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Процес стратегічного планування (червень 2017-лютий 2018)
Здійснено Куцурубською
стратегічною радою, що створено
рішенням Куцурубської сільської ради Куцурубської сілької
об'єднаної громади № від

Ресурсна підтримка формування спроможної Куцурубської
громади видобувається на виконання “Плану заходів з
реалізації Стратегії розвитку Миколаївської області до 2020
на період 2015-17 р.” (рішення Миколаївської обласної ради
№7 від 30.07.2015 р.)
та в рамках проекту ГО “Фонд розвитку м. Миколаєва” на
тему: “Куцрубська обєднана громада як дієва демократична
модель стратегічного розвитку” за фінансової підтримки
програми “ Демократична практика ” МФ “ Відродження ”
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Місія
Куцурубская громада:
територія з багатовіковою історією, місце де знаходяться пам’ятники
історії світового рівня;
спільнота людей, яка прославлена працею та гостинністю її
мешканців;
край унікального м'якого клімату з лікувальним степовим,
річковим і морським повітрям, один з найбільш сонячних
регіонів в Україні, місце, де з'єднується Південний Буг,
Дніпро і Чорне море, де чудові чорноземи дарують
людям дари землеробства;
земля з великим досвідом виноградарства, виноробства,
садівництва та вирощування хліба;
акваторія, куди приходять кораблі з усього світу.

Стратегічне бачення
Куцурубська громади в майбутньому
соціально-орієнтована Громада, яка створює середовище соціального благополуччя
для своїх жителів за рахунок ефективного та дієвого управління її ресурсами;
сучасна самодостатня Громада, що розвиває свою інфраструктуру, забезпечує високий
культурний та духовний розвиток населення;
комфортна Громада, яка досягла високої якості життя для всіх своїх громадян, які
мають сильне почуття гордості і впевненості в майбутньому;
національний та регіональний туристичний центр, популярне місце для відпочинку,
оазис для зеленого (сільського) і культурно-пізнавального туризму;
екологічно чиста Громада, яка є затишним куточком Миколаївщини з безліччю садів і
виноградників;
центр виноградарства і виноробства світового рівня, місце розвитку зернового та
м’ясо-молочного виробництва;
територія для розвитку портового та морегосподарського комплексу міжнародного
значення;
інноваційна Громада - місце апробації та розвитку сучасних моделей та технологій
управління, а також сучасних виробничих технологій.

Девіз громади:
К добробуту спільними зусиллями

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
- принцип пріоритету соціальних питань ;
- принцип самодостатності громади ;
- принцип комфортності для жителів громади ;
- принцип інноваційності ;
- принцип ефективного управління ;
- принцип партнерства .

Стратегічне бачення
Куцурубська громада в майбутньому це соціально-орієнтована Громада, що створює середовище соціального
благополуччя для своїх жителів за рахунок ефективного та дієвого управління її ресурсами; сучасна самодостатня
громада, що розвиває свою сучасну інфраструктуру, забезпечує високий культурний та духовний розвиток населення;
комфортна Громада, яка досягла високої якості життя для всіх своїх громадян, які мають сильне почуття гордості і
впевненості в майбутньому; туристична Громада, яка є національним та регіональним туристичним центром,
популярне місце для відпочинку, оазис для зеленого (сільського) і культурно-пізнавального туризму;
екологічно чиста Громада, яка є екологічно чистим затишним куточком Миколаївщини з безліччю садів і виноградників;
сільськогосподарська Громада – центр виноградарства і виноробства світового рівня;
морегосподарська Громада – місце порту та портового господарства України;
інноваційна Громада - місце апробації та розвитку сучасних моделей та технологій управління,
а також сучасних виробничих технологій.

Напрямки розвитку Громади

Галузі спеціалізації економіки
Громади

А. Просторовий розвиток Громади

D. Розвиток туризму

В. Розвиток ЖКГ та інфраструктури

E. Розвиток агропромислового комплексу

С. Розвиток підприємницької діяльності

F. Розвиток портового і морегосподарського
комплексу
G. Розвиток зеленої енергетики

Напрямок А. ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ
Стратегічні цілі
А.1.
Підготовка якісної
містобудівної
документації

А.2.
Оптимізація і
розвиток
земельних відносин

Оперативні цілі
А.1.1. Розробка і прийняття
Схеми планування території Громади
та Генеральних планів сіл Громади
А.1.2. Розробка і прийняття
плану зонування території
громади
А.1.3. Розробка детальних
планів забудови сіл Громади
А.1.4. Створення містобудівного
кадастру Громади

