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ВСТУП 

Стратегія розвитку Коблівської сільської ради як об’єднаної громади на 

період 2021-2027 роки (далі – Стратегія) розроблена Агенцією місцевого розвитку 

Коблівської ОТГ, спільно з іншими структурними підрозділами Коблівської 

сільської ради, керівниками підприємств, установ та організацій за сприяння 

Миколаївського Центру розвитку місцевого самоврядування. 

Нормативно-правовою основою для розроблення Стратегії є: 

 Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. №1602-ІІІ
1
; 

 Закон України «Про засади державної регіональної політики» від 5 лютого 

2015 року № 156-VІІІ
2
; 

 постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 «Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» із 

змінами
3
; 

 постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.15 р. № 932 «Про 

затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і 

планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів 

заходів»
4
. 

 наказ Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово – 

комунального господарства України від 30.03.2016 року №75 «Методичні 

рекомендації щодо формування і реалізації прогнозних та програмних 

документів соціально – економічного розвитку об’єднаної територіальної 

громади»
5
. 

Стратегія підготована на основі соціально-економічного аналізу розвитку 

населених пунктів, що входять до складу об’єднаної територіальної громади, за 

                                           
1
 Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України» від 23.03.2000 р. №1602-ІІІ. [Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1602-

14 
2
 Закон України «Про засади державної регіональної політики» від 5 лютого 2015 року № 156-VІІІ. [Електр. 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/156-19 
3
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» із змінами. [Електр. 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/621-2003-п 
4
 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.15 р. № 932 «Про затвердження Порядку розроблення 

регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів». [Електр. ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-п 
5
 Наказ Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово – комунального господарства України 

від 30.03.2016 року №75 «Методичні рекомендації щодо формування і реалізації прогнозних та програмних 

документів соціально – економічного розвитку об’єднаної територіальної громади». [Електр. ресурс]. – Режим 

доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN020811.html 
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попередні періоди (включаючи статистичну інформацію) та визначає цілі, 

пріоритети соціально-економічного розвитку та заходи, спрямовані на 

забезпечення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня 

життя мешканців громади до європейських стандартів за рахунок внутрішнього і 

зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і культурних 

традицій. 

Залучення широкого кола громадян до створення стратегічного плану 

розвитку ОТГ дозволяє, ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення 

проблем громади, забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та 

владою. При цьому однією з основних складових процесу планування  є 

обов’язкова участь у ньому усіх активних та зацікавлених представників громади. 

Розроблена таким чином стратегія відображає інтереси усіх громадян, а тому 

сприймається громадою як «своя». Створений разом з громадою стратегічний 

план незалежно від особистісних якостей керівників, або політичної ситуації 

спрямовується на покращення стандартів життя, зміцнення місцевої демократії, 

виховання суспільно-активних громадян – патріотів своєї громади. 

Метою Стратегії є зростання добробуту, підвищення рівня життя і 

соціального захисту населення Коблівської громади за рахунок забезпечення 

позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її 

конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та 

показників економічного розвитку. Стратегія визначає цілі, завдання та основні 

заходи соціально-економічного розвитку, а також формування та раціонального 

використання фінансових ресурсів Коблівської об’єднаної територіальної 

громади. 
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1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ 

Підготовка Стратегії відбувалася у відповідності до методології, 

запропонованої Програмою для України з розширення прав і можливостей на 

місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» (U-LEAD with 

Europe: Ukraine – Local Empowerment, Accountability and Development Programme). 

Методологія розглядає сталість (сталий розвиток) як основний принцип 

місцевого розвитку. Крім того, враховуються й інші принципи, а саме: 

 сталого розвитку - забезпечення розвитку громади для задоволення потреб 

нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь. 

 об’єктивність - розроблення Стратегії на основі даних органів державної 

статистики, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та 

реальних цілей та індикаторів (показників), яких реально досягти та які 

можливо оцінити; 

 обґрунтованість та доцільність - розроблення Стратегії на основі чітко 

визначених цілей розвитку та економічно обґрунтованих заходів та 

проектів, що сприяють їх досягненню, із використанням кращого світового 

досвіду у сфері програмування економічного і соціального розвитку; 

 відкритість та прозорість - забезпечення доступу громадськості, що 

передбачає інформування про цілі, пріоритети та очікувані результати та 

показники виконання Стратегії, а також забезпечує всіх суб’єктів 

господарської діяльності необхідними орієнтирами для планування власної 

виробничої діяльності; 

 недискримінація та рівний доступ - дотримання під час розроблення та 

реалізації Стратегії прав та врахування інтересів всіх суб’єктів ОТГ, в тому 

числі суб’єктів господарювання всіх форм власності; 

 ефективність - визначення та забезпечення функціонування механізму 

досягнення цілей, виконання завдань, заходів та проектів Стратегії у 

встановлені в ньому терміни історичної спадкоємності врахування та 

збереження позитивних надбань попереднього розвитку громади; 

 етнокультурного розвитку - відродження етнічної самосвідомості та 

збереження духовної і матеріальної культури етносів, сприяння їх розвитку. 

Відповідно до методології під час розроблення аналітичної частини 

проводився аналіз сильних і слабких сторін розвитку ОТГ, можливостей і загроз 

(SWOT-аналіз), надано характеристику порівняльних переваг, викликів та ризиків 

щодо перспектив її розвитку.  

В додатках подано План заходів з реалізації Стратегії, а також перелік 

проєктних ідей для досягнення поставленої мети. 
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Рішенням  Коблівської сільської ради № 21 ХХХІ сесії 8 скликання від 07 

листопада 2018 року  було затверджене Положення та сформовано склад Робочої 

групи з підготовки Стратегії розвитку Коблівської ОТГ (далі – РГ з підготовки 

Стратегії). 

Таблиця 1  

Учасники Робочої групи з підготовки Стратегії 

1.  Коц Володимир Миколайович Перший заступник сільського 

голови, голова робочої групи 

2.  Талоха Світлана Аркадіївна Депутат сільської ради, секретар 

сільської ради, секретар робочої 

групи 

3.  Соловйова Наталія Юріївна Начальник відділу економічного 

розвитку та інвестицій, 

координатор робочої групи 

4.  Громова Зінаїда Володимирівна Депутат сільської ради, керуючий 

справами виконкому сільської ради 

5.  Резніченко Лариса Валентинівна Депутат сільської ради, директор 

Коблівської публічної бібліотеки 

6.  Галаєв Михайло Вікторович Депутат сільської ради 

7.  Антоненко Володимир Миколайович Депутат сільської ради 

8.  Антоненко Віктор Сергійович Депутат сільської ради 

9.  Ізман Олег Михайлович Депутат сільської ради 

10.  Жучков Віталій Григорович Депутат сільської ради, працівник 

Держспоживслужби 

11.  Дротенко Володимир Михайлович Депутат сільської ради, заступник 

директора ПрАТ «Прикордонник» 

12.  Васілішина Ганна Григорівна Депутат сільської ради,  

голова ОСББ «Коблево-2016» 

13.  Панич Олександр Олександрович Депутат сільської ради,  

приватний підприємець 

14.  Андрєєв Юрій Віталійович Депутат сільської ради, заступник 

директора НОТ «Політехнік» 

15.  Долінський Олександр Павлович Депутат сільської ради, приватний 

підприємець  

16.  Баришов Андрій Миколайович Депутат сільської ради, приватний 

підприємець 

17.  Зубко Галина Павлівна Член виконавчого комітету,  

приватний підприємець 
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18.  Курічук Аркадій Володимирович Член виконавчого комітету,  

в.о. начальника КП «Коблівський 

сількомунгосп»  

19.  Грінталс Катерина Іванівна Приватний підприємець, 

співзасновник ГО «Асоціація 

туристичного та оздоровчого 

бізнесу «Відродження» 

20.  Ангелов Олег Олегович Заступник голови ГО «Спільнота 

підприємців Колблеве»,  

приватний підприємець 

21.  Слинкін Олександр Анатолійович Приватний підприємець, директор  

б/в «Лазурний берег ІІ» 

22.  Лозун Світлана Павлівна Начальник відділу комунальної 

власності та земельних відносин 

23.  Боднарь Раїса Василівна Начальник відділу соціального 

захисту, сім’ї, дітей та молоді 

24.  Олефіренко Оксана Юріївна Начальник відділу освіти, молоді 

та спорту Коблівської сільської 

ради 

25.  Зіміна-Яценко Ірина Сергіївна В.о. директора КЗ «Коблівський 

центр дозвілля та розвитку 

особистості» 

26.  Абуздін Сергій Анатолійович Спеціаліст з цивільного захисту та 

охорони праці, прес-секретар 

сільської ради 

27.  Кравець Любов Дем’янівна Заступник головного бухгалтера 

28.  Новак Юлія Францівна Спеціаліст по благоустрою 

29.  Представник (за узгодженням) Асоціація об’єднаних 

територіальних громад 

30.  Дурман Микола Олександрович Миколаївський Центр розвитку 

місцевого самоврядування 

31.  Федосєєв Сергій Миколайович Установа «Агенція місцевого 

розвитку Коблівської ОТГ» 

 

Учасники робочої групи представили всі органи виконавчого комітету, 

виконавчий комітет сільської ради, депутатський корпус, громадськість, бізнес. 

Проєкт розроблений на основі аналізу минулого стану та поточної ситуації в 

господарському комплексі Коблівської громади, прогнозів і пропозицій 

підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, 
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що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих 

ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів 

об’єднаної територіальної громади. 

Підготовка Стратегії розпочалася з проведення соціально-економічного 

аналізу, який включав у себе:  

 дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку 

сукупності населених пунктів Коблівської ОТГ за попередній період, дослідження 

оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей розвитку громади, 

 проведення у 2019 року опитування 222 мешканців та 28 представників 

бізнесу. 

Всього відбулося шість засідань Робочої групи, що включали в себе наступні 

етапи: 

 презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу громади, 

 формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади,  

 формулювання стратегічного бачення, 

 проведення SWOT-аналізу – ідентифікація факторів SWOT; 

 створення SWOT-матриці – проведення аналізу взаємозв’язків факторів 

SWOT через матрицю SWOT/TOWS та підготовлені базові аналітичні висновки 

щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків розвитку Коблівської громади; 

 визначення стратегічних, операційних цілей та завдань стратегії; 

 оголошення про підготовку технічних завдань на проекти розвитку, які 

відповідають завданням Стратегії; 

 відбір та корегування технічних завдань на проекти розвитку для плану 

реалізації Стратегії. 

Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому усі 

бажаючі мали можливість брати участь в розробці Стратегічного плану.  

Відповідальні за виконання заходів Стратегії – виконавчий комітет 

Коблівської сільської ради, постійні комісії, відділи та структурні підрозділи ради 

в межах своїх повноважень та компетенцій, бізнес-структури та громадські 

організації в своїх сферах. 

Координував роботу, забезпечував методичний та технічний супровід 

розробки Стратегії, експертний аналіз даних і результатів досліджень, надання 

консультаційних послуг з питань стратегічного планування Микола Дурман, 

радник з питань регіонального розвитку Миколаївського Центру розвитку 

місцевого самоврядування. 

Фінансування та реалізація заходів Стратегії буде забезпечуватися за рахунок 

державного, обласного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, міжнародних 
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фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не 

заборонених законодавством України. 

Під час дискусій, що відбувалися у процесі стратегування, переважно, 

використовувався термін «стратегічне планування об’єднаної громади». Однак, 

цей термін («стратегічне планування») не може бути повноцінно застосованим на 

першому етапі створення та функціонування ОТГ з наступних причин: 

 однією з ознак «стратегічності» плану є довгостроковий ( 7 років) період 

планування. Однак, у новоствореній Коблівській ОТГ, умовно кажучи, 

відсутня «історія», тобто, неможливо відстежити поведінку територіальної 

громади як цілісної територіальної соціально-економічної системи за 

попередні періоди, а період ідентифікації базових умов, які матимуть 

суттєвий вплив на подальшу суб’єктність ОТГ, відбуватиметься упродовж 

2021-2027 років. 

 стратегія розвитку громади повинна узгоджуватися зі стратегіями вищого 

рівня – області, країни. Наразі, стратегії вищого рівня розроблені на період 

до 2027 року. 

Тому на засіданні Робочої групи було вирішено створювати Стратегію 

розвитку Коблівської громади з врахуванням стратегій державного та обласного 

рівнів, з врахуванням усіх застережень.  

План заходів щодо реалізації Стратегії опрацьований на 3 роки, однак у 

перспективі передбачено його коригування та наповнення новим змістом 

(заходами) у залежності від змін внутрішніх та зовнішніх умов реалізації, при 

виникненні нових завдань, при коригуванні загальнодержавної та обласної 

Стратегій розвитку. 

Робота на Стратегією виконувалася за сприяння Програми «U-LEAD з 

Європою», що спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-

членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією (U-LEAD with 

Europe is a multi-donor action of the European Union and its member states Denmark, 

Estonia, Germany, Poland and Sweden). 
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2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

У грудні 2016 року процес децентралізації та волевиявлення мешканців 

зацікавлених громад призвів до появи Коблівської об’єднаної територіальної 

громади (далі – Коблівська ОТГ), до складу якої увійшли Коблівська, 

Новофедорівська, Рибаківська та Українська сільські ради. Об’єднання 

відбувалося у відповідності до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад»
6
. 

Згідно із Державною стратегією регіонального розвитку
7
 спроможні 

об‘єднані територіальні громади (далі ОТГ) повинні стати базовим елементом 

ефективної системи влади в Україні. 

Це, в першу чергу, зумовлюється тим, що кожна громада та кожен орган 

місцевого самоврядування, які увійшли до складу ОТГ, до об’єднання мав власні 

пріоритети розвитку та власну систему цінностей щодо управління, в тому числі й 

наявними ресурсами. Після об’єднання ці пріоритети, очевидно мають бути 

переглянуті та мають бути вироблені підходи до управління «об’єднаними» 

ресурсами. 

Стратегія розвитку Коблівської об’єднаної територіальної громади  на період 

2021-2027 роки спрямована на соціально-економічний розвиток населених 

пунктів та розроблена на основі вищезгаданої Державної стратегії регіонального 

розвитку, Стратегії розвитку Миколаївської області
8
 та враховує її головні цілі та 

завдання. 

2.1. Історична довідка 

Село Коблеве (до 1850 року – Троїцьке) засноване в другій половині ХVIII 

ст. Поселення Коблеве Херсонської губернії, попередня назва Постове, було 

засноване князем Волконським під час русько-турецької війни 1787 року. 

У 1788 році Постове було перейменовано в Троїцьке - на честь завершення 

будівництва церкві, що співпала зі святкуванням Святої Трійці. 

У передмісті села було знайдено скарб ливарних форм та бронзових знарядь 

праці доби пізньої бронзи, а на березі Тилігульського лиману – мармурові плити 

V-IV ст. до н.е. з грецькими посвятами Ахіллесу. Вчені вважають, що поряд із 

селом знаходилось давньогрецьке місто Одес, про яке є згадки у Птолемея (IV-ІІ 

ст. до н.е.), знайдено також рештки поселень та могильник II-V ст. н.е. 

                                           
6
 Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 року № 157-

VІІІ[Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19 
7
 Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» [Електр. ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п 

8 Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2020 року [Електр. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mk.gov.ua/ua/economy/strateg 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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За часів Російсько-Турецької війни в кінці XVIII століття ця місцевість 

служила пунктом перевалу для солдатів обох сторін. Але свою назву селище 

отримало на честь Фоми Кобле, шотландського державного діяча, генерал-майора 

російського імператорського війська, військового коменданта і градоначальника 

Одеси, предводителя дворянства Одеси і Херсонської губернії. Завдяки його 

командуванню війна завершилася успішно і за заслуги перед вітчизною він 

отримав в маєток та землі, на яких і розташовується курорт Коблево зараз. 

1815 року на території села була збудована перша церква. 1880 року її 

розібрали і побудували нову кам'яну однопрестольну церкву. При ній діяла 

церковно-парафіяльна школа.  

Станом на 1886 у містечку Троїцьке Тузлівської волості Одеського повіту 

Херсонської губернії мешкало 586 осіб, налічувалось 95 дворових господарств, 

існували православна церква та 2 лавки.  

1906 року парафія складалась із 112 дворів та 900 парафіян. До парафії 

входили також села Аджіаска (нині Рибаківка) – 144 двори, 220 парафіян; 

Федорівка – 37 дворів, 300 парафіян; Кошари – 41 двір, 311 парафіян; а також 

хутори Карабан і Капустян. 

 
Радянську владу в селі встановлено 5 лютого 1920 року. Цього ж року було 

утворено першу сільраду, яку очолював Сухенко Йосип Іванович. У документах 

фонду «Анатолівський волосний революційний комітет» є відомості про хід 
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виконання Коблівським сільвиконкомом Тузлівської волості Одеського повіту 

державної  продрозверстки (безоплатного вилучення у селян продовольчих 

надлишків) у листопаді-грудні 1920 року.  

1926 року на території Коблівської сільради мешкало 1977 осіб та 

налічувалося 447 господарств (згідно з Короткими підсумками перепису 

населення станом на 17 грудня 1926 року у межах території Миколаївської 

області на 1 липня 1941 року, м. Миколаїв). 

У 1923–1930 рр. с. Коблеве входило до складу Анатолівського району 

Одеського округу, з 1932 року – Одеської області. Постановою Президії ЦВК 

СРСР від 7 березня 1933 року Анатолівський район Одеської області було 

перейменовано на Тилігуло-Березанський, з 22 вересня 1937 року с. Коблеве 

увійшло до складу Миколаївської області. 

Сільськогосподарську артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Коблеве Тилігуло-

Березанського району Миколаївської області було засновано 1929 року, акт на 

постійне користування землею колгоспу наданий 1938 року, колгосп мав: 2860 га 

землі, виноградників – 3 га, садів – 3 га, клуб, червоний куточок, контору, 

конюшні, автомобільний гараж, 5 вантажних автомашин; особовий склад 

колгоспу – 485 осіб. 

У документах фонду «Архівний відділ управління виконавчого комітету 

Миколаївської обласної Ради народних депутатів» є відомості про окупацію с. 

Коблеве нацистськими військами 13 серпня 1941 року та звільнення частинами 

Червоної Армії 30 березня 1944 року, а також список мешканців села, 

розстріляних під час окупації. 

У квітні 1944 року, після визволення Миколаївської області від нацистської 

окупації, відновив свою діяльність виконком Коблівської сільської Ради. На той 

час діяльність виконкому поширювалася на територію сіл Коблеве, Карабаш, 

Ленінка та Морське.  

У річному фінансовому звіті колгоспу ім. Сталіна за 1947 рік зазначені такі 

показники: склад колгоспу – всього населення – 438; працездатних віком від 16 

років і старше – 231, з них чоловіків від 16 до 60 років – 70; жінок від 16 до 55 

років – 161; підлітків від 12 до 16 років – 30; будівлі господарського призначення: 

конюшні – 4, корівники – 3, телятники, свинарники, кошари та пташники – по 1; 

закріплено за колгоспом всього землі за державним актом – 3373,3 га. 

1946 року, окрім с. Коблеве, до складу Коблівської сільради Тилігуло-

Березанського району Миколаївської області входили хутори: Глибокий, Ленінка, 

Луговий, Морський та Свободний. 

У січні 1963 року на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30 

грудня 1962 року проведено укрупнення сільських районів Миколаївської області, 
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внаслідок чого утворено Миколаївський район Миколаївської області, до складу 

якого увійшла Коблівська сільрада ліквідованого Тилігуло-Березанського району. 

З утворенням Очаківського району Миколаївської області в лютому 1965 

року Коблівська сільрада увійшладо складу Очаківського району Миколаївської 

області. 

На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 8 грудня 1966 року було 

проведено розукрупнення районів Миколаївської області, в результаті чого 

створено Березанський район, до складу якого увійшла Коблівська сільрада. 

Курортна зона на березі Чорного моря почала утворюватися в 1966-1967 

роках. За декілька років порожні берега заповнили багатоповерхові корпуси, які 

прийшли на зміну дерев'яним будиночкам, почалося активне рекреаційне 

освоєння території,  тримаючи курс на європейський рівень сфери послуг. У той 

час великі організації і підприємства України і Молдавії будували бази 

відпочинку, після чого Коблево став відомий на всіх просторах країн колишнього 

СРСР. 

Розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 18 вересня 1969 року 

№ 953-р с. Коблево Березанського району Миколаївської області включене до 

переліку курортних місцевостей УРСР, в яких провадиться справляння 

курортного збору громадян, які прибули на відпочинок без путівок і курсівок. 

Цікавим є факт, що саме Фома Кобле привіз на ці території помідор - 

продукт, про який ніхто до цього не чув. Курорт і зараз славиться не тільки 

приємним відпочинком у моря, а й смачними свіжими фруктами і овочами, які тут 

вирощуються та  можна купити. 

Завдяки тутешньому клімату, місцеві жителі до цих пір активно займаються 

вирощуванням різних фруктів, овочів і, звичайно ж, винограду. Наступним 

витком у розвитку селища стало відкриття в 80-х роках винного заводу «Коблево» 

- найбільшого в Україні заводу з випуску вина, він працює і зараз. У наші дні на 

базі заводу «Коблево» зосереджені всі ланки ланцюга виробництва вина, 

починаючи від вирощування винограду і до заводів первинного і вторинного 

виноробства. Вина і коньяки, які виробляються тут, популярні не тільки серед 

українського населення, а й далеко за кордоном. Територія підприємства – це не 

тільки майданчик з устаткуванням та обладнанням, винним погребом і 

господарськими будівлями. Це ще й великі площі виноградників із різними 

сортами винограду. 

