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ВСТУП 

Мета Стратегії розвитку Ічнянської міської об’єднаної 
територіальної громади полягає у вирішенні спільних проблем та 
реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку 
продуктивних сил громади, раціональне використання ресурсного 
потенціалу, створення комфортних умов життя населення, 
забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної 
організації суспільства. Це досягається через спільну реалізацію 
інтересів влади, громади та бізнесу. 

Стратегія спрямована на економічний розвиток як процес 
стратегічного партнерства, який допомагає прискоренню зростання 
продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій у 
нові та існуючі підприємства з високим потенціалом до зростання, 
створення умов для цього розвитку на тривалий період.  



        

ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Було сформовано Робочу групу з розробки Стратегії, до 
якої увійшло 24 представника від влади, депутатського 
корпусу, бізнесу, громадськості. 

Відбулося 4 засідання робочої групи, робочих підгруп за 
стратегічними напрямками 

Був оголошений конкурс на прийом проектів, що 
увійшли до Плану реалізації Стратегії на 2019-2022 роки. 
Загалом було подано 74 проєкти. 

Стратегія та План її реалізації пройшли гомадське 
обговорення та були ухвалені на сесії міської ради 29 
серпня 2019 року. 

 



        

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 

Ічнянська міська об’єднана територіальна громада створена 29 
жовтня 2017 року шляхом добровільного об’єднання 
територіальних громад міста Ічня, с. Августівка, с. Безводівка, смт. 
Дружба та 20 сільських рад, до складу яких входить 47 сіл із 
загальною кількістю населення станом на 01.01.2019 року 22 517 
чоловік.  

На обліку відділу освіти міської ради перебуває 14 закладів 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 3 заклади загальної 
середньої освіти І-ІІ ступенів та 17 дошкільних навчальних 
закладів. 

Медичне обслуговування громади забезпечують:  Ічнянська ЦРЛ 
(вторинна ланка) та заклади первинної допомоги - ЦПМСД, у 
складі якої 1 лікарська амбулаторія ЗПСМ,  6 – сільських лікарських 
амбулаторій ЗПСМ, 13 фельдшерських пунктів та 12 
фельдшерсько-акушерських пунктів. 

 



        

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 

Діють два комунальних підприємства на території Ічнянської 
міської ОТГ, що надають споживачам житлово-комунальні послуги 
КП ВКГ «Ічень» та КП «Ічнянське ВУЖКГ». 

Ічнянська міська об’єднана  територіальна громад має достатні 
запаси таких природних ресурсів як нафта, газ, бішофіт (рідкісний 
ресурс) і деревина та має родовища глини і піску, а також у стані 
консервації  знаходиться геотермальне родовища. 

Економіка Ічнянської міської об’єднаної територіальної громади є 
досить інтегрованою в обласну економіки. Адже є досить 
розвинутим сільське господарство (СТОВ ІНТЕР, Rostok holding та 
інші ) також є присутніми промислові підприємства. 

В промисловій галузі громади на сьогоднішній день працює два 
відомих переробних підприємства ПАТ «Ічнянський молочно - 
консервний комбінат» та ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та 
масла». 

 



        

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 

Вагомий вклад у економічний розвиток громади  здійснюють 
підприємства ТОВ «Сідко Україна» (з іноземними інвестиціями), 
що спеціалізується на очищенні та калібруванні насіння та ТОВ 
«Голд ПАК» по виробництву поліпропіленової тари.  

Ще одне підприємство – філія ПАТ «Державна продовольчо-
зернова корпорація України» «Ічнянське хлібоприймальне 
підприємство» здійснює свою діяльність, направлену на надання 
послуг сільськогосподарським підприємствам по зберіганню, 
сушінню та очищенню зерна.  

 



        

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ 

Робочою групою зі стратегічного планування було 
проведено ряд досліджень стану розвитку громади. 
Окрім цього було опрацьовано Профіль громади.  

