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І. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ

Стратегія соціально-економічного розвитку Кирилівської селищної об’єднаної 
територіальної громади (далі – Кирилівської ОТГ) на період до 2023 року розроблена відповідно 
до сучасних підходів стратегічного планування з урахуванням європейського досвіду та 
на основі чинного законодавства України. Зокрема, при розробці цієї стратегії враховано 
положення законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»; «Про стимулювання 
розвитку регіонів», «Про засади державної регіональної політики», Постанови Кабінету 
Міністрі України «Про затвердження Концепції реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади». Також враховано положення стратегічних документів: 
Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 р. № 385; Стратегії регіонального 
розвитку Запорізької області до 2020 року, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 25 лютого 2016 р. № 1 

Розроблення Стратегії соціально-економічного розвитку Кирилівської ОТГ обумовлене 
необхідністю підготовки стратегічного документа, що  визначить стратегічну мету та напрями 
розвитку ОТГ, а також стратегічні та операційні цілі, реалізація яких спрямована на досягнення 
мети. Стратегія має врахувати особливості реформи децентралізації системи управління 
регіональним і місцевим розвитком, що передбачає посилення ролі і відповідальності органів 
місцевого самоврядування за забезпечення сталого розвитку громад на основі ефективного 
використання місцевих ресурсів, розвитку людського капіталу, використання потенціалу 
місцевої демократії в організації управління розвитком ОТГ. 

Стратегічне планування – системний шлях до управління змінами й досягнення консенсусу 
в громаді, а також створення спільного бачення економічного майбутнього розвитку громади, 
творчий процес визначення проблем та погодження реалістичних цілей, завдань та проектів, 
здійснення яких вирішить ці проблеми.

Розробка Стратегії є важливим інструментом налагодження партнерських відносин між 
усіма активними суб’єктами громади: представниками органу місцевого самоврядування, 
представниками місцевого бізнесу, місцевими громадськими організаціями та членами громади 
з метою визначення основних проблем розвитку громади, бачення майбутнього розвитку, 
пріоритетів, цілей і завдань як на довгострокову, так і середньострокову перспективу, а також 
отримання широкої суспільної підтримки процесу реалізації Стратегії та програмних документів 
на її виконання. Стратегія є основою для розроблення щорічних програм економічного і 
соціального розвитку громади та інших цільових програм розвитку громади.

Стратегія позиціонуватиметься як плановий документ найвищого рівня в Кирилівської 
селищної ОТГ, а отже її реалізація вимагає зосередження фінансових, фізичних та людських 
ресурсів. Очікується, що всі зусилля органу місцевого самоврядування в особі
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Кирилівської селищної ради, громадянського суспільства і громадян будуть націлені на 
успішну реалізацію пріоритетів та заходів, передбачених Стратегією. 

Мета та завдання Стратегії соціально-економічного розвитку Кирилівської селищної 
ОТГ до 2023 року – досягнення стабільного зростання якості життя населення громади на 
основі збалансованого та узгодженого розвитку місцевої економіки, базованої на інноваціях, 
створення сприятливих умов для життєдіяльності та самореалізації членів громади, 
збереження природного середовища, а також з урахуванням стратегічних напрямів розвитку 
регіону та держави. 

Методологічною основою Стратегії розвитку Кирилівської ОТГ є концепція сталого 
розвитку громади, що передбачає: 

 - Сталий динамічний розвиток місцевої економіки на основі ефективного використання 
місцевих ресурсів, створення рівних економічних можливостей для всіх членів громади.

 - Сталий соціальний розвиток громади на основі забезпечення всього комплексу 
соціальних послуг членам громади.

 - Раціональне використання природних ресурсів, покращення середовища проживання 
членів громади.

 - Ефективне управління розвитком громади із залученням творчості та енергії громадян

Принципи стратегічного плінування розвитку Кирилівської ОТГ 

Формулювання 
принципу

Зміст принципу

- Партнерство Стратегія розвитку ОТГ формується за результатами конструктивної 
і взаємовигідної співпраці всіх зацікавлених сторін: членів ОТГ, 
органів місцевого смоврядування, представників місцевого бізнесу, 
комунальних підприємств, установ соціальної сфери, громадських 
організацій тощо. Проводяться консультації спрямовані на пошук 
консенсусу щодо мети, стратегічних цілей та завдань стратегії та 
заходів із їх реалізації

- Спільна участь Активна участь усіх зацікавлених сторін до розробки Стратегії ОТГ 
на всіх етапах забезпечує широкий соціальний консенсус, публічну 
підтримку Стратегії, залучення до її реалізації широкого кола суб’єктів

- Життєздатність Основою забезпечення життєздатності є забезпечення належної 
рівноваги та послідовності внутрішніх елементів Стратегії (бачення, 
місії, стратегічних і оперативних цілей, заходів і завдань, етапів 
реалізації, моніторингу тощо). Життєздатність Стратегії ОТГ також 
забезпечується глибоким і всебічним аналізом стану та тенденції 
соціально-економічного розвитку, проведенням SWOT-аналізу, 
об’єктивним визначенням   порівняльних переваг і можливостей 
розвитку громади
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- Інтеграція Забезпечується шляхом формування інтегрованих завдань на основі 
спільних потреб усіх членів ОТГ та населених пунктів ОТГ, реалізація 
яких матиме синергетичний ефект для подальшого розвитку громади. 
Інтеграція як цілісний поетапний план розвитку пріоритетних секторів 
і напрямів діяльності забезпечує усунення конфліктів та негативних 
впливів 

- Інноваційність Застосовується як пріоритетний принцип у процесі ідентифікації 
та формуваня системи заходів і проектів із реалізації Стратегії 
з урахуванням вимоги щодо їх інноваційності та ефективнішого 
використання усієї сукупності наявних ресурсів

- Ієрархія Стратегічні документи вищого територіального рівня (Державна 
стратегія регіонального розвитку до 2020 року, Стратегія регіонального 
розвитку Запорізької області до 2020 року) мають більш загальний 
характер і закладають підвалини для визначення конкретних заходів 
на місцевому рівні. 

- Субсидіарність Визначення стратегічних цілей, заходів і завдань Стратегії на основі 
урахування потреб місцевої громади, починаючи з найнижчого рівня 
(на основі потреб мешканців окремих вулиць, окремих сіл), також 
наявних матеріальних та управлінських ресурсів

- Прозорість та 
відкритість 

Забезпечується шляхом широкого доступу зацікавлених сторін до 
інформації про підготовку Стратегії на всіх етапах через масоби 
масової інформації та офіційний сайт місцевої ради, а також 
можливість участі у підготовці Стратегії 

- Диверсифікація 
фінансових ресурсів 

Залучення для фінансування заходів із реалізації Стратегії всіх 
доступних джерел: бюджетів різних рівнів, Державного фонду 
регіонального розвитку, приватного капіталу (державно-приватне 
партнерство), грантів міжнародної технічної допомоги, коштів у 
рамках міжнародних проектів тощо   

Етапи розроблення Стратегії:

 - Організаційний та підготовчий етап

Для організації роботи з розробки Стратегії соціально-економічного розвитку між 
Кирилівською селищної радою та Національним інститутом стратегічних досліджень укладено 
Договір № 73 від 20.10.2017 року. 

 - Аналітичний етап 

На цьому етапі відбувався збір та узагальнення статистичної та нестатистичної інформації 
щодо розвитку громади. Статистичні дані взято в динаміці за останні 5 років з офіційних сайтів 
органів влади та безпосередньо в органах місцевого самоврядування громади. Нестатистичні 
дані зібрано  шляхом пошуку в доступних інформаційних джерелах, на офіційних сайтах 
органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, з місцевих ЗМІ, з 
наявних звітів про соціально-економічний розвиток громади.

Проведено аналіз соціально-економічного розвитку Кирилівської ОТГ та населених
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пунктів, що увійшли до її складу. Проаналізовано всі важливі аспекти життєдіяльності 
та розвитку громади що дозволило виявити основні тенденції та проблемні питання розвитку 
громади. 

На основі виявлених тенденцій та особливостей економічного і соціального розвитку 
громади проаналізовано її потенціал шляхом проведення SWOT- аналізу, за результатами 
якого визначено найбільш важливі внутрішні фактори (сильні і слабкі сторони) і зовнішні 
обставини (можливості і загрози) для розвитку ОТГ Кирилівської селищної ОТГ. Шляхом 
формування SWOT – матриці визначено та відібрано конкурентні переваги, з одного боку, і 
найбільш важливі проблеми, з іншого. Результати цього етапу дали можливість: визначити 
ключові аспекти Стратегії, а саме: яким чином краще застосувати власні переваги і зменшити 
вплив слабких сторін, оптимально використовуючи зовнішні можливості. 

 - Етап формування стратегічних та операційних цілей 

Визначено стратегічне бачення і місію громади. Коректне формулювання бачення 
розвитку громади із зазначенням складових загальної мети є дуже важливим для успішного 
впровадження, подальшого моніторингу та оцінки виконання Стратегії. Місія (призначення) – 
це сформульоване твердження відносно того, для чого розробляється стратегія регіонального 
розвитку. Бачення (бачення) являє собою бажану картину майбутнього регіону, яку ми хочемо 
досягти в процесі реалізації стратегічних завдань

На основі проведеного аналізу визначено стратегічні та операційні цілі з відповідними 
завданнями. Стратегічні цілі розвитку громади визначено на період дії Стратегії на основі 
порівняльних переваг громади з урахуванням викликів, а також можливих перешкод і ризиків 
на шляху розвитку. Операційні цілі визначені як деталізація шляхів досягнення стратегічних 
цілей.  

 - Етап громадського обговорення та ухвалення Стратегії

Громадське обговорення проекту Стратегії соціально-економічного розвитку Кирилівської 
ОТГ з метою уточнення переліку основних проблем розвитку громади, стратегічного бачення і 
місії, стратегічних і операційних цілей відбулося у формах громадських слухань … 

З урахуванням результатів громадського обговорення після відповідного доопрацювання 
Стратегія подана на розгляд і ухвалення Кирилівської селищної ради  як базовий управлінський 
долкумент соціально-економічного розвитку ОТГ на період до 2023 року. 

 - Моніторинг та впровадження Стратегії

З метою моніторингу реалізації Стратегії формується система моніторингу, яка включає: 
Положення про моніторинг, склад моніторингового комітету і план його роботи, перелік 
показників та індикаторів реалізації Стратегії.
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ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ ТА 
ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Кирилівська селищна ОТГ має в своєму складі населені пункти: Кирилівка (у 
підпорядкуванні село Лиманське), Атаманай (у підпорядкуванні село Вовче), Охрімівка (у 
підпорядкуванні село Косих).

Кирилівка - селище міського типу Якимівського району Запорізької області. розташоване 
на півострові, який утворений двома лиманами – Утлюцьким та Молочним, поруч розташована 
Федотова коса. Населення становить 3486 осіб. У літні місяці населення Кирилівки зростає до 
десятків тисяч.

Заснували Кирилівку 1805 року сектанти-духобори, примусово переселені сюди з 
Тамбовської та Воронезької губерній. Назву селище дістало від імені Кирила Капустіна, 
який оселився тут першим. 1838 року в селі налічувалося 130 жителів, з них 72 — чоловіки. 
Починаючи з 1920-х років у Кирилівці розвивається бальнеологічний і грязьовий курорт, 
особливо інтенсивний період розбудови якого відбувався в 1960-1980-х роках, коли турбазами, 
пансіонатами та будинками відпочинку були забудовані вся коса

Федотова і коса Пересип. До утворення Кирилівської ОТГ селище було центром 
Кирилівської селищної ради.

Кирилівка є морським і кліматичним курортом. На 20-кілометровій прибережній смузі 
діють бальнеологічний санаторій, близько трьохсот оздоровчих закладів, 14 дитячих центрів. 
У місті діє зоопарк, луна-парки. Лимани містять багато корисної лікувальної грязі. Лікувальні 
засоби: грязі сірководневе хлоридне натрієве джерело, воду якого використовують для ванн. 
Лікування хворих із захворюваннями органів руху і опори, гінекологічних, периферійної 
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нервової системи.

