
«Стратегічний розвитку –  
запорука стабільної громади!» 

 
 

Україна 

Тростянецька міська ОТГ 



Місце розташування 
755 км 

364 км 

702 км 

120 км 

551 км 

110 км 

1200 км 



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТРОСТЯНЕЦЬКУ  
МІСЬКУ ОТГ 

Тростянецька міська ОТГ: 

м. Тростянець - адміністративний 

центр ОТГ;  

Кам‘янський та Зарічненський 

старостинські округи ; 

Загальна площа – 15579,03 га; 

Населення – 21,825 чол.; 

Дата утворення міста – 1660 рік; 

День міста – перша субота вересня 



ТРОСТЯНЕЦЬ  - ІСТОРИЧНЕ МІСТО 

 Найстаріші споруди - „Круглий двір”, збудований у 1749 році,  

 як фортеця проти кримських татар та Благовіщенська церква, збудована у 1750 році.  

• З 1923 року в місті діє Красно-Тростянецька лісо дослідна наукова станція, де 
розводяться цінні породи дерев, проводиться дослідження розвитку багатьох 
природних культур. 

• За проектом академіка України Олексія Бекетова у 1913 році побудували 
Вознесенську церкву шатрово-купольного стилю. 



• Улітку 1864 р. в Тростянці 
перебував у гостях 24-річний 
композитор П.І.Чайковський, де 
створив де свою першу симфонію - 
увертюру до драми М.О. 
Островського ”Гроза”.  

  

• В 1984 році, в місті було відкрито 
митцеві пам’ятник. 

 

• В 1883-1885 роках в м.Тростянці 
проживав П.А.Грабовський, а в 1889 
році місто відвідав А.П.Чехов. 

 

ТРОСТЯНЕЦЬ  - ІСТОРИЧНЕ МІСТО 



 З 1991 року Тростянець став фестивальним краєм: щороку проводиться 
єдиний в Україні сільський фестиваль мистецтв “Боромля”, конкурс на краще 
виконання пісень про село.  

 В місті проходять музичний фестиваль “Чайковський Fest”, фестиваль 
історичної реконструкції “Стара фортеця” та музичний фестиваль “Схід-рок”. 

 

ТРОСТЯНЕЦЬ  - МІСТО ФЕСТИВАЛІВ 



З 2008 року в панській садибі князі 
Голіцина відбуваються вечори 
класичної музики за участю митців із 
Сумщини, інших регіонів України, Росії, 
Німеччини, Японії  

 З 2006 року на теренах Тростянця 
проводиться міжнародні живописні 
пленери «Мальовнича 
Тростянеччина», за результатами 
яких створено в місті картинну 
галерею.  

ТРОСТЯНЕЦЬ  - КУЛЬТУРНЕ МІСТО 



ТРОСТЯНЕЦЬ – СПОРТИВНЕ МІСТО 



ТРОСТЯНЕЦЬ – СПОРТИВНЕ МІСТО 



Провідне місце належить 

шоколадній фабриці ПрАТ 

«Монделіс Україна», завдяки 

якій рівень залучення 

іноземних інвестицій по місту 

протягом 2005 – 2018 років 

склав 188 млн.$.  

ТРОСТЯНЕЦЬ – ПРОМИСЛОВЕ МІСТО 

 В промисловості пріоритетними для розвитку є харчова та 
переробна галузі, розвинена деревопереробна промисловість.  
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Обсяг виробництва продукції та капітальні інвестиції 
ПрАТ “Монделіс Україна”  

за 2005-2018 р.р. 
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   ○ 

Тростянецька фабрика виробляє найсмачнішу продукцію  
для більш ніж 30 країн світу 

 
 

Україна ● ● ● ● ● 

Експорт 

Євразія ● ● ● ● ● 

Туреччина ● ● ● ● 

Перська  

затока ● ● ● 

Африка ● ● 

ЄС ● 

Росія 

5% 
4% 

5% 

8% 

18% 

28% 

32% 



 
 
 
 

 

Створено промисловий парк «Тростянець» 



Міський 

водозабір 

(h=850м.)  

V=25 

м3/год. 

Промисловий парк “Тростянець” 

Очисні 

споруди 

117м3/год. 

