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ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ

• Виявити думки представників об’єднаної 
територіальної громади (ОТГ) про 
стратегічне планування соціально-
економічного розвитку місцевої громади

• Оцінити стартовий рівень поінформованості 
мешканців громади 

• З’ясувати рівень готовність членів 
громади взяти участь у формуванні та 
реалізації окремих напрямків стратегічного 
плану



Методологія дослідження

• Робота з документами

• Групові обговорення (фокус-групи) 

пенсіонери

• Стандартизоване інтерв’ю 

(опитування)



КОМПОЗИЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ



Локальна ідентичність

Відчуття “МИ”

• Локальна/регіональна/територіальна ідентичність є 

багаторівневим феноменом. 

• Територіальна громада є гомогенним простором, що 

виокремили самі люди, які мають фізико-географічну, 

господарську, етнокультурну та мовну спільність, а 

також спільність історичної долі.



Складові почуття МИ



Стан взаємин в громаді



Молодь хотіла б виїхати з громади



РОЗУМІННЯ ЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО 

ПЛАНУВАННЯ

• В загальному, нафоні держави внас нестабільністьвідтого, щомимало
плануємо якна нашомурівні, так і на рівні держави. (Віктор)



Усвідомлення сутності 

стратегічного планування 

Спостерігалися  дві крайності у розумінні стратегічного 

планування: 

• дуже конкретно - зробимо опорну школу (таке собі 

клаптикове бачення розвитку) 

• дуже абстрактно – підвищимо якість освіти (що таке 

якість освіти, не уточнюється)

• Стратегічне планування це визначеннятого, Які досягнення є; Деми
можемо заробити; Демиможемо вкласти; Щомиможемо зробити; Щоми
можемонове відкритинаці гроші, щовнас є.

• Робочімісцяце – економіка, атуризм іншаланка. Умене натуризм зовсім
іншанадії. (Юрій)



Рішення проблем 



У пасивних людей стійка недовіра до 

обіцянок/планів.



ПРАГНЕННЯ ЛЮДЕЙ БУТИ ПРИЧЕТНИМИ ДО 

ПОЗИТИВНИХ ЗМІН У ГРОМАДІ

• Середня оцінка готовності 

мешканців громади брати 

участь у реалізації розвитку 

громади = 3,59 

• Середня оцінка власної 

готовності = 4,01.



Бажання людей, щоб їх голос 

враховували 



Вікові розбіжності переваг щодо обговорень 

Стратегії розвитку



ЗМІСТ ОБГОВОРЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

• Частина проблем майбутнього не 
усвідомлюється, принципово нових 
завдань не ставлять, нових (тих, що вже 
зароджуються) форм діяльності не 
враховують

Люди чекають змін, але не знають, чого вони хочуть! (Веліна)

На сьогодні, зібрані всі проблеми всіх сіл громади! Ми їх класифікуємо:

Освіта. Медичне обслуговування. Культура, бібліотеки. 

У нас десь 5 таких блоків, які ми аналізували. (Ірина)



ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ 

ГРОМАДИ

• залишки радянського виховання 
та ставлення до спільного, 
колективного майна; 

• низький рівень відповідальності 
людей за наслідки своїх дій та 
вчинків; пасивність громадян; 

• байдужість людей; 

• відсутність чітких законів; 

• відсутність відчуття 
стабільності; впевненості у 
захищеності, безпеці.



УЯВЛЕННЯ ПРО ІНІЦІАТОРІВ СТРАТЕГІЧНИХ 

ІДЕЙ (вікові розбіжності)



Надії і сумніви щодо сприяння Стратегії на 

рішення болючих проблем сучасного 

українського села



ПОБАЖАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЧЛЕНІВ 

ДУНАЄВЕЦЬКОЇ ОТГ