Лиманське – село,   розташоване на півострові, який утворений двома лиманами 
– Утлюцьким та Молочним. Село було засноване в 1820 році під назвою Кучугури (що 
оначає «пагорб»). 9 лютого 1978 року постановою Верховної Ради УРСР перейменоване 
в село Лиманське. До утворення Кирилівської ОТГ село входило до складу Кирилівської 
селищної ради.

Атманай – село, розташоване на історичних теренах Дикого Поля на березі Утлюцького 
лиману.

Село засноване у 1740-их роках. Назва села походить від назви річки, на березі якої воно 
знаходиться, і походить від слів «ат» (кінь) і «манаат» (недоступна) через заболочені береги, 
недоступні для коней. Поблизу села розташована могила-курган. На початку 19 століття в 
Атманаї була пристань, звідки баржі із зерном і шерстю транспортували товари за кордон. У 
1802 француз родом з Швейцарії Луї Анрі заснував в селі ферму з розведення коней і овець та 
вирощування фруктових садів і винограду. До утворення Кирилівської ОТГ село було центром 
Атманайської сільської ради.

Нове – село, розташоване на правому березі річки Атманай. До утворення Кирилівської 
ОТГ село входило до складу Атманайської сільської ради.

Солоне – село, розташоване на лівому березі річки Атманай, навпроти села Нове. 
Засноване у 1841 році, з того часу й до 1960 року називалось Атманівка. В 1960 році 
перейменоване в село Солоне. До утворення Кирилівської ОТГ село входило до складу 
Атманайської сільської ради.

Охрімівка – село, розташоване на правому березі Молочного лиману. Засноване 1809 року 
духоборами, переселенцями з Тамбовської та Курської губерній та українськими селянами з 
Полтавської і Таврійської губерній. Було центром Охримівської волості Мелітопольського повіту 
Таврійської губернії. Станом на 1886 рік у селі, мешкало 2179 осіб, налічувалось 250 дворів, 
існували православна церква, 2 школи, 2 лавки, бондарня, 2 кожевених заводи, відбувалось 
2 ярмарки на рік. У 1975 році в селі був побудований один з найбільших в Україні вівчарських 
комплексів на 15000 голів овець, щорічно виробляв 140 тонн баранини і 60 тонн вовни. До 
утворення Кирилівської ОТГ село було центром Охримівської сільської ради.

Косих – село, розташоване на півострові, утвореному Утлюцьким та Молочним лиманами, 
на відстані 2 км від села Охримівка та 3 км від села Лиманське. Засноване одночасно з 
Охримівкою у 1809 році. До утворення Кирилівської ОТГ село входило до складу Охримівської 
сільської ради. 

Вовче - село розташоване на правому березі Утлюцького лиману, на відстані 4 км від 
села Солоне. Засноване у 1850 році. За даними перепису населення 2001 року у селі мешкало 
13 осіб. На даний час в селі немає мешканців.
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ІІІ. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ГРОМАДИ

3.1. Природно-ресурсний потенціал

Кирилівська ОТГ розташована в південно-західній частині Запорізької області на узбережжі 
Азовського моря. Вздовж узбережжя Азовського моря в межах громади простягаються довгі 
вузькі піщані коси, намиті морем, найбільшою з яких є Федотова коса. На території ОТГ 
розташовані 2 лимани: Утлюцький та Молочний, що мають потенціал для ведення рибного 
господарства. По території ОТГ протікають річки Атманай, Великий Утлюг, Малий Утлюг, є 
низка озер. 

Кирилівська ОТГ розташована в степовій зоні з низовинним ландшафтом. Ґрунти 
солонцюваті каштанові і темно-каштанові, що обмежує можливості ведення сільського 
господарства, лісові масиви відсутні. Є запаси артезіанських підземних вод, що 
використовуються для забезпечення населення питною водою.

Територія громади знаходиться в приморській кліматичній зоні. У холодний період року 
Азовського море сприяє послабленню морозів, а влітку – зниженню температури, підвищенню 
вологості повітря, посиленню вітру. Середньорічна температура повітря коливається від +9,6 
до +10,2 градусів за Цельсієм. Річна кількість опадів в становить 430-475 мм. 

Мінерально-сировинних комплексів на території Кирилівської ОТГ немає. Водночас 
поєднання сприятливого клімату та моря з піщаними пляжами створює сприятливі умови 
для курортно-рекреаційної діяльності. Кирилівка є морським і кліматичним курортом 
загальнодержавного значення. А наявність покладів лікувальної грязі Утлюцького та Молочного 
лиманів, а також сірководневе хлоридне натрієве джерело, воду якого використовують для 
ванн, дозволяють розвивати лікувально-санаторні заклади, що спеціалізуються на  лікуванні 
хворих із захворюваннями органів руху і опори, периферійної нервової системи тощо. 

3.2. Населення

Чисельність населення Кирилівської ОТГ станом на 1 січня 2017 року складала 5939. 
Найбільшими населеними пунктами громади є селище Кирилівка, в якому мешкає 3336 осіб 
та село Охрімівка з населенням 1461 особа (рис.1 ). До складу ОТГ входить також населений 
пункт Вовче, який не має жодного мешканця.

Середня щільність населення Кирилівської ОТГ становить близько 9 осіб на кв. км. Цей 
показник є значно нижчим за середню щільність всього населення Запорізької області (70 осіб 
на кв. км) та в 1,6 раза нижчим за середню щільність сільського населення Запорізької області 
(14,6 осіб на кв. км). Така ситуація обумовлена передусім географічними особливостями 
розселення населення.  
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Рис.1. Розподіл постійного населення Кирилівської ОТГ
за населеними пунктами станом на 1 січня 2017 року, чоловік

Впродовж останніх 5 років (з 2012 по 2017 рр.) загальна чисельність населення всіх 
населених пунктів, що увійшли до складу ОТГ, зменшилась на 4,2 %. Найкращою є ситуація 
в селищі Кирилівка, де чисельність населення зменшилась на 2 %. Натомість помітно 
скоротилась чисельність населення в селах Косих (на 8,7 %), Атманай (на 7,8 %), Охримівка 
(на 6,3 %). А село Нове потягом 5 останніх років втратило 20,2 % своїх мешканців (рис.2)  

   Рис.2. Динаміка чисельності населення у населених
 пунктах Кирилівської ОТГ, станом на 1 січня, у 2012-2017 роках, осіб

Зменшення чисельності населення в громаді обумовлене його природним скороченням. 
Коефіцієнт природного приросту населення у 2016 році в розрізі колишніх сільських рад, що 
увійшли до складу ОТГ, становив: в Кирилівській селищній раді -5,4 чоловік на 1 000 осіб 
наявного населення, в Атманайській сільській раді цей показник становив -6,9, в Охрімівській 
сільській раді -9,0. Ці показники загалом співставні з середнім показником природного приросту 
населення в Запорізькій області, що становив -7,1, та в сільській місцевості в цілому по Україні 
-6,8 чоловік на 1 000 осіб наявного населення. Водночас слід зазначити, що потягом останніх 
2-3 років ситуація з природним відтворенням населення в Кирилівській ОТГ дещо поліпшилась.
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 Ситуація з міграційним рухом населення є позитивною. В усіх населених пунктах, що входять до 
складу ОТГ, за останні 5 років не спостерігалося міграційного відтоку населення (виняток становить 
лише село Лиманське, з якого у 2012 та 2013 роках виїхало по 2 особи). Натомість спостерігається 
міграційний приріст населення, що є найбільш помітним у селищі Кирилівка (у 2015 році плюс 51 особа, 
у 2016 році плюс 43 особи) та селі Охрімівка (2015 рік – плюс 26 осіб, 2016 рік – плюс 15 осіб. 

У віковій структурі населення Кирилівської ОТГ 56,1 % становить населення працездатного віку 
(16-59 років); 16,6 % - діти; 27,3 % - особи пенсійного віку (60 років і старше) (рис.3.). Частка осіб 
пенсійного віку в ОТГ є вищою за середній показник сілької місцевості України (23,1 %), що свідчить 
про вищу інтенсивність процесу старіння населення в громаді.

Рис.3. Розподіл постійного населення Кирилівської ОТГ 
за основними віковими групами станом на 1 січня 2017 року, %

Демографічне навантаження на працездатне населення в громаді є суттєво вищими як від 
середньоукраїнського показника, так і середнього показника Запорізької області. Так, загальний 
коефіцієнт демографічного навантаження в усіх населених пунктах громади, крім села Нове, є вищим 
за показник області, в т.ч. в с. Атманай – у 1,7 раза, с. Охрімівка – в 1,5 раза. Так само в усіх населених 
пунктах, крім с. Нове, суттєво вищим є коефіцієнт навантаження осіб пенсійного віку на працездатне 
населення, в т.ч. в с. Атманай – у 1,7 раза, с. Охрімівка – в 1,5 раза, що також ілюструє процес старіння 
населення.  

Узагальнюючи, можна відзначити, що населення Кирилівської ОТГ характеризується низькою 
щільністю, негативними процесами природного скорочення населення та його старіння. В останні роки 
людський потенціал громади підтримувався за рахунок міграційного притоку. В межах громади найбільш 
тривожною є ситуація з відновленням людського потенціалу в колишній Атманайській сільській раді, 
територія якої географічно відокремлена від іншої території громади лиманом. Таким чином, громада 
потребує дієвих кроків щодо розвитку людського потенціалу, оскільки за існуючих тенденцій людський 
ресурс може стати обмежуючим чинником подальшого розвитку громади.

3.3. Економічна діяльність   
3.3.1. Економічний розвиток громади характеризується нерівномірністю, причому більшість 

показників демонструє падіння. Громада розвиває сільськогосподарське виробництво, рибне 
господарство, сферу послуг, зокрема туризм та рекреацію.  
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Структуру економіки за формами організаційної діяльності можна охарактеризувати 
наступним чином. На території КСОТГ кількість суб’єктів господарювання неухильно 
знижується, і особливо різке зниження почалося з 2014 року. 

Так, якщо у 2012 році на території Атманайської ради було 27 суб’єктів господарювання 
(7 юридичних осіб, 20 ФОП), то у 2014 їх залишилось 22 (відповідно 5 і 15), а у  2017 – 17 (7 і 
10). У 2017 році розподіл за селами є наступним: 26 суб’єктів господарювання в Атманаї (18 і 
8), 3 в Солоному (1 і 2), 1 в Новому (юридична особа). Вражаючим є той чинник, що порівняно 
із 2012 роком значно скоротилась кількість підприємств, що працюють у сфері торгівлі: з 20 
одиниць у 2012 році до 15 одиниць у 2014 році та 10 одиниць у 2017 році, і у той же час кількість 
суб’єктів господарювання у сільському господарстві залишається незмінною – 7 одиниць. 
Розподіл підприємств (юридичних осіб) за видами економічної діяльності є наступним: сільське 
господарство, лісове господарство та рибне господарство – 8 в Атманаї, 1 в Солоному і 1 в 
Новому, водопостачання, каналізація та поводження з відходами – 1, державне управління й 
оборона; обов’язкове соціальне страхування – 3, освіта – 2, надання інших видів послуг – 1, 
інше – 6 (всі підприємства – в Атманаї).   

На території Кирилівської селищної ради зареєстровано 151 суб’єкт господарювання у 
Кирилівці (76 юридичних осіб та 75 ФОП) та 3 у Лиманському (ФОП).  Розподіл юридичних осіб 
у Кирилівці є наступним: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 
9, переробна промисловість – 1, водопостачання, каналізація та поводження з відходами – 4, 
будівництво – 2, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 
– 2, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1, тимчасове 
розміщення й організація харчування – 38, операції з нерухомим майном – 10, професійна, 
наукова та технічна діяльність – 1, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування – 18, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 
4, освіта – 1, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 3, мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок – 5, надання інших видів послуг – 6, інше – 13.     

На території Охрімівської сільської ради зареєстровано 38 суб’єктів господарювання: 8 
юридичних осіб (всі у с. Охрімівка) та 30 ФОП (29 в Охрімівці, 1 у Косих). Розподіл юридичних 
осіб в Охрімівській раді є наступним: сільське господарство, лісове господарство та рибне 
господарство – 2, водопостачання, каналізація та поводження з відходами – 1, оптова та 
роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 1, операції з нерухомим 
майном – 1, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 3, освіта – 
1, надання інших видів послуг – 2, інше – 2.

