб, що 
мають на це право відповідно до законодавства з метою підтримки зазначеної 
категорії населення. 

 
Завдання 2.1.4 Забезпечення якісними адміністративними послугами 
жителів громади 
 

У селах, що увійшли до складу  громади, місцеву владу представлють 
старости. Одна з основних їхніх функцій – збір і первинна обробка запитів 
мешканців, а також допомога у оформлення необхідних документів у 
відповідних інстанціях. Відповідно, дане завдання в першу чергу направлене 
на покращення якості саме цих видів послуг. Також в рамках цього завдання 
передбачається проводити заходи з інформатизації процесів. 

Основною метою є розширення спектру надання адміністративних 
послуг через центр надання адміністративних послуг, в т.ч. електронних; 

 - підготовка та проведення навчання адміністраторів ЦНАП для більш 
якісного надання адміністративних послуг 

- облаштування приміщення та забезпечення центру надання 
адміністративних послуг Рожнятівської селищної ради обладнанням для 
видачі паспортних документів, посвідчення водія та реєстрації транспортних 
засобів, технічними та програмними засобами, електронними системами 
документообігу та інформаційної взаємодії. Передбачено облаштування зони 
для підприємців «Дія Бізнес», яке включає зал для зустрічей і 
самообслуговування та місце для консультацій підприємців, а також  
розміщення ня робочих місць та сховища для видачі паспортних документів, 
посвідчень водія та реєстрації транспортних засобів. 
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Операційна ціль 2.2 Розвиток мережі культури та спорту в громаді 
 
Сфера забезпечення культурних потреб громади потребує більш 

активного регулювання. Покращення матеріально-технічної бази закладів 
культури повинно бути спрямоване на досягнення запланованих результатів. 
Одним з можливих нових напрямків діяльності закладів культури може бути 
відкриття громадських центрів доступу до Інтернет, а також громадських 
просторів. 
 Для розширення можливостей щодо забезпечення здорового способу життя 
необхідно покращувати спортивну базу усіх навчальних закладів громади, 
сприяти розвитку масового спорту серед  населення, започаткувати та 
проводити спортивні змагання серед різних груп мешканців. 

.  
Завдання 2.2.1 Формування та впровадження ідеології дозвілля 

культури для дітей та молоді  
 

Дозвілля є важливою складовою життя людини і певною формою 
самовираження. Якість і різноманітність дозвілля може впливати на здоров’я 
та відчуття добробуту людей.  

 
          Тому основними заходами є: 

- розробка та поширення соціальної реклами для підвищення мотивації 
молоді до збереження традицій регіону; 

 - проведення інвентаризації об’єктів традиційної культурної спадщини 
регіону;  

- промоція нематеріальної культурної спадщини (популяризація 
народних традицій, ремесел, фольклору, художніх промислів шляхом 
проведення фестивалів, ярмарок, майстер класів, фольклорноетнографічних 
експедицій;  

- діджиталізація елементів нематеріальної культурної спадщини 
регіону;  

- створення нових туристичних маршрутів; залучення майстрів 
декоративно-прикладного мистецтва та національно-культурних товариств 
до популяризації. 

Важливою тенденцією є те, що молоді люди мають запит 
на трансформацію, доповнення класичних функцій закладів культури. 
Найкращим прикладом цього є бібліотеки. Більшість молодих людей не 
користуються бібліотеками для того, щоб взяти книги. Молодь говорить про 
те, що вони відвідують бібліотеки заради тематичних подій, дискусій, 
фестивалів, обговорень. Існує запит на перетворення бібліотек на центри 
спільнот, у яких можна не лише вчитися, отримувати книги, а й проводити 
дозвілля, спілкуватися. Варто зазначити, що кінотеатри є закладами 
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культури, які найчастіше відвідують молоді люди. Тому є це пріоритетом для 
громади. 

 
Завдання 2.2.2 Модернізація та капремонт закладів культури 

громади, пристосування до нових суспільних потреб 
 
Одним із важливих завдань розвитку Рожнятівської громади є 

зміцнення української свідомості та виховання патріотизму, а також 
створення умов для задоволення культурних потреб і розкриття творчого 
потенціалу мешканців громади, що буде відбуватися через підтримку 
закладів культури. Сфера забезпечення культурних потреб громади потребує 
більш активного регулювання.  

Досягнення завдання передбачається шляхом проведення ремонту та 
реконструкції сільських закладів культури, парку ім.І.Франка, народного 
дому в смт.Рожнятів, а також завдяки підвищенню рівня організації і 
проведення культурно-масових заходів в громаді, створення в закладах 
культури центрів громадської активності, місць для зустрічі та проведення 
дозвілля різновікових груп. 
 

Завдання 2.2.4 Розширення можливостей для забезпечення 
здорового способу життя та розвитку інфраструктури 

 
           Створення сприятливих умов для занять різноманітними формами 
оздоровлення, фізичною культурою і видами спорту – це, передусім, здоров’я 
мешканців громади. Для цього необхідно створити умови для залучення 
мешканців громади до регулярних занять фізичної культурою, спортом, 
організації і проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних 
заходів, змагань. При цьому особливої уваги потребують діти, учнівська 
молодь, жінки, люди похилого віку, люди з інвалідністю. 

 Для розширення можливостей щодо забезпечення здорового способу 
життя варто застосувати реальний потенціал існуючої спортивної 
інфраструктури та створювати нові спортивних міні-комплексів, спортивних 
майданчиків тощо.  

Досягнення завдання передбачається шляхом реконструкції та 
будівництва спортивних майданчиків для розвитку різноманітних 
спортивних дисциплін та занять з фізичної культури, футбольних полів зі 
штучним покриттям, капітального ремонту спортивної інфраструктури, 
облаштування вуличних спортивних тренажерів.  

Буде проводитись просвітницька кампанія серед населення щодо 
здорового способу життя, реалізація молодіжних ініціатив щодо здорового 
способу життя, молодіжних акцій, нових видів спорту тощо. 
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Операційна ціль 2.3 Підвищення рівня безпеки в громаді, 
запобігання засмічення територій, стимулювання енергоефективності. 
 

Одним з головних показників якості життя є відчуття безпеки людини. 
Серед можливих загроз, які може відчувати людина: кримінальні, 
транспортні (ті, що стосуються дорожнього руху), інформаційні, техногенні, 
екологічні. 

Розумне планування безпечного середовища – це зосередження уваги 
не на проблемі, а на тому, що стало умовою та які фактори влинули на 
виникнення тих чи інших загроз. 

Отже, «безпека людини» означає «відсутність для неї загрози». 
Досягнути цього можливо, якщо створити систему організаційних підходів 
щодо моніторингу, попередження та реагування у разі виникнення загроз на 
місцевому рівні. 

Місцева влада не має прямого впливу на приватний сектор, але вона 
може здійснювати заходи з енергозбереження в комунальній сфері. Успішна 
їхня реалізація сприятиме зменшенню навантаження на бюджет громади, 
слугуватиме позитивним прикладом для бізнесу і позитивно 
відображуватиметься на економічній спроможності ТГ.  
 
 
Завдання 2.3.1 Запобігання шкідливої дії вод, підтоплення населених 
пунктів у громаді 
 

Рожнятівська територіальна громада розташована в зоні розвитку 
інтенсивної зливової діяльності. На території громади протікають річки Дуба, 
Лімниця, Чечва, а також р. Бережниця. Характерною особливістю 
гідрологічного режиму всіх річок є утворення паводків протягом всього року. 
Крім того, в Рожнятівській громаді розташоване одне з найбільших 
водосховищ області.  

Внаслідок паводку 2020 року мешканці всіх населених пунктів 
Рожнятівської територіальної громади піддалися значному руйнуванню 
житлового та земельного фондів, а також сільськогосподарських угідь.  
Виникла реальна загроза катастрофічних наслідків при наступних паводках. 