ГРС високий 

тиск Ø 250 мм 

Електрична 

підстанція 

Орієнтовне місце 

розміщення 

електромережі 

Побудована в 2016 

році водомережа 

Місце розташування 

майбутньої об'їздної дороги 

Автодорога Т-19-

13 Тростянець-

Лебедин 

ЛЕП – 10 КВт 
«МБЗ»  

Земельна ділянка №2  

Кадастровий номер: 

5925010100:00:001:014

1S=8,37 га 

Побудована в 

2016 році КНС 

Побудований в 2016 році 

каналізаційний колектор 
ЛЕП – 10 КВт 

«ГАЙ»  

Земельна ділянка 

№1  

S=31,6 га 

Кадастровий номер: 

5925010100:00:001:01 



Продукція 

 цукрової галузі 
 

Цукор 

середня та дрібна фракції 

- 8000 
 

 

 

 

Створення кластеру навколо ПрАТ “Монделіс Україна”шляхом 
забезпечення сировиною (тон в рік)  

 

Продукція 

 молочної галузі 
 

Молоко сухе  

знежирене – 300 

Молоко сухе цільне – 1000 

Солодка суха  

сироватка - 1500 

   Інша продукція  – 113        

 

 

 

 

       

       

       Продукція 

    птахівництва 
 

 

Меланж  

(яєчна суспензія) – 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукція  

зернопереробної  

галузі  
 

Борошно вищого  

ґатунку – 6900 

Ячмінно-солодовий 

 екстракт – 380 

 

   

 

 

 

Енергозабезпечення Логістичний  

центр 

Вже  
успішно 

 реалізовано 

ТОВ «ТД «Ельдорадо» 

Вже успішно реалізовано 

ТОВ «Лімік Енерджи Солюшн» 
ТОВ «ЛІМІК» 



Виконання міського бюджету 



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 
ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ  

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  
ГРОМАДИ ДО 2030 року 



СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 

Тростянецька міська об’єднана територіальна громада – лідер 
шоколадно - бісквітного виробництва в Європі, із розвинутим експортно-
орієнтованим кластером харчової, деревообробної промисловості та 
сільського господарства. 

 Інвестиційно – приваблива громада із екологічно чистими технологіями 
виробництва та диверсифікованою економікою. 

Безпечна, екологічно чиста, енергоефективна спільнота із комфортними 
умовами проживання, оздоровлення та відпочинку.   

Туристичний, екологічний та молодіжний центр інноваційних культурних, 
освітніх та спортивних просторів із розвинутою інфраструктурою. 

 Гендерно - орієнтована громада дружнього урядування та активних 
відповідальних громадян. 



МІСІЯ   ГРОМАДИ  

Тростянецька міська об’єднана територіальна громада - шоколадна 
та фестивальна столиця Слобожанщини із унікальною історією та 
культурною спадщиною.  

Логістичний ХАБ на межі Харківської та Сумської областей із 
конкурентоспроможною економікою та інфраструктурою.  

Громада цінних заповідних природних та ландшафтних парків і об'єктів 
із однією з найчистіших річок Європи - Ворсклою. 

Спортивний, культурний, освітній, екологічний, молодіжний та 
туристичний центр із сучасними публічними просторами та 
інформаційними технологіями.  

Відкрита громада ефективних перетворень та партнерств. 



СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ 
РОЗВИТКУ 

А. Інвестиційно приваблива громада із розвиненим експортно-
орієнтованим бізнесом 

 

В.  Екологічна чиста, безпечна, енергоефективна громада 

 

С. Здорова, спортивна та туристично приваблива громада із 
модерновими просторами для розвитку кожного громадянина 

 



 
Стратегічні цілі  

 
А.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу та просування 

експорту 
 

А.2. Розвиток трудового потенціалу 

 

А.3. Ефективна інвестиційна політика та маркетинг території  
 

А.4. Підтримка місцевого товаровиробника та запровадження 
місцевих стимулів 

 

 

А. Інвестиційно приваблива громада із 
розвиненим експортно-орієнтованим бізнесом 



Стратегічні цілі  
 

В 1. Ефективна енергетична та ресурсозберігаюча політика громади 
 

В 2. Енергоефективна та доступна інфраструктура 

 

В 3. Комфортний життєвий та діловий простір громади 

 

В 4. Ефективна система безпеки громади 

 

 
В. Екологічна чиста, безпечна, 

енергоефективна громада 
 



С. Здорова спортивна та туристично 
приваблива громада із сучасними просторами 

для розвитку кожного громадянина 

Стратегічні цілі  
 

С.1. Зручна логістика, комфортний відпочинок і дозвілля 

 

С.2. Створення майстерні народних ремесел та збереження 
культурної спадщини 

 

С.3. Розвиток туризму 

 

С.4. Здорова спортивна громада 
 

 



