
УКРАЇНА    

Рожнятівська селищна рада                                                                                               

Івано-Франківської області                                                                                     

(п’ятнадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 25 листопада 2021 року             смт.Рожнятів 

№ 454 - 15/2021    

                                             

Про затвердження Стратегії 

розвитку Рожнятівської територіальної 

громади на 2022-2027 роки та Плану заходів 

з її реалізації на 2022-2024 роки 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 

листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення 

регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 

регіональних стратегій і планів заходів», враховуючи Державну стратегію 

регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою КМУ 

від 05.08.2020р. № 695 та Стратегію розвитку Івано-Франківської області на 

2021-2027 роки та План заходів з реалізації Стратегії на 2021-2024 роки, 

затверджених рішенням обласної ради від 21.02.2020 №1381-30/2020, 

селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Стратегію розвитку Рожнятівської територіальної 

громади на 2022-2027 роки та План заходів з реалізації стратегії розвитку 

Рожнятівської територіальної громади на 2022-2024 роки» (додаються). 

2. Рожнятівській селищній раді, підприємствам, установам, організаціям 

громади вживати заходів із впровадження Стратегії розвитку 

Рожнятівської територіальної громади на 2022-2027 роки та Плану заходів з 

реалізації стратегії розвитку Рожнятівської територіальної громади на 2022-

2024 роки. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників селищного 

голови та постійні комісії селищної ради, відповідно до покладених 

повноважень. 

 

 

 

Селищний голова                                                                     Василь РИБЧАК 

 

 
 

 

 



Додаток 1                                              

до рішення сесії 

селищної ради 

від  25.11.2021 р.  

№ 454-15/2021 

 

Стратегія розвитку громади на період 2022-2027 років 

 

Стратегія розвитку громади на період 2022-2027 років 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 важливе те, 

що розроблення та реалізація стратегії створюють передумови тривалого 

ділового партнерства влади, бізнесу і громадян. 

Стратегія розвитку Рожнятівської територіальної громади на період 

до 2027 р.   підготовлена за підтримки Програми «U-LEAD з Європою»  

 

SWOT-аналіз Рожнятівської територіальної громади 

(за результатами засідання робочої групи) 

 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 

визначення стратегій та тактик їх подолання є основою для підготовки плану 

дій. 

 

SWOT-аналіз Рожнятівської територіальної громади 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Значна кількість вільних земельних 

ділянок для залучення інвестицій, 

реалізації інфраструктурних проектів. 

Наявність природних ресурсів 

Незадовільний стан автомобільних 

доріг. 

Низький рівень залучених іноземних 

та внутрішніх інвестицій. 



(земельні, лісові  ресурси, родовище 

торфу) 

Наявність кваліфікованої  робочої 

сили. 

Наявність вільних приміщень. 

Зручне транспортно-логістичне 

розташування. 

Наявність конкурентоспроможних 

малих підприємств, які здатні швидко 

адаптовуватися в нових економічних 

умовах. 

Високий потенціал та сформовані 

традиції для розвитку деревообробної 

та меблевої промисловості. 

Сприятливе середовище для розвитку 

малого та середнього бізнесу. 

Значний потенціал для розвитку 

відновлювальної енергетики.  

Наявність культурної та історичної 

спадщини, талановитих творчих 

колективів та перспектив розвитку 

історико-культурного і подієвого 

туризму  

Розвинена мережа закладів шкільної 

та позашкільної освіти.  

Відсутність великих  підприємств у 

структурі економіки громади. 

Недостатня кількість суб’єктів 

малого і середнього підприємництва. 

Відсутність туристичної 

інфраструктури та відомих 

туристичних атракцій. 

Низький рівень розвитку сільського 

господарства. 

Значна частка населення старшого за 

працездатний вік, природне 

скорочення населення. 

Низький рівень громадської 

активності. 

Відсутність належної системи 

поводження з ТПВ, низька культура 

мешканців щодо поводження з ТПВ. 

Відсутність очищення стічних вод у 

селах громади. 

 

Можливості Загрози 

Залучення іноземних та внутрішніх 

інвестицій у екологічно-чисте 

промислове виробництво та сільське 

господарство, розробка родовищ 

корисних копалин. 

Розвиток транспортної та інженерної 

інфраструктури 

Зростання попиту на  екологічно 

чисту продукцію сільського 

господарства 

Перспектива будівництва 

вузькоколійки через населені пункти 

громади   

Впровадження стратегії поводження з 

ТПВ  

Бюджетна підтримка територіальної 

громади, в тому числі через проекти і 

програми (з обласного та державного 

бюджетів) 

Транскордонне та міжмуніципальне 

співробітництво та залучення 

міжнародної технічної допомоги. 

Політична нестабільність, 

продовження або замороження 

військового конфлікту на сході 

України. 

Зростання соціальної напруги в 

суспільстві. 

Відтік за межі громади молодих 

людей та кваліфікованих кадрів. 

Відсутність зацікавлення внутрішніх 

і зовнішніх інвесторів, відтік 

інвестицій 

Виникнення надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного 

характеру, нестабільна ситуація 

через пандемію  

Закриття кордонів з ЄС 

Зростання вартості енергоносіїв 

Нестабільність норм чинного 

законодавства, відсутність норм 

законодавства щодо розчищення 

русел річок. 

