
В четвер, 20 січня 2022 року, відбулося друге засідання робочої групи з 

розробки Стратегії розвитку Слобожанської селищної територіальної громади на 

період до 2027 року. 

Друга стратегічна сесія проходила за співпраці з експертами зі 

стратегічного планування Фонду розвитку місцевої демократії ім. 

Єжи Регульского (FRDL, Польща) Войцеха Озімека та Назара Глинського, в 

рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність 

(DOBRE)». 

На початку засідання із вступним словом звернувся селищний голова Іван 

Камінський, який привітав всіх присутніх та зазначив, що перша Стратегія 

громади розроблялася впродовж 2016 року, у березні 2017 року була 

затверджена. Ця Стратегія була направлена на вирішення проблем селища 

Слобожанське та села Степове. Впродовж її дії впроваджено чимало проектів, 

визначених Стратегією. 

Актуалізація діючої Стратегії дозволить розробити свого роду Дорожню 

карту подальшого розвитку громади, з врахуванням приєднаних населених 

пунктів: Балівка, Олександрівка, Василівка та Партизанське, з конкретними 

проектами, строками, джерелами фінансування. Тож, побажав плідної роботи 

над оновленням стратегії. 

Далі результати соціологічного дослідження представив Назар Глинський. 

Вибірка дослідження була сформована випадковим чином, пропорційно до 

кількості мешканців населених пунктів в громаді. Він підкреслив, що при 

зазначеній генеральній сукупності 9350 домогосподарств вибірка у 

370 домогосподарств є репрезентативною за кількістю ознак. Дослідження були 

зосереджені на чинниках, які впливають на якість життя людей та послугах, які 

надаються інституціями місцевого самоврядування. 

Більш детально з результатами соціологічного дослідження можна 

ознайомитися в розділі «Стратегія розвитку громади». 

В свою чергу, Войцек Одзімек зазначив, що Стратегія розвитку громади є 

тим документом, на основі якого буде здійснюватися подальше планування 

життя громади та дозволить скоординувати зусилля для отримання системних 

змін у всіх сферах суспільного життя громади. 

При цьому пан Войцех поділився з присутніми своїми враженнями 

стосовно отриманих високих результатах соціологічного дослідження порівняно 

з іншими громадами України, з якими він також працював в рамках розроблення 

Стратегії розвитку громади, зокрема, ставлення жителів до своєї громади, 

оцінки  діяльності селищного голови (середній бал 5,08 з 6). Порівняно з іншими 

громадами мешканці нашої громади оцінили діяльність селищної ради (4,73 з 6) 

та старост (4,4 з 6). 



Назар Глинський запропонував розглянути та затвердити оновлені 

стратегічні пріоритети розвитку територіальної громади на підставі аналізу 

чинників внутрішнього і зовнішнього середовища та проведеної діагностики 

соціально-економічного стану громади. У результаті обговорення визначено такі 

основні стратегічні цілі: 

• Економічний розвиток громади; 

• Створення комфортних умов на території громади; 

• Забезпечення високої якості життя громадян та розвиток соціального 

капіталу. 

Друга частина засідання була зосереджена на опрацюванні плану заходів 

та складових характеристик завдань в межах напрямків «Економічний розвиток 

громади» та «Комунальна інфраструктура та благоустрій». Члени робочої групи 

активно включились в робочий процес. В ході  жвавого обговорення виникали 

нові ідеї та підходи до вирішення проблем з цих напрямків. Стратегічна сесія 

пройшло конструктивно, злагоджено та результативно. 

Третя стратегічна сесія запланована на першу половину лютого 2022 року. 

Конкретні завдання до стратегічної цілі «Забезпечення високої якості життя 

громадян та розвиток місцевого капіталу» запропонують представники 

соціально-гуманітарної сфери.   

Селищний голова Іван Камінський висловлює вдячність за організацію 

проведення соціологічного опитування працівникам КЗ «Молодіжний центр 

«Смарт» Слобожанської селищної ради в особі директора Мирослави Рибалко, 

КЗ «Центр надання соціальних послуг» Слобожанської селищної ради в особі 

директора Любов Бут, гуманітарному відділу в особі керівника Миколи 

Шеремета. 

А ще щиро дякує кожному мешканцю за участь в соціологічному 

дослідженні, за час, приділений опитуванню. 

Ваша думка для нас дуже важлива. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