На основі отриманих даних, був проведений SWOT-
аналіз і визначено стратегічне Бачення Ічнянської 
міської об’єднаної територіальної громади. 

 



        

СИЛЬНІ СТОРОНИ 

• Наявність родючих земель; 
• Наявність якісної питної води; 
• Екологічно чисте довкілля; 
• Наявність великих площ лісових ресурсів; 
• Вигідне географічне та транспортне розташування громади; 
• Сприятливий клімат; 
• Наявність відомих переробних підприємств; 
• Багата історико-культурна спадщина; 
• Наявність Ічнянського  національного  природного  парку на 

території громади; 
• Розвинуті та багатопрофільні сільські господарства; 
• Наявність корисних копалин – пісок, суглинок, торф, бішофіт; 
• Наявність геотермальних ресурсів. 

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ SWOT 



        

СЛАБКІ СТОРОНИ 

• Наявність об’єкта підвищеної небезпеки (військової бази); 
• Наявність стихійних сміттєзвалищ; 
• Відсутність системи поводження з ТПВ; 
• Незадовільний стан інфраструктури; 
• Відсутність централізованого водовідведення; 
• Відсутність центрального водопостачання в сільській місцевості; 
• Відсутність безкоштовного житла для багатодітних сімей; 
• Недостатність фінансово-кредитних ресурсів для бізнесу, 

фінансової підтримки підприємництва з місцевого бюджету; 
• Обмеженість ресурсів землі, нерухомості і майна для розвитку 

бізнесу; 
• Не затверджений новий Генеральний план міста/територіальної 

громади, відсутня інвентаризація земель; 
 

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ SWOT 



        

СЛАБКІ СТОРОНИ (продовження) 

• Відтік трудових ресурсів з сільського господарства (особливо 
молоді), неповернення молодих   спеціалістів у сільську 
місцевість після закінчення навчання, відсутність умов для 
закріплення молодих спеціалістів; 

• Відсутність робочих місць в селах, низька зайнятість населення; 
• Старіння населення та збільшення демографічного 

навантаження на працездатну частину населення; 
• Недостатній рівень медичного обслуговування, дефіцит 

діагностичного медичного обладнання, відсутність 
висококваліфікованих кадрів; 

• Забрудненість місцевих водойм 

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ SWOT 



        

МОЖЛИВОСТІ 
• Покращення чинного законодавства України; 
• Безвізовий режим з Європейським Союзом; 
• Сприяння держави у розвитку ОТГ; 
• Децентралізація влади; 
• Нарощування міжнародної технічної допомоги; 
• Надходження зовнішніх інвестицій та нових технологій; 
• Доступність зовнішніх фінансових ресурсів; 
• Боротьба з бюрократією, створення прозорого антикорупційного 

середовища; 
• Упорядкування податкового та земельного законодавства; 
• Можливість громади контролювати всі процеси, які відбуваються в 

громаді як спосіб запобігати корупції; 
• Можливість залучення додаткових джерел фінансування для 

розвитку інфраструктури; 
• Зростання бюджетної самостійності громади. 

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ SWOT 



        

ЗАГРОЗИ 
• Війна на сході України; 
• Економічна залежність держави; 
• Недосконале законодавство; 
• Демографічна ситуація в країні; 
• Скорочення підтримки держави у розвитку ОТГ; 
• Подорожчання енергоносіїв; 
• Нестабільність національної валюти та інфляція; 
• Зниження рівня духовності; 
• Політична нестабільність в країні; 
• Низький рівень надходження іноземних інвестицій та інновацій в 

економіку України; 
• Зміни в бюджетному кодексі щодо фінансування ОТГ; 
• Зростання трудової міграції і втрата трудових ресурсів; 
• Зменшення внутрішнього товарообороту через низьку купівельну 

спроможність населення. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ SWOT 



        

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 

    Ічнянська міська об’єднана громада – це: 
• Громада з достойним та безпечним рівнем життя її 
мешканців. 