Село Коблеве швидко розросталося і на відпочинок стали приїжджати 

туристи не тільки з областей України, а й з сусідніх країн. І якщо спочатку тут 

розташовувалися тільки маленькі і прості будиночки, то до початку 2000-х років 

стали з'являтися перші готелі з висококласним європейським сервісом. Також 

почали будуватися нічні клуби, різні ресторани, облаштовувалися пляжі. Але по 
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справжньому популярним це місце стало після відкриття аквапарків та 

дельфінарію. Уже в травні температура морської води дає можливість викупатися 

всім, навіть дітям. 

Курорт «КОБЛЕВО» розтягнувся на 7 км уздовж Чорноморського узбережжя  

Миколаївської області. Приємний та комфортний клімат, велика кількість 

виноградників, насадження соснового бору, цілюще чисте морське і степове 

повітря та гарні пляжі - все це про село Коблеве та Коблівську ОТГ в цілому.  

Поряд із селом Коблево знаходиться Тилігульський лиман. Це природний 

заповідник, де збереглися флора і фауна. Він входить в список водно-болотних 

угідь. Тут зупиняються численні перелітні птахи. Тварини, що живуть в цій 

місцевості, занесені в Червону книгу України. На берегах Тилігульського лиману 

розмістилися два регіональних ландшафтних парки: Одеський та Миколаївський. 

На Чорноморському узбережжі с.Коблеве сонце активно світить з квітня по 

жовтень - 150-160 днів, середня температура повітря в цей період становить 26 

градусів тепла. Але пік, звісно, припадає на липень-серпень, коли стовпчики на 

термометрі піднімаються до позначок 30-35 вище нуля у повітрі і 24-26 – у воді. 

Коблівська громада має в цій місцевості три потужні джерела цілющих 

грязей Тилігульського лиману, є також вільна природна територія від села 

Українка до села Коблеве. Громада може її освоювати в співробітництві з 

Регіональним ландшафтним парком «Тилігульський» та іншими зацікавленими 

бізнес-структурами у форматі державно-приватного партнерства. 

За кілька кілометрів від с.Коблеве, в екологічно чистій місцевості, на пологих 

піщаних пляжах затишної бухти Чорного моря, є ще одна туристична зона 

оздоровлення і відпочинку. Це зона відпочинку «Рибаківка» в с. Рибаківка. 

З пляжів зони відпочинку «Рибаківка» відкривається мальовничий краєвид на 

легендарний острів Березань (він же острів Борисфен, Буян, лейтенанта Шмідта). 

Щодня в літній туристичний сезон до острова організовуються морські 

прогулянки на катері з відвідуванням залишків військових укріплень, місця 

страти лейтенанта Шмідта і найдавнішого на острові Березань грецького 

поселення, в т.ч. на території Північного Причорномор'я. 

Неподалік від села Рибаківка є грязе-сольове озеро Тузли-Солонець. Море, 

ліс, степ створюють в зоні відпочинку унікальний мікроклімат, який сприяє 

оздоровленню дихальної та серцево-судинної систем організму. 

На даний час на території Коблівської ОТГ діють пансіонати і бази 

відпочинку з різним ступенем зручностей. Курорт в с.Коблеве розділений на 

"українську" і "молдавську" частини. Щорічно тут і на іншій території 

Коблівської громади проходять різноманітні тематичні та захоплюючі фестивалі, 

до організації і проведення яких активно долучаються представники бізнесу, 

Коблівська сільська рада та  «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ». 
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2.2. Географічне положення Коблівської об’єднаної територіальної 

громади 

Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України 

входить до складу Березанського району Миколаївської області. 

Відстань від адміністративного центру громади до районного центру – 28 км.  

Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру – 78 км.  

Громада розташована в південно-західній частині Миколаївської області, її 

територія є нерозривною, межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад 

територіальних громад що об’єдналися: с. Коблеве, села: Українка, Бесарабка, 

Федорівка, Новофедорівка, Морське, Виноградне, Глибоке, Лугове, Рибаківка. 

Площа Громади становить близько 264,37 км
2
(26437 га). 

Громада межує: 

1) на заході – Лиманський район Одеської області;  

2) на сході – Тузлівська сільська рада і Березанська ОТГ Миколаївської 

області.  

3) на півдні – узбережжя Чорного моря;  

4) на півночі – Анатоліївська сільська рада Березанського району 

Миколаївської області. 

 

 
Рис. 1. Територіальне розміщення Коблівської ОТГ 

 

Місцеположення, рельєф. Територія розташована у південно-західній 

частині Миколаївської області, у степовій зоні. За фізико-географічним 

районуванням територія знаходиться у межах Дністровсько-Бузької області 

Причорноморської низовини і відноситься до Очаківського прилиманного фізико-

географічного району. У геоморфологічному відношенні знаходиться у межах 
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Дністровсько-Бузької низовинної області. Північна та південно-східна частини 

території розташовані на пліоценовій терасі і характеризуються полого-рівнинним 

рельєфом з абсолютними відмітками 30-42 мБС, уступ якої в межах с. Коблеве 

переходить в пологий схил. Рівнинна частина тераси обривається в сторону моря і 

лиману крутосхиловим уступом з ярами і балками, який характеризується 

зсувними процесами. Решта території, де розташована рекреаційна територія 

(зона відпочинку «Коблеве»), знаходиться на узбережжі Чорного моря, з західної 

сторони межує з Тилігульським лиманом, являє собою понижені плоскі території 

з переважними абсолютними відмітками поверхні 1-2 мБС. В існуючих умовах 

фактор морфології рельєфу має обмежене естетичне значення у планувальній 

організації території. 

Клімат території атлантико-континентальний, обумовлений її 

розташуванням з однієї сторони поблизу Чорного моря, а з іншої в степовій зоні, 

що характеризується тривалим теплим літом, малосніжною м’якою зимою, 

недостатнім зволоженням і засушливими періодами. В липні та серпні переважає 

сонячна, жарка і суха погода. Зима коротка тепла, з частими відлигами і 

нестійким сніговим покровом. Характеристика кліматичних умов, основних 

метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування й прийняття 

планувальних рішень, наведена за даними багаторічних спостережень по 

метеостанції «Очаків» (34 мБС), що розташована на узбережжі Чорного моря, в 26 

км на захід від території.  

Температура повітря:  

- середньорічна + 9,9 ºС;  

- абсолютний мінімум – 29 ºС;  

- абсолютний максимум + 38 ºС.  

Тривалість безморозного періоду: - середня 207 днів; - найбільша 237 днів 

(1934р.).  

Розрахункова температура: - самої холодної п'ятиденки – 18 ºС; - зимова 

вентиляційна – 4,9 ºС.  

Опалювальний період: - середня температура + 1,4 ºС; - період – 159 діб. 

Глибина промерзання ґрунту (по МС «Тилігуло-Березанка»): - середня 57 см; - 

максимальна 95 см.  

Середньорічна відносна вологість повітря – 77%.  

Атмосферні опади: - середньорічна кількість – 353 мм, у т.ч. теплий період – 

225 мм, холодний – 128 мм. - середньодобовий максимум – 35мм; - 

спостережений максимум – 74 мм (23.06.1956 р.).  

Висота сніжного покриву (по МС «Миколаїв»): - середньодекадна – 9 см, 

максимальна – 30 см. Кількість днів зі стійким сніжним покривом – 39.  
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Особливі атмосферні явища (прояв днів/рік – середнє число): - тумани – 52 

днів; - заметілі – 5 дня; - грози – 22 дня; - град – 0,8 дня; - пилові бурі (по МС 

«Тилігуло-Березанка») – 3,0 днів.  

Максимально можлива швидкість вітру: 12 - 21 м/с – щороку; - 24-24 м/с – 

один раз в 5-10 років; - 25-25 м/с – один раз в 15-20 років.  

Переважними напрямками вітрів є: для теплого періоду – південно-західний; 

для холодного – переважно східний. З погляду якості кліматичних умов для 

житлового й рекреаційного будівництва район має сприятливі умови.  

Курортно-рекреаційний потенціал. Територія знаходиться в районі, що має 

сприятливі кліматичні умови, а також такі курортно-рекреаційні ресурси, як море, 

мінеральні води і лікувальні грязі. Кожен з даних ресурсів вимагає різнобічного 

підходу до вивчення, контролю стану і використання. У 2007 р. Українським 

науково-дослідним інститутом медичної реабілітації та курортології (м. Одеса) 

була виконана «Комплексна оцінка ресурсного потенціалу територій Коблівської 

сільської ради Березанського району Миколаївської області з метою визначення 

перспектив їх використання у курортно-рекреаційному напрямку». Згідно даної 

роботи територія має такі природно лікувальні (курортно-рекреаційні) ресурси, як 

кліматичні, мінеральні води, ропу лиману, лікувальні грязі (пелоїди) та морське 

узбережжя.  

Клімат. Район характеризуються підвищеною тривалістю сонячного сяйва 

2225 годин у рік (по МС «Миколаїв, астрономічна обсерваторія»). Річна сума 

радіації становить 117,2 ккал/см2 , річна сума радіації при ясному небі – 163,7 

ккал/см2 (по МС «Одеса»). Висока сонячна радіація робить місцевість гарним 

місцем відпочинку й оздоровлення, тому що ультрафіолетові промені очищають 

повітря від хвороботворних мікроорганізмів. В теплий період (квітень-вересень) 

сумарна сонячна радіація складає 91 ккал/см2 . У холодну пору року поверхня 

отримує менше тепла – до 29 ккал/см2 . Нерівномірне надходження сонячної 

радіації визначає клімат району як помірноконтинентальний з теплим літом і 

м’якою малосніжною зимою, з нерівномірним розподілом  опадів протягом року. 

Визначальний вплив на клімат Причорноморської низовини має, з одного боку, 

Атлантичний океан, з іншого боку, перенесення повітряних мас з боку 

Азіатського материка. Чорне море впливає на температурні умови свого північно-

західного узбережжя, особливо у холодний період. Накопичені влітку великі 

запаси тепла море віддає у холодний час, тому повітря на узбережжі часто значно 

тепліше, ніж в районах суші, віддалених від моря. 

Територія громади знаходиться в зоні вище помірної інсоляції – 

1314 КВт/год електроенергії на рік, що дозволяє активно використовувати її для 

будівництва сонячних електростанцій з метою виробництва електроенергії. 
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Рис. 2. Рівень інсоляції на території громади 

 

Центр громади знаходиться за 45 км від найближчої залізничної станції та 

аеропорту Одеса. Через територію громади проходить автомагістраль М-14 (Е 58) 

міжнародного та державного значення Одеса – Новоазовськ, що є частиною 

європейського коридору «Чорноморське  економічне співтовариство». 

 

Таблиця 2 

Порівняльна таблиця площ та кількості населення 

 

Регіони Площа, км
2
 

Площа у % до 

загальної 

площі/району/області 

Населення 

Населення у % до 

загального 

населення/району/області 

Густота 

населення 

Коблівська 

громада 

264.37 100 6875 100 27,48 

Березанський 

район 

1378 19,2 23357 31,1 16,94 

Миколаївська 

область 

24598 1,0 1164657 0,62 47,35 

 

Коблівська громада – невелика громада в масштабах Миколаївської області 

ні по площі, ні по чисельності населення: 1,0% і 0,62% відповідно, проте вона 

займає 1/5 площі Березанського району та її населяє майже третина населення 

Березанського району (табл. 2). 
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Рис. 3. Територіальне розміщення Коблівської ОТГ відносно інших громад 

 

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру складає 

6,3 км, максимальна – 20,5 км. 

Таблиця 3 

Відстань від адміністративного центру до населених пунктів громади 

№ Назва населеного пункту Відстань до адміністративного центру громади, км 

1 с. Коблеве  

2 с. Виноградне 9,5 

3 с. Морське 6,3 

4 с. Рибаківка 20,5 

5 с. Лугове 9,6 

6 с. Глибоке 12,2 

7 с. Новофедорівка 19,9 

8 с. Федорівка 18,3 

9 с. Українка 15,5 

10 с. Бессарабка 16,8 

 

2.3. Демографічна характеристика Коблівської ОТГ 

До об’єднаної громади з центром в с. Коблево входять 10 сіл із загальною 

кількістю населення 6875 осіб, а саме (табл. 4 і рис. 4):  
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Таблиця 4 

Розподіл кількості населення по населеним пунктам громади 

 

№ Назва населеного пункту Кількість 

населення, осіб 

1 с. Коблеве 2267 

2 с. Виноградне 490 

3 с. Морське 139 

4 с. Рибаківка 1736 

5 с. Лугове 361 

6 с. Глибоке 2 

7 с. Новофедорівка 939 

8 с. Федорівка 122 

9 с. Українка 711 

10 с. Бесарабка 108 

РАЗОМ 6875 

 
Рис. 4. Розподіл мешканців між селами громади 

2.4. Аналіз стану розвитку освіти, медицини та культури 

На території Коблівської ОТГ діє 4 заклади загальної середньої освіти І – ІІІ 

ступеня та 5 закладів дошкільної освіти. Зазначена мережа повністю задовольняє 

2267 

490 

139 

1736 

361 

2 

939 

122 

711 108 

Кількість населення, осіб 

с. Коблеве с. Виноградне с. Морське с. Рибаківка 

с. Лугове с. Глибоке с. Новофедорівка с. Федорівка 

с. Українка с. Бессарабка 
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потреби населення. В школах працюють досвідчені та кваліфіковані вчителі 

(всього 96 осіб, є потреба у 4 вчителях: хімії та біології, історії та правознавства, 

англійської мови, фізичної культури та «Захисту Вітчизни»). В закладах загальної 

середньої освіти(далі ЗЗСО) у 2019-2020 н.р. навчаються 710 учнів, а в  закладах 

дошкільної освіти 296 дітей. 

 

Таблиця 5 

Заклади загальної середньої освіти Коблівської ОТГ 

 

Назва 

населеного 

пункту 

Рівень 

навчального 

закладу 

Площа 

закладу, 

кв.м. 

 

Тип опалення 

(газове/електричне/ 

на твердому паливі) 

Кількість 

учнів, 

осіб 

с. Коблево І-ІІІ ступені 3244 Газове опалення 333 

с. Рибаківка І-ІІІ ступені 3240 Газове опалення 161 

с. Новофедорівка І-ІІІ ступені 2550 Газове опалення 136 

с.Українка І-ІІІ ступені 1841 Пічне опалення 80 

с. Лугове І ступеня 

(призупинено 

діяльність; не 

передано до 

ОТГ) 

- - - 

  

Таблиця 6 

Заклади дошкільної освіти ОТГ 

Назва населеного 

пункту 

Назва ЗДО Площа 

закладу, 

кв.м. 

 

Тип опалення 

(газове/ електричне 

/на твердому 

паливі) 

Кількість

вихованц

ів, осіб 

с. Коблево Коблівський ЗДО 

(ясла-садочок) 

«Сонечко» 

Коблівської 

сільської ради 

2000 Газове опалення 130 

с. Рибаківка Рибаківський ЗДО 

(ясла-садочок) 

«Перлинка» 

Коблівської 

сільської ради 

724 Газове опалення 56 

с. Новофедорівка Новофедорівський 

ЗДО (ясла-садочок) 

«Сонечко» 

Коблівської 

824 Газове опалення 57 
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сільської ради 

с.Українка Український ЗДО 

(дитячий садок) 

«Васильок» 

Коблівської 

сільської ради 

990 Газове опалення 18 

с. Виноградне Виноградненський 

ЗДО (ясла-садок) 

«Золотий півник» 

Коблівської 

сільської ради 

748 Газове опалення 35 

 

Основними потребами навчальних закладів освіти об’єднаної територіальної 

громади є проведення заходів по енергозбереженню та енергоефективності, а 

саме: утеплення приміщень, заміна вікон, встановлення котлів опалення з вищим 

ККД, перехід на альтернативні види палива. Крім того, заклади освіти потребують 

встановлення пожежної сигналізації, проведення зовнішнього та внутрішнього 

ремонту будівель, придбання меблів, необхідного обладнання для кабінетів, 

спортивного інвентарю, музичного обладнання.  

 

Мережа медичних закладів Коблівської ОТГ 

На території Коблівської ОТГ створено центр первинної медико-санітарної  

допомоги. Місце розташування центру – с. Коблеве, в будівлі амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини с. Коблеве. До складу ЦПМСД увійшло 1 

пункт «Здоров’я»   та 3 амбулаторіїї загальної практики сімейної медицини. В них 

працює 5 лікарів загальної практики сімейної медицини, 3 лаборанти, 16 

медичних сестер, 5 молодших медичних сестер, 1 водій. Потреба в забезпеченні 

персоналом складає 1 лікар сімейної медицини.  

 

Медичні послуги, що плануються ЦПМСД для надання населенню: 

- Проведення медичних оглядів населення всіх категорій, в т.ч. працівників 

різного професійного спрямування; 

- Надання безкоштовної стоматологічної допомоги інвалідам та людям 

похилого віку; 

- Сучасне медичне обстеження населення з метою ранньої діагностики 

серцево-судинних та онкологічних захворювань. 

 

Для забезпечення надання ЦПМСД запланованих медичних послуг, 

необхідно придбання спеціалізованого медичного обладнання для фізкабінетів та 

стаціонарного рентгенівського стоматологічного панорамного апарату.   
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Таблиця 7 

Медичні заклади в громаді 

Назва населеного пункту Тип лікувального закладу та назва, який 

обслуговує територію 

с. Коблеве Коблівська амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини 

с. Виноградне Коблівська амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини 

с. Морське Коблівська амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини 

с. Рибаківка Рибаківська амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини 

с. Лугове Рибаківська амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини 

с. Глибоке Рибаківська амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини 

с. Новофедорівка Новофедорівська амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини 

с. Федорівка Новофедорівська амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини 

с. Українка Новофедорівська амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини 

с. Бесарабка Новофедорівська амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини 

 

Заклади культури Коблівської ОТГ 

На території Коблівської ОТГ діє 4 бібліотечних заклади, в яких працює 7 

чоловік та 5 закладів культури в яких працює 7 чоловік. Потреби в додатковому 

персоналі не виявлено. На даний час заклади культури справляються зі своїми 

завданнями, але є необхідність у розміщенні повноцінного будинку культури в 

с.Коблеве.  

 

Таблиця 8 

Місця для проведення масових заходів                                   

№ 

п/

п 

Назва населеного 

пункту 

Назва закладу 

або вид 

приміщення, 

наявність 

опалення 

Ємкість 

закладу  

Мультимедійне 

обладнання 

(проектор, екран, 

комп‘ютер) 

Плата за 

використан

ня для 

мешканців 

громади 

1.  с. Коблеве Актовий зал 

будівлі 

Коблівської 

сільської ради 

40 чоловік відсутнє відсутнє 
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2.  с. Виноградне - - - - 

3.  с. Морське - - - - 

4.  с. Рибаківка Будинок 

культури 

150 чоловік Проектор, екран, 

комп’ютер, 

акустична система та 

обладнання 

- 

5.  с. Лугове Сільский клуб 130 чоловік Комп’ютер, 

акустичне 

обладнання 

 

6.  с. Глибоке - - - - 

7.  с. Новофедорівка Сільский клуб 150 чоловік Проектор, екран, 

комп’ютер, 

акустична система та 

обладнання 

 

8.  с. Федорівка - - - - 

9.  с. Українка Сільский клуб 60 чоловік Проектор, екран, 

комп’ютер, 

акустична система та 

обладнання 

- 

10.  с. Бесcарабка - - - - 

 

2.5. Інфраструктура Коблівської ОТГ. 

Земельні ресурси 

Загальна площа території громади – 264,37 км
2 
(26 437 га). 

 

Структура земельного фонду: 

• земель державної та комунальної власності – 12484 га; 

• земель приватної власності – 13835 га; 

• земель сільськогосподарського призначення – 21695 га, із них: 

- 5606,3836 га землі комунальної власності 

- 16088,6164 га землі приватної та державної власності 

• земель лісового фонду – 491 га; 

• земель водного господарства – 2474 га. 

 

 

Таблиця 9 
                                            Землі Коблівської об’єднаної громади  

 
Показник 

Одиниця 

виміру 

 
Площа 

Землі в межах населених пунктів га 810 

Площа сільськогосподарських земель, всього га 21695 
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у тому числі:   

сільськогосподарські угіддя, всього га 21695 

з них: рілля га 16445 

перелоги га 0 

багаторічні насадження га 2000 

сіножаті га  

пасовища га 3250 

Землі вкриті лісами та чагарниками га 422 

у тому числі:   
лісові землі га 58.6 

чагарники га 12.7 

Землі заболочені га 60 

Землі водного фонду га 2474 

у тому числі під:   
озерами, прибережними замкнутими водоймами, лиманами  

га 
 

2460 ставками га 11 

Землі для садівництва га 147 

Землі для дачного будівництва га 436 

Землі для природо-охоронного призначення га 3036 

Землі оздоровчого призначення га 5 

Землі рекреаційного призначення га 536 

Кількість власників землі та землекористувачів – всього од. 7854 

 
Рис.5. Розподіл земель в Коблівській ОТГ 

 

Найбільша кількість землі – сільськогосподарського призначення – майже 

60% всіх площ, землі, що можуть використовуватися для оздоровлення та 

туризму – майже 2%. 