Отже, упродовж 2017 року на території КСОТГ працюють 118 ФОП та 91 юридична особа, 
всього 209 одиниць. Розподіл ФОП: 10 (Атманайська), 78 (Кирилівська), 30 (Охрімівська); 
розподіл юридичних осіб: 7 (Атманайська), 76 (Кирилівська), 8 (Охрімівська). Територіальний 
розподіл фізичних осіб-підприємців є нерівномірним: якщо на території Атманайської ради 
їх частка складає 1,01% населення, то на території Охрімівської ради частка складає 1,43% 
населення, Кирилівської – 2,25% населення. Такі дані говорять про
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недостатній розвиток малого та середнього бізнесу на території громади. 

Розподіл підприємств за сферами діяльності є наступним: у сільському господарстві, 
лісовому господарстві, рибному господарстві  працює 21 підприємство (10,05% від загальної 
кількості підприємств та організацій громади), у переробній промисловості – 1 (0,47%), 
водопостачанні, каналізації та поводженні з відходами – 6 (2,87%), будівництві – 2 (0,96%), 
оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 3 (1,44%), 
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 (0,47%), тимчасове 
розміщення й організація харчування – 38 (18,18%), операції з нерухомим майном – 10 (4,79%), 
професійна, наукова та технічна діяльність – 1 (0,47%), діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування – 18 (8,61%), державне управління й оборона; обов’язкове 
соціальне страхування – 10 (4,79%), освіта – 4 (1,91%), охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги – 3 (1,44%), мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 5 (2,39%), надання інших 
видів послуг – 9 (4,31%), інша діяльність – 21 (10,05%).    

 
3.3.2. Зайнятість населення. У сфері зайнятості складається наступна ситуація: 980 

осіб в ОТГ мають офіційне працевлаштування, що складає 14,95% населення ОТГ і 29,41% 
населення працездатного віку. Але, ще 118 осіб працюють як ФОБ, тобто зайнятість населення 
працездатного віку складає 44,2 %. В тому числі:

- на території Атманайської ради зайнятими є 134 особи (13,5% всього населення ради, 
29,32% населення працездатного віку ради, 13,64% всіх зайнятих в ОТГ), 

- на території Охрімівської ради – 120 осіб (5,73% населення ради, 14,88 % населення 
працездатного віку ради, 12,25% всіх зайнятих в ОТГ), 

- на території Кирилівської ради – 726 осіб (20,91% всього населення ради, 35,09% 
населення працездатного віку ради, 74,01% всіх зайнятих в ОТГ). 

Найбільша частка зайнятих у кількості населення працездатного віку спостерігається у 
Кирилівській раді (35,09%), найменша – в Охрімівській раді (14,88%). Нерівномірність розподілу 
зайнятого населення говорить про недовикористання трудового потенціалу у громаді та 
значний рівень прихованого безробіття.

3.3.3. Стимулом для економічного розвитку КСОТГ та розширення сфер діяльності 
має стати інвестиційна діяльність. Нині вона здійснюється лише за рахунок коштів бюджету. 
Аналіз даних з інвестиційної діяльності свідчить, що найбільш стабільним і перевіреним 
джерелом для інвестицій є субвенції з обласного бюджету. Так, у 2017 році підприємствами, 
розташованими на території Атманайської сільської ради, було отримано капітальних 
інвестицій на суму 40000 грн., Охрімівської сільської ради – 122121 грн., Кирилівської селищної 
ради – 1500000 грн. З трьох рад лише Кирилівська селищна рада отримала також інвестиції 
за рахунок коштів з державного бюджету на суму 1500000 грн. Обсяги капітальних інвестицій 
у розрахунку на одну особу суттєво різняться по радах:
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в Атманайській раді обсяг складає 3 грн., в Кирилівській – 1510, в Охрімівській – 64 
грн. Стосовно інвестування з іноземних джерел слід сказати, що прямі іноземні інвестиції в 
економіку ОТГ за досліджуваний період не надходили. Інвестиційні проекти на території ОТГ 
не реалізуються. Проекти за рахунок Державного фонду регіонального розвитку на території 
громади не реалізуються.   

  
3.3.4. Ресурсами для інвестиційної діяльності та наповнення бюджету мають стати 

кошти від оренди та кошти, отримані від управління земельною власністю.  

Стосовно оренди об’єктів слід сказати, що в Охрімівській сільській раді в оренду здаються 
наступні об’єкти: пошта, АТС, а в Атманайській раді – територія дитячого садка і пошта. Кошти 
надходять до місцевого бюджету.    

У сфері володіння і розпорядження земельними ресурсами складається наступна 
ситуація: у Кирилівській та Охрімівській селищних радах земель у підпорядкуванні немає, 
лише земля, що належить місцевим жителям. Землю на території населених пунктів їм 
мають передати після створення ОТГ, однак за прогнозами це має відбудеться не раніше ніж 
через 5 років. Найбільш визначена ситуація В Атманайській селищній раді: кількість землі 
у підпорядкуванні ради – 17693,2 га (рілля – 13839,8 га, селищні угіддя – 3853,4 га). На цій 
території грунт не передбачений для вирощування сільськогосподарської продукції, тому його 
необхідно використовувати в інших цілях   

3.3.5. Фінансова самодостатність. Формування бюджету. Перші вибори у громаду 
відбулися у 2017 році, що надало змогу громаді вступити у новий бюджетний рік як окрема 
структурна одиниця і також мати прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом України. 
У досліджуваний період   (2012-2017)   у сфері податкових надходжень складалася наступна  
ситуація.   

Податок на доходи фізичних осіб

Слід відмітити різке зростання надходжень від цього податку. В колишній Атманайській 
раді надходження від податку зросли в 10,1 раз – з 124166 до 1252031 грн., у розрахунку на 
одну особу – в 10,5 раз – з 94 до 983 грн. Слід відмітити, що при цьому не відбулося значного 
скорочення населення, що може свідчити про збільшення рівня зайнятості та легалізацію 
заробітних плат. У колишній Кирилівській раді надходження від податку зросли у 2012-2014 
роках з 792894 до 843314 грн. (від 212 до 235 грн. у розрахунку на одну особу) і були відсутні 
у 2015-2017 роках. В колишній Охрімівській раді надходження від податку зросли з 106327 
у 2012 році до 110219 у 2014 році (від 50 до 54 грн. на одну особу) і були відсутні у 2015-
2017 роках. Відсутність надходжень від ПДФО свідчить про зменшення кількості найманих 
працівників та збільшенні кількості ФОП, про що було у підрозділі про зайнятись населення.

Єдиний податок 
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Значно зросли надходження від єдиного податку, що ще раз підтверджує висновок про 
зменшення кількості найманих працівників та збільшення кількості ФОП, і особливо це помітно 
на території Атманайської ради, де надходження від податку зросли в 34,83 раз – з 29890 
до 1041060 грн. (у розрахунку на одну особу – у 35,52 разів (з 23 до 817 грн.). На території 
Кирилівської ради надходження від податку зросли у 2,39 раз (з 696442 до 1665244 грн.), у 
розрахунку на одну особу – у 2,46 разів (з 186 до 457 грн.). На території Охрімівської ради 
надходження від податку зросли у 4,76 разів (з 58919 до 280448 грн.), у розрахунку на одну 
особу – у 5,29 разів (з 28 до 148 грн.).  

Плата за землю

Суттєво зросли і надходження від плати за землю. В Атманайській раді надходження від 
податку зросли з у 3,57 раз 560135 до 1997223 грн, у 3,70 (з 424 до 1568 грн.) – у розрахунку на 
одну особу). У Кирилівській раді надходження від податку зросли у 1,83 разів – від 13306880 до 
24350120 грн., у розрахунку на одну особу – в 1,88 разів (з 3565 грн. до 6686 грн.) В Охрімівській 
раді надходження від податку зросли у 3,62 раз – з 438288 до 1586421 грн. (у 4,06 разів (з 206 
до 836 грн.) на одну особу. 

Акцизний податок 

Надходження від акцизного податку також зростають. На території колишньої Атманайської 
ради податок адмініструвався з 2015 року, надходження від податку зросли з 3499 до 4863 грн. 
(на одну особу – з 2,74 до 3,82 грн.). На території Охрімівської ради надходження від податку 
зросли у 2,15 раз з 4000 до 8600 грн. (у 2,14 разів (з 1,88 до 4,53 грн.) на одну особу). На 
території Кирилівської ради надходження від податку зросли від 2123605 грн. у 2015 році до 
3379506 грн. у 2017 році, у 2012-2014 роках надходжень не було. У розрахунку на одну особу 
надходження зросли з 587 до 928 грн.     

Податок на нерухоме майно

Надходження від податку на нерухоме майно не стали вагомим джерелом бюджету 
на території всіх рад внаслідок його недавнього запровадження та відсутності достатньої 
кількості об’єктів податкування. Зокрема, на території колишньої Охрімівської ради податок 
адмініструвався лише у 2017 році, надходження становили 18563 грн. (9,78 грн. на одну особу). 
На території колишньої Атманайської ради податок адмініструвався з 2015 року і надходження 
поступово знижувались: з 2553 у 2015 році до 1749 у 2016 році до 2464 у 2017 році, у розрахунку 
на одну особу надходження склали відповідно 2, 1,36 та 1,93 грн. Натомість, слід відмітити 
ефективне оподаткування у колишній Кирилівській раді: надходження від податку зросли у 
59,79 разів (від 63802 грн. у 2014 році до 3814631 грн. у 2017 році). У розрахунку на одну особу 
надходження зросли у 58,17 раз (з 18 до 1047 грн.)

На території колишньої Атманайської сільської ради за досліджуваний період (2012-2017 
роки) значно зросли обсяги надходжень до загального фонду місцевого бюджету:     



15

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КИРИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОТГ НА ПЕРІОД ДО 2023 РОКУ

від 715,7 тис. до 3053,1 тис. грн. (у 4,27 разів) без урахування трансфертів, у розрахунку на 
одну особу обсяг надходжень до загального фонду місцевих бюджетів зріс з 543 грн. до 2519 
грн. (4,64 разів) без урахування трансфертів. На території колишньої Охрімівської сільської 
ради надходження зросли з 634,5 тис.грн. до 1939,5 тис.грн. (3,06 разів), у розрахунку на 
одну особу – з 298 до 1022 грн. (у 3,43 разів). На території колишньої Кирилівської ради обсяг 
надходжень зріс з 14852,5 до 34766,7 тис.грн. (у 2,34 разів) (01.11), причому у 2015 порівняно 
з 2014 – з 16468,3 тис.грн. до 24203,3 тис. грн. (у 1,47 разів). У розрахунку на одну особу 
обсяги зросли з 3978 до 9546 грн. (2,40 разів). Таке зростання можна пояснити передачею 
додаткових джерел ресурсів до бюджетів громад, що і спричинило збільшення надходжень. 

Темпи зростання обсягів перерахованих міжбюджетних трансфертів значно коливались 
у різних радах. Так, в колишній Атманайській сільській раді значно знизились обсяги 
перерахованих міжбюджетних трансфертів місцевому бюджету за видами дотацій 
та субвенцій: з 278 тис.грн до 40 тис.грн. (у 6,95 разів), а у 2016 році дотації взагалі не 
перераховувались. В колишній Охрімівській сільській раді обсяги трансфертів коливались і 
зросли з 40,3 тис. до 813,3 тис. (у 20,2 разів), причому ще в 2016 році вони становили 496,1 
тис.грн. У колишній Кирилівській раді перерахування були відсутні у 2015-2016 роках, зросли 
з 2012 до 2014 рік в 1,15 разів (з 88 до 102 тис.) році та становили 2918,1 тис. станом на 01 
листопада 2017 року (зросли порівняно з 2012 роком у 33,9 разів).  

Частка базової дотації в доходах загального фонду колишньої Атманайської  ради 
неухильно знижувалась: від 34% до 0,05 % у 2015 році, і в 2016-2017 роках була відсутня. Так 
само знизилась вона і в колишній Охрімівській раді: з 38 % до 19 %. У колишній Кирилівській 
раді вона була відсутня. 