В 2021 році внаслідок опадів в червні-липні відбувся значний підйом 
рівня води в річках, піддалися небезпеці жителі с. Петранка (р. Бережниця), 
с. Нижній Струтинь (р. Чечва), Лімниця (с. Рівня). Виникла загроза втрати 
сполучення до частини домогосподарств цих населених пунктів, руйнування 
мостів. Загалом, на річках, які розташовані на території громади, є близько 20 
потенційно небезпечних ділянок.  

Тому необхідно в громаді проведення заходів з ліквідації наслідків та 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із шкідливою 
дією вод, проведення та відновлення берегоукріплень на потенційно 
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небезпечних ділянках річок, які протікають на території Рожнятівської 
громади. 
 
Завдання 2.3.2 Підвищення рівня громадської безпеки, у тому числі на 
підставі партнерства органів влади, громадськості, поліції, органів 
ДСНС 
 

У сучасному суспільстві безпека людини вважається першочерговим 
завданням.  Активний діалог в громаді започаткований на базі робочої групи 
з безпеки як дорадчо-консультативного органу та впровадження заходів із 
взаємодії поліції, ДСНС, з громадою на партнерських засадах надає змогу не 
тільки підвищити рівень охорони громадського правопорядку в громаді, але 
й проводити профілактичну роботу запобіганню правопорушень, боротьби із 
соціальними захворюваннями, підтримувати молодіжний рух.  

Застосування додаткових технічних засобів та встановлення, 
наприклад, лежачих поліцейських покращить безпеку дорожнього руху. А 
встановлення системи відеоспостереження на вулицях громади позитивно 
впливатиме на запобігання правопорушенням громадського правопорядку. 

 Досягнення завдання передбачається шляхом проведення таких 
заходів як: 

 • Створення системи оповіщення населення про можливість 
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в 
Рожнятівській ТГ; 

• Сприяння оновленню спеціалізованої техніки і обладнання для 
проведення аварійно-рятувальних й інших невідкладних робіт 
спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту на території ТГ;  

• Провадження комплексу програмно-апаратних та організаційних 
заходів для посилення безпеки мешканців громади, захисту об’єктів 
забезпечення життєдіяльності громади, безпеки дорожнього руху і  
облаштування засобами відеоспостереження найбільш відвідуваних місць у 
старостинських округах ТГ;  

• Сприяння просвіти дітей правилам дорожнього руху та безпеки, 
попередження бездоглядності і правопорушень серед підлітків і молоді. 

 
Завдання 2.3.3. Створення ефективної комплексної системи поводження 
з  твердими побутовими відходами. 
 

Рожнятівська територіальна громада у сучасних умовах зіткнулася із 
труднощами, які стосуються поводження з ТПВ, основними з яких є:  

 зміна морфології ТПВ зі збільшенням частки компонентів, які не 
піддаються процесам біологічного розкладу; 

 низька інноваційно-інвестиційна активність суб’єктів господарської 
діяльності у сфері поводження з ТПВ; 
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 низький рівень участі мешканців у сфері поводження з ТПВ; 
 відмова власників житлових будинків приватної забудови укладати 

договори. 
Відсутність комплексного підходу в галузі поводження та видалення 

побутових відходів у населених пунктах громади, призводить до виникнення 
стихійних сміттєзвалищ. Створення громади відкрило нові можливості для 
більш ефективного управління твердими побутовими відходами.  

 
Для досягнення завдання, передусім, доцільним є:  
 розроблення схеми санітарної очистки населених пунктів ТГ; 
 повне охоплення території громади послугами зі збору та вивезення 

ТПВ; 
 оновлення контейнерного господарства та парку сміттєвозів, 

облаштування контейнерних майданчиків; 
 впровадження системи роздільного збирання ТПВ; 
 удосконалення нормативно-методичного, організаційного, 

інформаційного забезпечення сфери поводження з ТПВ; 
 підвищення рівня відповідальності та екологічної культури населення. 

Згідно з баченням, громада має поступово перейти від складування 
ТПВ, як основного способу поводження з відходами, до сортування і 
розділення їх на потоки для повторного використання, перероблення або 
утилізації з захороненням залишків відходів на "регіональних" полігонах, що 
відповідають вимогам ЄС. Перспективою є  створення системи комплексного 
поводження з твердими побутовими відходами, в рамках якої планується 
залучити приватний сектор.  

 
 

7.3. Стратегічна ціль 3. Розвиток інфраструктури 
 

  
Стан розвитку інфраструктури громади не в повному обсязі відповідає 

сучасним викликам і потребує реформування. Інфраструктура громади  
включає в себе дорожню інфраструктуру, системи теплозабезпечення, 
водопостачання та водовідведення, електропостачання та освітлення. 
Комунальні послуги надаються спеціалізованими підприємствами –                     

Стратегічна ціль 3. Розвиток інфраструктури 

Операційна ціль 3.1. Операційна ціль 3.2. 

Сучасна і функціональна дорожньо-
транспортна та технічна 

інфраструктура 

Розвиток інфраструктури населених 
пунктів громади, комунальної 

інфраструктури 
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КП «Рожнятівводгосп,», КП «Рожнятівтеплокомуненерго», КП Рожнятівської 
селищної ради.  

Важливо, щоб заходи з будівництва або відновлення об’єктів 
інфраструктури передбачали і ряд заходів з впровадження енергоефективних 
технологій, що забезпечуватиме, у свою чергу, значне скорочення витрат 
селищного бюджету на оплату енергоносіїв, а також сприятиме охороні 
довкілля. 

Незадовільний стан дорожньо-транспортної мережі впливає в цілому на 
розвиток громад, зростання соціальної напруги, низький рівень залучення 
інвестицій. 
Пріоритетні напрямки розвитку: 
- забезпечення належної якості доріг та супутньої інфраструктури; 
- проведення робіт з ремонту та реконструкції об’єктів дорожньо-

транспортної інфраструктури; 
- розбудова сучасних зручних зупинок, орієнтованих на потреби мешканців 
- підтримка в належному стані встановлення вуличного освітлення у 

 населених пунктах громади; 
- проведення енергоаудиту об’єктів соціальної інфраструктури в громаді 
- проведення робіт по енергосанації будівель закладів комунальної форми 

власності. 
 

Операційна ціль 3.1 Сучасна і функціональна дорожньо-
транспортна та технічна інфраструктура 
 
  Мережа автомобільних доріг є невід'ємною частиною єдиної 
транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і 
сільського господарства, соціальний розвиток суспільства. Окрім того, з їх 
експлуатацією, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця 
громади, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування 
товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з 
підсистем економічної системи, вони є суспільним продуктом та мають 
надзвичайно важливе значення. 

Без надійно працюючої, розвинутої, орієнтованої на потреби економіки 
та громадян, мережі автомобільних доріг, неможливий успішний розвиток 
бізнесу, розвиток туристичної галузі та соціальної сфери.. За майже незмінної 
мережі автомобільних доріг, кількість приватних легкових автомобілів із 
кожним роком збільшується. Дороги втрачають свої властивості. Ці 
властивості забезпечуються шляхом підтримки поточного стану доріг у 
відповідності до нормативних вимог.  Своєчасне і якісне виконання робіт з 
утримання доріг забезпечує нормальні умови руху автотранспорту, знижує 
собівартість перевезень вантажів і пасажирів. Виходячи з викладеного, 
проблеми утримання, ремонту та збереження доріг залишаються одними з 
найактуальніших для Рожнятівської територіальної громади.  
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Завдання 3.1.1 Реконструкція і капітальний ремонт мостів та 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 
території громади 
 

Переважна більшість доріг має незадовільний стан, численні 
пошкодження та руйнування і не відповідає технічним вимогам і безпеці 
дорожнього руху, становить загрозу життю та здоров’ю мешканців. Крім 
того, порушуються вимоги до доступності медицини і пересування 
автомобілів швидкої допомоги, а також вчасного прибуття пожежних 
автомобілів та поліції. Першочергово потребують ремонту ділянки доріг, які 
пов’язані з функціонуванням ключових соціально-економічних об’єктів 
громади: таких як навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, соціального 
захисту. Суттєва частина об’єктів придорожньої інфраструктури (дорожні 
знаки, зупинки, освітлення, сміттєзбірники, тощо) не відповідають вимогам 
міжнародних норм та стандартів.  