810 

15798 

2000 

3250 422 

60 

2474 

147 

436 
3036 5 536 

Площа земель, га 

Землі в межах населених пунктів рілля 

багаторічні насадження пасовища 

Землі вкриті лісами та чагарниками Землі заболочені 

Землі водного фонду Землі для садівництва 

Землі для дачного будівництва Землі для природо-охоронного призначення 

Землі оздоровчого призначення Землі рекреаційного призначення 
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Сільськогосподарські землі та сільськогосподарські угіддя дають можливість 

отримувати до бюджету громади постійні доходи у вигляді орендної плати та 

земельного податку. 

 

Водні ресурси 

Землі водного фонду громади складають 2474 га, що включають в себе 

прибережну акваторію Чорного моря, Тилігульського та Карабушського лиману, а 

також площу озера Солонець-Тузли і двох ставків у селах Новофедорівка та 

Федорівка. 

 

 
Рис.6. Цвітіння водоростей і забрудненість води у водоймах Коблівської ОТГ 

 

У гідрогеологічному відношенні даний регіон розташований у південній 

частині північного крила Причорноморського артезіанського басейну. Підземні 

води зустрічаються в породах майже всіх стратиграфічних підрозділів. 

Гідрогеологічні умови району характеризуються наявністю водоносних 

горизонтів у відкладах неогену і четвертинного віку. Зі всього гідрогеологічного 

розрізу вивчений у даному регіоні і мають практичне значення водоносний 

комплекс неогенових відкладів. 

Забезпеченість потреби у воді за рахунок існуючих запасів підземних вод 

питної якості (з мінералізацією до 1,5 г/дм3 ) становить близько 20%. Підземні 

води в Березанському районі використовуються інтенсивно, сучасний водовідбір 

по яких перевищує прогнозні ресурси підземних вод в 1,15 рази у 2011 р. Слід 



28 

зазначити також, що значна частина вод за вмістом солей не відповідає якості 

питних. 

Централізоване водопостачання с. Коблеве здійснюється КП «Коблівський 

комунгосп», що експлуатує 6 свердловин. Водопостачання рекреаційних закладів 

зони відпочинку забезпечується за рахунок відомчих свердловин. Територія 

Коблівської ОТГ забезпечена системою централізованого водопостачання. 

У межах території виділяються ділянки з високим рівнем залягання 

ґрунтових вод (РГВ – 2,5м від поверхні і вище). Це заплавні території 

Тилігульського лиману. Окрім того, західна околиця с. Коблеве в районі вулиць 

Набережна та Морська під час проходження інтенсивних опадів зазнає 

затоплення. Заболоченість зустрічається локальними ділянками в прибережній 

зоні лиману та озер, що розташовані в заплаві лиману. Прибережні ділянки 

лиману на території заплави періодично зазнають затоплення, що залежить від 

періодів водозбагаченості, відповідно якої площа дзеркала лиману змінюється від 

150 до 170 км2 . 

Стан морського узбережжя. В районі с. Коблеве, протягом останніх років в 

результаті хвильових впливів, близько 20 метрів материкової частини розмито, в 

результаті зазнали руйнувань будівлі баз відпочинку, пансіонатів і приватні 

домобудівництва. Особливу небезпеку викликають весняні та осінні шторми, при 

цьому хвилювання моря досягає 5 балів, висота хвиль 2,0 метрів, пориви вітру 

досягають 18-19 м/сек. Свідченням цього є події і їх наслідки, які сталися на 

узбережжі с. Коблеве в період з 31.03 по 02.04.2018 року, коли за даними 

Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів показники шторму 

досягали вищевказаних величин і в результаті вітрового нагону рівень в морі 

піднявся на 1,1 м, що призвело до затоплення прибережної зони на відстані до 50 

метрів і змиву пляжного піску. 

 

Лісові ресурси 

Громада має також ліси на своїй території. Загальний обсяг лісових ресурсів 

складає 58,6 га, що розміщені вздовж берегової лінії від с.Коблеве до с.Рибаківка, 

в межах якої діє Очаківське лісомисливське господарство. 

 

Природні ресурси 

Корисні копалини Коблівської ОТГ Миколаївської області представлені 

головним чином нерудним комплексом. В 1952-1954 рр. трестом 

«Укрсхіднафтогазрозвідка» були пробурені скважини біля с.Рибаківка та м.Очаків 

на предмет пошуку нафти та газу. При дослідженні вмісту даних скважин 

нафтопроявів та структур не встановлено.  
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Нерудні корисні копалини Коблівської ОТГ представлені ресурсами, які 

використовуються в будівельній сфері (Новофедорівське родовище суглинків та 

глини, паспорт №3463), запасами пісків та вапняків, а також Коблівським 

родовищем підземних мінеральних вод (паспорт №101701) з мінеральною 

бромною водою, Коблівсько-Рибаківським родовищем підземних вод (паспорт 

№415001) з питною водою для господарсько-питних потреб, запасами хлоридно-

натрієвих і магнезіальних солей (ропа морського типу) - озеро Солонець-Тузли, 

сірководневих (магнієво-натрієвих) грязей Тилігульського лиману. 

Наявні на території громади запаси корисних копалин мають потужну 

перспективу і можливість щодо ефективної їх розробки та використання 

(родовища вапняків, сировини для виготовлення цегли та черепиці, піску 

будівельного, інших ресурсів(солі озер та лікувальні грязі озер та лиманів, 

мінеральні та питні води). Проте специфіка їх залягання обумовлює в разі їх 

розробки необхідність вилучення цінних земель з сільськогосподарського 

виробництва. 

 

 
Рис.7. Родовища мінеральних та питних вод в громаді 

 

Проте, на даний момент відсутні суб’єкти господарської діяльності, які б 

займались видобутком вищезазначених корисних копалин на території громади та 

мали відповідні ліцензії. 
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Західна частина території громади межує з Тилігульським лиманом, який 

представляє собою затоплене гирло одноіменної річки Тилігул, довжина якого 

сягає 60 км, ширина – до 4,5 км, максимальна глибина – 21 метр, прозорість води 

– до 7 метрів. Це самий глибокий і прозорий лиман, з яким межує наша громада. 

Прибережні території лиману багаті на сірководневі (магнієво-натрієві) грязі, які 

можуть широко використовуватися для лікування захворювань опорно-рухового 

апарату, нервової системи, шкіри тощо. Тилігульський лиман є найбільшим і 

найвідомішим родовищем цілющих грязей не тільки в Україні, але і в країнах 

Східної Європи, їх запаси перевищують 14 мільйонів тонн. Тилігульський лиман 

відділений від Чорного моря широким піщаним пересипом протяжністю до 4 км, 

але їх з'єднує штучний несудохідний канал «Чорне море-Тилігул», який має 

гідротехнічні шлюзові комунікації для регулювання надходження води з моря в 

лиман з метою підтримки оптимального рівня води в лимані.  

Дана місцевість особливо цінується як зона зупинки і відпочинку 

перелітних птахів, а також їх харчування та гніздування. Налічується близько 280 

різновидів пернатих. Території Тилігульського лиману дуже багаті на рідкісних 

представників флори і фауни, і як не можна краще підходять для екологічного 

туризму. 

З метою віднесення цих угідь до природно–охоронних об’єктів рішенням 

Миколаївського облвиконкому від 20.12.1976 року № 668 на Тилігульскому 

пересипі в межах земель винрадгоспу «Росія» (село Коблеве Березанського 

району) був утворений один з перших в Миколаївській області пам’ятник 

природи місцевого значення - «Природний комплекс низовин південних лиманів» 

площею 120 га. Пізніше рішенням того ж облвиконкому від 23.10.1984 року № 

448 ця територія отримала статус орнітологічного заказника місцевого значення 

під назвою «Низовина Тилігульського лиману». Цей унікальний природний 

комплекс є місцем розташування степової, болотної і солестійкої рослинності, а 

також гніздування і міграції рідкісних для фауни України видів птахів, де 

забороняється полювання, риболовство, осушення водно-болотних угідь, 

встановлений режим абсолютної тиші в період гніздування птахів. 

У 1995 році з ціллю збереження і раціонального використання в 

рекреаційних, оздоровчих, наукових і просвітницьких заходах узбережжя і 

прилеглі до нього акваторії Тилігульського лиману в розрізі Ташинської, 

Краснопільської, Анатоліївської, Червоноукраїнської і Коблевської сільських рад 

Миколаївської області було створено регіональний ландшафтний парк (РЛП) 

«Тилігульський» загальною площею 8195,4 га. А рішенням IV сесії 22 скликання  

Миколаївської обласної ради народних депутатів від 28.04.1995 року №8 було 

зарезервовано ще 584,0 га земель Очаківського ДЛМГ, які щільно прилягають до 

території парку. У тому ж 1995 році за № 935 від 24.11.95р. постановою Кабміну 
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України було затверджено перелік водно - болотних угідь, які мають міжнародне 

значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів, куди 

увійшов і Тилігульський лиман в межах Миколаївської і Одеської області. 

На східному і західному берегах Тилігульського лиману на данний час 

розташовані два однойменних регіональних ландшафтних парки, які є 

комунальними підприємствами Одеської і Миколаївської обласної державної 

адміністрації відповідно - Тилігульський регіональний ландшафтний парк 

(Одеська область) і регіональний ландшафтний парк Тилігульський 

(Миколаївська область), до його складу також увійшов орнітологічний заказник 

місцевого значення «Пониззя Тилігульського лиману».  

Парк забезпечує збереження цінних природних комплексів та історико-

культурних об'єктів Тилігулу, умови для організованого туризму і відпочинку, 

проведення наукових досліджень, пропаганду екологічних знань. На територіях 

Тилігульського лиману розташована велика кількість заповідників, які 

дозволяють побачити рідкісних представників флори і фауни в природньому для 

них середовищі проживання: «Калинівський» (ботанічний), «Каіровский» 

(ландшафтний); «Тилігульський Пересип» (орнітологічний). Лиман входить в 

міжнародний список водойм Рамсарської конвенції про захист водно-болотних 

угідь. 

На території громади діє також Рибаківське відділення Національного 

природного парку «Білобережжя Святослава» до складу якого входить озеро 

Солонець-Тузли, яке має цілющі грязі (лікування нервових захворювань, хвороб 

суглобів, кісток) та Гідрологічний заказник «Солоне озеро» площею 375,0 га.  

На території Коблівської громади в с. Рибаківка знаходиться об’єкт 

природно-заповідного фонду «Джерело» – гідрологічна пам’ятка природи. 

 

Транспортна інфраструктура. 

 

На території об’єднаної громади існує дорожня мережа, яка включає в себе 

дороги місцевого, районного, обласного і державного значення (довжина доріг - 

145,748 км). Дорожня мережа складається з доріг з твердим, гравійним та 

грунтовим покриттям. Стан доріг місцевого значення, особливо з твердим 

покриттям, в поганому стані і потребує капітального ремонту. Гравійні дороги в 

задовільному стані, але потребують поточного ремонту. Грунтові дороги 

потребують грейдерування. Наявне автомобільне транспортне сполучення з 

обласним центром (в тому числі й транзитним транспортом). Транспортне 

сполучення між населеними пунктами до адміністративного центру громади  

забезпечене соціальним автобусом. 
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Через територію громади проходить автомагістраль М-14 (Е 58) 

міжнародного та державного значення Одеса – Новоазовськ, що є частиною 

європейського коридору «Чорноморське  економічне співтовариство».  

Села Коблево, Федорівка розташовані на автошляху державного значення 

Одеса – Новоазовськ, села Виноградне, Новофедорівка знаходяться від цієї 

важливої транспортної магістралі на відстані, яка не перевищує 2,5 кілометри. 

 

Карта-схема  

автомобільних доріг на території Коблівської ОТГ та Березанського району 
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Балансоутримувачі доріг на території Коблівської ОТГ (кілометраж): 

a. Коблівська ОТГ (вулиці населених пунктів): 88,385 км, із них: 

- тротуарів та пішохідних доріжок з твердим покриттям: 4,78 км. 

b. Миколаївська ОДА (автодороги місцевого значення): 22,3 км; 

c. САД  (Укравтодор) (автодороги державного значення): 35,063 км; 

 

Всього доріг в Коблівській ОТГ – 145,748 км. 

 

Характеристика автомобільних доріг  Коблівської ОТГ 

 

Дороги загального користування державного значення: 
Назва дороги Протяжні

сть в 

межах 

ОТГ, км 

Значення Категорі

я 

Тип 

покриття 

Ширина 

проїзної 

частини 

Середньо

добова 

інтенсивн

ість руху 

1 2 3 4 5 6 7 

М-14  

Одеса-

Мелітополь-

Новоазовськ (на 

м. Таганрог ), км 

55+550 – км 

73+360 

17,81 Міжнародна 

автомобільна 

дорога 

загального 

користування 

державного 

значення 

II Удосконал

ений 

(асфальтоб

етон) 

7,5 м  

(2 смуги 

по 3,75м) 

8108 

авто/добу 

Т-15-15 

Федорівка-

Рибаківка-б/в 

«Лугове», км 

0+000 – км 

5+479, км 

13+400 – км 

25+174 

17,253 

(5,479+ 

11,774) 

Територіальна 

автомобільна 

дорога 

загального 

користування 

державного 

значення 

III Удосконал

ений 

(чорне 

шосе) 

7,0 м  

(2 смуги 

по 3,5м) 

1125 

авт/добу 

Всього 35,063 км      

 

Дороги загального користування місцевого значення: 
Назва дороги Індекс Протяжність 

в межах ОТГ, 

км 

Категорі

я 

Тип покриття Середньодобова 

інтенсивність 

руху 

1 2 3 5 6 7 

 (Одеса-

Новоазовськ) - 

Новофедорівка 

О150309  

 

1,5 IV Асфальтобетон 150 авто/годину 

Коблеве – б/в 

«Морська» 

 

О150313 

 

9,4 IV Асфальтобетон 150 авто/годину 

(Федорівка- 

зона відпочинку 

«Лугове») – 

зона відпочинку 

«Рибаківка» 

О150315 

 

1,5 IV Асфальтобетон 150 авто/годину 

(Одеса-

Новоазовськ) - 

Глибоке 

С150305 

 

3,6 IV Біле шосе 150 авто/годину 
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(Одеса-

Новоазовськ)- 

Виноградне 

С150306 

 

0,9 IV Асфальтобетон 150 авто/годину 

Рибаківка - 

Лугове 
С150314 5,4 IV Біле шосе 150 авто/годину 

Всього 22,34 км    

 

 

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, с. КОБЛЕВО 
Дорога 

загального 

користування 

Протяжність, 

м 

Площа, м
2
 Покриття Стан 

зносу, % 

Вул. Лиманна 400 2000 Асфальтове, 

грунтове 1500 м
2
 

80 

Вул. Мира 500 2500 Без твердого 

покриття 

 

Пров. Ринковий 200 900 Без твердого 

покриття 

 

Пров. 

Кооперативний 

170 765 Асфальтове 95 

Вул. Одеська 1400 11200 Асфальтове 10 

Вул. Набережна 2000 10000 Асфальтове 30 

Вул. Морська 4300 21500 Асфальтове 30 

Вул. Степова 2000 10000 Асфальтове 10 

Вул. Баблідзе 1600 6400 Асфальтове 5 

Вул. Молодіжна 1000 4500 Асфальтове, без 

твердого покриття 

1350 м
2
 

0 

Вул. Шкільна 900 4050 Асфальтове 0 

Вул. Виноградна 900 4050 Асфальтове 0 

Вул. Садова 450 2025 Асфальтове 0 

Вул. Сонячна 650 2600 Без твердого 

покриття 

 

Вул. Цветаєва 800 3200 Без твердого 

покриття 

 

Всього 17270 85690   

 

БАЗИ ВІДПОЧИНКУ 

Вул. Кишинівська 650 2600 Асфальтове 20 

Просп. Курортний 3400 17000 Асфальтове 60 

Вул. Нептуна 450 2025 Асфальтове 20 

Вул. Перлова 290 1160 Асфальтове 20 

Фестивальна алея 190 1140 Асфальтове 5 

Вул. Миколаївська 3100 15500 Асфальтове 50 

Вул. Східна 600 2400 Асфальтове 90 

Вул. Корабелів  350 1575 Асфальтове 40 

Провулок 

Вінницький 

290 1160 Асфальтове 20 

Автомобілістів 550 2475 Асфальтове 40 

Всього 9870 47035   
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ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, с.ГЛИБОКЕ 
Дорога 

загального 

користування 

Протяжність, 

(м) 

Площа, (м
2
) Покриття Стан зносу, % 

Вул. Князя 

Острозького 

950 3800 Без твердого 

покриття 

 

Всього 950 3800   

 

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, с. НОВОФЕДОРІВКА 
Дорога 

загального 

користування 

Протяжність 

(м) 

Площа (м
2)

 Покриття Стан зносу % 

Вул. Степова (з  

провулками) 

1200 6000 Асфальтове 10 

Вул. Горького (з 

провулками) 

1400 7000 Асфальтове 30 

Вул. Приморська 1700 8500 Асфальтове 40 

Вул. Садова 300 1500 Асфальтове 10 

Пров. Садовий 200 1000 Асфальтове 10 

Вул. Гагаріна (з 

провулками) 

1300 6500 Асфальтове 15 

Вул. Радісна (з 

провулками) 

1600 8000 Асфальтове, 

грунтове 4000 м
2 

80 

Вул. Черьомушки 500 2500 Асфальтове 5 

Вул. Молодіжна 500 2500 Асфальтове 5 

Вул. Східна 500 2500 Без твердого 

покриття 

 

Вул. Південна 500 2500 Без твердого 

покриття 

 

Всього 9700 48500   

 

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, с. ФЕДОРІВКА 
Дорога 

загального 

користування 

Протяжність, 

(м) 

Площа, м
2
 Покриття Стан зносу % 

Вул. Одеська 600 3000 Асфальтове 10 

Вул. Набережна 2000 10000 Асфальтове 10 

Вул. Степова 950 4750 Асфальтове 5 

пров. Степовий 400 2000 Без твердого 

покриття 

 

Всього 3950 19750   

 

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, с. МОРСЬКЕ 
Дорога 

загального 

користування 

Протяжність, 

(м) 

Площа, м
2
 Покриття Стан зносу, % 

Вул. Морська 1500 7500 Асфальтове 30 

Вул.Молодіжна 1000 4500 Без твердого 

покриття 

 

Вул. Польова 140 560 Асфальтове 0 
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Вул. Десантників  1200 6000 Асфальтове 50 

Провулок 200 800 Без твердого 

покриття 

 

Вул. Степова 1100 4400 Асфальтове, 

грунтове 140 (м
2
) 

0 

Всього 5140 23760   

 

 

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, c. РИБАКІВКА 

 

 

Дорога 

загального 

користування 

Протяжність, 

(м) 

Площа, м
2 

Покриття Стан зносу, % 

Вул. Очаківська 1500 9000 Асфальтове 10 

Вул. 

Першотравнева 

400 1800 Асфальтове 30 

Вул. Кузнецька 750 3375 Асфальтове 90 

Вул. Новоселів 300 1350 Асфальтове 10 

Вул. 

Хліборобська 

550 2475 Асфальтове 20 

Вул. 8 березня 450 2025 Асфальтове 20 

Вул. Поштова 1000 4500 Асфальтове 20 

Вул.Спортивна 800 4800 Асфальтове 20 

Вул.Степова 990 5940 Асфальтове 25 

Пров. Садовий 250 1125 Асфальтове 10 

Пров. Південний 400 1800 Асфальтове 75 

Вул. 

Будівельників 

450 2025 Асфальтове 40 

Вул. Молодіжна 270 1215 Асфальтове 70 

Вул. Шкільна 950 5225 Асфальтове 90 

Вул. Ярослави 

Стецько 

650 1950 Без твердого 

покриття 

 

Вул. Широка 1400 8400 Асфальтове 90 

Вул. Зоряна 1500 6750 Асфальтове 95 

Вул. Приморська 1000 4500 Асфальтове 50 

Пров. 

Набережний 

230 1035 Асфальтове 90 

Вул. 

Прикордонна 

950 4275 Асфальтове 50 

Вул. 

Чорноморська  

1000 3000 Без твердого 

покриття 

 

Вул. Лейтенанта 

Шмідта 

900 5400 Асфальтове 10 

Загалом 16690 81965  41 

Провулок 1 350 1575 Асфальтове 30 

Провулок 2 350 1575 Асфальтове 90 

Провулок 3 350 1575 Покриття з 

бетонних плит 

95 

Всього 17740 86690   
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ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, с. БЕССАРАБКА 
Дорога 

загального 

користування 

Протяжність 

(м) 

Площа (м
2)

 Покриття Стан зносу % 

Вул. Центральна 700 5600 Грунтове  

Вул. Степова 1200 6000 Грунтове  

Вул. Молодіжна 190 950 Грунтове  

Всього 2090 12550   

 

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, с. ВИНОГРАДНЕ 
Дорога 

загального 

користування 

Протяжність 

(м) 

Площа (м
2)

 Покриття Стан зносу % 

Вул. 

Виноградна 

1200 5400 Асфальтове 3 

Вул. 

Бакуринского 

1200 5400 Асфальтове 10 

Вул. 

Молодіжна 

1200 5400 Асфальтове 85 

Провулок 1 300 1500 Без твердого 

покриття 

 

Провулок 2 300 1500 Асфальтове 10 

Провулок 3 260 1300 Асфальтове. 