Капітальні видатки бюджету на одну особу (без трансфертів) у колишній Атманайській 
раді були відсутні до 2014 року включно, у 2015-2017 роках становили відповідно 45, 49 та 
228 грн. (зростання у 5,1 разів). В колишній Охрімівській раді у 2017 році вони становили 64 
грн. на одну особу. У колишній Кирилівській раді з 2012 року вони зросли з 1519 до 3921 грн. 
(у 2,58 разів).  

Незначною є частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків в 
колишній Атманайскій раді: відсутні видатки у 2010-2014 роках, видатки складали 0,02, 0,07 
та 5% у 2015-2017 роках. В колишній Охрімівській раді у бюджет розвитку надійшло 34000 
грн, які витрачалися у міру необхідності. Варто сказати, що бюджет розвитку у бюджетах рад 
недовиконувався. Основним джерелом його надходжень були кошти від продажу землі, однак 
земельні ділянки слабо викупалися. У 2016 році плану бюджету розвитку ОТГ становив 2,5 
млн.грн., а виконався на суму 900 тис.грн. (на 36%). Для наповнення бюджету розвитку лише 
розпочинаються аукціони з продажу земельних діяльнок. Відповідно, благоустрій території 
(будівництво тротуарів, алей, фонтанів,  придбання ілюмінації) проводиться за рахунок 
загального фонду. На заміну водогону і каналізації шукаються додаткові кошти.   
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3.3.6.  Розвиток туристичної сфери. 

Туристична сфера на території громади розвивається нерівномірно. Зелений туризм 
розвивається лише на території Атманайської ради, однак він діє на на волонтерських засадах. 
У 2016 році було близько 1500 відвідувачів. У сфері зеленого туризму проводять майстер-
класи у різних сферах, надають можливість прокату велосипедів. Оздоровчі заклади наявні 
лише на території колишньої Кирилівської ради. Кирилівка є курортним селищем, у якому 
розташовано більш ніж 360 баз відпочинку, санаторіїв, дитячих таборів, переважна більшість з 
них перебувають у приватній власності. На території колишньої Охрімівської сільської ради діючі 
оздоровчі комплекси відсутні, а діяча раніше база білоруського заводу нині зачинена. У сфері 
розваг у колишній Кирилівській селищній раді у літній час діє Лунапарк, аквапарк та дельфінарій. 
Здійснюєстья фінансування курортної сфери: КП «Розвиток курортної зони» виділено 2,4 млн 
на придбання основних засобів, серед яких – маніпулятор, трактор, сцена, наружний ЛЕД-екран 
та ін.  

3.4. Інфраструктура

Найбільш проблемними питаннями у сфері розвитку інфраструктури є питання дорожнього 
будівництва, забезпечення постачання природного газу до домівок, вивозу та сортування сміття, 
водовідведення, забезпечення ширшої доступності населення до мережі Інтернет. У сфері 
дорожнього будівництва нині переважно ведуться роботи з ремонту існуючих доріг. В 2017 році 
побудовано дорогу по вул. Дружба та відрізок дороги по вулиці Соборна.    

Замовлено проекти капітальних ремонтів доріг по вулиці Приморський бульвар (за 
торгівельним комплексом). Потребує ремонту дорога Азовське – Степок, однак вона є дорогою 
загального значення і знаходиться на балансі служби автомобільних доріг Запорізької області, 
тому громада не може самостійно фінансувати її ремонт і ведуться переговори про спільне 
фінансування її ремонту.

Важливим аспектом залишається розвиток супутньої інфраструктури дорожнього 
будівництва, зокрема поширення вуличного освітлення. У цій сфері планується здійснити 
перехід на ЛЕД-освітлення, в т.ч. виконати роботи з освітлення вулиць Атманайського та 
Охрімівського старостинських округів. 

У сфері благоустрою у 2017 році здійснено будівництво нової алеї по проспекту Азовському 
із облаштуванням квітників і автомобільних стоянок. Це дасть можливість розвантажити 
центральну площу Кирилівки від скупчення транспорту, зробити її привабливою пішохідною 
зоною та окрасою селища. Продовжується ремонт тротуарних доріжок на Азовському проспекті, 
дороблені відрізки до повороту на вул. Радянська, продовжується укладка тротуарів в інших 
містах.   

До транспортних переваг слід віднести те, що територія Кирилівської ради розташована 
на узбережжі Азовського моря, включає два лимани - Молочний, Утлюкський і річку Атманай.
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Стосовно забезпечення населення послугами мережі Інтернет слід сказати, що 
домогосподарства мають різний доступ до неї у різних радах. Так, якщо у колишній Охрімівській 
раді є 310 домогосподарств, що мають доступ до фіксованої широкосмугової мережі Інтернет 
(приблизно 60% населення), то у колишній Кирилівській раді, за оцінками, від 30 до 50% 
домогосподарств мають доступ до Інтернету (точна кількість абонентів невідома), а в колишній 
Атманайській раді не більше 30% домогосподарств мають доступ до Інтернету.

Населення забезпечене централізованим водопостачанням (в колишніх Атманайській 
сільській раді та Кирилівській селищній раді на 100%, в Охрімівській – на 99%) і не забезпечене 
централізованим водовідведенням. За наявності коштів проводиться ремонт систем 
водопостачання. Так,  в 2017 році пройшли роботи з реконструкції частин основного водогону 
Шелюги-Кирилівка на суму 1,5 млн.грн. Проводиться ремонт внутрішніх мереж водогону – 
розроблено чотири проекти капітального ремонту внутрішніх мереж у с. Кирилівка на вулицях 
Жовтнева, Ювілейна, Свердлова, Радянська. Заплановано провести до початку літнього 
сезону капітальний ремонту внутрішніх мереж на суму 960 тис.грн. У цій сфері позитивним є 
той факт, що тарифи на водопостачання підвищувати не планується, а навпаки розробляються 
ефективні механізми зі  зниження тарифів. Зокрема, у бюджеті заплановано 780 тис. на 
заміщення різниці у тарифах із водопостачання (пільговий тариф 10,50 грн. із розрахунку 3м3 
на 1 щомісяця) та інші цілі.  

Домогосподарства громади не забезпечені природним газом; проект знаходиться в 
розробці і ведуться роботи по прокладанню труб газопроводу до населених пунктів.

   
У громадах слабкою є система утилізації твердих побутових відходів (ТПВ). На 

території колишньої Атманайської ради домогосподарства вивозять сміття самостійно, 
сміття не сортується і роздільне збирання ТВП не здійснюється. Висувається ідея побудови 
сміттєпереробного заводу на території с. Вовче. На території колишньої Кирилівської ради 
наявні смітники загального користування, проте сміття не сортується і у смітники викидається 
сміття різного походження – від побутових відходів до будівельного сміття. На території 
колишньої Охрімівської ради домогосподарства вивозять сміття самостійно.  

   
Постачанням послуг населенню займаються комунальні підприємства, які також 

потребують значного фінансування, і нині рада громади займається виділенням фінансування 
на такі цілі. КП «Житлокомсервіс» виділено з місцевого бюджету 300 тис. на придбання нових 
сміттєвих контейнерів, 100 тис. – обладання для реагування на аварійні ситуації, 130 тис. – 
обладнання для пошуку несанкціонованих врізок до систем водопостачання.

3.5. Соціальна сфера

3.5.1. Загальна середня та дошкільна освіта

На території Кирилівської ОТГ функціонує 3 загальноосвітніх навчальних заклади І-ІІІ
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ступенів, які за кількісними параметрами повністю забезпечують потреби громадян у здобутті 
повної загальної середньої освіти (табл.1). У школах станом на початок 2017-2018 навчального 
року навчається 618 учнів, навчальний процес забезпечується персоналом, що становить 
163 особи. Навчання у всіх школах відбувається в одну зміну. Є можливості для отримання 
освіти для дітей з особливими освітніми потребами: 2 інклюзивні класи в Атманайській школі, 
в яких навчається 3 учні та 1 інклюзивний клас в Охрімівській школі, де навчається 1 учень. 
Організовано підвезення учнів, які цього потребують, до закладів освіти. Зокрема, шкільним 
автобусом здійснюється підвезення учнів до Атманайської школи. Також підвозять дітей із 
села Косих до Охрімівської школи, проте оскільки село Охрімівка протяжне на 7 км, частина 
дітей змушена кожен день йти в школу 5 км, оскільки із іншої частини села автобуси дітей 
не возять. (приблизно 30 дітей). Школи громади потребують покращення стану матеріально-
технічного забезпечення навчального процесу та проведення ремонтних робіт. 

Таблиця 1

Загальноосвітні навчальні заклади на території Кирилівської ОТГ
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Водночас, попри достатні кількісні параметри освітньої інфраструктури, результати 
діяльності середньоосвітніх навчальних закладів є вкрай низькими. Так, результати зовнішнього 
незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів Кирилівської ОТГ 
у 2017 році (табл.2) свідчать про те, що лише Азовська школа забезпечує своїм учням рівень 
освіти, порівнянний із середніми показниками в Якимівському районі, в той же час дві інші школи 
мали дуже низький рівень знань випускників. Особливо критичною є ситуація в Охрімівській 
школі, де 100 % випускників не подолали поріг з англійської мови, 50 % - з математики, по 20 
% - з української мови та літератури та історії.   

Таблиця 2

Результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання
випускників загальноосвітніх навчальних закладів

Кирилівської ОТГ у 2017 році
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Складено за даними Українського центру оцінювання якості освіти: https://zno.testportal.com.ua/
stat/2017

Значна частина дітей шкільного віку охоплена позашкільною освітою: у Кирилівській школі – 80 
%, в Охрімівській школі – 50 %, в Атманайській школі – 90 %.

В Кирилівській ОТГ рівень охоплення дітей дошкільними навчальними закладами є дещо нижчим, 
ніж в цілому по Запорізькій області (63 %). За оціночними даними, частка дітей дошкільного віку, 
охоплена дошкільними навчальними закладами у колишніх Кирилівській селищній раді становить 50 
%, Охримівській сільській раді – 55 %, Атманайській сільській раді – 80 %. 

На території громади функціонує 3 дошкільних дитячих заклади: Кирилівська загальноосвітня 
школа-садок І ступеня «Золота рибка», в якій виховується 97 дітей (нормативна наповнюваність 
закладу – 80 дітей); дитячий навчальний заклад Атманайської сільської ради «Чебурашка» - 21 дитина, 
2 вихователі та 10 осіб персоналу; дитячий навчальний заклад Охримівської сільської ради «Казка» - 
46 дітей, 4 вихователі та 15 осіб персоналу.  

3.5.2.Охорона здоров’я

Надання послуг із охорони здоров’я в Кирилівській ОТГ забезпечують такі медичні заклади: 
амбулаторія та фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП) у селищі Кирилівка; ФАП в селах Лиманське, 
Нове та Солоне; амбулаторії в селах Атманай та Охрімівка. 

На даний час в колишній Кирилівській селищній раді на все населення є лише 1 сімейний Лікар; в 
колишній Атманайській  сільській раді - 1 лікар; в колишній Охрімівській сільській раді - є тільки фельдшер.
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3.5.3. Інфраструктура культури та  спорту

Мережа закладів культури Кирилівської ОТГ є достатньо розвиненою і включає будинки культури, 
бібліотеки, музичну школу, музеї. Зокрема, функціонують 4 будинки культури (2 в селищі Кирилівка, по 
1 в селах Атманай та Охримівка) та 2 сільських клуби ( с. Лиманське та с. Охримівка); 4 бібліотеки (2 в 
Кирилівці, в Атманаї та Охримівці). В селтщі Кирилівка працює дитяча музична школа. Є 2 Музеї, що 
працюють на громадських засадах: Азовський музей села (смт Кирилівка) та Охримівський музей села.

