


К
ві

ту
ча

 
С

уч
ас

н
а 



До складу Верхньодніпровської ОТГ ввійшли: 

 

1. місто Верхньодніпровськ 

2. Першотравенський старостинський округ: 
 

- с. Перше Травня 

- с. Підлужжя 

- с. Тарасівка 

- с. Новогригорівка 

- с. Самоткань 

 





• У техногенно навантаженій 
Дніпропетровській області – досить чиста з 
точки зору стану довкілля, територія. 

•  Активний та зацікавлений у розвиткові 
бізнес. 

• Практично відсутні у комунальній власності 
підприємства життєзабезпечення міста.  





ТОВ “АСТРА” – це підприємство, 
яке входить в десятку кращих в 

Україні по виготовленню 
холодильного обладнання для 
супермаркетів. Підприємство 

впроваджує комплексні рішення 
енергоефективних інженерних 

систем в галузях вентиляції, 
кондиціонування, холодо-, тепло- 

та електрозабезпечення. 
 



ПрАТ «Верхньодніпровський 
завод потужного 

радіобудування» , який входить в 
групу компаній “Modern-Expo”, 
після модернізації виробничого 

обладнання виготовляє та 
встановлює кастомізоване 

обладнання для торгових залів та 
складських приміщень.  

  



ПАТ «Верхньодніпровський 
машинобудівний завод» є 

універсальним  машинобудівн
им підприємством, 

яке виробляє велику 
номенклатуру  спеціального 
технологічного  обладнання 

для  машинобудівних 
підприємсив, 

агропромислового комплексу 
та металургійної галузі 

промисловості. 
 



А. Розвиток та збереження населення  

 В. Мобільний, інклюзивний та 
безпечний простір для мешканців і 
бізнесу. 

С. Екологічно дружня громада 



Успішна громада - побудована на співпраці та єдності міських та сільських територій. Громада, яка розвиває сучасні агротехнології 

на основі збереження земель та чесних взаємовідносин між виробниками сировини та переробними підприємствами.  

Сучасне  виробництво  та обслуговування сучасної техніки на найсучаснішому рівні. 

Тут є місце інноваційним ідеям, інноваційним виробництвам, інноваційним комунікаціям.  

Соціально доцільна,  із стандартами надання послуг на рівні державних стандартів громада, як єдиний життєвий простір екологічно 

безпечний, зручний та зрозумілий для мешканців та гостей. 

А. Розвиток та збереження 

населення. 

Стратегічні напрями розвитку 

Стратегічні цілі 

В. Мобільний, інклюзивний  та 

безпечний простір для  

мешканців та бізнесу. 
  

С. Екологічно дружня громада. 

А.1. Відкрита, безпечна, гостинна 

територія 

А.2. Соціально-відповідальна 

громада 

В.2. Об’єднана, доступна, 

безпечна громада 

В.1. .  Унікальні умови для 

розвитку економіки майбутнього 

В.3. Забезпечення правопорядку 

та підвищення безпеки 

С.2. Підвищення 

енергоефективності та 

безпечності житлового фонду 

С.1. Створення умов для надання 

комунальних послуг без шкоди 

для довкілля. 

С.3.  

Покращення стану довкілля та 

екологічної безпеки громади 



Місто крізь об’єктив: 



План реалізації Стратегічного 
плану. 



•  Громада буде комфортною для  проживання 
усіх  вікових груп. 

•  У сільській місцевості – котеджна забудова, 
якісні соціальні послуги. 

• На території міста -   житловий фонд з 
мінімальним впливом на довкілля та  
комплексом послуг для молодих родин. 

• Громада створює умови для  зайнятості молоді 
як за змістом, так і заробітною платою. 



 

•  Багато об’єктів  життєзабезпечення міста в 
комунальній власності району і області 

• Необхідність реалізації масштабних 
проектів екологічного характеру, які 
матимуть  економічний результат.  



 
Розвиток та збереження 

населення: 
 

А.1. Відкрита, безпечна, гостинна територія 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

А.2. Соціально-відповідальна  
громада. 

 

А.1.1 Формування раціонального публічного 

простору на основі міжмуніципального 

співробітництва. 

А.1.2. Сучасне просторове планування 

території громади 

А.2.2. Формування інфраструктури для молоді 

А.2.1. Формування доцільного освітнього 

простору 

А. 2.3. Формування простору для надання  

послуг з охорони здоров’я. 

А.2.4. Формування системи надання 

адміністративних послуг. 

А. 2.5. Створення умов для самореалізації усіх 

поколінь 



         1.Створення та розвиток сучасної системи 
професійної та вищої освіти, утому числі, дуальних 
систем навчання між закладами освіти та 
суб’єктами господарювання. Упровадження 
дуальної освіти за сприяння проекту «ЕХАМ 
Дніпро». Задоволення потреб роботодавців 
Верхньодніпровської ОТГ у кваліфікованих кадрах, 
посилення конкурентоспроможності  мешканців 
громади через здобуті освітні кваліфікації. 
2. Формування якісної освітньої мережі громади           
шляхом матеріально-технічного переоснащення 
закладів освіти, підвищення енергоефективності 
закладів освіти. Створення комфортних умов для 
навчання, покращення якості освіти та підвищення 
рівня мотивації учителів і успішності учнів. 
3. Кіноtime. Організація дозвілля дітей та молоді.  
Проведення перегляду кінофільмів під відкритим 
небом. Доступність перегляду фільмів для різних 
соціальних верств населення. 