Досягнення завдання передбачається шляхом визначення 
пріоритетності: 
- проведення капітальних ремонтних робіт доріг та тротуарів, проведення 
заходів з капітального ремонту автомобільних доріг і тротуарів у населених 
пунктах громади, створення простору, доступного, зокрема, для людей з 
маломобільних груп (низькі спуски, відсутність бордюрів у визначених 
місцях тощо); 
- капітальний ремонт мостів і автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення, що перебувають в аварійному стані, а 
також покращення їх експлуатаційних показників. 
 
Завдання 3.1.2 Розвиток мережі комунальних доріг 
 

Від стану комунальних доріг залежать якість життя громади, а також 
витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою 
зайнятість населення та темпи розвитку економіки. У свою чергу стан 
комунальних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються 
економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього 
господарства. 
Основними завданнями є: 
  - покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності, 
що позитивно вплине на соціально-економічний розвиток населених пунктів 
територіальної громади; 
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській 
місцевості. 

За рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і 
доріг комунальної власності територіальної громади відбудеться покращення 
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соціально-економічного розвитку населених пунктів, збільшення 
інвестиційної привабливості та розвитку сільського господарства. 
  
Завдання 3.1.3 Розвиток придорожньої інфраструктури  
 

Для сприятливого інвестиційного клімату, ефективної економічної 
діяльності на території громади, налагодження належного рівня комунікації 
між населеними пунктами громади, своєчасного надання послуг населенню, 
безпеки під час пересування напрямом планується проведення ремонту та 
упорядкування придорожньої інфраструктури. Потребують вдосконалення 
дорожня інфраструктура, яка пов’язана з функціонуванням ключових 
соціально-економічних об’єктів громади на дорогах, які забезпечують 
сполучення з адміністративним центром громади, дорожня інфраструктура 
на території сіл громади. 

Завданням передбачається: 
- удосконалення транспортної інфраструктури та системи організації руху 
транспорту, у першу чергу, автодорожньої;  
- створення та облаштування об’єктів придорожньої інфраструктури 
(зупинок громадського транспорту, дорожніх знаків, станцій 
техобслуговування, санітарних зон, тощо). 
 
 
Завдання 3.1.4 Покращення інженерної інфраструктури та комфортного 
простору з населених пунктах громади з урахуванням вимог інклюзії 
 

Інфраструктура громади потребує врахування потреб різних категорій 
людей - людей з інвалідністю, людей похилого віку, тощо. 

 Залучення вразливих груп населення до активного суспільного життя 
через доступність інфраструктури та послуг і розширення можливостей до 
самореалізації та зайнятості – основне завдання  громади на довгострокову 
перспективу. 

При цьому одне з головних напрямків роботи – створення умов для 
фізичного доступу людей з інвалідністю до важливих соціальних об’єктів 

Враховується також можливість запровадження соціальних 
транспортних маршрутів /місць для забезпечення доступу вразливих груп 
населення, зокрема людей похилого віку, людей з інвалідністю, жінок до 
соціально важливих об’єктів. 
 

Операційна ціль 3.2 Розвиток інфраструктури населених пунктів 
громади, комунальної інфраструктури 
 

Для сіл громади характерний суттєво нижчий, ніж у селищі Рожнятів, 
рівень розвитку житлово-комунальної інфраструктури. Тут відсутнє 
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обладнання житлового фонду водопроводом, каналізацією. Це обумовлює 
суттєву диференціацію у рівнях добробуту сільських мешканців та стає 
причиною міграції сільських мешканців (зокрема молоді) до великих міст. 
Централізоване водопостачання проведене тільки в смт. Рожнятів та частині 
с. Камінь. Враховуючи потреби мешканців та екологічну складову, необхідне 
будівництво централізованого каналізування населених пунктів, яке 
забезпечить очищення стоків та дасть можливість уникнути забруднення 
поверхневих вод. 

Важливим аспектом у покращенні якості життя громади є освітлення 
населених пунктів громади та його переоснащення з врахуванням 
енергоощадних технологій.  
 
Завдання 3.2.1. Покращення інфраструктури водопостачання, 
водовідведення та очисних споруд 
 

Проблема забезпечення питною водою належної якості гостро постала 
для мешканців багатьох населених пунктів громади кілька років тому. У 
криницях і водоймах катастрофічно зменшується рівень води. Виходом із 
ситуації є буріння свердловин та побудова у селах водогонів. Першочергової 
допомоги у вирішенні проблеми водопостачання та каналізаційної мережі 
потребують всі населені пункти громади. 
 
Завдання 3.2.2. Модернізація та розширення мереж зовнішнього 
освітлення населених пунктів 
 

Зовнішнє освітлення у більшості населених пунктів не відповідає 
вимогам сучасності, а подекуди вуличне освітлення відсутнє. Існуюче 
обладнання споживає значно більше електроенергії у порівнянні з сучасними 
технологіями. Це спричиняє до нещасних випадків на дорогах, перевищенню 
витрат енергоресурсів. 

Основними завданнями є перехід на новий рівень раціонального 
використання електроенергії за допомогою інноваційних LED технологій, 
який передбачає: 
- впровадження освітлення на альтернативних видах енергії. 
- впровадження енергоощадних джерел світла; 
- зведення до мінімуму встановленої потужності освітлювальних установок; 
- забезпечення на дорогах, провулках, проїздах  освітлювальних параметрів, 
які відповідають вимогам Правил, за рахунок забезпечення горіння 99% 
світлоточок з відповідними світлотехнічними характеристиками; 
- освітлення вулиць сприятиме попередженню різних нещасних випадків, а 
також створюватиме комфортніші умови пересування для пішоходів; 
- покращення екологічного стану у громаді (відпаде потреба утилізації 
ртутних ламп); 
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- досягнення економічного ефекту з метою енергозбереження. 
 
Завдання 3.2.3. Покращення житлово-комунальної інфраструктури, 
управління багатоквартирними будинками 
 

До проблемних питань ЖКГ громади слід віднести наступні: 
протікання покрівель житлових багатоквартирних будинків, низький рівень 
матеріально-технічного забезпечення, водопостачання та водовідведення 
багатоквартирних будинків, відсутність ОСББ.  

Вирішенням проблеми з покращення надання житлово-комунальних 
послуг в багатоквартирних будинках є створення ОСББ.  

Обслуговуванням багатоквартирних будинків в смт. Рожнятів 
займається КП «Рожнятівської селищної ради». На даний час підприємство 
неспроможне у повному обсязі обслуговувати територію громади через 
нестачу та відсутність необхідних позицій техніки. Тому в громаді існує 
необхідність у зміни форм управління багатоквартирними будинками, задля 
своєчасного та якісного надання житлово-комунальних послуг. 

 Для забезпечення виконання даного завдання планується реалізувати 
наступні заходи:  

- вдосконалити систему водопостачання та водовідведення; 
- провести капітальні ремонти покрівель та фасадів багатоквартирних 

житлових будинків;  
- провести роз’яснювальну роботу серед населення щодо сприяння 

створення  ОСББ; 
- надавати послуги з вивезення сміття у всіх населених пунктах громади 

з охопленням всіх мешканців;  
- встановити тарифи на житлово-комунальні послуги до економічно 

обґрунтованого рівня;  
- придбати сучасну спеціалізовану техніку для житлово-комунального 

господарства.  
 