У закладах культури проводяться різноманітні культурно-масові та спортивні заходи. В закладах 
культури в колишній Кирилівській селищній раді працюють гуртки, хореографічні колективи, гурток 
КВК, театр танцю, вокальний ансамбль тощо. В Кирилівці є близько 8 пам’ятників. Також є  ДЮСШ, де 
відбуваються заняття з футболу, карате, кінного спорту, боксу тощо. Також на території смт Кирилівка 
у літній час діє Лунопарк, працює аквапарк та дельфінарій. У колишній Охрімівській сільській раді 
відкриті гуртки та секції: футбол – займається орієнтовно 15-20 дітей; волейбол - 20 осіб; англійська 
мова - 15 осіб; англійська мова для молодших класів - 15 осіб; бісероплетіння, образотворче мистецтво 
- 15 осіб. Є спортивний майданчик на території школи та стадіон. На
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колишньої Атманайської СР працюють вокальна студія «Барвінок», танцювальна студія «Лілея», 
волейбольна секція, музична школа; в цих гуртках займаються близько 65 дітей.

Серед історико-культурних пам’яток є пам’ятник загиблим воїнам, хрест. Об’єктами історико-
культурної спадщини є пекарня та стайня Філібера, будівлі якої нараховують більш ніж 100-літню 
історію, і які  можуть стати цікавими туристичними об’єктами. Також є кургани, проте вони не можуть 
стати туристичними об’єктами, через свою непоказовість.

Об’єкти сфери культури потребують ремонту і реконструкції. Нині здійснюється ремонт 
Будинку культури №2 в селищі Кирилівка що включає реконструкцію систем опалення, вентиляції, 
водопостачання, електрики, пожежної сигналізації і захисту, будівельно-монтажні роботи на поверхах 
і в коридорах. Придбано велику розбірну вуличну сцену для виступів творчих колективів, музичну 
апаратуру та костюми. (Уточнити – це було запланованов 20117 році)

3.5.4. Соціальний захист

В селищній раді немає відділу, який займається питаннями соціального захисту населення. 
Всі звернення оформлюються у Якимівській райдержадміністрації, на місцях фахівці лише можуть 
допомогти у правильному заповненні документації, проте населення саме їздить до району 
оформлювати документи.

На місцях (у селищній радах) займаються лише оформленням субсидій, по кожній колишній 
сільській раді є свій фахівець (частіше за все, це той, хто реєструє місце проживання населення) який 
оформлює документи та відвозить до району. По Кирилівській селищній раді у 2017 р. було задоволено 
близько 430 заяв щодо субсидій (у 2016 р. - 330 сімей), близько 10 отримали відмову. 

3.5.5. Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)

7 грудня 2017 р. було затверджено створення ЦНАП на території Кирилівської ОТГ, ведеться 
робота щодо розроблення структури, розкладу роботи даної установи. До цього часу сільськими 
радами виконувались обов’язки щодо реєстрації актів цивільного стану та реєстрації місця проживання 
населення (з квітня 2016 року). За іншими адміністративними послугами населення зверталося до 
Центру надання адміністративних послуг Якимівської райдержадміністрації, де надається близько 54 
послуг населенню (міграційна служба, реєстрація бізнесу, реєстрація майна, послуги Держгеокадастру 
тощо). 

Таким чином, населення Кирилівської ОТГ в цілому за формальними показниками достатньо 
забезпечене послугами освіти, культури та спорту, проте якість надання освітніх послуг є низькою. 
Через відсутність лікарів та медичного персоналу низькою є забезпеченість населення медичними 
послуагми. Заклади сфери послуг потребують значного фінансування для капітальних ремонтів та 
покращення матеріально-технічного забезпечення.

Проблемними питаннями розвитку ОТГ є наступні.

1. Проблеми економічної діяльності, інфраструктури, соціальної сфери:   

- значна нерівномірність розвитку малого підприємництва, зокрема діяльності фізичних осіб-
підприємців; 

- переважання аграрного виробництва та окремих сфер послуг при слабкому розвитку туризму, 
сфери розваг, транспортної діяльності; 

IV. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 
РОЗВИТКУ ОТГ
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- слабка зацікавленість місцевого населення у підприємницькій діяльності і відповідно, 
слабка інтенсивність розвитку малого та середнього бізнесу;

- тривале і неухильне скорочення кількості суб’єктів господарювання, особливо у сфері 
послуг – у сфері торгівлі, що може негативно відобразитись на туристичній сфері; 

- невикористання енергоефективних технологій; 

- недостатня розвиненість туристичної інфраструктури у громаді, в тому числі зеленого 
туризму;

 
Проблеми сфери зайнятості: 

1. значний рівень недовикористання трудового потенціалу на території Охрімівської ради;  

2. замала кількість осіб з офіційним працевлаштуванням: 44,2% населення працездатного 
віку;

3. концентрація кількості зайнятих в ОТГ на території Кирилівської ради, переважно у м. 
Кирилівці;

4. відсутність достатньої кількості робочих місць на території Атманайської та особливо 
Охрімівської ради. 

  
Проблеми сфери інвестування:

1. відсутність диверсифікованих джерел інвестиційних ресурсів, більшість надходить з 
обласного бюджету; відсутність приватних інвестицій;

2. відсутність інвестиційних проектів, що реалізуються на території громади; 

3. відсутність прямих іноземних інвестицій до суб’єктів господарювання області;

4. значні диспропорції в обсягах капітальних інвестицій;

5. незалучення коштів Державного фонду регіонального розвитку до фінансування 
капітальних проектів.    

Проблеми в управлінні земельними ресурсами: 

1. значна площа земель несільськогосподарського призначення, яка не використовується 
належним чином і відсутні проекти з її експлуатації;

2. відсутність програм рекультивації земель;

3. відсутність Генерального плану забудови території громади, яка мала б включати і 
питання освоєння земельних ресурсів.  

Проблеми у сфері формування місцевих бюджеті:.

- відсутність надходжень з податку на доходи фізичних осіб у колишніх Кирилівській та 
Охрімівській радах внаслідок утворення значної кількості ФОП і відповідно різкого зменшення 
кількості платників ПДФО; 

- недостатнє використання потенціалу податку на нерухоме майно, зниження обсягів 
надходження від нього до бюджету колишньої Атманайської ради; 

- зниження обсягів перерахованих до бюджету колишньої Атманайської ради трансфертів; 

- відсутність або зниження частки базової дотації у бюджеті ради;
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- невикористання енергоефективних технологій; 

- недостатня розвиненість туристичної інфраструктури у громаді, в тому числі зеленого туризму;
 
Проблеми сфери зайнятості: 

1. значний рівень недовикористання трудового потенціалу на території Охрімівської ради;  

2. замала кількість осіб з офіційним працевлаштуванням: 44,2% населення працездатного віку;

3. концентрація кількості зайнятих в ОТГ на території Кирилівської ради, переважно у м. Кирилівці;

4. відсутність достатньої кількості робочих місць на території Атманайської та особливо 
Охрімівської ради. 

  
Проблеми сфери інвестування:

1. відсутність диверсифікованих джерел інвестиційних ресурсів, більшість надходить з обласного 
бюджету; відсутність приватних інвестицій;

2. відсутність інвестиційних проектів, що реалізуються на території громади; 

3. відсутність прямих іноземних інвестицій до суб’єктів господарювання області;

4. значні диспропорції в обсягах капітальних інвестицій;

5. незалучення коштів Державного фонду регіонального розвитку до фінансування капітальних 
проектів.    

Проблеми в управлінні земельними ресурсами: 

1. відсутність земельних ресурсів у власності Кирилівської та Охрімівської рад, що не дає змогу 
використати їх як джерело фінансового ресурсу; 

2. значна площа земель несільськогосподарського призначення, яка не використовується 
належним чином і відсутні проекти з її експлуатації;

3. відсутність програм рекультивації земель;

4. відсутність Генерального плану забудови території громади, яка мала б включати і питання 
освоєння земельних ресурсів.  

Проблеми у сфері формування місцевих бюджеті:.

- відсутність надходжень з податку на доходи фізичних осіб у колишніх Кирилівській та Охрімівській 
радах внаслідок утворення значної кількості ФОП і відповідно різкого зменшення кількості платників 
ПДФО; 

- недостатнє використання потенціалу податку на нерухоме майно, зниження обсягів надходження 
від нього до бюджету колишньої Атманайської ради; 

- зниження обсягів перерахованих до бюджету колишньої Атманайської ради трансфертів; 

- відсутність або зниження частки базової дотації у бюджеті ради;
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 - відсутність вагомих джерел бюджету розвитку внаслідок незначної кількості угод з 
купівлі-продажу земельних ділянок; 

- витрачання коштів загального фонду на капітальні проекти; 

Проблеми розвитку інфраструктури: 

- відсутність робіт із будівництва доріг місцевого значення; 

- недостатній рівень доступу до мережі Інтернет; 

- незабезпеченість центральним водовідведенням; 

- незабезпеченість газопостачанням; 

- відсутність системи сортування сміття; 

- відсутність централізованої системи утилізації сміття; 

- невикористання туристичного потенціалу у повній мірі, відсутність системи організації 
рекреації та прийому туристів; 

-  відсутність інформаційної кампанії щодо пропагування туристичного потенціалу та 
привабливих туристичних об’єктів громади; 

-  нерозвиненість зеленого сільського туризму; 

- відсутність сучасного обладнання, яке дозволяє використовувати Інтернет-технологій в 
громадських місцях (школи, медичні заклади, адміністрація тощо). 

 Проблеми розвитку соціальної сфери:

- скорочення чисельності населення громади, особливо в населених пунктах колишньої 
Атманайської сільської ради;

- негативні тенденції природного скорочення населення та його інтенсивного старіння;

- високе демографічне навантаження на працездатне населення в громаді;

- недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення навчального процесу в 
закладах освіти;

- низький рівень підготовки випускників середніх загальноосвітніх закладів в с. Атманай 
та с. Охримівка; 

- відсутність якісного та сучасного медичного обладнання для належного медичного 
обслуговування, низький рівень обслуговування;

- недостатність забезпечення населення лікарями;

- відсутність системи профілактики та ранньої діагностики захворювань у населення;
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 - недостатнє забезпечення населення обладнаними зонами відпочинку;

 - відсутність активних громадських організацій.

SWOT-аналіз ОТГ проведено на основі матеріалів дослідження соціально-економічного 
стану населених пунктів, що входять до складу ОТГ.

На основі SWOT-аналізу здійснюється ідентифікація проблем та вибір пріоритетних 
напрямків розвитку громади. Громада має значні перспективи економічного і соціального 
розвитку, пов’язані зі значним потенціалом розвитку туристично-рекреаційного комплексу.  

.
Як і у більшості сільських територій в Україні, в громаді виходять на поверхню загальні 

проблеми українського суспільства – безробіття, кризовий стан підприємств, недостатнє 
надходження коштів у місцеві бюджети, низький рівень фінансування закладів освіти, 
медицини, культури та спорту, низькі умови комфорту проживання населення.

Таблиця 4
SWOT-аналіз Кирилівської ОТГ

V. SWOT – АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ.

1. Географічне розміщення на узбережжі 
Азовського моря

2. Наявність покладів лікувальної грязі 
Утлюцького та Молочного лиманів, а також 
джерела мінеральних вод

3. Наявність на території ОТГ залишків 
історичних пам’яток

4. Наявність можливостей для культурного 
життя

5. Наявність освітньої інфраструктури

6. Розвинена мережа санаторно-лікувальних 
закладів

7. Економічно активне місцеве населення

8. Наявність земель за межами населених 
пунктів, які потенційно можуть бути 
інвестиційними ділянками

1. Значна частка населення старшого за 
працездатний вік, природне скорочення 
населення

2. Низька якість ґрунтів для ведення 
сільського господарства

3. Відсутність достатньої кількості робочих 
місць у громаді

4. Відсутність центральної системи 
водопостачання і каналізації

5. Низький середній рівень оплати праці

6. Низький рівень іноземних та внутрішніх 
інвестицій

7. Неналежна якість дорожнього покриття 
між населеними пунктами громади

8. Слабка інформатизація сіл, мало центрів 
відкритого доступу до Інтернету.