Грунтове 

650(м
2) 

30 

Всього 4460 20500   

 

 

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, с. УКРАЇНКА 
Дорога 

загального 

користування 

Протяжність, 

м 

Площа, м
2
 Покриття Стан зносу, % 

Вул. 

Молодіжна 

600 3000 Асфальтове 40 

Вул. 

Новосельська 

600 3000 Асфальтове 90 

Вул. Ювілейна 950 4750 Асфальтове 60 

Вул. Степова 1800 9000 Асфальтове 60 

Вул. 

Тилігульська 

2800 16800 Асфальтове, 

грунтове 6000 м
2 

60 

Провулок 1 400 2400 Асфальтове 60 

Провулок 2 450 2250 Асфальтове 60 

Провулок 3 270 1350 Асфальтове 60 

Провулок 4 140 700 Асфальтове 90 

Провулок 5 130 650 Асфальтове 90 

Всього 8140 43900   
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ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, с. ЛУГОВЕ 
Дорога 

загального 

користування 

Протяжність, 

м 

Площа, м
2
 Покриття Стан зносу, % 

Вул.Квіткова 690 3105 Асфальтове 90 

Вул. Морська 980 4410 Асфальтове, без 

твердого покриття 

2205 (м
2
) 

0 

Вул.Молодіжна 900 4050 Асфальтове 60 

Вул. Миру 845 3802 Асфальтове 30 

Вул. Шкільна 435 2175 Асфальтове 10 

Вул. Степова 445 2002 Асфальтове 90 

Всього 4295 19544   

 

Житлово-комунальна інфраструктура. 

Житлово-комунальна галузь об’єднаної громади представлена КП 

«Коблівський сількомунгосп» Коблівської сільської ради Березанського району 

Миколаївської області та ОСББ: Теремок - К, Комфорт - К, Коблеве 2016, 

Сонячний - К, Пролісок 2008, Надія – 2009, Дружба 2008. 

В основному житловий фонд складається з приватного сектору (кількість 

дворів – 4440). Всі населені пункти, крім села Українка, які входять до 

територіальної громади газифіковані (кількість абонентів 2055), електрифіковані 

(кількість абонентів 3292, довжина мереж понад 100 км), є централізоване 

водопостачання (кількість абонентів – 3224, довжина мереж – 76,1 км). 

Централізована каналізація є лише в селі Коблеве (кількість абонентів - 1212, 

довжина мереж – 22 км). Населені пункти громади мають загальну довжину 

мереж вуличного освітлення – 75,3 км, кількість точок – 1908 шт,  потребують 

забезпечення вуличним освітленням: 

с.Коблеве – вулиці Цвєтаєва, Сонячна, Шевченко; 

с.Новофедорівка – вулиці Східна, Південна; 

с.Червоноукраїнка – провулок Степовий; продовження вулиці Новосельської. 

 

2.6. Економічна діяльність та зайнятість населення 

Спеціалізація економіки громади: на південних територіях туристичний 

сектор, північні території зайняті в товарному виробництві сільськогосподарської 

продукції. Також на території с. Виноградне діє виноробне підприємство ПАТ 

«Коблево», на значних територіях земель сільськогосподарського призначення 

закладено виноградники. Уздовж берега Чорного Моря до входу в Березанський 

лиман діє значна кількість баз відпочинку, пансіонатів, дитячих таборів 

відпочинку. 
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Туристична галузь 

 

Спеціалізація економіки громади: на південних територіях – туризм, північні 

території зайняті товарним виробництвом сільськогосподарської продукції. Також 

на території с. Виноградне діє виноробне підприємство ПАТ «Коблево», яке має 

на значних територіях земель сільськогосподарського призначення виноградники, 

які останнім часом оновлюються. Вздовж узбережжя Чорного моря, до входу в 

Березанський лиман, діє значна кількість баз відпочинку, пансіонатів, дитячих 

таборів, які знаходяться у приватній власності. 

 

        
 

Основу потужного рекреаційно-туристичного ресурсу Коблівської ОТГ 

складають 4 зони відпочинку: Коблево, Рибаківка, Морське і Лугове 

(найбільші з яких - Коблево і Рибаківка), де розміщено близько 200 пансіонатів і 

баз відпочинку, де щорічно оздоровлюються близько 180 тисяч туристів і 

відпочиваючих з різних регіонів України та країн ближнього зарубіжжя. 

Профільовані зони відпочинку на кліматотерапії в комфортних умовах, 

оздоровленні хворих з неінфекційними ураженнями легенів, верхніх дихальних 

шляхів і серцево-судинними захворюваннями. Додатковими факторами рекреації 

тут служать: виноградолікування, дотримання спеціальних дієт для хворих з 

порушеннями ендокринної системи, спортивне рибальство в Чорному морі і 

Тилігульському лимані. 

На території громади розташовано ряд важливих туристичних об’єктів – 2 

аквапарки: «Коблево» та «Орбіта», дельфінарій «Немо», кіноконцертний 

комплекс «Мілленіум», регіональний ландшафтний парк «Тилігульський», 

частина Національного природного парку «Білобережжя Святослава», 

виноробний завод «Коблево». Екскурсії на ці об’єкти пропонують туристичні 

компанії в Коблеве, Миколаєві, Одесі, Очакові, Южному та інших містах. 
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 Загалом курортні населені пункти Коблівської ОТГ мають свою специфіку:  

 с. Коблеве має розвинену інфраструктуру розважальних закладів, 

найбільший на південному заході  країни аквапарк, тому туди приїздить 

багато молоді;  

 с. Рибаківка – це сімейний, «тихий» відпочинок.  

 інші населені пункти, які знаходяться поблизу узбережжя моря – с. Лугове та 

с. Морське – не мають яскраво вираженої специфіки, а є ніби «транзитними» 

між Рибаківкою та Коблеве.  

 

 

В таблиці №10 наведено основні показники місткості туристичної 

інфраструктури Коблівської громади  та її окремих населених пунктів. 
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Таблиця 10 

Показники місткості туристичної інфраструктури Коблівської ОТГ   

 

Населений пункт Кількість баз відпочинку Кількість ліжкомісць 

(орієнтовна) 

Коблеве 106 16 650 

Рибаківка 87 7 500 

Морське 4 450 

Лугове 12 1 300 

 209 25 900 

 

Громада має необхідну базу та умови для розвитку зеленого, культурного, 

світоглядного, фестивального видів туризму та цілорічного бальнео- лікувального 

курорту. Зростання, перш за все, вітчизняного попиту на морський відпочинок 

через тимчасову анексію Криму створюють додаткові можливості для реалізації 

туристичного потенціалу громади. 

 

 
Рис. 9. Інфраструктура туризму Коблівської ОТГ 

 

Розвиток інфраструктури відпочинку та оздоровлення випливає з наявної 

сприятливої бази для розвитку туристичної галузі громади. Щоб громада була не 

лише транзитним пунктом, але й місцем зупинки і проведення дозвілля 
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туристами, пропонується диверсифікувати туристичну оферту в громаді для 

залучення туристів у міжсезоння та у низький сезон. Передбачається також 

створення Центру розвитку туризму, який займатиметься розробкою нових 

маршрутів, туристичним ознакуванням, промоцією, що забезпечить приплив 

нових туристів. 

За результатами дослідження, проведеного ТОВ «Проджект Менеджмент 

Груп Україна» (за даними сезону 2016 року), середній термін перебування 

відпочиваючих в громаді становив 8 днів. При цьому майже 80% туристів 

відпочивали сім’ями. 

В структурі відпочиваючих переважали туристи з України – майже 72%. 

Серед іноземців 15% – представники Молдови, майже 11% – жителі Білорусі. 

Серед українців майже 55% – представники Центральної України, близько 27% – 

Західної України та майже 12% – Південної України. 

Майже 52% туристів в минулому сезоні відвідали курорт вперше, 24% – 

відпочивали тут вже декілька разів, ще 10% – відпочивають тут постійно. 

Основними причинами вибору Коблівської громади як місця літнього 

відпочинку були: рекомендації друзів та рідних (36% випадків), неможливість 

відвідати Крим (17%) та бажання побачити нове місце відпочинку (17%). Ще у 

13% випадків відпочиваючі шукали недороге місце відпочинку. 

Майже  70%  туристів  в  цілому  були  задоволені  своїм  відпочинком,  

близько  80% відпочиваючих виявили бажання приїхати сюди наступного року. 

На сьогодні в громаді недостатньо розвинена туристично-інформаційна та 

промоційна інфраструктура – немає вказівників, карт, туристично-інформаційних 

пунктів тощо. Частково інформаційну функцію (досить стихійно) виконують 

приватні підприємці, що торгують вздовж узбережжя сувенірною продукцією та 

туристичні компанії, які не зареєстровані в громаді та працюють для задоволення 

виїзних потреб відпочиваючих (екскурсії в Одесу, Миколаїв, Южний тощо). 

В межах РЛП «Тилігульський» апробовано три екотуристичні маршрути 

(екологічні стежки), а саме – «Тилігульський пересип», «Атаманська коса»  і  

«Ташинський». Вони  користуються  найбільшою  популярністю  серед  

відвідувачів. Також тут можна замовити екскурсії, короткостроковий відпочинок 

на території парку чи розміститися в рекреаційному пункті. 

Один із маршрутів – «Тилігульський пересип» – знаходиться в межах с. 

Коблеве. Його прокладено вздовж озер пересипу Тилігульського лиману для 

ознайомлення відвідувачів з водно- болотним угіддям міжнародного значення та 

пташиним різноманіттям. Починається  біля  аквапарку та закінчується на 

західній околиці села Коблеве. Його протяжність – 3 км, приблизна тривалість 

екскурсії – 1,5 год. В межах об’єднаної громади розташовані і дві рекреаційні 

дільниці: Коблевська (в с. Коблеве) та Червоноукраїнська (поблизу с. Українка). 
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Інші два екотуристичні маршрути знаходяться в північній частині    лиману    в    

межах Краснопільської та Ташинської сільських рад Березанського району 

Миколаївської області. 

Оскільки частина території Коблівської об’єднаної територіальної громади 

відноситься до Національного природного парку «Білобережжя Святослава» 

(зокрема озеро-солонець Тузла із його грязелікувальними ресурсами), то 

перспективною є розробка туристичного маршруту вздовж узбережжя від с. 

Коблеве до с. Рибаківка з подальшою екскурсією до Кінбурнського півострова (до 

с. Покровське) транзитом через безлюдний острів Березань. Маршрут від с. 

Коблеве до с. Рибаківка може пролягати як по суші, так і по морю та вимагатиме 

покращення відповідної інфраструктури, зокрема у с. Рибаківка. Надалі 

потенційний маршрут пролягатиме по морю. Хоча на о.Березань відсутня 

туристична інфраструктура, проте є безлюдний пляж та залишки древнього міста-

держави. Поблизу с. Покровське уже є розроблений екотуристичний маршрут 

«Великий Кінбурнський», загалом по НПП «Білобережжя Святослава» 

розроблено 7 маршрутів. 
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Рис. 10. Туристичні маршрути на території Коблівської ОТГ  
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Основними факторами, які стримують розвиток туризму в громаді (на основі 

вражень туристів) є: 

1) незадовільний санітарно-технічний стан громадських пляжів: 

- сміття; 

- недостатність об’єктів пляжної інфраструктури: душових кабінок, 

туалетів та місць для перевдягання; 

- брак вільних пляжних територій, пішохідних зон, зокрема на набережній; 

- дефіцит паркомісць тощо; 

2) низька якість туристичних послуг, яку пропонують відпочиваючим: 

- нерозвинена пропозиція вело-, мото-, автопрокату; 

- погана доступність до місць відпочинку, зокрема, через поганий стан 

дорожнього покриття та захаращеності вулиць автотранспортом; 

- не вирішені питання безпеки відпочиваючих, зокрема на воді; 

3) якість питної води та проблеми з водовідведення (каналізацією); 

4) будівельні(ремонтні) роботи в на початку (під час) туристичного сезону. 

 

Система поводження з ТПВ 

Контейнери та урни для збору ТПВ є в одному населеному пункті – Коблево, 

в т.ч. у рекреаційній зоні. Однак забезпеченість ними становить всього на рівні 

30%. Відходи вивозяться з населених пунктів тракторами на загальнозональне 

звалище твердих побутових відходів, яке діє на території колишньої Рибаківської 

сільської ради поблизу с. Лугове. Дане звалище знаходиться у комунальній 

власності Березанської районної ради Миколаївської області на балансі 

комунального підприємства "Дирекція оздоровчих закладів "Причорномор’я". 

Раніше звалище було власністю місцевої громади, але потім було передано у 

власність районної ради, яка тепер не передає цей об’єкт у власність Коблівської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

 
Рис. 11. Розміщення полігону ТПВ на території Коблівської ОТГ 
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У населених пунктах Коблівської ОТГ та зонах відпочинку продукується 

значна кількість твердих побутових відходів, що захороняються на 

сміттєзвалищах. Місця розміщення звалищ не узаконені, окрім КП ДОЗ 

«Причорномор’є», також відсутні паспорти, проектна документація. Звалища не 

відповідають санітарно-епідеміологічним та екологічним нормативам (відсутні 

огорожі, під’їзні шляхи, механізми, обслуговуючий персонал, нормативні 

санітарно - захисні зони, відведення атмосферних та стічних вод), на них не 

проводиться сортування  та пресування відходів, знешкодження фільтрату. 

Власниками сміттєзвалищ повільно вирішуються питання щодо облаштування 

існуючих та створення нових полігонів. 

В громаді  відсутні спеціалізовані підприємства у сфері поводження з 

побутовими відходами, що призводить до стихійного накопичення побутових 

відходів у природних рельєфних утвореннях – балках, ярах на території громади. 

Існуюча структура санітарного очищення населених пунктів громади 

недосконала через її фрагментарність, роз’єднаність та різнорідність, відсутності 

достатнього контролю за санітарним станом територій, збиранням, вивезенням, 

знешкодженням та захороненням побутових відходів, внаслідок чого є утворення 

несанкціонованих сміттєзвалищ.  

Послуги по вивезенню сміття надають КУ «Коблівський сількомунгосп» та  

КП ДОЗ «Причорномор’є».  

Відходи вивозяться з населених пунктів тракторами на загальнозональне 

звалище твердих побутових відходів, яке діє на території громади поблизу с. 

Лугове. Паспортна потужність сміттєзвалища становить 120000 м3, процент 

заповнення - 85%, розрахунковий термін експлуатації – 50 років, початок 

експлуатації -1975 рік. 

Обсяг накопичених відходів сміттєзвалища - 23402,0 т, площа - 4,0 га, 

зберігання - поверхневе, насипне. Можуть захоронюватися відходи діяльності 

установ громадського харчування, технічного обслуговування та ремонту 

устаткування, приладів та виробів інших, відходи комунальні та аналогічні 

неспецифічні промислові інші, 77 група, ІV клас. Перелік населених пунктів, що 

вивозять сміття: с. Коблеве, с. Лугове, с. Рибаківка, с. Морське. 

Проблема забруднення Чорноморського узбережжя ускладнюється 

відсутністю у б/в Рибаківки, Морського та Лугового системи централізованого 

водовідведення. Каналізаційні стоки баз відпочинку накопичуються у вигрібних 

ямах, що безпосередньо впливає на стан підземних вод, які є однією зі складових 

водного балансу Чорного моря. Очисні споруди на території громади знаходяться 

в с.Лугове. Частково стоки Коблевської зони відпочинку надходять на очищення 

до очисних споруд каналізації у с.Лугове, які експлуатуються КП ДОЗ 

«Причорномор’є». Біологічні очисні споруди у с. Лугове побудовані в 1984 році у 
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складі двох блоків окислення. Після реконструкції 2001 року обладнання одного 

блоку окислення демонтовано і потужність очистки зменшилась у 2 рази і склала 

2,4 тис. м3 /добу. Система очистки стоків не передбачає скид до поверхневих 

водойм, стоки накопичуються у спеціально створеному ставку-накопичувачу. 

Мережа водовідведення є тільки в селі Коблеве, комплекс мережі 

водовідведення та очисних споруд на даний час справляється зі своєю роботою,  

але потрібує реконструкції. 

Власного полігону твердих побутових відходів, або виділеної земельної 

ділянки, які знаходяться у власності об’єднаної територіальної громади немає. 

Діючий полігон ТПВ, який знаходиться на території Коблівської ОТГ поблизу 

села Лугове, на баланс Коблівської ОТГ з комунальної власності Березанської 

районної ради Миколаївської області не переданий, всупереч чинному 

законодавству України й впроваджуваних реформ з децентралізації та створює 

проблемні питання щодо реконструкції полігону(сміттєзвалища) і очисних 

споруд, а це негативно впливає на екологічний стан та імідж найбільшої 

рекреаційної території Миколаївської області – Коблівської ОТГ. 

 

Сільське господарство, тваринництво.  

У Коблівській ОТГ зареєстровано 30 фермерських господарств, які 

обробляють близько 3000 га сільськогосподарських угідь. В основному фермери 

мають в обробітку від 10 до 50 га землі. Але є два великі фермери: 

- Фермерське господарство «Деметра» (Горбунов В.М.), який має в 

обробітку 1421 га земельних ресурсів; 

-  Фермерське господарство «Агро-НІКО» – 618 га. 

Основні напрямки рослинництва: вирощування зернових (озима пшениця, 

ячмінь (ярий + озимий), кукурудза, вирощування олійних культур (соняшник), 

виноградарство, садівництво.  

- Основні напрямки тваринництва: розведення великої рогатої худоби, 

свиней, вівчарство). 

 

Рис. 12. Галузева структура сільського господарства 

70% 

30% 

Рослинництво 

Тваринництво 
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Експортні товари громади – це продукція сільського господарства: зернові, 

олійні культури, продукція виноградарства.  

Як видно з Рис.13, найбільу кількість посівних площ займає пшениця, 

кукурудза, соняшник, ячмінь та інші зернові культури. Виноградники 

розміщуються поблизу с. Виноградне, с. Новофедорівка, с. Федорівка та в самому 

с. Коблеве. 

 

 
Рис. 13. Карта посівних площ Коблівської ОТГ 

 

Єдиним підприємством, яке здійснює прямі експортні поставки продукції за 

кордон, є ПАТ «Коблево». Його експортним товаром виступають вина та коньяки 

торгової марки «Коблево». 

ПАТ  «Коблево»  –  це  найбільший  в  Україні  завод  з  виробництва  вина.  

В асортименті заводу представлено близько 30 видів вин. На базі заводу для 

туристів проводяться регулярні екскурсії, в ході яких кожен зможе дізнатися про 

повний процес виробництва вина.     Також     передбачена     дегустація,     гостям     

пропонують спробувати кілька видів найвідоміших вин компанії: Совіньйон, 

Шардоне, Аліготе і безліч інших, всього налічується близько 12 експонатів. 

Також в ході дегустації туристів навчають культурі споживання вина. Екскурсії 

проводяться лише в робочі дні тільки для організованих груп, ціна – 90 або 180 

грн/особу. 

 

Промисловість  

Промисловість громади представлена підприємствами харчової та переробної 

промисловості.  

Основною промисловою продукцією громади є: 

- виноробна продукція; 
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- олія соняшникова нерафінована; 

- борошно, крупи, макаронні вироби; 

- хлібобулочні вироби; 

- ковбасні вироби.  

 

Основна товарна структура експорту – сільськогосподарська сировина, 

імпорту – готові продукти харчування, паливно-енергетичні матеріали, 

сільськогосподарська техніка та автотранспорт, побутова техніка та вироби з 

полімеру (пластмаси), текстильні матеріали та вироби, лікарські засоби.  

Основними платниками до бюджету сільської ради є 67 юридичних осіб, 160 

суб’єктів підприємницької діяльності, 30 квартиро-здавачів, 1 105 фізичних осіб-

підприємців. 

Серед промислових та переробних сільськогосподарських підприємств у 

громаді є тільки декілька: лісгосп,  цех з обробки граніту та ПАТ «Коблево» 

(винзавод). На підприємстві ПАТ «Коблево» зайнято біля 200 чол., з них, 

половина місцевих. 

Таблиця 11 

                                  Найбільші роботодавці громади 

Підприємство, 

організація, установа 

Вид діяльності (основний) 

ПАТ «Коблево» продукція виноробної промисловості, експортним 

товаром є вино «Коблево» 

ДП «Агро- Коблево» вироблення продукції сільського  господарства (зернові 

культури, олійні культури, виноград). 

ПАТ «Прикордоник» вироблення продукції сільського  господарства (зернові 

культури, олійні культури, виноград). 

База відпочинку 

«Зоря-Машпроект» 

послуги в сфері рекреації 

ПП «Ник А» виробляє продукцію сільського господарства (зернові 

культури, олійні культури) 

 

Значною проблемою є майже повна відсутність цілорічних закладів 

громадського харчування. Як правило, вони працюють лише протягом 

туристичного сезону (травень- вересень), що суттєво ускладнює залучення 

туристів «не в сезон». Цілорічні заклади громадського харчування знаходяться 

лише на Одеській трасі (автошлях М14). Ще однією проблемою, є низька якість 

послуг більшості цих закладів. 

На території громади працює 3 ринки, де торгівлю здійснюють 120-150 

підприємців. Близько 30% з них – здійснюють торгівлю продуктами харчування, 

морепродуктами, сувенірами. Сувенірна продукція не місцевого виробництва, 

багато імпорту з Китаю. На території громади діє велика кількість магазинів 
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продовольчих, непродовольчих товарів та змішаного типу. За попередніми 

оцінками їх кількість складає близько 50. 