ПЛАН  
РЕАЛІЗАЦІЇ 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ  

МІСЬКОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  

ГРОМАДИ на  
2019-2021 роки 



ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПЛАНОМ  
РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

ПЛАН ІІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ 

СТРАТЕГІЇ 

на 2019 – 2021 роки 

Ідея проекту – базова причина (підстава) того, чому і на 

кого/що ми  хочемо здійснити управлінський вплив з 

метою внесення бажаних  змін у суспільне життя (життя 

громади) загалом або окрему  суспільну сферу 



ПРОЕКТИ ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ  
СТРАТЕГІЇ 

Програма 1. «Інвестиційна приваблива громада із 

розвиненим експортно-орієнтованим бізнесом» 
2019 2020 2021 

Кількість проектів 8 15 15 

Обсяг фінансування Програми 1, тис. грн 815,0 1 860,0 2 260,0 

Програми 2. «Екологічна чиста, безпечна та 

енергоефективна громада» 
2019 2020 2021 

Кількість проектів 18 21 17 

Обсяг фінансування Програми 2, тис. грн 2 403,8 9 654,8 8 614,8 

Програми 3. «Здорова, спортивна та туристично 

приваблива громада із сучасними просторами для 

розвитку кожного громадянина» 

2019 2020 2021 

Кількість проектів 10 12 10 

Обсяг фінансування Програми 1, тис. грн 13 991,0 21 131,0 39 187,0 



ПРОЕКТИ ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ  

СТРАТЕГІЇ 

Створення та розвиток Агенції місцевого економічного 

розвитку 

 «Купуй Тростянецьке» (розширення економічних зв'язків 

МСП експортерів)  

Розробка бренду та маркетингової стратегії 

 Забезпечення малого та середнього підприємництва (МСП) 

необхідними кадровими ресурсами 

Розроблення Генеральних планів з планами зонування 

території та детальних планів населених пунктів громади 

Проведення інвестиційного Форуму «Тростянець діловий» 

Подальший розвиток індустріального парку «Тростянець» 
 

ПРОГРАМА 1. 



ПРОЕКТИ ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ  

СТРАТЕГІЇ 

ПРОГРАМА 2. 

Створення Центру енергоефективності та сталого розвитку 

Тростянецької громади 

Проведення у громаді Днів сталої енергії 

Чиста громада – здорове майбутнє 

Реконструкція системи водопостачання та водовідведення 

Модернізація мережі вуличного освітлення  

Розвиток велосипедної інфраструктури  

Розширення мережі відеоспостереження 



ПРОЕКТИ ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ  

СТРАТЕГІЇ 

Трансформація публічних бібліотек у сучасні креативні, 

інформаційно-дозвіллєві центри для кожного «Новітня бібліотека» 

Мистецька та фестивальна громада 

Скіфські кургани – історична спадщина 

Туристичні сплави на байдарках по р. Ворскла 

Створення інформаційно-туристичного центру 

Створення ефективної системи менеджменту первинної ланки 

медицини та забезпечення кваліфікованими кадрами 

Реформування другого рівня надання медичної допомоги 

Реконструкція стадіону ім. В. Куца 

Спорт для всіх 

 

ПРОГРАМА 3. 



Публічна бібліотека 



Публічна бібліотека 

Мультифункціональний простір Коворкінг простір 



Публічна бібліотека 

Соціальне кафе Розважально-ігрова зона 



Проект «Музейно-культурний комплекс 
«Городище та поселення скіфской культури» 



Терапевтичне відділення після ремонту 



Терапевтичне відділення після ремонту 



Гінекологічне відділення 





 

Рентген-кабінет 



Біохімічний та імуноферментний аналізатор крові Центрифуга 

Сучасні мікроскопи 
Гематологічний аналізатор крові 



Проект реконструкції стадіону ім. В. Куца 



Сплави на байдарках по р. Ворскла 



Найбільш поширені джерела  

фінансування проектів місцевого  

розвитку 

  

 Місцевий бюджет 

 Державний фонд регіонального  розвитку 

 Обласний бюджет 

 Міжнародна технічна допомога 

 Позики та гранти, які надаються під здійснення 

програм 

 Доброчинні пожертвування 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

Контакти: 42600 м.Тростянець вул.Миру 6   

http://trostyanets-miskrada.gov.ua 

E-mail: mail@trostyanets-miskrada.gov.ua  

Заступник міського голови: 

Злепко Володимир Анатолійович 

Тел.: +38-05458-51380 
  

http://trostyanets-miskrada.gov.ua/
http://trostyanets-miskrada.gov.ua/
http://trostyanets-miskrada.gov.ua/