Сильні сторони Слабкі сторони 



27

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КИРИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОТГ НА ПЕРІОД ДО 2023 РОКУ

9. Наявність об‘єктів, доступних для 
інвестування

10. Наявність в громаді мережі торгівельних 
закладів і установ обслуговування 
населення

11. Потужний розвиток сфери аграрного 
виробництва та окремих сфер послуг, 
зокрема туризму;

12. Вигідне географічне положення, 
достатній рівень транспортної доступності;

13. Тип клімату, придатний для розвитку 
сільського господарства;

14. Достатні обсяги субвенцій на реалізацію 
капітальних проектів;

15. Наявність земельних ресурсів у 
власності  Атманайської ради;

16. Великі площі земель, непридатних 
для сільського господарства, які можна 
використати на інші цілі; 

17. Наявність фізичних осіб-підприємців, що 
забезпечують зростання рівня зайнятості в 
громаді;

18. Постійне зростання надходжень від 
податків єдиного, ППФО, плати за землю;

19. Достатній рівень розвитку сфери 
культури та дозвілля;

20. Великий обсяг робіт з благоустрою 
територій;

21. Невисокий рівень екологічного 
забруднення;

9. Низький рівень громадської активності

10. Відсутність інфраструктури підтримки 
бізнесу

11. Наявність стихійний сміттєзвалищ на 
території ОТГ

12. Незначний досвід у залученні 
позабюджетних коштів

13. Нерівномірність розвитку малого 
підприємництва; 

14. Cлабка інтенсивність розвитку малого 
та середнього бізнесу;

15. Недостатній рівень розвитку туризму та 
незначний обсяг коштів на його розвиток;

16. Скорочення кількості суб’єктів 
господарювання у торгівлі;

17.  Недовикористання трудового 
потенціалу; 

18. Незначна кількість осіб з офіційним 
працевлаштуванням;

19. Нестача робочих місць на території 
Атманайської та особливо Охрімівської рад;
 
20.  Незабезпеченість населення 
центральним водовідведенням; 

21. Відсутність достатнього обсягу коштів 
на ремонт системи водопостачання та 
водовідведення;

22. Відсутність газопостачання населення;

23. Відсутність системи сортування сміття 
та утилізації твердих побутових відходів;
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1. Зростання попиту на послуги 
оздоровлення та рекреації після анексії АР 
Крим

2. Продовження реформ в Україні, що  
сприятиме покращенню бізнес-клімату 

3. Зростання популярності сільського, 
зеленого туризму серед населення України

4. Початок діяльності в Україні проектів 
міжнародної технічної допомоги, які 
підтримуватимуть об‘єднані громади

5. Бюджетна підтримка об‘єднаних громад

6. Впровадження політики підвищення 
енергоефективності у житлово-комунальній 
та соціальній сферах

7. Реформування медичної та освітньої 
галузі з метою підвищення якості медичних 
та освітніх послуг в Україні

1. Значна частка населення старшого за 
працездатний вік, природне скорочення 
населення

2. Низька якість ґрунтів для ведення 
сільського господарства

3. Відсутність достатньої кількості робочих 
місць у громаді

4. Відсутність центральної системи 
водопостачання і каналізації

5. Низький середній рівень оплати праці

6. Низький рівень іноземних та внутрішніх 
інвестицій

7. Неналежна якість дорожнього покриття 
між населеними пунктами громади

8. Слабка інформатизація сіл, мало центрів 
відкритого доступу до Інтернету.

Можливості Загрози

24. Недиверсифікованість джерел 
інвестиційних ресурсів, відсутність прямих 
іноземних інвестицій;

25. Значні диспропорції за населеними 
пунктами в обсягах капітальних інвестицій;

26. Відсутність земельних ресурсів у 
власності Кирилівської та Охрімівської;
 
27. Відсутність робіт із будівництва доріг 
місцевого значення;
 
28. Витрачання коштів загального фонду 
на капітальні проекти, нестача коштів на 
інноваційну модернізацію економіки  

22. Відсутність ризиків техногенних 
катастроф та природний лих;

23. Широке запровадження 
енергозберігаючих технологій; 
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8. Реформування медичної та освітньої 
галузі з метою підвищення якості медичних 
та освітніх послуг в Україні

8. Можливість залучення коштів під 
реалізацію проектів, зокрема за рахунок 
Державного фонду регіонального розвитку 
та міжнародних організацій;

9. Широкі можливості для інвесторів щодо 
опрацювання проектів у сферах розвитку 
комунальної інфраструктури, створення 
системи управління побутовими відходами;

10. Значні можливості для забезпечення 
населення Інтернетом; 

11. Розширення переліку 
конкурентоспроможної продукції;

12. Широкі перспективи розвитку туризму 
та сфери рекреації, рекламування 
туристичного потенціалу та збільшення 
притоку туристів; 

13. Розширення потужностей рекреаційної 
сфери;  

14. Перспективи для поширення зеленого 
туризму;

15. Можливість реалізації екологічних 
проектів, створення заказників;

16. Покращення інвестиційного клімату та 
розвиток бізнесу;

17. Підвищення рівня використання 
транзитного потенціалу території;

18. Широкий потенціал розвитку 
транскордонного співробітництва; 

9. Недостатньо врегульована законодавча 
база, яка регламентує організацію роботи 
громади

10. Труднощі в передачі повноважень і 
ресурсів від району до громади

11.  Погане фінансове становище української 
держави

12. Продовження або замороження 
військового конфлікту на сході України

13. Корупція 

14. Перекладання на місцеве 
самоврядування державних фінансових 
зобов‘язань щодо забезпечення соціальних 
стандартів

15. Згортання реформ

16. Концентрація кількості зайнятих в ОТГ 
на території Кирилівської ради, переважно 
в смт. Кирилівка; 

17. Невелика частка зайнятих у загальній 
кількості населення; 

18. Припинення підприємницької діяльності;

19. Зростання цін на енергоносії;

20. Обмежені фінансові ресурси для 
розвитку громади;

21. Відсутність інвестиційних проектів, що 
реалізуються на території громади; 

22. Незалучення коштів Державного фонду 
регіонального розвитку до фінансування 
капітальних проектів;    

23. Недостатній рівень доступу до мережі 
Інтернет;
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24. Значна площа земель 
несільськогосподарського призначення, яка 
не використовується належним чином; 

25. Відсутність Генерального плану 
забудови території громади;

26. Відсутність інформаційної кампанії щодо 
розкрутки і пропагування туристичного 
потенціалу та атракцій громади; 

27. Нерозвиненість зеленого сільського 
туризму;

28.  Депопуляція сільських територій, загрози 
перетворення на депресивну територію;

29. Занепад пам’яток архітектури внаслідок 
відсутності програм їх збереження та 
відновлення;

VI. СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

Стратегічне бачення розвитку громади полягає у наступному: створення комфортних умов 
для життя на основі всебічного використання потенціалів громад, що об’єдналися; досягнення 
значного синергетичного ефекту від об’єднання громад; забезпечення високого рівня розвитку 
економічної, соціальної та екологічної сфери.    

Кирилівська селищна об’єднана територіальна громада, у майбутньому –гостинна, 
самобутня, туристично приваблива, чиста екологічно, спроможна економічно завдяки 
модернізованій інфраструктурі, лікувально-оздоровчому туризму, економічно активним людям 
- дружня для мешканців, гостей, інвесторів. Кирилівська селищна об’єднана територіальна 
громада-перлина Азовського моря, затишна і комфортна для проживання, відпочинку і бізнесу.
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VII. СТРАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ 

Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу розвитку 
Кирилівської селищної ОТГ Стратегія передбачає концентрацію зусиль і фінансових ресурсів 
на чотирьох стратегічних цілях. 

Перша – розвиток людського потенціалу – передбачає покращення здоров‘я та 
збільшення тривалості життя людей, створення комфортних та безпечних умов проживання 
населення, підвищення якості і доступності всього комплексу соціальних та адміністративних 
послуг. 

Друга – формування економічно спроможної громади через забезпечення стабільного 
розвитку сфер господарювання – концентрується на підвищенні конкурентоспроможності 
громади і передбачає стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, 
залучення інвестицій. 

Третя –  розвиток інфраструктури та житлово-комунального господарства – 
передбачає реалізацію інвестиційних проектів з покращення виробничої і транспортної 
інфраструктури, підвищення енергоефективності та підвищення ефективності  житлово-
комунального господарства. 

Четверта – забезпечення туристичної привабливості, екологічної безпечності та 
позитивного сприйняття громади – передбачає розвиток туристичної індустрії Кирилівської 
селищної ОТГ, забезпечення раціонального використання і збереження природних ресурсів, 
промоцію громади на рівні області, країни та зарубіжжя. 

Для досягнення стратегічного бачення за кожною стратегічного ціллю визначено 
операційні цілі і заходи. Розроблення і досягнення цілей формує основу для управління 
громадою. 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Операційна ціль 1.1. Підвищення якості надання освітніх послуг.

Формування сучасної системи здобуття освіти за рахунок оптимізації та матеріально-
технічної модернізації мережі освітніх закладів для забезпечення високого рівня освітніх 
послуг та комфортних умов навчання.

Завдання:
- Сформувати оптимальну мережу освітніх закладів з урахуванням концепції «Нова 

українська школа», демографічної ситуації та бюджетного фінансування;
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- Реконструювати наявні приміщення шкіл та дитячих садків, покращити матеріально-

технічне забезпечення закладів освіти;
 - Удосконалити систему підвезення дітей до закладів освіти за рахунок придбання нових 

автобусів;
 - Розширити можливості для інклюзивного навчання;
 - Сприяти підвищити якості освіти, підвищенню інтересу дітей до навчання. 

Операційна ціль 1.2. Підвищення якості надання медичних послуг.

Створення системи надання якісної кваліфікованої медичної допомоги первинної 
медико-санітарної ланки мешканцям громади за місцем проживання з урахуванням соціально-
економічних та демографічних особливостей.  

Завдання:

- Провести реконструкцію, капітальний/поточний ремонт медичних закладів;
- Модернізувати матеріально-технічну базу медичних закладів, закупити необхідне 

обладнання, у ч.т. в рамках реалізації програми розвитку сільської медицини;
- Забезпечити медичні заклади лікарями та медичним персоналом відповідної кваліфікації;
- Створити системи діагностування захворювань на ранніх стадіях та профілактичної 

роботи фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій щодо запобігання захворюванням 
та здорового способу життя.

Заходи до операційної цілі 1.2.

- Провести реконструкцію та капітальний ремонт будівель 

- Покращити матеріально-технічну базу медичних закладів шляхом придбання 
обладнання:

- Придбати автомобілі для забезпечення мобільності сімейних лікарів; 

- Придбати для середнього медперсоналу ФАПів та ФП скутерів;

- Створити мобільну аптеку; 

- Провести акції, спрямованих на популяризацію здорового способу життя та позбавлення 
від шкідливих звичок;

- Здійснити заходи щодо профілактики та попередження захворювань.
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Операційна ціль 1.3. Розширення можливостей для забезпечення культурних 
потреб та здорового способу життя населення. 

Сфера забезпечення культурних та оздоровчих потреб мешканців  громади потребує 
більш активного регулювання, включаючи розширення культурних та оздоровчо-спортивних 
пропозицій для дорослово населення. 

Завдання:

- Провести інвентаризацію закладів культури (будинків культури, клубів, бібліотек) 
для прийняття рішень щодо подальшого розвитку їх мережі, фінансового та кадрового 
забезпечення;

- Модернізувати будівлі та матеріально-технічну базу закладів культури;

- Відкрити в закладах культури громадські центри доступу до Інтернет;

- Модернізувати обєкти спортивної інфраструктури та зони відпочинку (дитячих 
майданчиків) 

- Систематично проводити масові культурні та спортивно-оздоровчі заходи.

Заходи до операційної цілі 1.3.

- Провести капітальний ремонт будівлі будинку культури в с. Лиманське;

- Провести реконструкцію  в будинку культури № 2 в смт. Кирилівка;

-  Вирішення питання щодо можливості реконструкції Будинку культури в с. Охрімівка, 
який знаходиться  в аварійному стані і потребує значних капіталовкладень;

- Облаштувати місця для відпочинку людей (парки, сквери) та занять спортом.

Операційна ціль  1.4. Соціальний захист та цільова підтримка населення з 
особливими потребами. 

Створити в громаді ефективну систему та інституції з надання соціального захисту 
мешканцям громади. Значну увагу приділити підвищенню якості надання соціальних послуг 
населенню з особливими потребами. 