Завдання 3.2.4 Розвиток альтернативної енергетики, стимулювання 
енергоефективності та енергозаощадження, запровадження 
енергоменджементу 
 

Один з головних напрямків роботи – впровадження енергоефективних 
заходів. Активно впроваджуються енергоефективні заходи в будівлях 
соціальної інфраструктури за бюджетні кошти. Подальше впровадження 
заходів з енергозбереження та енергоефективності сприятиме зменшенню 
споживання паливноенергетичних ресурсів, звільненню частини коштів з 
бюджету громади завдяки економії та спрямування їх на інші напрямки 
соціально-економічного розвитку. Необхідно побудувати ефективну систему 
муніципального енергоменеджменту та енергомоніторингу. Наступний крок - 
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проведення енергоаудитів та створення енергоефективних паспортів будівель 
комунальної власності. Буде продовжена робота з термомодернізації будівель 
комунальної власності, реконструкції котельних із використанням 
енергозберігаючих технологій. 

 
 

7.4. Стратегічна ціль 4. Розвиток громадської активності та 
молодіжного простору 

 

 
 
Операційна ціль 4.1 Розбудова ефективної системи управління 

громадою та налагодження діалогу з громадськістю  
 
Підвищення інституційної спроможності організацій громадянського 

суспільства через посилення їхньої спроможності, координацію дій з 
селищною радою в громаді дає можливість створити інклюзивне, 
демократичне врядування на основі прав людини на місцевому рівні. 

Громадськість відіграє дуже важливу роль у виконанні управлінських 
рішень та контролю за ними. Тому розбудова ефективної системи управління 
громадою та налагодження діалогу з громадськістю: значно пожвавлює 
громадське життя, збільшує кредит довіри до влади, зменшує соціальну 
напругу, зміцнює авторитет влади, підвищує громадську активність, посилює 
аргументацію та мотивацію виконання рішення. 
 
Завдання 4.1.1 Формування ефективного врядування з використанням 
прозорих інструментів в системі управління громадою 
 

Ефективна структура виконавчих комітету селищної ради та 
побудована система комунікації із громадою – основне завдання, яке 
вимагають процеси децентралізації влади та демократизації суспільства. 
Управління громадою це, в першу чергу, прийняття рішень та процес 
імплементації таких рішень селищною радою. Неформальним суб’єктом 
врядування є громадськість. Належне врядування має будуватись на участі, 
орієнтації на консенсус, відповідальності, підзвітності, прозорості, 

Стратегічна ціль 4. Розвиток громадської активності та молодіжного 
простору 

Операційна ціль 4.1. Операційна ціль 4.2. 

Розбудова ефективної системи управління 
громадою та налагодження діалогу з 

громадськістю 

Розвиток молодіжного простору в 
громаді 
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належного реагування, ефективності та результативності, рівності та 
врахування інтересів, відповідності принципу верховенства права. 
Організація управління в органі місцевого самоврядування має бути 
спрямованою на формування нового типу громади, орієнтованої на 
задоволення потреб мешканців громади.  

Передбачається залучення громадськості до участі в управлінні 
громадою, надання можливості для вільного доступу до інформації про 
діяльність органу місцевого самоврядування, а також забезпечення гласності, 
відкритості та прозорості в діяльності селищної ради через запровадження 
демократичних та антикорупційних інструментів.  

Впровадження бюджету участі дозволяє мешканцям громади брати 
участь в тому, як і де бюджетні кошти можуть використовуватися для 
поліпшення життя громади.  
 
Завдання 4.1.2 Підтримка самоорганізації і громадської активності 
мешканців громади та соціальної згуртованості 
 

Рожнятівська громада стикається із новими викликами щодо власної 
соціальної згуртованості. Негативна динаміка міграційних процесів також 
спричинена загальним скороченням реальних доходів населення та 
постійним зростанням обсягів навантаження негативною інформацією, 
поширюваною ЗМІ, що в окремих випадках призводить до проявів апатії, 
зневіри або навпаки: нетерпимості, дискримінації та навіть насильства.  

Передбачається розширення каналів інформування громадськості, 
проведення консультацій із громадськістю щодо вирішення проблемних 
питань. Підвищення відкритості влади передбачає проведення публічних 
громадських обговорень у різних формах: конференцій, семінарів, форумів, 
громадських слухань, «круглих столів», громадських приймалень, зборів, 
зустрічей з громадськістю, під час яких громадяни можуть заслуховувати 
посадових осіб органу місцевого самоврядування, порушувати питання та 
вносити пропозиції.  

Важливого значення набуває проведення консультацій з громадськістю 
з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку громади та 
життєвих інтересів широких верств населення, формування і реалізації 
міської політики, підготовки і прийняття проектів нормативно-правових 
актів, оцінки діяльності цих органів.  

Передбачається посилення інституційної спроможності організацій, 
представників громадянського суспільства, консультаційно-дорадчих 
органів, що працюють при селищній раді, створення активної діалогової 
платформи влади та громадськості, підтримка ініціатив громадськості, 
розширення та підвищення ефективності роботи каналів комунікації з 
громадськості. 
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Операційна ціль 4.2 Розвиток молодіжного простору в громаді 
 

Створення територіальних громад є безповоротним та ефективним 
інструментом розвитку громад та людського капіталу. Проте крім фінансових 
інструментів бюджетування та розвитку інфраструктурних об’єктів (доріг, 
зупинок тощо) для сталого розвитку громад та місцевого людського капіталу 
надважливим є врахування молодіжної політики як одного з основних 
елементів для подальшого стратегічного планування та довготривалого 
розвитку. 

Молодіжна політика в умовах по своїй суті є формуванням 
комфортного середовища для життя, розвитку, зайнятості молоді в громадах, 
такого середовища, яке дозволить молоді розвивати себе в громадах, де вони 
народились, проживають та планують залишатись. Якісна молодіжна 
політика має такі основні складові: фінансове забезпечення та забезпечення 
якісними кадрами, розвиток відповідної інфраструктури для молоді та 
механізми залучення молоді до процесу ухвалення рішень. 

Молодь – це та категорія населення, від якої безпосередньо залежить 
розвиток нашої країни. Молоді люди володіють необхідним потенціалом, 
реалізація якого найближчим часом може істотно поліпшити соціально-
економічне становище суспільства і відродити національні та духовні 
надбання українського народу.  
 
 
4.2.1 Стимулювання активізації молоді до участі в громадському житті, 
реалізація актуальних проектів. 

Формування ефективної молодіжної політики є важливим етапом на 
поточному етапі розвитку ТГ. Концепція молодіжної роботи в громаді як 
певна система положень щодо стану, проблем та перспектив молоді 
ґрунтується на попередньому аналізі молодіжної роботи та потреб і запитів 
молоді в громаді. Робота з молоддю передбачає наступні кроки: 

- сприяти ініціативі й активності учнів та молоді в усіх сферах 
життєдіяльності суспільства, розширити можливості безпосередньої участі 
молодих людей у формуванні й реалізації державної політики щодо 
вирішення соціально значимих проблем як суспільства взагалі, так і молоді 
зокрема;  

- сформувати інформаційний простір для забезпечення розвитку 
молоді;  

- забезпечити задоволення різноманітних індивідуальних освітніх 
потреб молоді, отримання психологічних, культурологічних та інших знань, 
комунікативних навичок, спеціальних умінь тощо (розвиток неформальної 
освіти);  

- проведення спільних заходів з молодіжними громадськими 
організаціями, які здійснюють міжнародний молодіжний обмін; 
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 - забезпечити проведення заходів, спрямованих на забезпечення 
національно-патріотичного виховання молоді, протидії поширення інфекції 
ВІЛ-СНІДу, пропагування здорового способу життя;  

- забезпечити проведення конференцій, засідань за круглим столом, 
навчальних семінарів, інших масових заходів; 