А.2.1. Інвентаризація
земельних ділянок
А.2.2. Розмежування земель
державної та комунальної
власності в межах Громади
А.2.3. Розроблення системи
вторинного освоєння
запущених та деградованих земель
А.2.4. Проведення суцільної
Агрохімічної паспортизації
земель сільгосппризначення
А.2.5. Розробка проектів та
схем землеустрою
А.2.6. Стимулювання
концентрації земельних масивів

Напрямок В. РОЗВИТОК ЖКГ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
Стратегічні цілі

В 1.
Створення сприятливої екологічної обстановки

В.2.
Реконструкція, ремонт і створення
інженерно-технічної, транспортної та
соціальної інфраструктури

Оперативні цілі
B.1.1 Забезпечення екологічно безпечної
санітарної очистки території Громади і
утилізації відходів
В.1.2. Розробка і прийняття Правил
благоустрою
B.1.3 Розроблення проектів
відновлення місцевих водоймищ
В.1.4. Розробка схеми екологічної мережі
В.1.5. Створення системи екологічного
виховання жителів Громади

В.2.1. Реконструкція і будівництво доріг.
Побудова дороги з твердим покриттям
Острівка-Дмитрівка
В.2.2. Реконструкція та будівництво
об'єктів електропостачання та
вуличного освітлення
В.2.3. Ремонт та реконструкція об'єктів охорони
здоров'я. Створення Будинку для літніх у с. Парутине
В.2.4. Реконструкція системи
водопостачання та водовідведення
В.2.5. Розробка Програми капітального ремонту та
реконструкції будівель, що знаходяться в комунальній
власності Громади
В.2.6. Ініціювання створення органів самоорганізації
населення (сільських комітетів)

Напрямок С. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стратегічні цілі

С. 1.
Партнерські відносини між владою і бізнесом

С. 2.
Створення умов для залучення інвестицій

Оперативні цілі
C.1.1 Спрощення отримання
дозволів на ведення бізнесу
C.1.2 Створення інформаційного
центру сприяння бізнесу
C.1.3 Створення системи
підтримки місцевих виробників
C.1.4 Впровадження системи
електронного урядування
C.1.5 Стимулювання реєстрації великих
суб'єктів господарювання на
території Громади

С.2.1. Створення місцевої структури для залучення
інвестицій та економічного розвитку
C.2.2. Створення комплексної програми
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів
С.2.3. Запровадження системного цільового
маркетингу інвестиційних можливостей і планів
Громади

Напрямок (галузь економіки) D. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
Стратегічні цілі

D. 1.
Туристичний та курортний продукт

D. 2.
Менеджмент і маркетинг
курортно-туристичних ресурсів та
продуктів громади

Оперативні цілі
D.1.1 Формалізація туристичного кластеру
D.1.2 Розроблення нових туристичних продуктів
D.1.3 Сприяння створенню інфраструктури туризму
D.1.4 Забезпечення системного планування та
проведення культурно-масових заходів
D.1.5 Оптимізація виробництва сувенірної продукції
D.1.6 Створення сприятливих умов для розвитку
продуктів екологічного, зеленого та сільського туризму
D.1.7 Будівництво туристичної стежки від
Очакова до Парутино вздовж узбережжя
D.1.8 Очищення прибережної смуги, створення
пляжних зон
D.1.9 Створення зелених зон для масового відпочинку

D.1.10 Забезпечити надання селам
Солончаки, Дмитрівка, Парутине
статусу курортних територій
D.1.11 Розробити програми розвитку
мережі об’єктів відпочиваючих
D.1.12 Реставрація і консервація пам'яток
історії, розташованих на території Громади
D.1.13 Створення і відновлення скульптурних
ансамблів в громадських місцях на
території Громади
D.1.14 Облаштування в'їздів на територію
Громади з використанням її
офіційного бренду

D.2.1 Розробити офіційний бренд
Громади
D.2.2 Розробити маркетингову
стратегію просування Громади
D.2.3 Створення
інформаційних та рекламних
продуктів
D.2.4 Просування туристичного
продукту Громади на зовнішній і
внутрішній ринки
D.2.5 Створити
інформаційно-туристичний
Центр в Громаді

Напрямок (галузь економіки) Е. РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Стратегічні цілі
Е. 1.
Інтеграція підприємств агропромислового
комплексу

Е. 2.
Підвищення продуктивності аграрних
підприємств і освоєння нових технологій

Оперативні цілі
Е.1.1 Сприяти формуванню кластера
підприємств виноробства і
виноградарства

Е.2.1 Ініціювати системне вивчення
Ринку, моніторинг ринків, створення
служби сільськогосподарського маркетингу

Е.1.2 Організувати цільовий маркетинг і
брендинг виноробної продукції

Е.2.2 Сприяти впровадженню в рослинництві
технологій, що зберігають природну
родючість грунтів