Завдання:

- Забезпечити надання селищною радою громади послуг із соціального захисту населення; 

- Забезпечити ефективне функціонування Центру надання адміністративних послуг 
(вирішити питання щодо розбудови нового ЦНАПу в смт. Кирилівка або щодо співробітництва 
з Якимівською ОТГ по наданню  послуг ЦНАП);;
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- При придбанні шкільних автобусів урахувати потреби осіб з інвалідністю;

- Забезпечити достіпність освітніх, медичних, культурних закладів та інші публічних 
установ для людей з особливими потребами.

Заходи до операційної цілі 1.4.

- Створити нормативне забезпечення, організаційні, матеріально-технічні та фінансові 
умови для діяльності ЦНАП;

- Обладнати освітні, медичні, культурні заклади та інші публічні установи пандусами.

Операційна ціль  1.5. Підвищення поінформованості та активності громадян в 
управлінні справами громади 

Формування системи управління розвитком громади на партисипативних засадах вимагає 
підвищення активності мешканців та місцевого бізнесу у процесі прийняття управлінських 
рішень щодо життя громади. 

Завдання:

- Забезпечити оперативне інформування мешканців громади про новини та події в житті 
громади;

- Забезпечити дієву співпрацю керівництва громади і її виконавчих органів з громадськими 
об’єднаннями підприємців (систематично проводити відкриті дискусії, зустрічі між владою та 
громадськими об’єднаннями);

- Забезпечити підтримку з боку органів місцевого самоврядування організацій, які 
представляють креативний потенціал громади – є ініціаторами соціальних та гуманітарних 
ініціатив;

- Проводити конкурси проектів громадських об’єднань, які спрямовані на соціальний, 
економічний, екологічний розвиток із відповідним фінансуванням із місцевого бюджету.

Заходи до операційної цілі 1.5.

- Удосконалити функціонування офіційного сайту громади, забезпечити можливість 
проведення інтерактивних опитувань та консультацій з громадськістю;

- Створити інформаційну електронну розсилку новин громади;

- Облаштувати в селах інформаційні зони для розміщення новин у друкованому вигляді 
на стендах.
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНО СПРОМОЖНОЇ ГРОМАДИ 
ЧЕРЕЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ СФЕР ГОСПОДАРЮВАННЯ. 

Операційна ціль 2.1. Розвиток аграрного ринку через створення конкурентного 
середовища. Така ціль передбачає: 

- формування і реалізацію програм розвитку аграрного ринку;

- організацію діяльності гуртових ринків сільгосппродукції, розвиток складського 
господарства з метою зменшення втрат сільськогосподарської продукції;

- надання аграрним господарствам державної підтримки в організації заготівлі і реалізації 
сільськогосподарської продукції;

- створення ринку ф’ючерсних контрактів та аграрних розписок, страхування ризиків 
аграрного виробництва;

- забезпечення відповідності міжнародним стандартам виробництва сільськогосподарської 
продукції; 

- підвищення раціональності використання земельних ресурсів сільськогосподарського 
призначення; 

- досягнення високої ефективності товарних господарств через концентрацію земельної 
власності в оптимальних розмірах. 
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Заходи до цілі 2.1:

- організація проведення дослідження тенденцій розвитку аграрного ринку в громаді, 
пошук інструментів його стимулювання та фінансування; 

Операційна ціль 2.2. Підвищення продуктивності і конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції та її інвестиційної привабливості, збільшення 
експортного потенціалу продукції. Така ціль передбачає: 

- упровадження заходів з екологізації та раціонального використання земельних, водних, 
лісових ресурсів, здійснення заходів щодо відновлення природної родючості ґрунтів; 

- поліпшення культури землеробства за рахунок удосконалення способів обробки ґрунту, 
дотримання оптимальної структури посівних площ, використання засобів захисту рослин, 
збільшення урожайності сільськогосподарських культур;

- стимулювання розвитку екологічно чистих сільськогосподарських технологій;

- надання аграрним господарствам державної підтримки у придбанні якісного насіння овочевих 
культур, забезпеченні сільськогосподарською технікою, добривами і агрохімікатами; 

- нарощення обсягу продукції, яка є продуктом органічного землеробства;

- забезпечення збору відходів продукції рослинництва для подальшої переробки у паливо і 
постачання його для приватного сектору; 
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- сприяння експортній діяльності аграрних підприємств через надання відповідної 
правової, методичної, інформаційної і фінансової підтримки. 

Заходи до цілі 2.2:

- організація пункту приймання молока і молочної продукції у селі Атманай; 

- формування кластерів в аграрній сфері, зокрема кластеру з виробництва,  переробки та 
реалізації органічної продукції;

- створення комунального підприємства зі збору відходів продукції рослинництва та 
подальшої переробки її у паливо для приватного сектору.    

Операційна ціль 2.3. Упровадження нових технологій та систем організації 
виробництва, що дозволить підвищити рівень інноваційної сприйнятливості 
виробництва. Така ціль передбачає: 

- забезпечення інфраструктурних, фінансових та інвестиційних умов для формування 
точок зростання на території громади (насамперед у сферах аграрного виробництва, туризму 
та сфері послуг); 

- підвищення інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств через збільшення 
кількості промислових виробництв з новітніми технологічними укладами, зростання кількості 
інноваційно активних підприємств;

- створення iнновацiйної інфраструктури, що забезпечить iнтеграцiю освiти, науково-
технологiчної сфери та виробництва;

- збільшення кількості підприємств, які впроваджують і сертифікують систему управління 
якістю на виробництві;

- розширення міжгалузевої внутрішньовиробничої кооперації; 

- подальше розширення ринку послуг, зокрема сфери торгівлі та побутового обслуговування 
населення. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА.  

Операційна ціль 3.1. Виготовлення генерального плану території.

Виконання цього завдання дасть в подальшому якісно використовувати інфраструктуру 
території громади, створить сприятливі умови для залучення інвестицій та розширення 
території громади за рахунок приєднання прилеглих сільських територій. 

Заходи до цілі 3.1:

- пошук організації для реалізації проектів з формування Генерального плану території 
громади та розробки просторових сценаріїв розвитку громади;   

- пошук організації для реалізації проектів з розробки схеми оптимального транспортного 
сполучення населених пунктів громади.  

Операційна ціль 3.2. Забезпечення інтенсивного розвитку транспортного комплексу, 
поліпшення сполучення між територіями в межах громади та області; підвищення рівня 
долучення мешканців громади до мережі Інтернет. 

Більша частина об’єктів дорожньої інфраструктури потребує ремонту або реконструкції. 
Першочергово потребують ремонту ділянки доріг, які пов’язані з функціонуванням ключових 
соціально-економічних об’єктів громади: освітні заклади та ДНЗ, медичні заклади, заклади 
культури.

Така ціль передбачає: 

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, здійснення 
поточних і капітальних ремонтів доріг, дорожнього покриття, тротуарів;

- упровадження інноваційних технологій при будівництві та реконструкції доріг, 
використання під час будівництва і ремонту автомобільних доріг будівельних матеріалів 
високої якості й нових технологій, підвищення вимог до їх характеристик;

- стимулювання інвестиційної активності в дорожньому будівництві на умовах державно-
приватного партнерства

- розробку оптимальних внутрішніх і транзитних схем руху, що передбачають 
розвантаження населених пунктів; 

- розширення мережі автомобільних доріг згідно пріоритетних напрямів руху та напрямів 
туристичних маршрутів; 
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- розвиток мережі внутрішніх автомобільних доріг і забезпечення під’їздів з твердим 
покриттям до усіх населених пунктів; 

- підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності й економічності перевезень пасажирів 
і вантажів автомобільним транспортом;

- упровадження економічних механізмів підвищення конкурентоспроможності перевізників;

- подолання інформаційної нерівномірності, забезпечення рівномірного доступу 
населення до швидкісного Інтернету, створення вузлів доступу до Інтернет-мережі в усіх 
населених пунктах, розширення обсягів інформатизації у сільській місцевості.

Заходи до цілі 3.2:

- розвиток транспортного сполучення Атманаю з Кирилівкою, будівництво дороги через 
дамбу і упорядкування системи використання дамби у якості транспортної мережі; 

- розвиток дорожньої та супутньої інфраструктури високого рівня;  

- будівництво доріг у Кирилівці (зокрема дороги, яка знаходиться у підпорядкування САД 
Запорізької області по вулицях Коса Пересип, Коса Федотова);

- капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна у Кирилівці, по вул. Центральна в 
Охрімівці; в’їзної дороги в Охрімівку;  

- капітальний ремонт дороги по вул. Приморський бульвар;  

- капітальний ремонт дорожнього покриття у Кирилівці по вул. Приморський бульвар і 
Першотравнева;

- започаткування проектів по капітальному ремонту доріг державної власності на засадах 
співфінансування; 

- будівництво набережної у Кирилівці; 

- капітальний ремонт тротуарних доріжок по населених пунктах, зокрема тротуару по вул. 
Першотравнева, пр. Азовському, вул. Центральній;

- капітальний ремонт алеї по пр. Азовському та вул. Ювілейна у Кирилівці;

- ремонт автобусної зупинки та прилеглої території в центрі Охрімівки;
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Операційна ціль 3.3. Упровадження та модернізація енергозберігаючих технологій. 
Така ціль передбачає: 

- забезпечення усіх населених пунктів вуличним освітленням з використанням 
енергоефективного обладнання;

- сприяння з боку ради переходу на альтернативні джерела енергії в опаленні будинків 
приватного сектору, зокрема за рахунок використання продукції рослинництва;  

- переробку продукції рослинництва у паливо і постачання його для приватного сектору.   

Заходи до цілі 3.3:

- створення підприємства по переробці відходів рослинництва у паливо; 

- пошук організації для реалізація проекту щодо порівняння вигод від газифікації та від 
переходу на альтернативне опалення. 

Операційна ціль 3.4. Модернізація житлово-комунального-господарства. Така ціль 
передбачає:   

- забезпечення інвестування у високотехнологічні проекти з утилізації та переробки 
відходів;

- вирішення питання вивезення та утилізації відходів через створення підприємств по 
вивезенню, сортуванню та утилізації відходів;  

- ремонт, реконструкцію, будівництво водогонів; 
- будівництво очисних споруд та каналізації; 

- підвищення рівня якості надання послуг у сфері цивільного захисту і пожежної охорони. 

Заходи до цілі 3.4. 

- побудова водогону питної води від Давидівки до Атманаю;

- реконструкція водогону Шелюги-Кирилівка;

- будівництво споруд водопостачання у Кирилівці; 

- капітальні ремонти водопроводів по вул. Радянська, вул. Жовтнева, вул. Ювілейна, вул. 
Свердлова, вул. Приморський бульвар у Кирилівці, в Охрімівці, в Косих, по вул. Молодіжна, 
вул. Правди, вул. Центральній в с. Нове;
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- будівництво очисних споруд та каналізації у Кирилівці; 

- капітальний ремонт майданчиків під контейнерами для сміття; 

- створення підрозділу місцевої пожежної охорони в Атманаї.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ, 
ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ГРОМАДИ.

Операційна ціль 4.1. Підвищення якості туристично-рекреаційних послуг у громаді. 
Така ціль передбачає:  

- інвентаризацію видів туристично-рекреаційних ресурсів громади, формування та 
просування пакету якісних туристичних продуктів, розвиток інфраструктури гостинності;

- включення ландшафтних парків до туристичних маршрутів; 

- формування культури екологічного відпочинку, підвищення рівня екологічної обізнаності 
місцевих мешканців, представників туристичної індустрії та туристів; 

- регулювання туристського навантаження на природні комплекси, мінімізація забруднень 
територій природних об’єктів, що включені до туристичних об’єктів.

Заходи до цілі 4.1: 

- будівництво стадіону та спортивного комплексу у Кирилівці;  

- капітальний ремонт алеї по вул. Ювілейна (спортивна зона);

- ремонт та реконструкція пам’ятників на території громади (зокрема, пам’ятників загиблим 
воїнам у Кирилівці та Охріміці, стели в Охрімівці), підтримання їх у належному стані); 

- благоустрій паркової зони в Охрімівці;  
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- розвиток зеленого туризму в Атманаї; 

- дослідження можливості використання курганів як туристичних об’єктів;

- формування кластерів у туристичній сфері, зокрема екологічно оріентованого 
туристично-рекреаційного кластеру з високим рівнем надання послуг в Кирилівці;  

- будівництво об’єктів соціальної інфраструктури, закладів культури та мистецтва.