 - забезпечити розвиток лідерства та лідерських навичок та 
підприємливості як складових освітніх заходів та програм формальної і 
неформальної освіти, формування здатності швидко адаптуватись до нових 
умов; 

 - забезпечити сприятливі умов для здійснення волонтерської 
діяльності як засобу вторинної зайнятості молоді; 

- забезпечувати умови для рівної участі всіх груп молоді у суспільному 
житті; 

 - сприяти створенню молодіжних консультативно-дорадчих органів в 
об’єднаних територіальних громад;  
 

Проблеми у сфері розвитку молоді, які потребують розв’язання:  
- недостатній розвиток використання інструментів неформальної 

освіти;  
- недостатній рівень розвитку молодіжних організацій;  
- низький рівень та неврахування інтересів молоді щодо організації 

заходів дозвілля для молоді; 
- низький рівень знань серед молоді у галузі безпеки життєдіяльності та 

слабка мотивація щодо здорового і безпечного способу життя; - 
- недостатній рівень уваги до питання молодіжної зайнятості та 

розвитку молодіжного підприємництва;  
- неефективне використання інноваційних можливостей молоді;  
- недостатній рівень формування серед молоді громадянської позиції та 

почуття патріотизму;  
- низький рівень залучення молоді до світового, зокрема, європейського 

молодіжного простору.  
Отже, існує необхідність створення та імплементації такої молодіжної 

політики, яка б стимулювала молодих людей до участі в житті громади та 
суспільства в цілому, а також створювала умови для молоді як визначальної 
цінності та головного ресурсу розвитку Рожнятівської громади. 
 
4.2.2 Забезпечення надання послуг та механізмів для молоді, включно зі 
створенням необхідної інфраструктури. 
 

Забезпечення ефективної молодіжної політики в умовах має базуватися на 
нових можливостях для молодих людей, належному кадровому, фінансовому 
забезпеченню, розвитку молодіжної інфраструктури та залученню молоді до 
процесу розроблення й ухвалення рішень і контролю за їх виконанням. 
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Виходячи з того, що одним з основних завдань є формування комфортного 
середовища для молодих людей громади. Основні напрями забезпечення цілі 
на рівні громади є:  

- створення молодіжного простору в громаді, з врахуванням потреб 
мешканців усіх населених пунктів; 

- створення умов для безпечного та корисного дозвілля молоді, 
задоволення потреб та організація заходів різного характеру; 

- кадрове забезпечення та профорієнтація (навчання фахівців і 
молодіжних працівників); 

- сприяння розвитку бізнес-освіти серед молоді; 
- належне фінансування молодіжної роботи; 
- розвиток молодіжної інфраструктури. 
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VIII. УЗГОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ СТРАТЕГІЇ З 
ІНШИМИ СТРАТЕГІЧНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРИТОРІЇ 

Стратегія розвитку Рожнятівської територіальної громади на період до 
2027 року повністю відповідає стратегічним документам, що регламентують   
просторовий та регіональний розвиток Івано-Франківської області. Зокрема, 
Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року,  також  
програмі соціально-економічного та культурного розвитку області на 2027 
рік. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Стратегія розвитку                                                Стратегія розвитку 
   Івано-Франківської обл.                                         Рожнятівської  ТГ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Стратегічні цілі Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2027 року 

Конкурентноспроможна 
економіка на засадах 

смарт-реалізації 

Розвиток інфраструктури 
області 

Створення комфортних та 
безпечних умов проживання 

та території Івано-
Франківської області 

Стратегічні цілі Стратегії розвитку Рожнятівської територіально громади на 2022-2027 роки 

Розвиток економіки Підвищення якості 
життя в громад 

Розвиток 
інфраструктури 

Розвиток громадської 
активності та 

молодіжного простору 

1.1.Стимулювання розвитку 
інноваційних видів економічної 
діяльності, залучення інвестицій   
 1.2. Енергетична самодостатність 
1.3. Розвиток туристично-
рекреаційної сфери  
1.4. Стимулювання економічного 
розвитку громад, сільських та 
гірських територій 
 

1.1. Покращення можливостей для 
розвитку підприємництва  
1.2.Стимулювання залучення 
інвестицій 
1.3.Розвиток туризму 

2.1.Розвиток дорожньо-
транспортної інфраструктури  
2.2. Розвиток інфраструктури 
територіальних громад 

3.1. Забезпечення рівного 
доступу, підвищення якості 
медичних, освітніх послуг та 
розвиток спорту в громадах  
3.2. Розвиток соціальної 
інфраструктури та інклюзії 
3.3 Розвиток мережі закладів 
культури 
3.4 Підвищення рівня 
екологічної безпеки 

2.1. Якісні освітні, медичні та 
адміністративні послуги 
2.2. Розвиток мережі закладів 
культури та спорту в громаді 
2.3. Підвищення рівня безпеки в 
громаді, запобігання засмічення 
територій, стимулювання 
енергоефективності 

3.1. Сучасна і функціональна 
дорожньо-транспортна та технічна 
інфраструктура 
3.2. Розвиток інфраструктури 
населених пунктів громади 

4.1. Розбудова системи управління 
громадою та налагодження діалогу 
з громадськістю 
4.2. Розвиток молодіжного 
простору пунктів громади 
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ХІ. УПРАВЛІННЯ  ВПРОВАДЖЕННЯМ СТРАТЕГІЇ 
 

Стратегія впроваджується через реалізацію комплексу організаційних, 
фінансових та інформаційних заходів, які будуть здійснюватися суб‘єктами 
місцевого розвитку відповідно до прийнятих органом місцевого 
самоврядування рішень, проектів, цільових та інших програм соціально-
економічного розвитку громади, які спрямовані на досягнення однієї чи 
декількох стратегічних цілей, визначених у Стратегії. 

З метою визначення пріоритетності впровадження проектів, цільових 
та інших програм соціально-економічного розвитку, реалізація Стратегії 
буде здійснюватись в рамках трьох послідовних та взаємопов’язаних етапів:  

 перший – 2022–2024 роки; 
 другий – 2025–2027 роки; 

Етапи реалізації Стратегії слугують основою для визначення 
періодичності: 

 середньострокового бюджетного планування; 
 для розробки середньострокових інвестиційних програм 

(проектів), спрямованих на розвиток об’єднаної територіальної громади; 
 звітності та моніторингу виконання Стратегії за прийнятими 

індикаторами результативності стратегічних цілей.  
Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для 

уточнення завдань певних проектів, цільових та інших програм соціально-
економічного розвитку громади на наступний за звітним програмний період. 

Індикатори досягнення результатів реалізації Стратегії: 

1. Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на одного мешканця  
2. Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на одного мешканця  
3. Обсяг інвестицій в основний капітал  
4. Обсяг експорту  
 Обсяг імпорту 

5. Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки  
6. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу  
7. Обсяг фінансування впровадження енергоефективних заходів  
8. Обсяг фінансування заходів з охорони довкілля  
9. Кількість подій (фестивалів, конференцій, святкувань і т.п.) на рік  
10. Динаміка чисельності населення громади  за рік  
11. Природний приріст/скорочення населення  
12. Кількість змагань усіх рівнів, в яких прийняли участь вихованці спортивних 

секцій  громади 
13. Кількість конкурсів та фестивалів усіх рівнів, в яких прийняли участь вихованці 

творчих колективів громади 
14. Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді до 
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загального переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП 
15. Кількість успішних проектів, реалізованих у громаді за ініціативи громадських 

організацій та мешканців 
16. Обсяг залучених коштів у реалізацію проектів розвитку за участю громади 
 

Очікувані результати реалізації Стратегії: 

 продовження формування інвестиційного потенціалу та збільшення 
обсягу інвестицій в основний капітал; 

 зміцнення промислового потенціалу,  нарощування обсягів 
промислового виробництва, створення нових робочих місць та 
збільшення надходжень до бюджету; 

 підвищення рівня життя населення, подолання бідності та зменшення 
безробіття; 

 своєчасне і комплексне розв’язання проблем охорони довкілля; 
 поліпшення демографічної ситуації в громаді. 