Е.1.3 Сприяти розвитку м’ясо-молочного
товарного виробництва та переробці
Е.1.4 Створити систему інформаційної та
юридичної підтримки
сільськогосподарського виробництва
Е.1.5 Сприяти створенню
сільськогосподарських виробничих і
обслуговуючих кооперативів

Е.2.3. Сприяти розширенню площ під
капельним зрошенням
Е.2.4. Сприяти розвитку виноградарства,
садівництва і вирощування нових культур

Напрямок (галузь економіки) F. РОЗВИТОК ПОРТОВОГО ТА МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Стратегічні цілі

F. 1.
Розвиток Очаківського морського порту

F. 2.
Інтеграція підприємств
морегосподарського комплексу

Оперативні цілі
F.1.1 Сприяти будівництву залізничної
дороги до порту
F.1.2 Сприяти будівництву
контейнерного терміналу
F.1.3 Сприяти проведенню
днопоглиблювальних робіт
F.1.4 Сприяти проведенню
намивних робіт
F.1.4 Сприяти модернізації
гідротехнічних об’єктів

F.2.1 Будівництво причалу для
річкових суден в с. Парутино та с. Солончаки
F.2.2 Участь в організації прибережній
пасажирській лінії Одеса-Скадовск
з заходом в порт Очаків
F.2.3. Сприяння організації логістичних та
транспортних компаній

Напрямок (галузь економіки) G. РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Стратегічні цілі

G. 1.
Розвиток вітряної
електроенергетики

G. 2.
Розвиток сонячної
електроенергетики

G. 3.
Розвиток біоенергетики

Оперативні цілі
G.1.1 Сприяти функціонуванню
вітряної електростанції
в с. Дмитрівка
G.1.2 Вирішення питання
щодо компенсації за шумове
забруднення мешканцям сіл
Дмитрівка, Солончаки

G.2.1 Сприяти проектуванню та
будівництву на території
громади сонячної
електростанції

G.3.1 Сприяти будівництву
потужностей з вироблення з
відходів сільського
господарства джерел
біологічної енергії
G.3.2 Переведення комунальних
установ на опалення палетами
G.3.3 Сприяння переведенню
опалення будівель
сільгосппризначення на біогаз
G.3.4 Сприяння створенню
енергетичних кооперативів

Індикатор

2017 р.

2020 р.

2026 р.

Приріст чисельності наявного населення (чол.)

9792

9800

9900

Рівень безробіття населення у віці 18-60 років (% до працездатного населення)

22,7

20

16

Середня заробітна плата (грн.)

3328

5100

7500

Кількість зареєстрованих юридичних осіб

42

60

80

Кількість ФОП

243

270

300

Створення нових робочих місць

20

180

360

35 000 000

50 000 000

70 000 000

Частка утилізованих відходів в обсязі їх утворення

20

60

100

Площа реконструйованих автомобільних доріг (км)

3

10

25

Ремонт та реконструкція об'єктів охорони здоров'я

1

5

10

Ремонт та реконструкція об'єктів освіти

1

7

5

Ремонт та реконструкція об'єктів культури та спорту

1

5

6

Реконструкція системи водопостачання (у % до протяжності)

10

40

100

Кількість реалізованих інвестиційних проектів на території Громади

1

16

25

Кількість міжнародних проектів технічної допомоги, що реалізовані на території
Громади

1

7

15

Кількість нових туристичних продуктів

1

5

12

1500

4000

10000

3

6

20

30

20

40

40

100

Обсяг бюджету (грн.)

Кількість відвідувачів туристичних об’єктів громади
Кількість зареєстрованих місцевих брендів сільгосппродукції та
виноградарства
Збільшення площі під виноградниками та садами (у %)

5

Збільшення поголів’я великої рогатої худоби (у %)
Збільшення обсягу перевалки вантажів Очаківським морським портом (%)

10

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!
ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ !!!!
“Ресурсний центр сприяння розвитку місцевої демократії на
Миколаївщині” що діє на базі
ГО “ФОНД РОЗВИТКУ М. МИКОЛАЄВА” (ФРММ)
www.frgn.mk.ua
ТЕЛ/факс(0512) 47-38-79;
тел (0512) 47-34-79
Ресурсна підтримка формування спроможної Куцурубської громади
видобувається на виконання “ Плану заходів з реалізації Стратегії
розвитку Миколаївської області до 2020 р. на період 2015-17 р. ”
( рішення Миколаївської обласної ради №7 від 30.07.2015р.)
та в рамках проекту ФРММ на тему: “ Куцрубська обєднана громада
як дієва демократична модель стратегічного розвитку ” за
фінансової підтримки МФ “ Відродження ”.

