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15 січня 2018 р.

Сумський відокремлений підрозділ

•

– 30 квітня 2017 р.

•

– 555,5 км2

•

– 16,2 тис. осіб

•

– смт.Краснопілля [адміністративний центр громади],
с.Михайлівське, с.Михайлівка, с.Новодмитрівка, с.Таратутино,
с.Хмелівка, с.Веселе, с.Лозове, с.Виднівка, смт.Угроїди, с.Наумівка,
с.Петрушівка, с.Окіп, с.Самотоївка, с.Глибне, с.Думівка, с.Хвойне,
с.Воропай, с.Чернеччина, с.Мозкове, с.Ясенок, с.Гапонівка, с.Осоївка,
с.Марченки

Сумський відокремлений підрозділ

МІСІЯ ГРОМАДИ:

”Краснопільщина - гостинна громада з новими
традиціями та великими амбіціями"
СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ:

"Розбудова громади, економічно розвиненої,
побудованої на довірі між усіма жителями громади та
безпечної для повноцінного створення та життя сім’ї"

SWOT – аналіз
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Сильні сторони
• природні ресурси – лісовий фонд, мисливські
угіддя, водні об’єкти [річки, ставки, джерела],
велика частка чорноземів в структурі ґрунтів
• людський ресурс
• наявність промислових підприємств
• наявність с/г підприємств-інвесторів
• залізниця з міжнародним сполученням [РФ]
• достатня сировинна база для інвестування в
створення підприємств по переробці молока,
риби, овочів, фруктів, лісових багатств
[березовий сік, лісові ягоди, гриби, горіхи]
• наявність пам’яток історії та культури,
природніх ландшафтів для розвитку туризму

• екологічно безпечна територія [відсутні
небезпечні підприємства, низький радіаційний
фон]
• розташування неподалік обласного центру
м.Суми [40 км], траси Р45 Суми-КраснопілляБогодухів, з/д Баси-Готня, Південної залізниці
• розвинені індивідуальні домогосподарства
[свинарство, садівництво, бджолярство,
кролівництво]
• наявність спортивних і творчих колективів, які
популяризують громаду в області та за її
межами
• розвинена соціальна інфраструктура
[спортивна, культурна, освітня, медична]

SWOT – аналіз
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Слабкі сторони

• низька активність населення в створенні ОСББ та
кооперативів
• негативна демографічна ситуація
• високий рівень безробіття та трудова міграція молоді
• низький рівень середньої оплати праці
• слабко розвинене тваринництво
• відсутність с/г переробної промисловості
• неврегульованість земельного законодавства
• складна процедура отримання дозволів для розробки
корисних копалин
• зношеність основних фондів активних підприємств та
низький рівень їх переоснащення
• високий ступінь зношенності інженерно-технічних
комунікацій
• незадовільний стан доріг
• ускладнення прикордонного співробітництва з РФ

• незначний рівень внутрішніх та зовнішніх інвестицій
• низький рівень та незначна кількість громадських послуг
• відсутність внутрішньо обласного конкурсу проектів для
громад
• низький рівень комунікації громади з обласною владою
• сформованість неповністю в межах Перспективного плану
• питання сортування сміття та вивозу твердих побутових
відходів
• відсутність програм та недостатнє використання наявних
інструментів підтримки бізнесу
• незначний досвід залучення позабюджетних грантових
коштів
• відсутність схем просторового планування громади
• відсутність енергоменеджменту
• недостатньо високий рівень надання адмінпослуг

SWOT – аналіз
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Можливості
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

розвиток тваринництва
розвиток рибного господарства
створення системного переробного виробництва
вирощення еко-продуктів
промислове добування природних ресурсів [глина, крейда,
торф]
відновлення спиртової галузі
побудова міні-асфальтного заводу
розвиток зеленого туризму та облаштування зон відпочинку
залучення зовнішніх інвестицій
потенціал для розвитку спорту [стадіони, лижна база,
спортзали]
створення бренду громади
розширення залучення мешканців громади до прийняття
рішень
прийняття програм з підтримки ведення бізнесу,
енергозбереження та енергооптимізації
розвиток народних ремесел

Загрози
•
•
•
•
•
•
•
•
•

продовження старіння громади;
неврегульованість законодавства;
можливість появи незадоволення населення впровадженням
реформ;
різка зміна вектору реформ в державі;
загроза закриття працюючих промислових підприємств;
реєстрація місцевих підприємств за межами громади;
загострення військового конфлікту на сході України;
недофінансування з боку держбюджету;
складність самостійного утримання об’єктів інфраструктури в
громаді.