 
Критеріями успішності реалізації стратегії розвитку Рожнятівської 

територіальної громади є дві групи показників, які умовно можна поділити 
на кількісні та якісні. 

До кількісних показників слід віднести: 
- залучення в економіку громади додаткових інвестиційних ресурсів, 

включаючи іноземні інвестиції; 
- досягнення збалансованості між наданими субвенціями та видатками 

на утримання установ освіти та охорони здоров’я; 
 

Якісними показниками успішної реалізації стратегії є: 
- покращення якості доріг комунального значення; 
- покращення якості надання навчально-освітніх послуг; 
- покращення якості надання медичних послуг на території громади; 
- розвиток рівня культурного забезпечення та дозвілля мешканців 

громади; 
- покращення якості надання адміністративних послуг на території. 
 
Моніторинг і оцінка реалізації Стратегії 

 
Результати реалізації Стратегії визначаються шляхом проведення 

моніторингу виконання показників соціально-економічного розвитку. 
Основними завданнями моніторингу реалізації Стратегії є збір, узагальнення, 
періодичний аналіз показників соціально-економічного розвитку громади та 
визначення ефективності реалізації Стратегії.  
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Відповідальність за моніторинг упровадження буде покладена на 
Комітет з управління впровадженням, який складатиметься із найбільш 
активних членів робочої групи. Комітет  здійснюватиме моніторинг якості 
виконання завдань, дотримання графіку, періодично зустрічаючись для 
оцінки виконання завдань кожної з вказаних оперативних цілей, 
передбачених стратегічним планом. 

Стратегія розвитку є динамічним документом, який може коригуватися 
у міру зміни обставин. Однак, коригуванню не підлягають стратегічне 
бачення та стратегічні цілі, які служитимуть дороговказом для громади до 
2027 року. 
 

Основними принципами реалізації стратегії є: 
 

1. Програмування. Реалізація Стратегії здійснюватиметься на основі  
взаємопов’язаних середньо та короткострокових програм розвитку громади. 
Цей принцип  передбачає щорічне планування та реалізацію відповідних 
заходів. 
2. Концентрація.  Під час виконання завдань, визначених цією Стратегією, 

фінансові ресурси будуть концентруватися на вирішенні стратегічних 
завдань, що відповідають пріоритетним напрямкам розвитку громади. 
3. Партнерство. Необхідною умовою стає тісна співпрацям між  селищною 

радою, об’єднаннями громадян, суб’єктами малого та середнього 
підприємництва, мешканцями громади в процесі реалізації Стратегії, 
проведення моніторингу та оцінки виконання визначених завдань. 
 

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії 
 

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься за 
принципом диверсифікації джерел фінансування. Конкретні джерела 
фінансування визначаються за кожним проектом та/або програмою.  

 Потенційними джерелами фінансування можуть виступати: 
 кошти Державного фонду регіонального розвитку; 
 субвенції та інші трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам; 
 кошти місцевого бюджету, у тому числі бюджету розвитку; 
 кошти міжнародної технічної допомоги; 
 кошти інвесторів та власні кошти ініціаторів проектів. 

Розроблені та затверджені місцеві проекти подаватимуться на 
конкурсний відбір до Державного фонду регіонального розвитку, проектів 
міжнародної технічної допомоги, інших донорських організацій з метою 
залучення додаткових фінансових ресурсів. 
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Інформаційні джерела моніторингу результативності Стратегії 
 

Основними джерелами інформації для здійснення моніторингу 
реалізації Стратегії є: 
 звіти про роботу структурних підрозділів виконавчих органів селищної 

ради і комунальних підприємств, доповідні записки тощо; 
 статистична інформація (результати загальних державних статистичних 

спостережень і надані за окремими запитами); 
 соціологічні та експертні дослідження (у т.ч. опитування, анкетування, 

дослідження проведені у фокус-групах тощо); 
 публікації з питань реалізації Стратегії територіальної громади у ЗМІ та на 

сайтах; 
 дані моніторингу відкритих джерел інформації та інтернет-публікацій; 
 інші інформаційні джерела, не заборонені законом. 
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Х. ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
РОЖНЯТІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022-2024 РОКИ 

 
Вступ 

 
Стратегія розвитку Рожнятівської територіальної громади на 2021-2027 

роки (далі – Стратегія) є основним документом на довгострокову 
перспективу, який визначає напрями подальших дій у сфері реформування 
економіки, розробки і фінансування місцевих програм та планів соціально-
економічного розвитку.  

 
У Стратегії визначено 4 стратегічні цілі: 
1.Розвиток економіки громади; 
2. Підвищення якості життя в громаді; 
3. Розвиток інфраструктури; 
4. Розвиток громадської активності та молодіжного простору. 
Стратегія буде реалізовуватися у два етапи: перший – 2022-2024 роки, 

другий – 2025-2027 роки. В основі досягнення цілей Стратегії є виконання 
Плану її реалізації, як взаємоузгодженого у просторі та часі набору 
конкретних проєктів і заходів місцевого розвитку. Перший етап – виконання 
Плану заходів на 2022-2024 роки з реалізації Стратегії Рожнятівської 
територіальної громади на 2021-2027 роки (далі – План заходів). Засади 
реалізації Стратегії визначені, виходячи з повноважень Рожнятівської 
селищної ради та виконавчого комітету, фінансових та інших ресурсних 
можливостей. 

 
План заходів реалізації Стратегії  розвитку Рожнятівської територіальної 

громади на 2022-2024 роки є документом середньострокового планування, 
який сформовано із врахуванням пропозицій широкого кола представників 
сторін, зацікавлених у розвитку громади, залучених до процесу мобілізації 
ідей проектів, котрі групувалися у тематичні програми. 

Програми Плану заходів повністю відповідають стратегічним цілям 
Стратегії. 

При підготовці Плану заходів Стратегії було взято до уваги:  
основні положення, цілі та завдання: Державної Cтратегія регіонального 

розвитку на період до 2027 року; Стратегія розвитку Івано-Франківської 
області на період до 2027 року; 

 європейський досвід стратегічного планування, досвід Програми «U-
LEAD з Європою»;  

найбільш пріоритетні напрями розвитку громади, які можуть бути 
досягнуті на місцевому рівні, виходячи з повноважень та ресурсів, які для 
цього можуть бути залучені;   
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наявні і потенційні джерела фінансування і можливості для реалізації 
проєктних ідей, а також їх відповідність цілям і завданням Стратегії;   

необхідність зміцнення економічної спроможності громади;  
важливість дотримання принципів сталого розвитку, які  вимагають 

інтеграції та балансування економічних, територіальних, соціальних і 
екологічних цілей.  

В ході формування Плану заходів проведено збір проєктних ідей 
проєктів місцевого розвитку. Структурними підрозділами селищної ради 
сформовано проєктні ідеї за напрямами та у сферах, пов’язаних із 
досягненням відповідної стратегічної цілі з реалізації Стратегії.  
 

Програми Плану заходів 
 

Програми Плану заходів повністю відповідають стратегічним цілям 
Стратегії. Проекти розвитку упродовж 2022-2024 років будуть 
реалізовуватися в рамках чотирьох програм: 

 
Програма 1 Програма 2 Програма 3 Програма 4 

Розвиток 
економіки громади 

Підвищення 
якості життя в 

громаді 

Розвиток 
інфраструктури 

Розвиток 
громадської 

активності та 
молодіжного 

простору 
 
Усі чотири програми взаємно доповнюють одна одну та всі проекти, що 

мають бути реалізовані у рамках кожної з програм, посилюють один одного. 
Проекти базуватимуться на ощадливому ставленні до навколишнього 

природного середовища, мінімізації шкоди для довкілля та обмежувати 
забруднення. 