Економічну діяльність на території громади здійснюють аграрні та 

промислові підприємства.  

Промислову групу представляють такі підприємства (орієнтовна кількість 

працівників – 302 осіб): 

 ВАТ «Коблево» (Основна товарна продукція: вино, коньяк); 

 Ковбасний цех ПП Крецу О.Р. (Основна товарна продукція: сосиски, 

сардельки, ковбаса, паштет, копчене м’ясо та сало); 

 ПП «Калина» (Основна товарна продукція: камінь, тротуарна плитка, 

забори); 

 ПП «Л. Шмідта» (Основна товарна продукція: морепродукти). 

 

Аграрна група підприємств (орієнтовна кількість працівників – 670 осіб): 

 РГК ім. Л. Шмідта 

 ПАТ «Прикордонник» 

 ДП «Агро-Коблево» 

 ВАТ «Коблево» 

 ФГ «Руся» 

 Комбур В.І. 

 Калошина К.І. 

 ТОВ «ВВІ-Агро» (Чичета А.Б.) 

 Остафій П.О. 

 Ф/Г «Деметра» Степаненко І.В. 

 Ф/Г «Віра» 

 Ф/Г «Полохач» 

 Ф/Г «Рось» 

 Ф/Г «Ольга» Галушко О.І. 

 Ф/Г «Рондо» 

 Ф/Г «Каннон» 

 Ф/Г «Деметра» 

 Ф/Г «Деметра» Горбунов 

 Ф/Г «Деметра» Степаненко І.В. 

 Ф/Г «Імперія С» 

 Ф/Г «Черевичок» 

 Ф/Г «Сонце» 

 Ф/Г «Бджілка» 

 Ф/Г «Вікторія» 

 Ф/Г «Замрія» 

 Ф/Г «Канон» 

 Ф/Г «Рута» 

 Ф/Г «Флора Юга» 

 ПП «Ніка-А» 

 ПП Сучок Віктор Олександрович 

 

 Ф/Г «Дари Природи» 

 Ф/Г «Агро-Ніка» 

 Ф/Г «Фортуна» Дерев’яга Олександр 

Вікторович 

 Ф/Г «Лариса» 

 Ф/Г «ЮККА-Коблеве» 

 Ф/Г «Конкорд» 

 Ф/Г «Алекс» 

 Ф/Г «Білий лебідь» 

 Ф/Г «Мрія-К 

 Ф/Г «Алод» 

 Ф/Г «Хорс» 

 Ф/Г «Земля» 

 Ф/Г «САХА» 

 Ф/Г «Крокус» 

 Оплоченко Анатолій Олексійович 

 Ф/Г «Феран» 

 Ф/Г «Зерно 2012» 

 Ф/Г «Урожай 2012» 

 Ф/Г «Новофедорівське» 

 Ф/Г «Лідер» 

 СВГ «Віта» 

 Ф/Г «Пяткова» 

 ФХ «Агро К» 

 Ф/Г «Маяк» 

 СФГ «Віталі» 

 Ф/Г «Лугове» 

 ТОВ «Солар-агро» 

 Ф/Г «Гвоздика» 

 Бацура Галина Олександрівна 
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В аграрному секторі підприємства спеціалізуються на вирощуванні зернових, 

культур, горіхів, яблук, малини.  

На території громади працюють приватні підприємці, у яких основними 

видами діяльності є торгівля промисловими та продовольчими товарами. 

-  на території села Коблеве 

1 Кафе «Очаг» (ФОП Оганєзов С.М.) 

2 Кафе «Смачно» (ФОП Васильєв) 

3 Кафе «Панські Чебуреки» (ФОП Васильєв) 

4 Кафе «Ситий пузик» (ФОП Мосієнко С.М.) 

5 Кафе «Бабушкина кухня» (ПП Харченко) 

6 Кафе «У Лени» (Моісенко) 

7 Кафетерій (ПП Горенко В.М.) 

8 Бістро (ПП Горенко В.М.) 

9 «Гаряча випічка» (ПП Харченко Н.М.) 

10 Кіоск (ФОП Таран) 

11 Магазик-кафетерій «Коблевские вина» (ПП Капапетян І.М.) 

12 Магазин-павільйон (ПП Ганган І.Д.) 

13 «Новий» магазин продуктових товарів (ПП Долінський О.П.) 

14 Магазин продуктових товарів (ПП Чаплюн) 

15 Магазин продуктових товарів (ПП Кравченко) 

16 Магазин продуктових товарів (ПП Гюмюшлю) 

17 Магазин продуктових товарів (ПП Полухін) 

18 Магазин продуктових товарів (ПП Хачатурян) 

19 Магазин продуктових товарів «Сластена» (ПП Гіблова) 

20 Магазин продуктових товарів «Український калач» (ПП Долінський) 

21 Магазин продуктових товарів (ПП Погосян) 

22 Магазин вина і пива «KOBLEVSKIY» (ПП Перепелиця Л.П.) 

23 Магазин продуктових товарів (ПП Назарчук) 

24 Магазин продуктових товарів (ПП Кошелюк) 

25 Магазин продуктових товарів (ПП Малінкін) 

26 Магазин продуктових, господарчих товарів, побутової хімії (ПП 

Баришев) 

27 Магазин морепродуктів (ПП Кашу І.О.) 

28 СПД ФО ВАЦАК Г.А. «Кондитерський дім «Вацак» 

29 Магазин господарчих товарів, побутової хімії «Розовая пантера» (ПП 

Буряков О.О.) 

30 Магазин господарчих товарів «Максима» (ПП Швець Т.І.) 
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31 Магазин канцтоварів, побутової хімії, господарчих товарів «Все для 

дома» (ФОП Фуштор) 

32 Магазин одягу, канцтоварів «Зайка» (ФОП Ларкова С.С.) 

33 Магазин одягу та взуття (ЧП Топорчан) 

34 Магазин домашній текстиль «Комфорт» (ПП Борик Г.П.) 

35 Магазин продуктових товарів 24 часа (ФОП Стойкова Т.Д.) 

36 Магазин продуктових товарів 24 часа (ФОП Стойков Г.) 

37 Фірмовий магазин «KOBLEVO» 

38 Магазин продовольчий «Щедра крамниця» (ПП Лотюк М.М.) 

39 Магазин «Сад і огород (ПП Власюк) 

40 Магазин-кофейна «ПМП Квінта-Т» 

41 Магазин стройматеріалів (ПП Олійник) 

42 Магазин стройматеріалів (ПП Козлова) 

43 Магазин автозапчастин «Лідер» 

44 Магазин МОТО (ПП Ступак К.Г.) 

45 АТБ-Маркет (ТОВ «Істрейд») 

46 Аптека №1 (ФОП Кухаренко А.П.) 

47 Магазини господарських товарів (ФОП Громовий Сергій Іванович) 

48 Магазини господарських товарів (ФОП Копач Любов Олександрівна) 

49 Магазини господарських товарів (ФОП Долінський Олександр 

Павлович) 

50 Магазини господарських товарів (ФОП Бурик Галина Павлівна) 

51 Магазини господарських товарів (ФОП Зубко Олег Вікторович) 

52 Магазини господарських товарів (ФОП Зубко Галина Павлівна) 

53 Магазини господарських товарів (ФОП Долінський Василь Павлович) 

54 Магазини господарських товарів (ФОП Коржов Валерій Іванович) 

55 Магазини господарських товарів (ФОП Швиденко Тетяна 

Анатоліївна) 

56 Магазини господарських товарів (ФОП Гарас Петро Павлович 

(аптека)) 

 

- на території села Виноградне 

1 Магазин продуктових товарів (ПП Бойко В.А.) 

2 Магазин продуктових товарів (ПП Моргун М.В.) 

3 Магазин будівельних матеріалів (ПП Літвінчук Г.І..) 

 

- на території села Морське 

1 Магазин продуктових товарів (ПП Громовий І.М.) 
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- на території Лугівського старостинського округу 

1. Магазин продуктових товарів «Крамниця» 

2. Магазин продуктових товарів (ПП Смаркутська) 

 

 - на території Українського старостинського округу 

1. Кафе (ПП Пяткова) 

2. Магазин продуктових товарів (ПП Чернікова) 

3. Магазин продуктових товарів (ПП Датій) 

4. Магазин продуктових товарів (ПП Седько) 

5. Магазин продуктових товарів (ПП Шукало) 

6. Магазин продуктових товарів (ПП Стоєва) 

  

- на території Новофедорівського старостинського округу 

1. Магазин продуктових товарів (ПП Лукьянова) 

2. Магазин продуктових товарів (ПП Буркова) 

3. Магазин продуктових товарів «Березка» (ПП Сучок) 

4. Магазин продуктових товарів (ПП Остафій) 

5. Магазин продуктових товарів (ПП Мусієнко) 

6. Магазин продуктових товарів (ПП Семіненко) 

7 Магазин продуктових товарів (ПП Скотник) 

8 Магазин бетонних виробів ПП «Калина» 

9 Ковбасний цех (ПП Девішек) 

 

- на території Рибаківського старостинського округу 

1. кафе "Вітерець" 

2. кіоск (базарна площа) (ФОП Маковій Наталя Євгеніївна) 

3. продмаг №2 (ПП Трофіменко Тетяна Олексіївна) 

4. роздрібна торгівля та комерційні послуги (ПП Олейнікова  Любов 

Іванівна) 

5. ТЦ (ФОП Михайлюченко Лілія Іванівна) 

6. Магазин (ПП Остафій Валентина Всеволодівна) 

7 Магазин (ПП Салівонова Ларіса Єгорівна) 

8 торгівельний майданчик №2 (базарна площа) (ФОП Лебедєва Галина 

Іванівна) 

9 роздрібна торгівля (ФОП Бороненко Денис Володимирович) 

10 торгова точка з майданчиком (ПП Чеховська Антоніна Вікторівна) 

11 роздрібна торгівля та комерційні послуги (ПП Дондова Ольга  

Юріївна) 
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12 торгова точка ТОВ "Алга" 

13 роздрібна торгівля та комерційні послуги (ФОП Дондов Юрій 

Васильович) 

14 торгова точка (ФОП Дємєнєва Надія Павлівна) 

15 магазин №4 (базарна площа) (ФОП Гулеян Седа Людвіківна) 

16 Магазин (ФОП Ковтун Наталя Михайлівна) 

17 Магазин (ФОП Смаркутська Катерина Миколаївна) 

18 магазин №3 (базарна площа) (ФОП Мартиросян Наіра Нверівна) 

19 Магазин Риб. Колхоз ім лейт. Шмідта 

20 Магазин (ФОП Фалілєєва Оксана Анатоліївна) 

21 Магазин (ФОП Павлова Олена Михайлівна) 

22 магазин №2  (ФОП Мар'янчук) 

23 лоток №1 (ПП Камінська Я.І.) 

24 магазин №5 базарна площа (вагончик) (ФОП Кав'юк) 

25 торгова точка (ПП Заторська (Остапець) Ольга Володимирівна) 

 

Зайнятість населення. 

Таблиця 12 

Розрахунок балансу трудових ресурсів (за 2018 рік) 

№  Всього 

(осіб) 

1 2 3 

I Середньорічна чисельність населення 7014 

II Всього трудових ресурсів 3636 

 В тому числі:  

1.2 Працездатне населення у працездатному віці 3609 

а Населення у працездатному віці (чоловіки та жінки від 16 до 

пенсійного віку згідно з законодавством) 

4439 

б Непрацездатні пенсіонери, інваліди I, II та III груп  у 

працездатному віці 

830 

 

2.2 

Особи старшого віку (чоловіки і жінки пенсійного віку) зайняті в 

економіці та підлітки (до 16 років) зайняті в економіці 

27 

III Маятникова міграція 650 

 В тому числі:  

1.3 Маятникова міграція в межах області (+;-) 155 

2.3 Маятникова міграція за межу області (+;-) 495 

IV Розподіл трудових ресурсів 3636 

01. Зайнято у всіх сферах економічної діяльності 2196 

 В тому числі:  

1) Працівники на підприємствах, в установах, організаціях 1584 
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2) Працівники, зайняті за договорами цивільно – правового характеру 84 

3) Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності та 

самозайняті (нотаріуси) 

159 

4) Наймані працівники у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 

діяльності 

63 

5) Зайняті в особистому селянському господарстві, для яких ця 

робота є основною 

301 

6) Служителі релігійних культів тощо (працездатного віку) 5 

02. Безробітні в працездатному віці, зареєстровані в державній 

службі зайнятості 

113 

03. Особи (учні) у працездатному віці зареєстровані в державній 

службі зайнятості 

4 

04. Незайняті через вагітність, пологи та догляд за дітьми до 3(6) 

років, догляд за інвалідами 1 гр., особами старше 80 років 

тощо. 

203 

05. Незайняте працездатне населення у працездатному віці 860 

 В тому числі:  

А) Працюють у домашньому господарстві для власних потреб 

(тримають худобу, птицю, обробляють земельні ділянки тощо) 

641 

Б) Періодично працюють нелегально та на інші про яких відсутні 

відомості щодо трудової діяльності 

219 

V Розділ зайнятих в усіх сферах економічної діяльності за видами 

- всього 

2196 

 В тому числі:  

1 Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 647 

2 Промисловість 513 

3 Будівництво 105 

4 Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

133 

5 Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 

діяльність  

37 

6 Тимчасове розміщення й організація харчування 42 

7 Інформація та телекомунікації 2 

8 Фінансова та страхова діяльність 3 

9 Операції з нерухомим майном  

10 Професійна, наукова та технічна діяльність  

11 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування 

15 

12 Державне управління і оборона, обов’язкове соціальне страхування 66 

13 Освіта 355 

14 Охорона здоровя та надання соціальної допомоги 40 

15 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 13 

16 Надання інших видів послуг 226 
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Рис. 14.   Розподіл працівників за галузями діяльності Коблівської ОТГ 

 

 

Розрахунок балансу трудових ресурсів на 01.01.2020 р. 

 

№   
Всього 

(осіб) 

1 2 3 

I Середньорічна чисельність населення 6760 

II Всього трудових ресурсів 3742 

  В тому числі:   

1) Працездатне населення у працездатному віці 3698 

а 
Населення у працездатному віці (чоловіки та жінки від 16 до пенсійного 

віку згідно з законодавством) 
4068 

б Непрацездатні пенсіонери, інваліди I, II та III груп  у працездатному віці 370 

55,3% 

6,0% 

3,7% 6,6% 

6,0% 

0,4% 

0,5% 

1,4% 

0,4% 

1,0% 

3,9% 
2,7% 

1,3% 

10,7% 

Розподіл працівників за галузями діяльності 

сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 

промисловість 

будівництво 

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 

тимчасове розміщення й організація харчування 

інформація та телекомунікації 

фінансова та страхова діяльність 

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 

освіта 

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 
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  Особи старшого віку (чоловіки і жінки пенсійного віку) зайняті в економіці 

та підлітки (до 16 років) зайняті в економіці 
44 

2) 

III Маятникова міграція 860 

  В тому числі:   

1. Маятникова міграція в межах області (+;-) 146 

2. Маятникова міграція за межу області (+;-) 714 

IV Розподіл трудових ресурсів 3742 

01. Зайнято у всіх сферах економічної діяльності 2053 

  В тому числі:   

1) Працівники на підприємствах, в установах, організаціях 1249 

2) Працівники, зайняті за договорами цивільно – правового характеру 161 

3) 
Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності та самозайняті 

(нотаріуси) 
167 

4) Наймані працівники у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності 203 

5) 
Зайняті в особистому селянському господарстві, для яких ця робота є 

основною 
268 

6) Служителі релігійних культів тощо (працездатного віку) 5 

02. 
Безробітні в працездатному віці, зареєстровані в державній службі 

зайнятості 
115 

03. 
Особи (учні) у працездатному віці зареєстровані в державній службі 

зайнятості 
0 

04. 
Незайняті через вагітність, пологи та догляд за дітьми до 3(6) років, 

догляд за інвалідами 1 гр., особами старше 80 років тощо. 
205 

05. Незайняте працездатне населення у працездатному віці 1369 

  В тому числі:   

А) 
Працюють у домашньому господарстві для власних потреб (тримають 

худобу, птицю, обробляють земельні ділянки тощо) 
804 

Б) 
Періодично працюють нелегально та на інші про яких відсутні відомості 

щодо трудової діяльності 
565 

V Розділ зайнятих в усіх сферах економічної діяльності за видами - всього 2053 

  В тому числі:   

1 Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 629 

2 Промисловість 663 

3 Будівництво 109 

4 Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 146 

5 Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність  39 

6 Тимчасове розміщення й організація харчування 43 

7 Інформація та телекомунікації 2 

8 Фінансова та страхова діяльність 3 

9 Операції з нерухомим майном   

10 Професійна, наукова та технічна діяльність   

11 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 40 

12 Державне управління і оборона, обов’язкове соціальне страхування 27 
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13 Освіта 232 

14 Охорона здоровя та надання соціальної допомоги 40 

15 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 14 

16 Надання інших видів послуг 66 

 

Детальний розрахунок балансу трудових ресурсів на 01.01.2020 р 

№   
Всього 

(осіб) 
Лугове Українка Рибаківка 

Ново 

федорівка 
Коблеве 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 
Середньорічна 

чисельність населення 
6760 245 782 1747 1089 2897 

II 
Всього трудових 

ресурсів 
3742 155 366 873 619 1729 

  В тому числі:   
     

1) 
Працездатне населення 

у працездатному віці 
3698 152 361 873 610 1702 

а 

Населення у 

працездатному віці 

(чоловіки та жінки від 

16 до пенсійного віку 

згідно з 

законодавством) 

4068 224 402 909 622 1911 

б 

Непрацездатні 

пенсіонери, інваліди I, II 

та III груп  у 

працездатному віці 

370 72 41 36 12 209 

  Особи старшого віку 

(чоловіки і жінки 

пенсійного віку) зайняті 

в економіці та підлітки 

(до 16 років) зайняті в 

економіці 

44 3 5 
 

9 27 
2) 

III Маятникова міграція 860 6 170 69 297 318 

  В тому числі:   
     

1. 
Маятникова міграція в 

межах області (+;-) 
146 4 70 29 17 26 

2. 
Маятникова міграція за 

межу області (+;-) 
714 2 100 40 280 292 

IV 
Розподіл трудових 

ресурсів 
3742 155 366 873 619 1729 

01. 
Зайнято у всіх сферах 

економічної діяльності 
2053 20 296 461 513 763 

  В тому числі:   
     

1) 

Працівники на 

підприємствах, в 

установах, організаціях 

1249 4 220 217 389 419 

2) 

Працівники, зайняті за 

договорами цивільно – 

правового характеру 

161 
 

20 
 

54 87 

3) 

Фізичні особи – 

суб’єкти 

підприємницької 

167 3 8 15 32 109 
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діяльності та 

самозайняті (нотаріуси) 

4) 

Наймані працівники у 

фізичних осіб – 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності 

203 
 

30 28 21 124 

5) 

Зайняті в особистому 

селянському 

господарстві, для яких 

ця робота є основною 

268 13 18 199 16 22 

6) 

Служителі релігійних 

культів тощо 

(працездатного віку) 

5 
  

2 1 2 

02. 

Безробітні в 

працездатному віці, 

зареєстровані в 

державній службі 

зайнятості 

115 1 6 26 6 76 

03. 

Особи (учні) у 

працездатному віці 

зареєстровані в 

державній службі 

зайнятості 

0 
     

04. 

Незайняті через 

вагітність, пологи та 

догляд за дітьми до 

3(6) років, догляд за 

інвалідами 1 гр., 

особами старше 80 

років тощо. 

205 4 20 27 34 120 

05. 

Незайняте працездатне 

населення у 

працездатному віці 

1369 130 44 359 69 767 

  В тому числі:   
     

А) 

Працюють у 

домашньому 

господарстві для 

власних потреб 

(тримають худобу, 

птицю, обробляють 

земельні ділянки тощо) 

804 35 35 250 16 468 

Б) 

Періодично працюють 

нелегально та на інші 

про яких відсутні 

відомості щодо трудової 

діяльності 

565 95 9 109 53 299 

V 

Розділ зайнятих в усіх 

сферах економічної 

діяльності за видами - 

всього 

2053 20 296 461 513 763 

  В тому числі:   
     

1 

Сільське господарство, 

лісове господарство та 

рибне господарство 

629 13 116 199 118 183 



60 

2 Промисловість 663 
  

205 238 220 

3 Будівництво 109 
 

30 
 

23 56 

4 

Оптова та роздрібна 

торгівля, ремонт 

автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

146 
 

21 
 

11 114 

5 

Транспорт, складське 

господарство, поштова 

та кур’єрська діяльність  

39 1 20 4 2 12 

6 

Тимчасове розміщення 

й організація 

харчування 

43 
 

25 
  

18 

7 
Інформація та 

телекомунікації 
2 

 

2 
   

8 
Фінансова та страхова 

діяльність 
3 

 

   
3 

9 
Операції з нерухомим 

майном 
  

     
10 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність 
  

     

11 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного 

обслуговування 

40 
 

10 
  

30 

12 

Державне управління і 

оборона, обов’язкове 

соціальне страхування 

27 
 

8 1 3 15 

13 Освіта 232 3 34 42 59 94 

14 

Охорона здоровя та 

надання соціальної 

допомоги 

40 2 9 10 9 10 

15 
Мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок 
14 1 3 

 
2 8 

16 
Надання інших видів 

послуг 
66 

 
18 

 
48 

 

 

 

Фінансовий стан 

Обсяг дохідної частини сільського бюджету Коблівської об’єднаної 

територіальної громади (без урахування трансфертів з інших бюджетів) на 2020 

рік прогнозується у сумі 62924,172 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду 

– 61547,522 тис. грн.; по спеціальному фонду – 1376,650 тис.грн. 