Операційна ціль 4.2. Формування «зеленої економіки», активізація еколого-
економічного розвитку громади. Така ціль передбачає:

- охорону природних територій, збереження та раціональне використання й відновлення 
природних ресурсів, раціональне та екологічно безпечне використання туристично-
рекреаційних ресурсів;

- створення ефективної системи охорони довкілля, упровадження технологій реабілітації 
та капіталізації екологічного потенціалу території;

- складання кадастру земель рекреаційного призначення, 

- проведення компаніями, які спеціалізуються у сфері екологічного бізнесу, екологічного 
інжинірингу, моніторингу екологічного аудиту та маркетингу території; 

- розширення мережі заповідних об’єктів, створення ландшафтних парків; 

- забезпечення інвестування в об’єкти природоохоронної діяльності та комплексні 
еколого-економічні проекти.

Заходи до цілі 4.2: 

- насадження алей і паркових зон у Кирилівці. 
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Операційна ціль 4.3. Переоцінка цінностей місцевого розвитку, формування і 
просування позитивного іміджу території. Така ціль передбачає:

- надання підтримки з боку органів місцевого самоврядування організаціям, які 
представляють креативний потенціал громади, реалізують соціальні та гуманітарні ініціативи;

- надання підтримки мистецьким проектам, започаткування фестивального руху, 
аматорського та професійного мистецтва;

- просування проектів, спрямованих на збереження та відтворення історико-культурної 
спадщини території громади, місцевого колориту;

- стимулювання соціальних та гуманітарних інновацій громади, розвиток кластерів та 
елементів культурних індустрій, реалізацію різних проектів розвитку в культурній та гуманітарній 
сфері;

- забезпечення ширшого виходу на обласний та національний рівень культурного надбання 
громади, ініціювання просування культурної спадщини громади та області на міжнародний 
рівень. 

Заходи до цілі 4.3: 

- започаткування святкування Дня Громади;

- започаткування щорічного фестивалю аматорського мистецтва, приуроченого до Дня 
Громади або періоду високого курортного сезону. 

Більш детально заходи для виконання операційних цілей передбачені у Програмі 
соціально-економічного розвитку Кирилівської селищної ради на 2018-2020 роки 
(Додаток 1). 

Фінансування реалізації стратегії здійснюватиметься через фінансування у першу чергу 
наступних галузей діяльності: сільського господарства, житлово-комунальної сфери, сфери 
освіти, сфери охорони здоров’я, сфери туризму та рекреації, заходів з дотримання безпечного 
екологічного становища, що стане основою для забезпечення виконання стратегії.

VIII. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
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Фінансування реалізації цілей, визначених у стратегії, передбачається здійснювати за 
рахунок:

- коштів державного, обласного, районного бюджетів та бюджету ОТГ;

- інвестицій на виконання різних проектів;

- кредитів банківських й небанківських фінансових установ, акціонерних товариств;

- коштів Державного фонду регіонального розвитку;

- коштів фінансових організацій;

- коштів фонду громади (після його створення) та коштів, залучених інструментом  
краудфандинг; 

- коштів підприємств та організацій;

- інших джерел. 

За рахунок вказаних джерел фінансуватимуться заходи, спрямовані на виконання 
стратегічних цілей, визначених у стратегії, та заходи у рамках цих цілей. Джерела фінансування 
окремих конкретних заходів визначатимуться у плані реалізації стратегії ОТГ і програмах 
розвитку ОТГ.
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Розподіл форм фінансування заходів з реалізації стратегії за сферами передбачається 
наступний: 

-  демографічний розвиток – фінансування у межах державних та обласних програм;

-  освіта – фінансування із державного, обласного, місцевого бюджету та державних і 
обласних програм, краудфандингу та фонду громади; 

- охорона здоров’я – фінансування із державного, обласного, місцевого бюджету, а також 
за рахунок удосконалення  моделі  багатоканального фінансування сфери охорони здоров’я 
шляхом створення відповідних економічних умов діяльності фондів, лікарняних кас та окремих 
форм страхової медицини; 

- ринок праці і зайнятості населення – фінансування за рахунок коштів державного і 
обласного бюджетів, коштів підприємств, державних та обласних програм, інвестицій;

- соціальний захист і соціальне забезпечення – фінансування за рахунок коштів 
державного і обласного бюджетів, інвестицій;

- підтримка екологічної рівноваги – фінансування у межах державних і обласних цільових 
програм, коштів державного, обласного та місцевого бюджетів, фондів охорони довкілля та 
коштів підприємств;

- житлова політика – фінансування у межах державних та обласних програм, залучення 
власних коштів забудовників;

- житлово-комунальне господарство – фінансування  у межах державних та обласних 
програм, а також за рахунок реформування структури управління житлово-комунальним 
господарством, запровадження альтернативних форм надання комунальних послуг на базі 
підприємств різних форм власності, залучення недержавних джерел інвестування, коштів 
Державного фонду регіонального розвитку; 

- структурні зміни економічної сфери – фінансування у межах державних і регіональних 
програм розвитку, із місцевих бюджетів, за рахунок власних ресурсів суб’єктів господарювання, 
залучених коштів;

- підприємництво, розвиток малого та середнього бізнесу – фінансування у межах 
державних і обласних програм розвитку та підтримки підприємництва, за рахунок кредитів, 
інвестицій та коштів Державного фонду регіонального розвитку; 

- інноваційна політика – фінансування за рахунок коштів державного, обласного, місцевого 
бюджетів, власних ресурсів підприємств, інвестицій та кредитів; 
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- аграрний комплекс – фінансування за рахунок власних коштів суб’єктів господарювання, 
кредитів, коштів державного, обласного та  місцевого бюджетів, за рахунок удосконалення 
фінансово-кредитного забезпечення підприємств, інвестицій;

- транспортний комплекс – фінансування за рахунок власних коштів підприємств, у 
рамках державних та обласних програм, інвестицій;

- торгівля, побутове обслуговування – фінансування за рахунок інвестицій та кредитів;

- туризм та рекреація – фінансування у межах державних та обласних програм, коштів 
підприємств та організацій, інвестицій, кредитів.

Фінансування цільових програм здійснюється виключно в межах затверджених бюджетних 
призначень на їх виконання. Перелік програм, які фінансуються із залученням коштів місцевого 
бюджету, включається окремим додатком до програм соціально-економічного розвитку ОТГ. 

Метою фінансування заходів з реалізації стратегії є забезпечення виконання запланованих 
завдань із залученням мінімального обсягу бюджетних коштів та досягненням максимального 
результату у їх використанні. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних 
коштів на виконання стратегії забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів.

Моніторинг реалізації стратегії є необхідною її складовою та умовою ефективної 
імплементації. Він використовується для постійного та своєчасного контролю за ходом та 
якістю виконання заходів, вказаних у стратегії, та станом соціально-економічного розвитку 
громади у процесі та результаті реалізації стратегії.

Моніторинг застосовується для ефективної реалізації стратегії та підвищення якості 
послуг, що надаватимуться населенню та задля забезпечення сталого соціально-економічного 
розвитку громади.

Моніторинг реалізації стратегії має здійснюватися на кожному її етапі за відповідними 
даними та показниками. Відповідно до цього, стратегія має носити гнучкій характер, для того 
щоб на кожному етапі її реалізації була забезпечена можливість внесення відповідних змін за 
результатами моніторингу.

Моніторинг реалізації стратегії здійснюється за двома напрямами: 

1) стан, якість та вчасність виконання цілей і заходів стратегії;

IX. МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
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2) стан соціально-економічного розвитку громади та якість послуг, що надаються 
населенню, у результаті виконання заходів стратегії.

Моніторинг стану соціально-економічного розвитку громади здійснюється на основі 
переліку показників, визначених радою, у спосіб порівняння планових (або прогнозних) та 
фактичних показників.  

Моніторинг якості послуг, що надаються населенню, має враховувати такі показники:

- кількість ресурсів, спрямованих на надання послуги;

- обсяг самої послуги;

- обсяг фінансових та матеріальних витрат при наданні послуги;

- кількість користувачів послуги;

- відповідність тарифів на послугу реальним затратам на її надання.

Для моніторингу якості послуг застосовуються два основних оціночних критерії – 
ефективність та продуктивність.

Продуктивність направлена на оцінку кількості ресурсів, що використовуються для 
надання певних послуг. Критерії продуктивності звичайно виражаються як частина затрат 
(поточні затрати).

Ефективність направлена на оцінку рівня надання послуг, який має  визначатися 
за очікуваними результатами. Це сприяє  зосередженню уваги на кінцевих результатах з 
урахуванням якості надання послуги та її впливу на рівень життя у даній громаді. 

Моніторинг здійснюється виконавчим органом ради ОТГ методами анкетування, 
опитувань, експертних оцінок та ін.  

Етапи здійснення моніторингу.

1 етап:

• визначення завдань та принципів здійснення моніторингу, його обсягу; 

• розробка методики проведення анкетування; 

• проведення тренінгу з групою осіб, що залучаються до організації та здійснення 
моніторингу.
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2 етап:

 • проведення анкетування; 

 • обробка анкет, їх аналіз та подання висновків для подальшої реалізації стратегії; 

 • внесення необхідних коректувань до заходів реалізації стратегії; 

 • оцінка системи моніторингу та внесення до неї необхідних змін.

3 етап:

 • створення експертної групи по оцінці ефективності реалізації стратегії;

 • оцінка ефективності реалізації стратегії.

Методи оцінки результатів Стратегії:

У залежності від етапу реалізації стратегії мають бути  застосовані різні методи оцінки 
результатів реалізації стратегії:

 • ефективність реалізації етапів у часі; 

 • ефективність розроблених заходів та можливість їх удосконалення; 

 • ефективність моніторингу; 

 • оцінка результатів та наслідків реалізації заходів.

Моніторинг реалізації стратегії може бути загальним та функціональним, зокрема 
організаційним, фінансовим, технічним. Загальний моніторинг реалізації стратегії здійснює її 
замовник. Залежно від функцій учасників реалізації стратегії слід спеціалізувати моніторинг за 
видами та рекомендувати порядок проведення моніторингу за видами. 

Організаційний моніторинг проводиться з метою ефективного використання матеріально-
технічних ресурсів; його здійснюють ті учасники, на яких покладені обов’язки з матеріально-
технічного  забезпечення  реалізації стратегії; моніторинг також здійснюється для оцінки 
ефективності та своєчасності реалізації стратегії, потреб населення у цілях стратегії.

Фінансовий моніторинг проводиться замовником стратегії, а також іншими учасниками 
реалізації стратегії на кожному етапі освоєння фінансових ресурсів для реалізації стратегії. 
У процесі моніторингу виявляються відхилення від плану заходів з реалізації стратегії, 
приймаються рішення щодо мобілізації внутрішніх фінансових ресурсів, додаткове залучення 
або запозичення коштів. 
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Відповідальні за реалізацію стратегії готують періодичні звіти про виконання робіт, де 
вказуються виконані роботи, прогрес у досягненні цілей та завдань стратегії у належні строки, 
плани на наступний період. 

Організацію проведення моніторингу та оцінку реалізації стратегії здійснює виконавчий 
орган ради громади за участю мешканців територіальної громади та організацій громадянського 
суспільства.

Перелік показників та індикаторів для моніторингу ефективнсоті реалізації Стратегії 
розвитку Кирилівської ОТГ:

- Динаміка чисельності населення громади;

- Рівень задоволеності освітньою інфраструктурою (дошкільною, шкільною та 
позашкільною);

- Рівень зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл громади у порівнянні з 
показниками області, країни; 

- Рівень задоволеності населення послугами медичних закладів;

- Рівень задоволеності населення послугами громадського транспорту;

- Оцінка мешканцями достатності спортивної інфраструктури;

- Відсоток мешканців, що займаються фізкультурою та спортом

- Динаміка кількості домогосподарств, які отримують соціальну допомогу / субсидії; 

- Рівень використання електронного врядування;

- Відсоток об‘єктів культурної спадщини у задовільному і доброму стані; 

- Динаміка чисельності туристів.