Важливим є територіальний аспект реалізації проектів, які повинні 
уможливлювати зменшення дисбалансів розвитку між населеними пунктами 
громади, створювати рівні можливості для чоловіків і жінок. 

Впровадження проектів програм можливе через: 
- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку; 
- внесення пропозицій до обласної програми соціально-економічного та 

культурного розвитку, галузевих регіональних програм; 
- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної 

допомоги; залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих 
проектів (де це передбачено умовами проекту); 

- коштів селищного бюджету. 
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Перелік проєктів 
 Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Рожнятівської 

територіальної громади на період 2022-2024 років 
 
Програма 1. Розвиток економіки громади 

 
Розвиток економіки громади є першою стратегічною ціллю Стратегії. 

Вибір цілі обґрунтований соціально-економічним аналізом. Досягнення цілі 
передбачається через реалізацію трьох операційних цілей, та, відповідно, 
восьми завдань. 

Економічна складова має виняткове значення для розвитку громади, 
оскільки в ній створюється матеріально-товарний та послуговий продукт, від 
реалізації якого залежить життєдіяльність культурно-соціальної сфери 
громади та, відповідно, рівень життя населення. 

В основу програми лягли проектні ідеї, відібрані з тих пропозицій, які 
надійшли в рамках збору проектних ідей. 

 
1.1. Покращення можливостей для розвитку підприємництва. 

1.1.1. Стимулювання підприємництва молоді, людей з інвалідністю та 
жіночого підприємництва. 
- Рожнятівщина - громада для молодих та успішних. 
- Бізнес-освіта у загально-освітній школі. 
- Жіноче підприємництво – перспектива Рожнятівщини.  

1.1.2. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу. 
- Молодіжний бізнес-клуб. 
- Консультаційний центр започаткування та ведення підприємницької 

діяльності – центр Дія. 
1.1.3. Розвиток фермерства, створення коопераційних та інших об’єднань 

- Розвиток коопераційних зв’язків, шляхом створення кластерів у 
пріоритетних сферах діяльності громади: ягідництва, бджільництва, 
деревообробки, меблевого господарства. 

- Створення акціонерного товариства з часткою вкладу місцевого 
бюджету в статутний фонд зі збору сільськогосподарської продукції 
в населення,  та малих і середніх підприємців з подальшою 
реалізацією. 
 

1.2. Стимулювання залучення інвестицій. 
1.2.1. Популяризація інвестиційних можливостей громади. 

- Інвестиційний паспорт громади. 
1.2.2. Підготовка інвестиційних пропозицій, супровід інвестиційних проектів 

- Створення індустріального парку «Рожнятів». 
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- Розроблення комплексного плану просторового розвитку території 
Рожнятівської громади. 

1.2.3. Розвиток альтернативної енергетики. 
- Виробничий кооператив «Перший Рожнятівський енергетичний 

кооператив». 
- Ефективне використання сонячної енергії через встановлення сонячних 

електростанцій із капітальним ремонтом покрівель об’єктів 
комунальної власності громади. 
 

1.3. Розвиток туризму. 
1.3.1. Створення туристичних продуктів та атракцій, рекреаційних зон. 

- Парк ім. Франка в смт. Рожнятів – місце відпочинку жителів та гостей 
громади - Популяризація історико-культурної спадщини Рожнятова й 
околиць, шляхом створення інтерактивної експозиції музею 
Бойківщина. 

- Створення історико-туристичного центру «Рожнятівський замок». 
- Створення рекреаційної зони та оглядового майданчика в с. Вербівка. 
- Облаштування, як місця відпочинку, прилеглих територій 

Рожнятівського водосховища. 
- Дослідження та розроблення концепції бальнеологічних можливостей 

джерела в с. Петранка.  
- Велосипедні маршрути в Рожнятівській громаді. 

1.3.2 Створення умов для розвитку подієвого туризму та широкого залучення 
підприємців. 

- Бойківська ватра – фестиваль бойківських традицій та культури в 
Рожнятові. 

- Сваричівські пироги – гастрофестиваль у с. Сваричів. 
- Лемківські фестини – фестиваль у Рівні. 

 
 

Програма 2. Підвищення якості життя в громаді 

Якість життя – це оцінка певного набору умов та характеристик життя 
людини, а також ступінь задоволеності людини тими умовами та 
характеристиками. Основними складовими якості життя виступає рівень їх 
доходів, комфортність житлових умов, якість послуг охорони здоров’я, 
освіти, культури, а також безпека. Аналіз соціально-економічного стану 
громади дозволяє стверджувати про наявність проблем, які потребують 
вирішення в усіх зазначених сферах. 

Створення умов для комфортного і безпечного проживання, яке 
визначається рівнями захищеності інтересів особи і задоволення якістю 
життя, є запорукою уникнення міграційних процесів у громаді. Отже, 
зусилля селищної ради мають бути спрямовані на створення умов для 
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комфортного й безпечного проживання і забезпечення на цій основі 
відповідного соціально-економічного зростання.  

 
2.1. Якісні освітні медичні та адміністративні послуги 
2.1.1. Підвищення якості послуг мережі освітніх закладів, будівництво, 
капремонт та покращення матеріально-технічної бази освітніх закладів, 
створення нового освітнього простору. 

- Благоустрій території закладів загальної середньої освіти 
Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської області. 

- Капітальний ремонт покрівлі даху Рожнятівського ліцею Рожнятівської 
селищної ради Івано-Франківської області. 

- Капітальний ремонт покрівлі даху Рівнянського ліцею Рожнятівської 
селищної ради Івано-Франківської області. 

- Впровадження енергозберігаючих технологій в Сваричівському ліцеї 
Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської області (заміна 
віконних та дверних блоків на металопластикові). 

- Капітальні ремонти і переобладнання харчоблоків закладів загальної 
середньої освіти Рожнятівської селищної ради.  

- Капітальний ремонт ясел-садка «Золота рибка» по вул. Січових 
Стрільців, 64, смт. Рожнятів Івано- Франківської області.  

- Будівництво  недобудованої  школи І-ІІ ступенів  в с.Верхній Струтинь 
Рожнятівського району Івано-Франківської області. 

2.1.2. Підтримка міжнародних та міжрегіональних молодіжних та учнівських 
обмінів. 

- Організація мовних таборів для учнівської молоді. 
- Спорт об’єднує –  міжнародні та міжрегіональні спортивні змагання.  

2.1.3. Покращення якості медичного обслуговування, капремонт, 
реконструкція та покращення матеріально-технічної бази медичних закладів. 

- Покращення якості надання медичних послуг, шляхом ремонту 
приміщень та перекриття дахів сільських амбулаторій та ФАПів. 

- Реконструкція системи киснепостачання головного корпусу КНП 
«Рожнятівська багатопрофільна лікарня». 

- Мобільність та своєчасність надання медичної допомоги жителям 
громади – як запорука успішного лікування пацієнтів КНП 
«Рожнятівська багатопрофільна лікарня» Рожнятівської селищної ради.  

- Капітальний ремонт (заміна) двох ліфтів в головному корпусі КНП 
«Рожнятівська багатопрофільна лікарня» РСР.  

2.1.4. Забезпечення якісними адміністративними послугами жителів громади. 
- Облаштування приміщення та забезпечення центру надання 

адміністративних послуг Рожнятівської селищної ради обладнанням 
для видачі паспортних документів, посвідчення водія та реєстрації 
транспортних засобів, технічними та програмними засобами, 
електронними системами документообігу та інформаційної взаємодії.  
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- Рожнятівській громаді – доступні адміністративні послуги.  
 

2.2  Розвиток культури та спорту в громаді. 
2.2.1. Формування та впровадження ідеології культури для дітей та молоді. 