Повний виклад основних статей бюджету на 2020 рік подано в Додатку 2. 

2.7. Система місцевого самоврядування Коблівської громади 

Організація та функціонування системи місцевого самоврядування Ради 

здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також 

Статуту. 

Система місцевого самоврядування громади включає: 
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- внутрішні громади, які утворюють жителі населених пунктів громади; 

- Раду – представницький орган місцевого самоврядування, що 

представляє громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і 

повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та 

законами України; 

- сільського голову, який є головною посадовою особою Ради; 

- виконавчі органи Ради (виконавчий комітет, управління, відділи, служби 

тощо); 

- старост; 

- органи самоорганізації населення та неурядові громадські організації. 

Розмежування повноважень між складовими системи місцевого 

самоврядування Ради здійснюється згідно із законодавством України, Статутом та 

рішеннями, прийнятими на сесії Ради. 

Система місцевого самоврядування Ради організовується та функціонує на 

принципах, передбачених Конституцією України
9
 та Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»
10

. 

У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування Ради 

додатково дотримуються таких принципів: 

- ефективності - рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути 

максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень; 

- сталості - використання ресурсів Ради не може шкодити наступним 

поколінням; 

- екологічності - при прийнятті рішення має забезпечуватися його 

мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище; 

- системності - кожне рішення розглядається у взаємозв’язку з іншими 

рішеннями в просторі та часі; 

- відкритості - рішення готуються та розглядаються відкрито, не може 

бути жодного рішення, закритого для громадськості; 

- громадської участі - підготовка проектів та прийняття рішень, особливо 

тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади мають 

відбуватись за умов широкого громадського обговорення та врахування 

інтересів громади, рішення, що стосуються окремих населених пунктів 

громади – також і інтересів їхніх жителів. 

 

Взаємовідносини Коблівської сільської ради, її органів та посадових 

осіб з органами державної влади, установами, підприємствами, організаціями 

та іншими територіальними громадами: взаємовідносини органів та посадових 

осіб Ради з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на 

                                           
9
 Конституція України. Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 
10

 Закон країни від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні». [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр 
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територію Ради, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою 

забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного 

розвитку громади, її населених пунктів та реалізації на території Ради завдань і 

повноважень виконавчої влади в інтересах громади. 

Органи і посадові особи Ради здійснюють самоврядні повноваження 

незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади не можуть 

видавати обов’язкові для органів і посадових осіб Ради акти з питань, віднесених 

до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність. 

Органи і посадові особи Ради підзвітні відповідним органам виконавчої 

влади лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень 

органів виконавчої влади.  

За організацію зв’язків органів і посадових осіб Ради з органами виконавчої 

влади відповідає сільський голова. 

Органи і посадові особи Ради сприяють місцевим органам судової влади, 

прокуратури та іншим правоохоронним органам в їхній діяльності, можуть 

надавати, в передбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх 

повноважень. Сільський голова, або за його дорученням інша посадова особа, 

відповідає за організацію взаємодії територіальної громади з органами судової 

влади і прокуратури. 

Взаємовідносини органів і посадових осіб Ради з підприємствами, 

установами і організаціями, що перебувають на її території, базуються на 

суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської 

діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, 

джерелами фінансування і характером їхньої діяльності. 

По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у 

комунальній власності Ради, відповідні органи і посадові особи Ради мають 

повноваження по повному управлінню такими підприємствами, установами та 

організаціями в межах відповідних посадових чи колегіальних повноважень. 

З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у 

комунальній власності Ради, органи і посадові особи Ради будують свої відносини 

на договірній та податковій основі. Взаємовідносини Ради, її органів і посадових 

осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими 

особами базуються на принципах добросусідства, солідарності та взаємної 

вигоди. Рада та її органи місцевого самоврядування і їхні посадові особи можуть 

брати участь у міжмуніципальному та міжнародному співробітництві на основі 

відповідної нормативно-правової бази, наприклад, Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад»
11

.  

                                           
11

 Закон України від 17.06.2014 № 1508-VII «Про співробітництво територіальних громад». ». [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 
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3. Головні чинники стратегічного вибору 

3.1. Сценарії розвитку Коблівської громади 

Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного 

вибору.  

Сценарій – деяка послідовність подій, які можуть відбутися в майбутньому 

із значною долею ймовірності за певних умов. Такі умови, або фактори, можуть 

бути як зовнішні, так і внутрішні. 

Іншими словами, в основі кожного сценарію повинні бути покладені базові 

сценарні припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу. 

Зважаючи на те, що для новоствореної ОТГ дуже мало даних для 

відстеження попередньої динаміки соціально-економічних процесів, повноцінне 

формулювання сценаріїв у 2020 році неможливе (стане можливим під час 

наступних періодів стратегічного планування – через 3-5 років). Таким чином, 

наведені нижче елементи сценарного моделювання відображають, передусім 

вплив на громаду зовнішніх факторів. 

Основними сценаріями розвитку є: інерційний (песимістичний) та 

модернізаційний (реалістичний). 

3.1.1. Інерційний сценарій розвитку 

Інерційний (песимістичний), сценарій розвитку громади формується за 

комплексу припущень, що тривкий у часі (горизонті планування) баланс 

зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально-економічної 

системи залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється 

за інерцією: громада рухається по інерції, суспільно-економічний стан країни не 

сприяє розвитку. 

 

Базові припущення інерційного сценарію - національний рівень: 

1. Військовий конфлікт на Сході України заморожується; 

2. Зростають видатки Бюджету на утримання армії та ВПК; 

3. Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних реформ 

спостерігаємо їх імітацію; 

4. Децентралізація проходить мляво, основні заходи відкладаються до 2020-

2021 рр.; 

5. ВВП країни продовжує падіння; 

6. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно, 

інтервенціями НБУ на валютному ринку, продовжується неконтрольована 

інфляція  

7. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення 

інвестицій не зростає; 
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8. Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує 

залишатися більше 50% малого і середнього бізнесу; 

9. В умовах суттєвої корекції тарифів на газ підвищується вірогідність 

збільшення рівня неплатежів населення, що призводить до поглиблення кризи в 

ЖКГ. 

 

Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень: 

1. Ідентичність громади на стадії формування, впізнаваність в регіоні та 

Україні поки що незначна; 

2. Структура економіки громади виразно диференційована на економіку 

центра об’єднання і економіку решти територій; 

3. Інвестиційний та підприємницький клімат у громаді залишаються на тому ж 

рівні; 

4. Рівень купівельної спроможності населення постійно знижується; 

5. Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади дещо покращується 

внаслідок створення ОТГ; 

6. З'являються кошти на модернізацію об’єктів інфраструктури. 

 

Результат інерційного сценарію: 

 Демографічна ситуація на найближчі роки залишається без змін, або 

погіршиться, при цьому вікова структура населення змінюється в бік скорочення 

працездатного населення та його «старіння», що, відповідно, призводить до 

зростання навантаження на працездатне населення. 

 Внаслідок скорочення робочих місць в реальному секторі більшість 

населення живе за рахунок торгівлі, послуг, бюджетних, пенсійних та соціальних 

виплат. 

 Сільські території продовжують занепадати через відсутність місць праці та 

реальних джерел доходів сільського населення.  

 Несприятливий підприємницький клімат та низька інвестиційна 

привабливість громади не сприяють зниженню рівня тінізації економіки. 

Реальний сектор економіки повільно скорочується.  

 Внаслідок зростання доходів бюджету після об'єднання дещо покращуються 

стан інфраструктури (окремих об’єктів інженерно-комунальної інфраструктури 

громади), однак розпорошення коштів по населених пунктах території не 

дозволяє створити кумулятивного ефекту: модернізація інфраструктури 

розтягується на довгі роки.  

3.1.2. Модернізаційний сценарій розвитку 

Модернізаційний (реалістичний) сценарій розвитку будується на 

припущеннях, за яких формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та 

національні) та внутрішні (ті, які громада здатна створити самостійно) фактори 

впливу: громада активно використовує можливості в умовах швидкого суспільно-

економічного розвитку країни. 
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Базові припущення модернізаційного сценарію – національний та 

регіональний рівень: 

1. Військове протистояння на Сході України припиняється; 

2. Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються 

(зменшуються), а вивільнені кошти спрямовуються на розвиток; 

3. Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, 

децентралізація та ін.; 

4. ВВП країни починає зростання у 2020-2021 рр.; 

5. Гривня стабільна або рухається в прогнозованому валютному коридорі; 

6. Інвестиційна привабливість країни покращується; 

7. Податкова реформа виводить бізнес із «тіні», відбувається легалізація 

робочої сили, зменшується виплата заробітних плат «в конвертах»; 

8. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок 

зростання тарифів на комунальні послуги (застосування механізмів 

субсидіювання соціально незахищених прошарків населення); 

9. Державні органи виконавчої влади на рівні держави та області активно 

впроваджують відповідні Стратегії розвитку. 

 

Базові припущення модернізаційного сценарію – місцевий рівень: 

1. Громада формує власну ідентичність та «якірні точки» розвитку території; 

2. Сформовано базові планувальні документи громади: розроблена стратегія, 

Генеральний план, схеми зонування земель громади, схема планування громади, 

інвестиційний паспорт громади тощо; 

3. У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат – 

громада стає привабливою для інвесторів; 

4. Створюються привабливі інвестиційні пропозиції; 

5. Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку області та, 

відповідно, реципієнтом Державного Фонду регіонального розвитку; 

6. Громада ефективно використовує державну субвенцію на розвиток 

інфраструктури; 

7. Громада активно залучає позабюджетні кошти з грантових та інвестиційних 

джерел, впроваджуючи при цьому принципи гендерного і партисипативного 

бюджетування. 

 

Результат модернізаційного сценарію: 

 Громада поступово формує свій новий імідж інвестиційно-привабливої 

території: високотехнологічний та екологічний. Внаслідок ефективної політики 

місцевої та регіональної влади громада залучає стратегічних інвесторів у 

пріоритетні галузі економіки та сільського господарства.  

 Існуючі промислові виробництва на території Коблівської громади 

модернізуються та збільшують обсяги виробництва промислової продукції. 

 Громада здійснює інвентаризацію земель та формує портфель привабливих 

інвестиційних пропозицій, активно просуваючи їх на інвестиційні ринки.  
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 В громаду поступово заходять стратегічні інвестори, зокрема у галузі з 

високою доданою вартістю, а також у сферу рекреації. 

 Навколо стратегічних інвесторів активізується малий і середній бізнес, 

заповнюючи логістично-послугову нішу.  

 Активно розвивається туристично-рекреаційна галузь, включаючи садиби 

зеленого туризму, туристичні маршрути вихідного дня тощо. 

 Зростає рівень доходів населення, що пожвавлює внутрішній ринок 

громади. 

 Проекти розвитку в рамках реалізації Стратегії розвитку області 

активізують економічне життя на сільських територіях, формуючи «якірні точки» 

економічного зростання, зокрема, це розвиток кооперативного руху, створення 

неаграрних видів бізнесу тощо. 

 Активне залучення державних субвенції та коштів з ДФРР разом з чітким 

планом модернізації інженерної та соціальної інфраструктури в 

середньостроковій перспективі дозволять значно підвищити рівень комфорту та 

покращити стан доріг в громаді.  

 

3.2. Діагностика місцевих проблем, визначених партиципаційно за участі 

представників громади 

В рамках роботи робочої групи по розробці проекту Стратегії сформовано 

список проблем громади: 

1) Недостатня інформованість про громаду за її межами 

2) Низька громадська ініціативність та активність членів громади 

3) Безробіття (відсутність робочих місць) та низький рівень доходу мешканців 

у зв’язку з їх низькою кваліфікацією 

4) Відсутність зовнішніх інвестицій 

5) Низька якість дорожнього покриття та відсутність стабільного 

транспортного сполучення у всіх населених пунктах громади 

6) Відсутність можливості для самореалізації та низький рівень задоволення 

розвиткових потреб 

7) Низький рівень підприємницької активності через несприятливі умови для 

розвитку підприємництва 

8) Низька екологічна свідомість жителів громади, що призводить до великої 

засміченості території громади через несанкціоноване викидання сміття 

9) Відсутність постійного та якісного водопостачання через зношеність мереж 

водопостачання та водовідведення. 

10) Відсутність знань з формування місцевої політики розвитку та відсутність 

кваліфікованих фахівців у сфері залучення зовнішніх коштів 

11) Поширення злочинності, алкоголізму, наркоманії та низький рівень безпеки 

12) Зношеність матеріально-технічного забезпечення у об’єктах комунальної 

сфери та низький рівень впровадження енергоефективних заходів 

13) Низький демографічний приріст та значна частка людей старшого віку 
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14) Відсутність якісного та сучасного медичного обладнання для належного 

медичного обслуговування, низький рівень обслуговування 

15) Відсутність достатньої кількості зон відпочинку, дитячих майданчиків, 

спортивної інфраструктури 

16) Відплив молоді через низьку зарплату та відсутність можливості активного 

відпочинку 

 

 
 

Повністю корелюють з проблемами і пріоритети розвитку, а саме: 

1) Зменшення рівня безробіття 

2) Ремонт доріг між поселеннями громади 

3) Ремонт вулиць 

4) Покращення водопостачання 

5) Благоустрій населених пунктів громади 

6) Розвиток сфери дозвілля (відпочинку, спорту) 

7) Розвиток малого і середнього бізнесу 

8) Покращення водовідведення 

9) Покращення освітлення населених пунктів громади 

10) Сприяння розвитку промислових підприємств 

11) Підтримка фермерства 

12) Використання місцевих природних ресурсів 

13) Підтримка кооперативного руху 

14) Розвиток туризму 

15) Підтримка агрохолдингів 
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3.3. Місія та Бачення громади 

Під час обговорень члени Робочої групи з розробки Стратегії 

сформулювали місію та бачення розвитку Коблівської ОТГ, а саме: 

 

В унікальній природній зоні між Чорним морем та заповідною зоною 

Тилігульського лиману розташована мальовнича Коблівська громада. Вона 

об’єднує 10 сіл, які для нас є найдорожчим куточком на землі.  

Неповторні природно-кліматичні умови та родючі землі громади 

сприяють формуванню великого потенціалу агропромислової галузі, 

дозволяють отримувати високі врожаї практично всіх 

сільськогосподарських культур. Але перлинами громади є море та 

всесвітньовідомі коблівські виноградники найкращих європейських сортів.  

Зручна транспортна розв’язка та привабливе географічне положення 

(близькість до Миколаєва та Одеси) дає можливість на базі морського 

курорту Чорного моря розвивати морські види спорту: кайтсерфінг, 

байдарки, паропланеризм та залучати людей зі всієї України та зарубіжжя 

для відпочинку. 

Коблівська ОТГ комфортна не тільки для місцевих жителів, але й 

приваблива для гостей та туристів за рахунок ефективного управління, 

використання власних ресурсів та залучення інвестицій.  

Коблівська громада змінюється на краще, всебічно розвивається, 

надихає своїх жителів та туристів своїми можливостями, забезпечує 

благополуччя, довіру своїх мешканців. В громаді подолано безробіття, а 
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розвинена медична, освітня, соціальна інфраструктура та сфера відпочинку 

стимулюють не тільки приїжджати сюди в гості чи на відпочинок, але й 

залишатися тут жити. 

3.4. Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та 

загроз розвитку Коблівської сільської ради ( SWOT – аналіз ) 

SWOT-аналіз дає змогу виявити ті галузі та види діяльності,де територіальна 

громада має потенціал розвитку,а також сформулювати конкретні завдання та 

цілі,необхідні для реалізації цього потенціалу. 

 

SWOT-аналіз Коблівської громади 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Розміщення на кордоні двох 

областей, на оптимальній відстані від 

обласних центрів Миколаєва та Одеси 

2. Добрі кліматичні та географічні 

умови для розвитку туризму: велика 

кількість сонячних днів, західна частина 

громади омивається водами 

Тилігульського лиману, південна - Чорним 

морем. 

3. Наявність туристичної 

інфраструктури в Коблево-Рибаківській 

рекреаційній зоні (2 аквапарки, 

дельфінарій, бази відпочинку). 

4. Наявність земель за межами 

населених пунктів, які потенційно можуть 

бути інвестиційними ділянками. 

5. Наявність об’єктів 

природоохоронного фонду: РЛП 

«Тилігульський», Рибаківське відділення 

НПП «Білоберіжжя Святослава». 

6. Порівняно велика кількість 

підприємців, які швидко адаптуються в 

нових економічних умовах. 

7. Наявність об‘єктів, доступних для 

інвестування. 

8. Природно-кліматичні умови для 

розвитку виноградарства та садівництва 

(аналог – Франція). 

9. Високий рівень інсоляції та зручна 

роза вітрів дозволяють розвивати 

альтернативну енергетику. 

10. Високий рівень розвитку спортивної 

1. Сезонність курортного бізнесу (в 

більшості баз відпочинку – не більше 100 

днів «високого» сезону). 

2. Недостатня кількість 

викокваліфікованих працівників у сфері 

освіти та медицини. 

3. Відсутність сучасної системи 

поводження з ТПВ (велика кількість 

стихійних сміттєзвалищ, невизначеність з 

поігоном ТПВ). 

4. Дефіцит житлових приміщень. 

5. Низька безпека дорожнього руху 

(відсутність тротуарів, велодоріжок, 

світлофорів на трасі Е-58). 

6. Відсутність внутрішнього 

транспортного сполучення. 

7. Слабо розвинутий дрібний бізнес та 

система побутового обслуговування, 

недостатня легалізація зайнятості 

населення. 

8. Відсутність центрів розвитку 

особистості та недостатня кількість 

спортивних майданчиків. 

9. Високий рівень криміногенної ситуації 

через відсутність центру безпеки громади та 

велику кількість туристів. 

10. Низька громадська активність 

мешканців громади. 

11. Обмежені фінансові ресурси громади 

для виконання власних та делегованих 

повноважень. 
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та культурної сфери дозволяють 

використовувати їх для брендингу 

території та залучення тристів. 

Можливості Загрози 

1. Зростання популярності сільського, 

зеленого, культурного, світоглядного 

туризму серед населення України та 

Європи, розвиток внутрішнього туризму. 

2. Продовження діяльності в Україні 

проектів міжнародної технічної допомоги, 

що будуть підтримувати об’єднані 

громади. 

3. Зростання світового попиту на 

продовольство, в том числі органічне, 

стимулюватиме розвиток АПК. 

4. Продовження реформ в Україні 

сприятиме покращенню бізнес клімату. 

5. Легалізація зайнятості населення та 

виплат заробітних плат. 

6. Поглиблення інтеграції з ЄС 

(відкриття ринків ЄС для продукції, що 

виробляється в громаді) 

7. Продовження децентралізації влади 

(самостійність розвитку громади) з 

відповідною бюджетною підтримкою 

об’єднаних громад. 

 

1. Кліматичні зміни та погіршення 

екологічної ситуації призведуть до 

зменшення туристичного потоку. 

2. Зростання міграції (неповернення 

молоді в громаду, відтік кваліфікованих 

спеціалістів) призведе до нестачі 

кваліфікованих кадрів. 

3. Перекладання на місцеве 

самоврядування державних фінансових 

зобов’язань щодо забезпечення соціальних 

стандартів. 

4. Корупція в органах влади та органах 

місцевого самоврядування будуть 

пригнічувати розвиток бізнесу. 

5. Нестабільність національної валюти та 

інфляція призведе до зменшення потоку 

туристів  

6. Продовження військового конфлікту на 

сході України. 

7. Зростання цін на енергоносії зменить 

прибутковість ведення бізнесу та зменшить 

реальні доходи населення. 

8. Високі процентні ставки при отриманні 

кредитних ресурсів будуть пригнічувати 

розвиток економіки. 
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3.5. Порівняльні переваги, виклики і ризики Коблівської громади 

 

Переваги: 

Прогнозоване продовження євроінтеграційних процесів та реформ в Україні 

сприятимуть покращенню бізнес-клімату та зростанню зацікавленості інвесторів 

до України та її регіонів і громад. З урахуванням таких сильних сторін 

Коблівської громади, як наявність зручного географічного розміщення (близкість 

до обласних центрів Миколаєва та Одеси), наявності достатньої кількості 

трудових ресурсів та достатньої кількості родючих та екологічно чистих 

сільськогосподарських земель (для ведення сучасного агробізнесу), такі 

можливості стимулюватимуть розвиток сільського господарства та переробної 

промисловості, розвиток транспортно-логістичної інфраструктури та, як 

результат, підвищення доходів населення, покращення якості життя мешканців 

сільської місцевості. 

Оскільки передбачається зростання серед населення України та Європи 

популярності сільського, зеленого, культурного, внутрішнього та зовнішнього 

туризму, врахувавши наявність значних якісних рекреаційних ресурсів територій 

(включаючи ландшафтні парки та заповідні території) відкривається можливість 

розвитку наявної та створення нової туристичної інфраструктури (об’єкти 

туризму, транспортне сполучення, нові туристичні маршрути тощо), а також 

популяризація культурних і спортивних досягнень громади повинно забезпечити 

розвитковий потенціал Коблівської ОТГ у цій сфері. 