   Мобільний, інклюзивний та безпечний 
простір для мешканців та бізнесу: 

 

Напрям розвитку В. Мобільний, інклюзивний та безпечний простір для мешканців та бізнесу. 

В.1. Унікальні умови для  

розвитку економіки  

майбутнього 

 
Оперативні цілі 

В.3. Забезпечення правопорядку та 

підвищення безпеки 

В.1.1. Розвиток зон покращення 

бізнесу. 

В.3.2.  Розвиток безпечного простору 

громади 

Стратегічні цілі 

В.1.2. Створення умов для підтримки 

аграрного бізнесу та сільського 

зеленого туризму. 

В.2. Об’єднана, доступна  громада 

 В.3.1. Створення муніципальної системи 

охорони правопорядку 

В.2.1.Організація дорожнього 

сполучення в громаді. 

В.2.2. Організація транспортного 

сполучення 

В.1.3. Просування інвестиційного 

потенціалу міста та підтримка 

місцевого виробника 

В.1.4. Створення умов для розвитку 

бізнес здібностей серед молоді 



Особливі проекти: 

1.Створення Інвестиційного паспорту Верхньодніпров-
ської ОТГ та технологічного кластеру. Підвищення 
інвестиційного та промислово-економічного потенціалу. 
Підтримка промоції підприємств громади. Ідентифікація 
та підтримка у громаді технологічного кластеру з 
машинобудування та кліматичних технологій. Створення 
індустріального парку. 
2. Система громадської безпеки «Безпечне місто» . 
Запровадження молодіжного руху щодо особистої та 
громадської безпеки в населених пунктах громади. 
Створення муніципальної системи відеоспостереження. 
Відновлення функціонування ізолятору тимчасового 
утримання порушників громадського порядку та 
кримінальних злочинців . 
3. Капітальний ремонт дорожнього покриття. 
Покращення рівня благоустрою, підвищення безпеки та 
створення комфортних умов для учасників дорожнього 
руху на вулицях громади. 



Напрям розвитку С. Екологічно дружня громада. 

С.1. Створення умов для надання 

комунальних послуг без шкоди для 

довкілля. 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

С.2. Підвищення енергоефективності 

житлового фонду. 

С.3. Покращення стану довкілля та 

екологічної безпеки громади  

С.1.1. Розвиток та підтримка 

багатофункціонального   комунального 

підприємства 

С.1.2. Забезпечення ефективної 

енергетичної політики 

С.2.1. Оптимізація ресурсо- та 

енергоспоживання житлової сфери 
С.3.1. Сприяння збереженню екосистем. 

С.3.2. Створення ефективної системи 

управління відходами 

С.1.3.Підвищення енергоефективності 

будівель бюджетної сфери та об’єктів 

комунального господарства 

С.1.4. Енергоефективне, ресурсоощадне 

водопостачання 

С.1.5. Створення ефективної системи 

вуличного освітлення 

С.3.3. Підвищення екологічної свідомості 

мешканців громади 

 



Особливі проекти 

1. Створення власного водоканалу та водозабору. 
Отримання чистої питної води за доступними цінами.  

2.Реконструкція вопровідних мереж та модернізація 
обладнання головної каналізаційної насосної станції. 
Зменшення аварій на мережах каналізації. Покращення 
якості надання послуг та зменшення нераціональних 
втрат в мережах. Отримання чистої питної води за 
доступними цінами.  

3. Очищення русла річки Самоткань. Завдяки цьому має 
відновитись екосистема річки та прилеглої до її басейну 
території .Також відновлення екосистеми Римького лісу, 
який знаходиться на території нашої громади. 

4. Створення полігону твердих побутових відходів та 
затвердження програми поводження з ТПВ. 
Дотримання сучасних екологічних стандартів у сфері 
поводження з твердими побутовими відходами та 
перетворення їх з екологічно небезпечного фактору в 
економічно вигідний ресурс виробництва і споживання. 



Система моніторингу: 

    Наш бізнес знає, що таке KPI (Key Performance Indicators) -ключові показники 

ефективності. Тому показники визначались дуже ретельно. До прикладу: 

 Стратегічний напрям С.  Екологічно 

дружня громада. 

Відношення витрат екофонду на заходи зі 

зменшення техногенного навантаження до 

загального обсягу витрат екофонду, % 

Стратегічна ціль С.1. Створення умов 

для надання комунальних послуг без 

шкоди для довкілля. 

Обсяг економії бюджетних коштів в 

результаті реалізації політики 

енергоефективності 

С.1.1. Розвиток та підтримка 

багатофункціонального комунального 

підприємства. 

Вартість послуг ЖКГ до середніх по 

Україні, грн. 

Скорочення на 10% 

Індекс кількості скарг на якість житлово-

комунальних послуг   

Стратегічний напрям В. 

Мобільний, інклюзивний та 

безпечний простір для 

мешканців та бізнесу. 

Відсоток фактично залучених інвестицій до загальних 

обсягів інвестиційних пропозицій у інвестиційних 

проектах, % 

Обсяг доходів міського бюджету у розрахунку на одиницю 

населення, грн. 

кількість вакансій, не закритих терміном більше 2-х 

місяців; 

обсяг інвестицій, залучених в інфраструктуру громади; 

 



Краєвиди: 



• Розвиток та збереження населення. 

•  Дуальна система освіти.  

• Залучення молоді та створення для неї 
найкращих умов. 

 