- Мистецький пленер, як  розвиток культурного потенціалу 
Рожнятівщини.  

- Літні кінотеатри у Рожнятівській громаді. 
2.2.2. Модернізація та капремонт закладів культури громади, пристосування 
до нових суспільних потреб. 

- Бойківська етноробітня.  
- Модернізація закладів культури громади, шляхом проведення 

капітальних і поточних ремонтів. 
2.2.3. Популяризація історико-культурного надбання, у тому числі шляхом 
започаткування та підтримки проведення фестивалів і видовищних заходів. 

- Рожнятівщина фестивальна - популяризація історико-культурної 
спадщини сіл і селища Рожнятівської територіальної громади. 

2.2.4  Розширення можливостей для забезпечення здорового способу життя 
та розвитку спортивної інфраструктури. 

- Капітальний ремонт спортивної інфраструктури закладів загальної 
середньої освіти Рожнятівської селищної ради Івано-Фр анківської 
області. 

- Популяризація здорового способу життя через проведення змагань 
серед вуличних (аматорських) команд. 

- Будівництво спортивного комплексу в смт. Рожнятів. 
- Дитячі спортивно-ігрові майданчики доступні для всіх.  
- Спортивні майданчики – перспектива розвитку спорту в населених 

пунктах громади. 
 

2.3. Підвищення рівня безпеки в громаді, запобігання засмічення 
територій, стимулювання енергоефективності. 
2.3.1 Запобігання шкідливій дії вод, підтоплення населених пунктів  у 
громаді. 

- Берегоукріплення річок Лімниця, Чечва, Дуба та Бережниця. 
- Руслоочисні та русловідновні роботи на річках Чечва і Дуба. 

2.3.2 Підвищення заходів громадської безпеки, у тому числі на підставі 
партнерства органів влади, громадськості, поліції. Органів ДСНС. 

- Створення добровільних пожежних дружин. 
- Курси з невідкладної домедичної допомоги.  
- Змагання серед дітей та молоді з питань безпеки руху. 
- Створення умов для посилення громадської та особистої безпеки через 

встановлення систем відеоспостереження в населених пунктах 
громади. 
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2.3.3 Створення ефективної комплексної системи поводження з твердими 
побутовими відходами.  

- Встановлення сортувальної лінії на полігоні ТПВ в смт. Рожнятів.  
- Розроблення паспорту полігону ТПВ в смт. Рожнятів.  
- Запровадження системи поводження з твердими побутовими 

відходами в Рожнятівській територіальній громаді.  
 

 
Програма 3 Розвиток інфраструктури 

Складові інфраструктурного комплексу є головними елементами, що 
спроможні вивести громаду на новий рівень оновлення. Модернізація 
інфраструктури є головною передумовою розвитку громади і формування 
заможних населених пунктів. 

Мережа існуючих доріг громади в цілому дозволяє здійснювати 
автотранспортне сполучення, але технічний стан її потребує проведення 
значних робіт з будівництва, реконструкції та ремонту. 

Прискорений доступ до інформаційних ресурсів, розвиток сучасних 
телекомунікаційних систем, збільшення обсягів вантажопотоків усіма видами 
транспорту, покращення житлово-комунальної інфраструктури є потужним 
каталізатором модернізації громади. 

Програма «Розвиток інфраструктури» побудована як комплекс 
проектів, спрямованих на виконання завдань стратегічної цілі 3. В основу 
програми лягли узагальнені проектні ідеї, подані суб’єктами громади. 

 
3.1 Сучасна і функціональна дорожньо-транспортна та технічна 
інфраструктура. 
3.1.1. Реконструкція і капітальний ремонт мостів та автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення на території громади. 

- Капітальний ремонт мостів на території громади. 
- Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення на території громади. 
- Капітальні і поточні ремонти комунальних доріг в населених пунктах 

громади.  
3.1.3. Розвиток придорожньої інфраструктури. 

- В’їзні знаки до населених пунктів, як обличчя громади.  
- Зупинки громадського – зручність та безпека жителів. 

 
3.2. Розвиток інфраструктури населених пунктів громади, комунальної 
інфраструктури. 
3.2.1. Покращення інфраструктури водопостачання, водовідведення та 
очисних споруд. 
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- Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Нижній 
Струтинь. 

- Розширення мережі водопостачання та водовідведення в смт. Рожнятів. 
- Реконструкція очисних споруд потужністю 500 м.куб./добу в смт. 
Рожнятів.  

3.2.2. Модернізація та розширення мереж зовнішнього освітлення населених 
пунктів. 

- Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних 
енергоефективних заходів в населених пунктах  Рожнятівської 
територіальної громади Івано-Франківської області.  

- Встановлення вуличного освітлення на сонячних батареях в с. 
Петранка Рожнятівської ТГ.  

3.2.4. Стимулювання енергоефективності та енергозаощодження, 
формування енергоефективного суспільства, запровадження 
енергоменеджменту.  

- Ефективний енергоменеджмент  в Рожнятівській селищній раді 
- «Теплі кредити» для жителів громади. 
- Впровадження енергоефективних заходів  у освітленні приміщень 
- Санація будівель бюджетної сфери.  
- Популяризація енергоефективних рішень в Рожнятівській громаді. 

 
 

Програма 4. Розвиток громадської активності та молодіжного простору 
 

Програмні цілі забезпечать розвиток громадської активності та 
молодіжного простору, які значною мірою впливає соціально-економічне 
становище у громаді. Зміцнення громадянського суспільства сприяють 
збільшенню віддачі від нього на соціально-економічний розвиток громади, 
покращення рівня життя, підвищення добробуту населення.  

Сучасні тенденції та інтенсивність розвитку суспільства створюють 
нові передумови для налагодження комунікації між різними групами. 
Налагодження партнерських відносин стає одним із найважливіших підходів 
у діяльності інституцій на шляху досягнення спільних цілей, запорукою 
важливих змін у громаді.  

Співпраця у межах досягнення певної мети, вирішення конкретних 
завдань чи тривале партнерство передбачають об’єднання й координацію 
зусиль, ресурсів, рівність участі кожної зі сторін та спільну відповідальність 
за результати діяльності.  

Така взаємодія можлива між різними секторами – громадою, органом 
місцевого самоврядування, бізнесом, донорськими організаціями. Це дає 
можливість залучити якомога більше необхідних ресурсів, а отже – охопити 
широкий спектр соціальних, економічних, природоохоронних, інформаційно-
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комунікаційних та інших завдань, подолати умовні та реальні бар’єри й 
ефективно вирішувати важливі суспільні завдання. 

 
4.1 Розбудова ефективної системи управління громадою та 
налагодження діалогу з громадськістю. 
4.1.1. Формування ефективного врядування з використанням прозорих 
інструментів в системі управління громадою. 

- Встановлення апаратно-програмного комплексу «Електронне робоче 
місце депутата». 

- Онлайн платформа, як прозорий інструмент реалізації бюджету 
участі в громаді. 

4.1.2.Підтримка самоорганізації і громадської активності мешканців громади 
та соціальної згуртованості. 

- Ресурсний центр громади – засіб комунікації громадськості  
- Волонтерство в Рожнятівській громаді.  

 
4.2. Розвиток молодіжного простору в громаді. 
4.2.1. Стимулювання активізації молоді до участі в громадському житті, 
реалізації актуальних проектів. 

- Створення дієвого молодіжного консультативно-дорадчого органу, як 
механізму комунікації з молоддю. 

- Організація молодіжних туристичних таборів туристичних змагань для 
молоді Рожнятівщини. 

4.2.3. Забезпечення надання послуг та механізмів для молоді, включно зі 
створенням необхідної інфраструктури.  

- Створення молодіжного простору. 
- Центр підтримки молоді. 
- Школа етикету для молоді Рожнятівщини. 

 