Зростання попиту на продовольство на світовому ринку може привабити 

інвесторів в аграрний сектор на сільських територіях громади, стимулюватиме 

розвиток наявних у громаді підприємств виробників та переробників 

агропродукції, а також харчової промисловості. Особливості території та традиції 

агрокультури дають можливість використовувати масштабні ділянки відкритого 

та закритого ґрунту для вирощування саджанців декоративних, плодово-ягідних 

дерев та кущів,а також винограду. 

Географічне розташування та транспортна інфраструктура є зручними для 

розвитку агротуристичного (агрорекреаційного) кластеру. Плани Уряду щодо 

створення першого в Україні цілорічного агрорекреаційного кластеру «Курорт 

«Коблеве»» здатні суттєво посилити наступні сильні сторони громади: наявність 

об‘єктів, доступних для інвестування та туристичної інфраструктури в Коблево-

Рибаківської рекреаційної зоні, а також розміщення на кордоні двох областей, на 

оптимальній відстані від обласних центрів Миколаєва та Одеси. 

Підприємницька активність представників місцевої громади сприяє 

підвищенню зайнятості населення та наповненні місцевого бюджету. 
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Наявність потенціалу геліо- та вітро-енергетики дасть можливість залучити 

зовнішніх інвесторів до побудови СЕС та ВЕС, створенню нових робочих місць та 

збільшенню доходів місцевого бюджету.  

 

Виклики: 

Погане забезпечення питною водою у більшості сільських поселеннях 

громади, висока зношеність інженерно-технічних комунікацій, неналежна якість, 

або відсутність дорожнього покриття між населеними пунктами в 

середньостроковій перспективі можуть бути частково усунуті завдяки бюджетній 

підтримці, що надається для об’єднаних громад, а також залученням сторонніх 

коштів (державних – ДФРР, іноземних – кошти міжнародної технічної допомоги, 

або внутрішніх – через залучення інвестицій). 

Інвестиційна активність та покращання бізнес-клімату може сприяти 

підвищенню підприємницької активності у громаді. Це також повинно призвести 

до підвищення громадянської активності, що дозволить набути досвіду у 

залученні позабюджетних коштів. 

Підвищення підприємницької активності також може збільшитися за 

рахунок зростання популярності сільського, зеленого, зимового, культурного, 

світоглядного туризму. 

 

Ризики: 

Згортання реформ та, як наслідок цього, скорочення обсягів фінансової 

підтримки громади обмежуватиме реконструкцію інженерно-технічних 

комунікацій, доріг та забезпечення питною водою населених пунктів громади. 

Зміна кліматичних умов та погірення екологічної ситуації можуть призвести 

до зменшення туристичного потоку та погіршать життя мешканців громади. 

 

Сильні сторони: 

Добре організована система дошкільної, шкільної та позашкільної освіти і 

культури (наявність творчих та спортивних колективів, що популяризують 

громаду) не лише підвищує рівень освіти мешканців громади, а й збільшує шанси 

на притік сімей молодих спеціалістів. 

Наявність земельних ділянок для підприємницької діяльності, бази для 

туристично-рекреаційної галузі та розсадників дерев та кущів, природних 

ресурсів, достатньої кількості родючих та екологічно чистих 

сільськогосподарських земель, наявність вільної робочої сили та значної кількісті 

підприємців, які швидко адаптуються в нових економічних умовах дають 

можливість створити виробничо-господарські об’єкти кооперативного характеру 

та комунальної власності, сприяють залучанню інвесторів. 
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Велика кількість сонячних днів та наявність вітрів робить привабливим 

розвиток альтернативної енергетики. 

Здатність мешканців громади об’єднуватись у громадські організації, 

зокрема, у сфері культури та спорту, наявність талановито-професійних 

колективів творчої самодіяльності, увага до талановитої молоді сприяють 

створенню та розповсюдженню позитивного іміджу Коблівської громади. 

На території громади є можливості для розвитку об’єктів зеленого туризму, 

що підтверджується  прикладами та наявною базою. 

Наявність потужних підприємств (ПАТ «Коблеве») безумовно позитивно 

впливає на економіку громади. 

 

Загрози: 

Зростання еміграційних процесів, продовження або замороження 

військового конфлікту на сході України, зростання цін на енергоносії, 

перекладання на місцеве самоврядування державних зобов’язань щодо 

забезпечення соціальних стандартів без передачі належного фінансового 

забезпечення, загострення проблеми водопостачання в зв’язку із зневодненням 

ґрунтів через недостатню кількість опадів, зменшення ефективності 

землекористування через неправильну агротехнологію, високі процентні ставки 

при отриманні кредитів на ведення бізнесу, а також можливість виникнення 

надзвичайних ситуацій внаслідок природних катаклізмів та наявність потенційно 

небезпечних об’єктів (ДП "Морський Торговельний Порт «Південний», ПАТ 

«Одеський припортовий завод» (ОПЗ) ), з високою ймовірністю, негативно 

відобразяться на соціально-економічному розвитку громади.  

 

Основні ресурси для розвитку громади 

Основними ресурсами для розвитку Коблівської громади в ході опитування 

були визначені наступні (4 основних ресурси покривають 84% шкали): 

1. Вигідне географічне положення 

2. Прогресивна та дієва місцева влада 

3. Хороша доступність до основних міст та ринків 

4. Приваблива природа 
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Прогресивна та дієва місцева влада 
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4. Цілі та пріоритети розвитку Коблівської об’єднаної територіальної громади  

Для ефективного розвитку громади визначені головні стратегічні цілі, яким необхідно слідувати для досягнення 

розвитку.  До стратегічних та операційних цілей розвитку Коблівської ОТГ відносяться: 

1. Розвиток спеціалізованих сфер економіки громади (аграрно-промислова та туристична сфери) 

1.1. Розвиток туризму (менеджмент і маркетинг курортно-туристичних ресурсів та продуктів громади)  

1.2. Розвиток агропромислового комплексу (інтеграція підприємств агропромислового комплексу, підвищення їх 

продуктивності та освоєння нових технологій) 

1.3. Створення умов для залучення інвестицій та розвитку підприємництва  

1.4. Розвиток морегосподарського комплексу 

2. Створення комфортних умов для життєдіяльності громади  

2.1. Збільшення кількості та підвищення якості надання комунальних послуг населенню  

2.2. Розвиток комунальної інфраструктури території ОТГ 

2.3. Розвиток «зеленої» енергетики та запровадження  енергоефективних технологій в соціальну сферу 

2.4. Підвищення рівня безпеки населення 

2.5. Забезпечення належного рівня охорони здоров’я мешканців громади  

2.6. Формування доступної та якісної системи освіти, що відповідає вимогам громади та суспільства 

2.7. Розширення можливостей для забезпечення культурних, духовних потреб та здорового способу життя 

3. Створення та розвиток ефективної системи управління територією об’єднаної громади 

3.1. Забезпечення прозорої системи управління територією (розробка якісної містобудівної документації). 

3.2. Оптимізація і розвиток земельних відносин 

3.3. Підвищення ефективності управління публічними фінансами, їх розподілу та використання 

3.4. Стимулювання розвитку громадянського суспільства 

Дані цілі узагальнюють всі першочергові потреби розвитку громади та є орієнтирами розвитку не тільки на 

короткостроковий період, а й на довгострокову перспективу. Відповідно до визначених стратегічних цілей розвитку громади 

варто відокремити конкретні пріоритети та завдання, що можуть бути виконані в середньостроковому періоді. 
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4.1. Система цілей, завдань та проектних заходів Коблівської громади до 2027 року 

 

Стратегічні 

цілі 

Пріоритети 

(операційні цілі) 
Завдання та заходи 
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1.1. Розвиток туризму (менеджмент 

і маркетинг курортно-туристичних 

ресурсів та продуктів громади) 

1.1.1. Створення та розвиток туристичних продуктів 

1.1.1.1. Створення та розвиток туристично-інформаційних центрів  

1.1.1.2. Створення та просування нових туристичних маршрутів 

1.1.1.3. Розвиток туристичної інфраструктури,в т.ч. вздовж туристичних 

маршрутів і шляхів активного туризму  

1.1.1.4. Нове будівництво стели в   с. Коблеве  

1.1.2. Популяризація туристичного потенціалу громади 

1.1.2.1. Популяризація туристичного потенціалу громади 

1.1.2.2. Формування концепції туристичного бренду громади 

1.1.2.3. Участь у організації та проведенні масових фестивальних заходів, 

форумів, виставок, конференцій  

1.1.2.4. Формування інформаційної платформи розвитку туристичної сфери 

громади – Центру розвитку туризму Коблівської ОТГ 

1.1.2.5. Розробка та поширення інформаційно-довідкових матеріалів 

1.1.2.6. Проведення навчальних семінарів для керівників суб’єктів 

підприємницької діяльності в сфері туризму, власників осель сільського туризму 

1.1.3. Розвиток рекреаційно-туристичних територій громади та використання 

природних лікувальних ресурсів 

1.1.3.1. Створення курорту місцевого значення «КОБЛЕВО» на території 

Коблівської сільської об’єднаної територіальної громади Березанського району 

Миколаївської області 

1.1.3.2. Вивчення природних лікувальних ресурсів для використання у 

рекреаційно-оздоровчих цілях 

1.1.3.3. Нове будівництво комплексу берегоукріплюючих споруд для 

благоустрою узбережжя в с.Коблеве, с.Рибаківка,с.Морське 
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1.1.3.4. Створення та обладнання пляжних зон на території громади 

1.1.3.5. Створення туристичного кластеру «КОБЛЕВО» 

1.1.3.6. Будівництво нової курортної інфраструктури і курортно-рекреаційних 

установ цілорічного функціонування курорту «КОБЛЕВО» на території Коблівської 

сільської об’єднаної територіальної громади Березанського району Миколаївської 

області, Україна 

1.2. Розвиток агропромислового 

комплексу (інтеграція підприємств 

агропромислового комплексу, 

підвищення їх продуктивності та 

освоєння нових технологій) 

1.2.1. Сприяння формуванню агрокластерів на території громади 

1.2.1.1. Створення агро-рекреаційного кластеру «Коблево» 

1.2.2. Створення системи інформаційної та юридичної підтримки 

сільськогосподарського виробництва (дорадча служба). 

1.2.3. Сприяння розвитку підприємництва та кооперативного руху, в тому 

числі із вирощування нових культур за сучасними технологіями  

1.2.3.1. Раціональне використання та екологічна безпека ґрунтів 

1.2.3.2. Запровадження енергозберігаючих і високопродуктивних технологій 

вирощування сільськогосподарських культур 

1.2.3.3. Сприяння створення сучасних систем зрошення 

1.2.3.4. Створення марикультурних господарств із штучного розведення та 

товарного вирощування морських водоростей, безхребетних і риб  

1.3. Створення умов для зростання 

конкурентоспроможності економіки, 

залучення інвестицій та розвитку 

підприємництва 

1.3.1. Запровадження системного підходу з цільового маркетингу 

інвестиційних можливостей (продуктів), стратегій, програм і перспективних 

планів громади та їх реалізації 

1.3.1.1. Розвиток інституційної спроможності та компетентності Установи 

«Агенція  місцевого розвитку Коблівської ОТГ» у сфері пошуку та обслуговування 

інвесторів 

1.3.2. Популяризація інвестиційних можливостей громади 

1.3.2.1. Розробка інвестиційного паспорту громади 

1.3.2.2. Забезпечення презентації на інвестиційних та економічних форумах 

інвестиційних проектів, що передбачаються до реалізації у громаді 
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1.3.3. Розвиток міжнародного співробітництва та зовнішньо-економічної 

діяльності 

1.3.3.1. Участь у програмах Європейського Союзу та сприяння залученню коштів 

міжнародної технічної допомоги для соціально-економічного розвитку громади  

1.3.3.2. Активізація транскордонного співробітництва з  регіонами іноземних 

країн 

1.3.3.3. Створення та просування на міжнародному рівні позитивного іміджу 

громади 

1.3.4. Модернізація промислових виробництв  на новій технологічній базі 

1.3.4.1. Створення індустріальних та технологічних парків на території громади 

1.3.5. Підтримка співробітництва територіальних громад 

1.3.5.1. Міжмуніципальне співробітництво та налагодження партнерства з 

територіальними громадами для реалізації спільних проектів у вирішенні проблем 

відповідних територій 

1.4. Розвиток морегосподарського 

комплексу 

1.4.1. Розвиток морської транспортної інфраструктури  
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1.4.1.1. Створення яхтенно-туристичного комплексу в с.Морське, Березанського 

району Миколаївської області 

1.4.2. Розміщення пасажирських причалів  

1.4.2.1. Розміщення пасажирських причалів на узбережжі моря в зонах 

відпочинку с.Коблеве, с.Рибаківка, Лугове та с.Морське Березанського району, 

Миколаївської області 

1.4.2.2. Розміщення пасажирських причалів на узбережжі Тилігульського лиману 

на території Коблівської ОТГ 

2.1. Збільшення кількості та 

підвищення якості надання 

комунальних послуг населенню, 

екологічна освіта  

2.1.1. Розширення сфери діяльності комунального підприємства та збільшення 

переліку комунальних послуг. 

2.1.2. Створення та впровадження сучасної системи поводження з ТПВ. 

2.1.2.1. Будівництво та реконструкція полігонів для зберігання ТПВ та 

забезпечення їх спеціалізованою технікою 
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2.1.2.2. Будівництво прибудинкових контейнерних майданчиків для роздільного 

збирання і зберігання ТПВ, придбання контейнерів для роздільного збирання ТВП, 

забезпечення місць відпочинку контейнерами для сміття 

2.1.2.3. Впровадження нових сучасних технологій у сфері збору, сортування, 

транспортування та переробки ТПВ 

2.1.2.4. Рекультивація порушених земель на території громади 

2.1.2.5. Будівництво заводу з сортування та переробки ТПВ 

2.1.3. Забезпечення населення якісною питною водою  

2.1.3.1. Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція мереж водопостачання 

та водовідведення населених пунктів та зон відпочинку громади 

2.1.3.2. Заміна обладнання систем водопостачання та водовідведення на менш 

енергоємне 

2.1.3.3. Нове будівництво Південно-Бузького групового водопроводу 

Березанського району, Миколаївської області 

2.1.3.4. Будівництво колективних установок очистки питної води в місцях 

масового перебування людей, закладах освіти та охорони здоров’я 

2.1.3.5. Буріння нових, добудова та відновлення роботи артезіанських свердловин 

2.1.3.6. Будівництво  очисних споруд каналізації в населених пунктах громади 

2.1.4. Створення системи екологічного виховання жителів громади 

2.1.4.1. Розвиток  екологічної освіти, формування екологічного світогляду  

2.1.4.2. Розміщення інформації щодо потенційно небезпечних об’єктів в мережі  

Інтернет та у ЗМІ 

2.1.4.3. Проведення екологічних фестивалів, виставок, свят 

2.1.4.4. Реалізація громадських ініціатив з очищення  берегів малих річок 

2.1.4.5. Створення нових та благоустрій існуючих територій для відпочинку 

2.1.4.6. Очищення природних територій та лісосмуг від несанкціонованих 

сміттєзвалищ 

2.1.4.7. Розчищення та врегулювання русел річок і водойм, встановлення 

водоохоронних зон та прибережних захисних смуг 
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2.1.4.8. Регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення шляхом здійснення дозвільної діяльності 

2.1.4.9. Здійснення заходів щодо захисту атмосферного повітря, підземних і 

поверхневих вод та ґрунтів від забруднення, у тому числі за рахунок створення 

захисних насаджень. 

2.1.4.10. Виготовлення ПКД «Встановлення водоохоронної зони  та прибрежної 

захисної смуги навколо оз.Солонець-Тузли та віднесення її до охоронної зони 

національного парку «Білобережжя Святослава» 

2.2. Розвиток комунальної 

інфраструктури території ОТГ 

 

2.2.1. Поліпшення транспортної доступності та сполученості між населеними 

пунктами громади, покращення стану комунальних доріг 

2.2.1.1. Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури громади 

2.2.1.2. Будівництво, капітальний та поточний  ремонти доріг між населеними 

пунктами громади  

2.2.1.3. Реконструкція існуючих і будівництво нових автомобільних доріг до 

рекреаційно-туристичних центрів громади 

2.2.1.4. Реконструкція існуючих і будівництво нових автомобільних доріг для 

під’їзду до амбулаторій та опорних шкіл громади 

2.2.1.5. Реконструкція та ремонт  існуючих автомобільних доріг на території 

громади 

2.2.1.6. Будівництво нових, реконструкція та обладнання  існуючих зупинок 

громадського транспорту на території громади  

2.2.2. Покращення широкосмугового мобільного зв’язку в населених пунктах. 

2.2.3. Благоустрій територій населених пунктів громади. 

2.2.3.1. Підвищення рівня благоустрою та комунального     обслуговування 

населених пунктів  

2.2.3.2. Розроблення проектів улаштування нових кладовищ, розширення і 

реконструкція діючих в межах Коблівської ОТГ 

2.2.3.3. Реконструкція,перепрофілювання та ремонт законсервованих (не діючих) 

будівель комунальної власності. 
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2.2.4. Забезпечення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної 

інфраструктури людей з особливими потребами. 

2.2.5. Підготовка документації щодо передачі каналізаційно-очисних споруд та 

полігону ТПВ в комунальну власність громади. 

2.2.5.1. Отримання об’єктів (каналізаційно-очисних споруд та полігону ТПВ), які 

знаходиться в комунальній власності Березанської районної ради Миколаївської 

області, на баланс Коблівської ОТГ 

2.2.6. Газифікація населених пунктів громади 

2.2.6.1. Нове будівництво мереж газопостачання в с.Українка, Березанського 

району, Миколаївської області 

2.2.7. Реконструкція та будівництво об’єктів електропостачання та вуличного 

освітлення. 

2.3. Розвиток «зеленої» енергетики 

та запровадження енергоефективних 

технологій в соціальну сферу 

 

2.3.1. Проведення енергоаудиту та оцінка енергоспоживання комунальних 

закладів в громаді 

2.3.2. Проведення реконструкції закладів соціально-гуманітарної сфери з 

врахуванням сучасних енергоефективних технологій 

2.3.2.1. Заходи з термомодернізації (утеплення зовнішніх стін) в Закладах 

Дошкільної Освіти та ЗЗСО I-III ст. 

2.3.2.2. Модернізація систем опалень будівель Закладів Дошкільної Освіти та 

ЗЗСО I-III ст.. 

2.3.2.3. Модернізація систем електропостачання будівель Закладів Дошкільної 

Освіти та ЗЗСО I-III ст. 

2.3.2.4. Модернізація внутрішньобудинкових систем водопостачання будівель 

закладів освіти  

2.3.2.5. Модернізація та забезпечення систем постачання гарячої води для 

будівель закладів освіти 

2.3.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо необхідності 

енергозбереження у школах, дитсадках, установах тощо 
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2.3.4. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства 

громади 

2.3.4.1. Впровадження передових технологій з альтернативної енергетики та 

енергозбереження на підприємствах та об’єктах  житлово-комунальної сфери 

2.3.4.2. Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення системи 

електропостачання та вуличного освітлення  

2.3.4.3. Термомодернізація будівель (термоізоляція зовнішніх стін, утеплення 

покрівлі, заміна вікон та вхідних дверей будівлі) 

2.3.5. Розробка заходів щодо залучення інвесторів для формування парків 

геліо- та вітроенергетики 

2.3.5.1. Розвиток альтернативної енергетики з відновлюваних джерел енергії  на 

території громади, в т.ч. за межами населених пунктів ОТГ 

2.4. Підвищення рівня безпеки 

населення 

2.4.1. Забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища 

і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим 

перебуванням людей та населених пунктів селищної ради  

2.4.1.1. Створення поліцейської станції та умов для належної роботи в рамках 

проекту «Поліцейський офіцер громади» 

2.4.1.2. Створення Центру безпеки в с.Коблеве 

2.4.1.3 Підтримка діяльності національної поліції, місцевої пожежної служби, 

екстреної медичної допомоги 

2.4.1.4. Створення добровільних пожежних дружин на території громади 

2.4.1.5. Побудова сучасної автоматизованої системи централізованого 

оповіщення та інформування населення на території громади про загрозу і виникнення 

надзвичайних ситуацій 

2.4.1.6. Розробка та впровадження автоматизованої пожежної сигналізації в 

закладах ЗДО та ЗЗСО I-III ст.. 

2.4.1.7. Забезпечення охорони життя людей на водних об’єктах громади 

2.4.1.8. Встановлення огорожі в Закладах Дошкільної Освіти та ЗЗСО I-III ст. 