• Громада, де розвинений малий та середній бізнес, 
підтримуються пріоритетні напрямки розвитку 
економіки. 

• Громада з чистим довкіллям, де активно 
впроваджуються енергоощадні технології з 
використанням альтернативних джерел енергії. 

• Громада, з активною молоддю, де хочеться жити, 
відпочивати та народжувати дітей 



        

Схема Стратегії розвитку Ічнянської міської об’єднаної  

територіальної громади 



        
Схема стратегічних і оперативних цілей за напрямом розвитку 

А. Створення сприятливих умов для розвитку людського потенціалу 



        

Схема стратегічних і оперативних цілей за напрямом розвитку 

В. Належні умови розвитку та функціонування бізнесу 



        

План реалізації  
стратегії розвитку Ічнянської міської 
об’єднаної територіальної громади  

на період 2019-2022 роки 



        

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

    • План розроблено на період 2019-2020 роки 
• До плану реалізації увійшло 74 проекти на 
загальну вартість 222,1 млн.грн. 

• За стратегічним напрямком А «Створення 
сприятливих умов для розвитку людського 
потенціалу» планується реалізувати 62 проєкти на 
загальну вартість 208,4 млн.грн. 

• За стратегічним напрямком В «Належні умови 
розвитку та функціонування бізнесу» планується 
реалізувати 12 проєктів на загальну вартість 13,7 
млн.грн. 



        

ПРОЕКТ «ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ГІДРОЛОГІЧНЕ ПОКРАЩЕННЯ  

СТАНУ РУСЛА Р. ІЧЕНЬКА» 

   Цілі проекту:  

1. Покращення екологічного стану русла р. Іченька 

шляхом проведення робіт з його розчищення та 

поглиблення. 

2. Проведення благоустрою та покращення 

естетичного вигляду центральної частини  м. Ічня. 

3. Створення нових місць відпочинку для жителів 

та гостей м.Ічня та розвитку туризму. 

 



        

     •Територія впливу даного проекту буде охоплювати всю 

громаду.  

•Головною проблемою є те, що русло р. Іченька 

знаходиться у центрі м. Ічні, де довгий час не 

проводилися роботи з його очищення та поглиблення.  

•Реалізація даного проекту дасть змогу покращити 

естетичний вигляд центральної частини м. Ічня, а також 

створить умови для облаштування нових місць 

відпочинку на даній території, чим забезпечить, у 

майбутньому, розвиток туризму. 

ПРОЕКТ «ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ГІДРОЛОГІЧНЕ ПОКРАЩЕННЯ  

СТАНУ РУСЛА Р. ІЧЕНЬКА» 



        

    

Розчищено та поглиблено русло р. Іченька. 

Покращено естетичний вигляд території в 

центральній частині Ічні. 

Створено умови для облаштування нових місць 

відпочинку для мешканців та гостей громади. 

Створено додаткові умови для розвитку туризму. 

 

 Очікувані результати: 

ПРОЕКТ «ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ГІДРОЛОГІЧНЕ ПОКРАЩЕННЯ  

СТАНУ РУСЛА Р. ІЧЕНЬКА» 



        

• Вартість проекту становитиме близько 
7млн.грн. 

• Реалізувати даний проект планується за 
рахунок коштів міського та державного 
бюджетів. 

• Реалізацію проекту заплановано розпочати 
у 2020 році. 

ПРОЕКТ «ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ГІДРОЛОГІЧНЕ ПОКРАЩЕННЯ  

СТАНУ РУСЛА Р. ІЧЕНЬКА» 



        

 

ПРОЕКТ «ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ГІДРОЛОГІЧНЕ ПОКРАЩЕННЯ  

СТАНУ РУСЛА Р. ІЧЕНЬКА» 



        

Дякую за увагу! 


