
Сьогодні, 10 грудня 2021 року в приміщенні Слобожанської селищної ради 

відбулось перше засідання робочої групи з актуалізації Стратегії розвитку 

Слобожанської селищної територіальної громади на період до 2027 року (далі – 

Стратегія громади). 

В заході взяли участь перший заступник селищного голови Ігор 

Шаповалов, заступники селищного голови Світлана Вусик та Олена Вергейчик, 

сільські старости, керівники структурних підрозділів  виконавчого комітету 

селищної ради та її виконавчих органів, комунальних закладів громади. 

Оновлення Стратегії громади проводиться в рамках програми 

"Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)". 

Модераторами процесу актуалізації Стратегії громади стали експерти Фундації 

Розвитку Місцевої Демократії (FRDL) з питань стратегічного планування 

Войцех Озімек та Назар Глинський. 

"Чинна на теперішній час Стратегія громади була розроблена у 2016 році, 

у зв’язку з чим основні її пріоритети та стратегічні цілі були спрямовані на 

вирішення проблем соціально-економічного розвитку 2-х населених пунктів 

громади, які на той час об’єднались: смт Слобожанське та с. Степове". 

На даний час діюча Стратегія громади потребує оновлення, у зв’язку з 

приєднанням у 2020 році до громади ще чотирьох населених пунктів. Тобто, 

оновлена Стратегія повинна врахувати всі населені пункти нашої громади», - 

зазначила заступник селищного голови Світлана Вусик. 

"Також Стратегія громади потребує актуалізації, у зв’язку з затвердженням 

у 2020 році таких стратегічних документів, як Державна стратегія регіонального 

розвитку та Стратегія регіонального розвитку Дніпропетровської області на 

період до 2027 року", - доповнила начальник відділу з питань економічного 

розвитку та інвестицій Людмила Микитьон. 

"А ще потреби мешканців з часом змінюються. І це абсолютно нормальне 

явище, тому і Стратегія періодично потребує актуалізації", - запевнив присутніх 

Войцех Озімех. 

На першому засіданні експерти представили методологію стратегічного 

планування FRDL, основні цілі створення Стратегії громади, послідовність 

етапів процесу планування, ознайомили присутніх з аналізом потреб та 

поділилися експертним поглядом щодо бачення громади в регіональному та 

національному вимірах. 

Розподілившись на групи, члени робочої групи опрацювали перелік 

сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, що визначені в діючій Стратегії 

громади. Більш актуальний SWOT-аналіз можна отримати лише після 



проведення та опрацювання результатів соціологічного дослідження серед 

мешканців громади. 

Тож, найближчим часом в усіх населених пунктах буде проведено 

вибіркове соціологічне дослідження серед мешканців. 

Наступні три засідання робочої групи заплановані протягом січня-березня 

2022 року, до роботи яких будуть залучені всі члени робочої групи. 

 



 

 



 

 



 

 