Перекладання на місцеве 



Технічний прогрес в галузях 

енергетики та енергоефективності 

(розвиток альтернативної енергетики, 

реалізація інноваційних проектів 

енергоефективності) 

Членство громади в асоціаціях та 

об’єднаннях, приєднання до 

міжнародних угод. 

Доступність кредитів для бізнесу, 

покращення інвестиційного та бізнес-

клімату в державі 

самоврядування державних 

фінансових зобов‘язань щодо 

забезпечення соціальних стандартів 

Конкуренція сусідніх громад 

Повільні зміни ментальності. 

 

 

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. 

Запропоноване формулювання бачення містить ідеї, які члени робочої групи 

(представники ОТГ, бізнесу, громадськості) вважали найважливішими для 

майбутнього громади. 

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО 

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 

 

 

 

 

 

 

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: 

 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 



 

Стратегічні, операційні цілі та завдання 

Стратегіч

ні цілі 

Операційні 

цілі 
Завдання 

1. 

Розвиток 

економіки 

громади 

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  

1.2. 

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 

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. 

Підвищенн

я 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 

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 



енергоефективн

ості  

3. 

Розвиток 

інфрастру

к-тури 

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 

енергоменеджменту 

4. 

Розвиток 

громадськ

ої 

активності 

та 

молодіжно

го 

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 

 

Перелік проєктів  

 Плану реалізації Стратегії розвитку Рожнятівської територіальної 

громади на період 2022-2024 років 

І. Розвиток економіки громади 

- Рожнятівщина - громада для молодих та успішних. 

- Бізнес-освіта у загально-освітній школі. 

- Жіноче підприємництво – перспектива Рожнятівщини. 

- Молодіжний бізнес-клуб. 

- Консультаційний центр започаткування і ведення підприємницької 

діяльності - центр Дія. 



- 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. 

- Інвестиційний паспорт громади. 

- Створення індустріального парку «Рожнятів». 

- Розроблення комплексного плану просторового розвитку території 

Рожнятівської громади. 

- Виробничий кооператив «Перший Рожнятівський енергетичний 

кооператив». 

- Ефективне використання сонячної енергії через встановлення сонячних 

електростанцій із капітальним ремонтом покрівель об’єктів 

комунальної власності громади. 

- 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. 

- Бойківська ватра – фестиваль бойківських традицій та культури в 

Рожнятові. 

- Сваричівські пироги – гастрофестиваль у с. Сваричів. 

- Лемківські фестини – фестиваль у Рівні. 

ІІ. Підвищення якості життя в громаді 

- 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. 

- Організація мовних таборів для учнівської молоді. 



- Спорт об’єднує –  міжнародні та міжрегіональні спортивні змагання. 

- 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. 

- 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. 

- Рожнятівській громаді – доступні адміністративні послуги. 

- Мистецький пленер, як  розвиток культурного потенціалу 

Рожнятівщини. 

- Літні кінотеатри у Рожнятівській громаді. 

- Бойківська етноробітня. 

- Модернізація закладів культури громади, шляхом проведення 

капітальних і поточних ремонтів. 

- Рожнятівщина фестивальна - популяризація історико-культурної 

спадщини сіл і селища Рожнятівської територіальної громади. 

- Капітальний ремонт спортивної інфраструктури закладів загальної 

середньої освіти Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської 

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. 

- Берегоукріплення річок Лімниця, Чечва, Дуба та Бережниця. 

- Руслоочисні та русловідновні роботи на річках Чечва і Дуба. 

- створення добровільних пожежних дружин. 

- курси з невідкладної медичної 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. 

- 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. 

ІІІ. Розвиток Інфраструктури 

- 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. 

- В’їзні знаки до населених пунктів, як обличчя громади. 

- Зупинки громадського – зручність та безпека жителів. 

- Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Нижній 

Струтинь. 

- Розширення мережі водопостачання та водовідведення в смт. Рожнятів. 

- Реконструкція очисних споруд потужністю в смт. Рожнятів. 

- 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. 

- Ефективний енергоменеджмент  в Рожнятівській селищній раді. 

- «Теплі кредити» для жителів громади. 

- Впровадження енергоефективних заходів  у освітленні приміщень. 

- Впровадження енергозберігаючих заходів в приватних помешканнях. 

- Санація будівель бюджетної сфери. 

- Популяризація енергоефективних рішень в Рожнятівській громаді. 

ІV. Розвиток громадської активності та молодіжного простору 

- Встановлення апаратно-програмного комплексу «Електронне робоче 

місце депутата». 

- Онлайн платформа, як прозорий інструмент реалізації бюджету участі 

в громаді. 

- Ресурсний центр громади – засіб комунікації громадськості. 

- Волонтерство в Рожнятівській громаді. 

- Створення дієвого молодіжного консультативно-дорадчого органу, як 

механізму комунікації з молоддю. 

- Організація молодіжних туристичних таборів туристичних змагань для 

молоді Рожнятівщини. 

- Створення молодіжного простору. 

- Центр підтримки молоді. 

- Школа етикету для молоді Рожнятівщини. 

 

 

 

Секретар селищної ради       Тетяна МИХАЙЛИШИН 


	УКРАЇНА