ПРІОРИТЕТИ
РОЗВИТКУ
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1. Краснопілля –
центр об’єднаної
громади

3. Створення нової
системи надання
муніципальних послуг

СТРАТЕГІЧНІ
ЦІЛІ

2. Розвиток
старостинських
округів

4. Розбудова освітнього і
спортивного простору
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1.1 Розбудова
"міського" простору

1.1.1 Організація
сучасного освітлення
вулиць

1.1.2 Реконструкція
центральної площі

1.1.3 Заохочення
створення муралів,
фонтанів,
інтерактивних
скульптур

1.2 Створення умов
для соціо-культурного
розвитку
1.2.1 Розвиток
кіберспорту

1.2.2 Створення сучасних
Центра дозвілля громади та
арт-простору

1.2.3 Облаштування зон
відпочинку поблизу водойм
та громадських місць для
купання

1.2.4 Побудова нових
дитячих майданчиків

1. Краснопілля – центр
об’єднаної громади
1.3 Впізнаваність та створення позитивних
асоціацій, що пов’язуються з громадою

1.3.1 Запровадження фестивалю
дерев'яних скульптур "WoodFest"
1.3.2 Створення "Містечка пригод"
1.3.3 Розробка та розповсюдження
інвестиційного паспорту громади
1.3.4 Створення каталогу
інвестиційних пропозицій (земельні
ділянки, водойми, приміщення,
проекти)
1.3.5 Розвиток міжмуніципального
співробітництва з прилеглими
громадами
1.3.6 Випуск продукції з елементами
брендування громади

1.4 Впровадження системи
сталого енергетичного
розвитку
1.4.1 Створення
системи
енергоменеджменту в
громаді
1.4.2 Модернізація
інженерних систем
1.4.3
Термомодернізація
бюджетних будівель і
житлових будинків
1.4.4 Використання
нетрадиційних та
альтернативних
джерел енергії
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2. Розвиток
старостинських округів

2.1 Покращення інженерно-транспортної інфраструктури
2.1.1 Будівництво та капітальний ремонт доріг
2.1.2 Модернізація закладів соціальної сфери
2.1.3 Покриття високошвидкісною мережею Інтернет населених пунктів
громади
2.1.4 Відновлення систем водопостачання та освітлення населених пунктів
2.1.5 Забезпечення роздільного збору, сортування та утилізації ТПВ
2.1.6 Облаштування парків, дитячих майданчиків та зон відпочинку

2.1.7 Підтримка населення в створенні кооперативів
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3.1 Зміна якості та наближення до
людей надання адміністративних
послуг

3.1.1 Створення багатофункціонального
ЦНАПу

3.1.2 Створення мобільного пункту в
ЦНАПі громади

3.1.3 Створення та оснащення
багатопрофільного комунального
підприємства

3. Створення нової
системи надання
муніципальних послуг

3.2 Підвищення рівня безпеки в
громаді

3.2.1 Будівництво Центру безпеки
громади

3.2.2 Запровадження системи відеоспостереження "Безпечна громада"

3.2.3 Розробка та створення системи
оповіщення населення

3.3 Оптимізація і доступність надання послуг
у сфері охорони здоров’я

3.3.1 Придбання сучасного
діагностичного обладнання

3.3.2 Облаштування квартир
для молодих лікарів
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4.1 Популяризація та розвиток спорту

4.1.1 Створення музею спорту ім.
Леоніда Жаботинського
4.1.2 Створення велоінфраструктури
4.1.3 Модернізація спортивних
об’єктів
4.1.4 Створення майданчиків та
перепрофілювання старих
приміщень для ігор в пейнтбол
4.1.5 Придбання обладнання для
Street Workout та CrossFit

4. Розбудова
освітнього і
спортивного простору
4.2 Створення "Нової української
школи" і оптимізація надання освітніх
послуг
4.2.1 Побудова опорної школи

4.2.2 Облаштування
мультимедійних та
спеціалізованих класів
4.2.3 Створення інклюзивного
ресурсного центру
4.2.4 Створення безкоштовної
цифрової бібліотеки

Основні проекти для
реалізації
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Будівництво ЦНАПу
Створення мобільного
підрозділу інклюзивних
послуг в ЦНАПі

Реалізація програми
"Школа майбутнього"

Завершення будівництва
музею спорту ім. Леоніда
Жаботинського

Організація фестивалю
дерев'яних скульптур
"WoodFest"

Будівництво Центру
безпеки громади

Встановлення системи
відео-спостереження
"Безпечна громада"

Реконструкція стадіону
"Колос" в смт.Краснопілля

Створення "Містечка
пригод"
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Дякую за увагу!
Селищний голова Юрій Яремчук