2.4.2. Облаштування засобами відеоспостереження населених пунктів громади 

2.4.3. Створення велоінфраструктури та інфраструктури пішого відпочинку 
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2.4.3.1. Будівництво велопарковок, вело доріжок, окремих смуг та розмітки в 

населених пунктах та зонах відпочинку громади 

2.4.4. Створення безпечних дорожніх умов на трасі M-14 (Е-58) та інших 

дорогах громади 

2.4.4.1. Нове будівництво світлофорних об’єктів на пішохідних переходах  

2.4.4.2. Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів, обладнання 

автомобільних доріг засобами екстреного виклику медичної допомоги 

2.5. Забезпечення належного рівня 

охорони здоров’я мешканців громади  

2.5.1. Розвиток системи первинної медицини 

2.5.1.1. Забезпеченість закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну 

допомогу, відповідним обладнанням і медикаментами, транспортними засобами та 

кадрами 

2.5.1.2. Профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань серед 

населення 

2.5.1.3. Будівництво та проведення реконструкції і  капітального ремонту 

будівель, зокрема їх дахів, систем комунікацій, котелень, обладнання комунальних 

закладів охорони здоров’я громади 

2.6. Формування доступної та 

якісної системи освіти, що відповідає 

вимогам громади та суспільства 

2.6.1. Оптимізація системи освітніх закладів громади  

2.6.2. Оснащення шкіл та дошкільних закладів з урахуванням концепції «Нова 

українська школа» 

2.6.2.1. Забезпечення навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою, 

інформатизація освітніх послуг, використання комп’ютерних технологій у навчально-

виховному процесі 

2.6.2.2. Модернізація  матеріально-технічної бази дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних  навчальних закладів шляхом забезпечення сучасним обладнанням, 

меблями та інвентарем 

2.6.2.3. Будівництво та проведення реконструкції і  капітального ремонту 

будівель, зокрема їх дахів, систем комунікацій, котелень, обладнання державних і 

комунальних дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів 

2.6.2.4. Створення єдиного інформаційного освітнього середовища 
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2.7. Розширення можливостей для 

забезпечення культурних, духовних 

потреб та здорового способу життя 

2.7.1. Покращення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва 

2.7.1.1. Нове будівництво, реконструкція та капітальні ремонти закладів 

культури і мистецтва  

2.7.1.2. Технічне переоснащення закладів культури і мистецтва 

2.7.1.3. Модернізація мережі бібліотек шляхом інформатизації та використання їх 

ресурсу для створення мережі розширених центрів надання культурних, освітніх та 

інших послуг (міні-кінотеатри, доступ до Інтернету, семінари та навчання) 

2.7.1.4. Відкриття Рибаківського краєзнавчого музею 

2.7.2. Розширення та вдосконалення мережі спортивних об’єктів. 

2.7.2.1. Будівництво нових та реконструкція існуючих спортивних об’єктів 

громади 

2.7.2.2. Покращення матеріальної бази спортивних комплексів у  навчальних 

закладах громади 

2.7.3. Запровадження принципів здорового способу життя 

2.7.3.1. Проведення масових заходів з метою пропаганди здорового способу 

життя 

2.7.4. Забезпечення системного планування та проведення культурно-масових 

заходів 

2.7.5. Збереження і розвиток історико-культурної та духовної 

спадщини,створення умов для патріотичного виховання населення 

2.7.5.1. Збереження об'єктів історико-культурної спадщини та природно-

заповідного фонду  

2.7.5.2. Реставрація та збереження пам’яток археології, історії, культури, садово-

паркового мистецтва 

2.7.5.3. Організація та проведення фестивалів та  культурно-мистецьких заходів, 

спрямованих в т.ч. на патріотичне виховання населення 

2.7.5.4. Розвиток молодіжного туризму по історичних місцях громади та 

Миколаївщини 

2.7.6. Збереження народних традицій і фольклору, розвиток народної 

творчості, відродження художніх промислів 
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2.7.6.1. Організація проведення фестивалів народної творчості, ярмарків та 

виставок виробів народних промислів  

2.7.6.2. Підтримка центрів і клубних та шкільних гуртків з навчання дітей і 

молоді художнім промислам, вивченню та збереженню народних традицій і фольклору 

3
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3.1. Забезпечення прозорої системи 

управління територією. 

3.1.1. Розробка якісної містобудівної документації 

3.1.1.1. Забезпечення розробки схем планування територій та генеральних планів 

населених пунктів громади 

3.1.2. Сприяння створенню органів самоорганізації населення, покращення 

доступу до публічної інформації 

3.1.2.1. Сприяння створенню органів самоорганізації населення (ОСН) 

3.1.2.2. Забезпечення сприятливих умов для функціонування ОСН та створення 

можливостей для виконання ними власних повноважень 

3.1.2.3 Сприяння ОСН у питаннях залучення додаткових коштів та матеріально-

технічних ресурсів 

3.1.3. Запровадження системи електронного урядування в органах управління 

громадою 

3.1.3.1. Забезпечення наявності на сайтах місцевих органів влади необхідної для 

населення інформації  

3.1.3.2.  Підвищення рівня відкритості органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування через вільний доступ до проєктів та рішень органів влади 

3.2. Оптимізація і розвиток 

земельних відносин 

3.2.1. Комплексний аналіз територій населених пунктів для  інвентаризації, 

розмежування земель і створення реєстрів земельних ділянок 

3.2.1.1. Розробка документації щодо передачі пляжної зони із відання 

Очаківського ДЛМГ до відання Коблівської сільської ради 

3.2.1.2. Розробка документації щодо побудови прогулянкової стежки вздовж 

узбережжя моря та лиманів 

3.2.1.3. Створення системи взаємодії з національними і природними 

ландшафтними парками 

3.2.2. Створення зелених зон для масового відпочинку 
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3.3. Підвищення ефективності 

управління публічними фінансами, їх 

розподілу та використання 

3.3.1. Пошук грантових програм, донорських коштів, фінансових ліній, 

спрямованих на розвиток громади. 

3.3.2. Забезпечення застосування  громадського моніторингу як інструменту 

контролю діяльності місцевої влади 

3.3.3. Запровадження Бюджету участі (громадський бюджет) на реалізацію 

громадських проектів 

3.4. Стимулювання розвитку 

громадянського суспільства 

3.4.1. Популяризація створення громадських об’єднань з боку місцевої влади 

3.4.2. Підтримання громадських ініціатив, спрямованих на укріплення та 

розвиток громади. 

3.4.3. Розвиток партнерських взаємовідносин у форматі «влада-бізнес-

громадськість» 
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5. План реалізації Стратегії 

В основу Плану реалізації Стратегії лягли проектні ідеї, відібрані під час 

засідання та доопрацьовані членами Робочої групи на основі пропозицій, що 

надійшли від представників підприємств, установ та організацій Коблівської 

громади. Перелік проектних ідей, розрахованих на весь час реалізації Стратегії 

розвитку Коблівської громади, тобто до 2027 року, подано в Додатку 4. 

5.1. Часові рамки і засоби реалізації 

План реалізації Стратегії складається з технічних завдань на проекти 

місцевого розвитку, які будуть впроваджуватися упродовж 2021–2027 років, 

враховуючи основні напрямки державного та регіонального розвитку. 

Впровадження проектів можливе через: 

 фінансування за рахунок місцевого бюджету; 

 фінансування за рахунок державної субвенції на розвиток 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад; 

 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку; 

 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної 

допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових 

форм; 

 залучення співфінансування від мешканців громади; 

 залучення інших коштів у способи, що не суперечать діючому 

законодавству. 

 

5.2. Очікувані результати запровадження Стратегії 

Реалізація стратегічної цілі 1 «Розвиток спеціалізованих сфер економіки 

громади (аграрно-промислова та туристична сфери)» у середньо- та 

довгостроковій перспективи призведе до наступних результатів: 

 розвиток туризму та збільшення потоку туристів; 

 розвиток підприємництва і конкурентоспроможності місцевої 

економіки; 

 залучення інвестицій та збільшення обсягів виробництва та експорту;  

 створення нових робочих місць, зменшення відпливу населення з 

громади; 

 створення позитивного іміджу громади та її позиціонування як 

туристичного драйвера приміського середовища; 

 зростання рівня заробітної плати відносно середньообласних показників; 

 зростання рівня купівельної спроможності мешканців громади; 

 зміцнення людського капіталу. 



88 

Реалізація стратегічної цілі 2 «Створення комфортних умов життєдіяльності 

громади» у середньо- та довгостроковій перспективи призведе до наступних 

результатів:  

 покращення інфраструктури територій населених пунктів громади, у 

першу чергу доріг та мереж водопостачання;  

 запровадження енергозберігаючих технологій та формування у 

населення відповідних принципів енергозбереження; 

 створення виробництв, що грунтуються на використанні технологій 

альтернативної енергетики; 

 поліпшення екологічних параметрів і збереження середовища; 

 поліпшення благоустрою населених пунктів громади; 

 підвищення якості послуг освіти, культури, дозвілля, охорони здоров‘я; 

 зміцнення матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів; 

 застосування сучасного медичного обслуговування для покращення 

якості медичного обслуговування мешканців громади; 

 підтримка та підвищення іміджу культурно-просвітницьких закладів. 

 

Реалізація стратегічної цілі 3 «Створення та розвиток ефективної системи 

управління територією об’єднаної громади» у середньо- та довгостроковій 

перспективи призведе до наступних результатів:  

 вдосконалення архітектурно-естетичних характеристик простору 

життєдіяльності населення; 

 підвищення соціально-економічної ефективності території громади; 

 зростання кількості громадських об’єднань та активізація діяльності вже 

існуючих; 

 підвищення ефективності використання бюджетних коштів через 

запровадження принципів гендерного та партисипативного формування 

бюджету громади; 

 підвищення рівня довіри до органів місцевого самоврядування та їх 

посадових осіб. 

 

5.3. Припущення та ризики 

Загальні припущення, що мають значення для реалізації стратегії, 

полягають в успішності задекларованих 2014-2016 роках Урядом України реформ, 

а також ефективності реагування на зовнішні виклики, пов‘язані з військовим 

конфліктом. Наступними важливими припущеннями успішності реалізації 

Стратегії є доступність коштів державної субвенції на розвиток інфраструктури 

об’єднаним громадам, доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного 

фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого передбаченого 

конкретними проектами фінансування для їх впровадження. 



89 

Реалізація у Коблівській громаді міжнародних проектів з підтримки 

практики сталого місцевого розвитку також сприятиме досягненню позитивних 

результатів. 

Наявність знань з питань проектного менеджменту у відповідних фахівців 

підрозділів установ та підприємств Коблівської ОТГ є важливими загальними 

припущеннями для успішної реалізації Стратегії. Такі можливості до 

сьогоднішнього дня є ускладненими, оскільки органи місцевого самоврядування 

населених пунктів, що увійли до складу громади, раніше не працювали у режимі 

довгострокового планування та виконання запланованих цілей. Тому варто 

провести значну інформаційну роботу серед місцевих політичних та бізнесових 

еліт для належної підтримки стратегічних ініціатив та впровадження проектів. 

Перші кроки в цьому напрямку вже зроблені, і два представники Коблівської 

сільської ради пройшли навчання з проектного менеджменту, а члени Робочої 

групи з підготовки Стратегії розвитку отримали значний досвід та навички 

стратегічного планування. 

Крім того, в Коблівській ОТГ створена Установа «Агенція місцевого 

розвитку Коблівської ОТГ», до основних функцій якої входить саме 

стратегування та проектний менеджмент, і яка активно та системно відпрацьовує 

питання розвитку території громади, розробки та реалізації проектів, залучення 

інвестицій і міжнародної технічної допомоги (МТД). 

До реалізації Стратегії повинні бути залучені громадські організації, 

програми міжнародної технічної допомоги, державні установи, приватні 

інвестори зі своїми знаннями, людськими, інформаційними, матеріальними та 

фінансовими ресурсами. 

Деякі проекти з плану реалізації Стратегії можуть бути більш ефективними 

при застосуванні конкурсних механізмів – доступ до суспільних благ повинен 

бути забезпечений за прозорими правилами, передусім для тих сіл, які 

демонструватимуть більш активну участь мешканців (наприклад, вносять своє 

співфінансування, безоплатну працю на користь громади, забезпечення 

утримання об’єктів інфраструктури тощо). 

Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх готовність 

взяти участь та надати підтримку у реалізації Стратегії є наступним важливим 

припущенням, що допомагає максимально використати сільськогосподарський, 

туристичний і підприємницький потенціал сільських територій громади. Участь 

фермерів, сільськогосподарських підприємств та інших суб’єктів розвитку села є 

особливо важливою для успіху ініціатив зі створення сільськогосподарських 

кооперативів. 
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Основні ризики, пов’язані зі здійсненням програми включають: 

 Зниження інвестиційного рейтингу країни і регіону; 

 Зменшення обсягів, або скасування субвенції на розвиток 

інфраструктури об‘єднаних територіальних громад; 

 Нехтування розвитком сільських територій – низький рівень інвестицій, 

старіння населення, демографічний спад, міграція; 

 Нераціональне використання природних ресурсів, передусім – у 

аграрному секторі; 

 Неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та 

отримання критичної маси зацікавлених сторін в населених пунктах, готових 

підтримати реалізацію конкретних проектів та стратегії в цілому; 

 Відсутність знань та управлінської спроможності у представників 

органів влади, бізнес-структур та громадських організацій щодо реалізації 

проектів і та залучення необхідних ресурсів (коштів). 

 

 

5.4. Рекомендації: 

Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на 

розумному врахуванні інтересів громади і приватних інтересів. Тому, де це 

можливо, необхідне поєднання фінансування з селищного бюджету і приватних 

коштів на додаток до підтримки з держбюджету та програм МТД. 

Досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію проектів і 

сприяти отриманню максимальної віддачі.  

Відповідно до передбачених стратегією цілей, окремі завдання та ідеї 

проектів можуть бути додані, або змінені в наступні роки під час процедур 

моніторингу та актуалізації стратегії.  
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6. Система управління, моніторингу та оновлення стратегії 

Реалізація завдань стратегії передбачає виконання одночасно багатьох 

завдань різними структурами виконкому сільської ради за участі багатьох 

партнерів, що ставить перед керівництвом громади питання раціонального 

управління цим доволі складним процесом.  

 

Управління процесом реалізації Стратегії розвитку Коблівської громади 

проводиться за принципами єдності управління, персональної відповідальності, 

прозорості та поточної координації дій.  

З метою координації дій на технічному рівні реалізації Стратегії 

розпорядженням селищного голови створюється постійно діюча Група з 

управління впровадженням Стратегії (далі – ГУВС). До складу ГУВС входять 

відповідальні за виконання завдань стратегічного плану. Очолює ГУВС перший 

заступник сільського голови. Повний склад ГУВС та персональна 

відповідальність за реалізацію завдань стратегічного плану визначається 

розпорядженням селищного голови. ГУВС збирається не рідше одного разу на 

квартал: 

Система управління стратегією має два рівні: політичний та технічний. 

Політичний рівень забезпечує особисто сільський голова, виконком та рада. 

На цьому рівні заслуховуються та затверджуються звіти ГУВС, пропозиції щодо 

внесення змін (оновлення) стратегії. Сільська рада приймає рішення щодо 

внесення змін до Стратегії на підставі внесення пропозицій селищним головою за 

результатами роботи цієї групи.  

Технічний рівень управління і моніторингу виконує ГУВС, яка: 

 забезпечує виконання завдань стратегії згідно затвердженого плану;  

 організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів сільської ради, 

органів державної влади, підприємств та установ громади в процесі реалізації 

стратегічного плану, місцевих програм та проектів;  

 здійснює моніторинг соціально-економічного стану громади за 

визначеними показниками;  

 аналізує співвідношення основних соціально-економічних показників 

громади та зовнішнього середовища (області, країни, світу тощо);  

 вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові, 

технологічні і т.д. тенденції, визначає їх впливи на громаду; 

 формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, 

соціально-економічних умовах зовнішнього середовища;  

 аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у 

порівнянні з показниками громади, аналізує загрози, які надходять від 

конкурентів; 
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 формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до 

стратегії як відповідь на виявлені нові загрози і можливості; 

 здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації стратегічного 

плану, надає їх сільському голові та презентує їх на останньому в році 

черговому пленарному засіданні сільської ради. Повний текст звіту підлягає 

обов’язковому розміщенню в мережі Інтернет. 

 

Процедура моніторингу стратегії: Головний сенс моніторингу полягає у 

виконанні двох взаємопов’язаних функцій – спостереження (відслідковування) та 

попередження. Відслідковування проводиться з метою виявлення відповідності 

наявного стану речей бажаному результату, а спостереження – з метою 

попередження небажаних наслідків.  

 

Моніторинг Стратегії розвитку Коблівської громади включає три рівні: 

1) Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на 

аналізі основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та 

Миколаївській області, які є стратегічно важливими для сільської громади. 

Підсумки підводяться один раз на рік та доводяться як частина зведеного 

аналітичного моніторингового звіту. 

2) Моніторинг процесу реалізації стратегії відповідно до наступних 

показників:  

Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення; 

 Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення 

 Середня місячна заробітна плата; 

 Обсяг інвестицій в основний капітал. 

 Загальний обсяг експорту; 

 Обсяг прямих іноземних інвестицій в громаду. 

 Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки; 

 Кількість зареєстрованих безробітних; 

 Частка довжини автошляхів з пошкодженим покриттям до загальної 

довжини автошляхів; 

 Середній бал за результатами ЗНО в школах громади; 

 Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як 

частина зведеного аналітичного моніторингового звіту. 

3) Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План 

реалізації Стратегії. Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь 

досягнення результатів, передбачених технічним завданням на проект. 

Щоквартально (10 березня, 10 червня, 10 вересня і 10 грудня) відповідальний 

відділ направляє відповідальним за моніторинг виконання стратегічного плану 

нагадування про необхідність надати квартальний моніторинговий звіт. До 15 
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числа зазначених місяців спеціалісти відділу повинні одержати моніторингові 

звіти. 

На підставі результатів моніторингу, один раз на рік спеціалісти Установи 

«Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ», спільно з відділлом економічного 

розвитку та інвестицій Коблівської сільської ради, а також  з постійною комісією 

з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-

комунального господарства та постійною комісією з питань бюджету, фінансів та 

планування соціально-економічного розвитку виносять на чергове засідання 

Групи з управління та впровадження стратегії Коблівської ОТГ на період 2021-

2027 роки проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних 

цілях. Затверджений ГУВС аналіз фінансових потреб надається до депутатської 

комісії з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного 

розвитку Коблівської ОТГ для урахування під час розробки проекту бюджету на 

наступний рік. 

 

 

Сільський голова                                                                 В. ПАНИЧ 
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Додаток 1.  

Оцінка сільського бюджету Коблівської ОТГ за 2019 рік 

 

Доходи 

 

Дохідна частина сільського бюджету Коблівської ОТГ за 2019 рік розроблена 

на основі норм Податкового і Бюджетного кодексів України та інших 

законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення 

бізнесу. 

При плануванні дохідної частини сільського бюджету за 2019 рік було 

враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку 

прогнозних надходжень податків та зборів, очікувані макропоказники 

економічного і соціального розвитку України за 2019 рік та прогнозні показники 

на 2020 рік, фактичне виконання дохідної частини сільських та селищних рад 

бюджету за результатами 2018 року, очікуваних надходжень, а також 

запропонованих змін до податкового та бюджетного законодавства.  

Обсяг дохідної частини сільського бюджету (без урахування трансфертів з 

інших бюджетів) за 2019  рік становив у сумі 61597,641 тис. грн., у тому числі: по 

загальному фонду – 57761,049 тис. грн.; по спеціальному фонду – 3836,592 

тис.грн. 

Податок на доходи фізичних осіб прогнозувався у розмірі – 20816,188 тис. грн. 

В структурі загального фонду сільського бюджету на 2019 рік частка податку на 

доходи фізичних осіб складає 36,04%. 

Податок на майно в обсягах надходжень загального фонду сільського 

бюджету становить 40,7 відсотків, або в сумі 23501,226 тис. грн. 

Єдиний податок в обсягах надходжень загального фонду сільського бюджету 

становить 10,6 відсотків, і складає в 2019 році  6096,750 тис. грн. 

Акцизний податок різних видів в обсягах надходжень загального фонду 

сільського бюджету становить 7,7 відсотки і складає 4455,400 тис.грн. 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 

діяльності в обсягах надходжень загального фонду сільського бюджету становить 

0,03 відсотків, та планувалися на 2019 рік у сумі 16,680 тис.грн. 

На 2019 рік прогнозні надходження до спеціального фонду сільського 

бюджету складають 3836,592 тис.грн Основним джерелом надходження 

спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ – 737,017 тис.грн. 
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Міжбюджетні трансферти з державного бюджету до сільського бюджету 

 

Міжбюджетні трансферти, що передаються з державного бюджету до 

бюджету Коблівської сільської ради, і які є складовою дохідної частини 

сільського бюджету 2019 року, визначені відповідно до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2019 рік». 

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету до  

бюджету Коблівської сільської ради враховано в сумі 29867,247 тис. грн., у тому 

числі: 

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансування переданих з держаного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров`я  – 2201,200 тис.грн.; 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 15503,100 

тис.грн; 

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 4307,700 

тис. грн. у сумі 4307,700 передається до районного бюджету на утримання 

вторинної медичної допомоги; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об`єднаних територіальних громад 3041,000 тис. грн; 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1040,758 тис. грн; 

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 292,902 тис. грн. 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 82,134 тис.грн; 

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету -142,571 тис. грн; 

- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 15,800 тис. грн.; 

- інші субвенції з місцевого бюджету – 2569,189 тис. грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – 196,201 тис. грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування – 366,792 тис. грн.; 

- стабілізаційна дотація – 107,900 тис. грн.. 
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Видатки 

Обсяг видаткової частини сільського бюджету (з урахуванням субвенцій з 

державного бюджету)  визначено в розмірі 101151,762 тис.грн., у тому числі 

84217,559 тис.грн. – видатки загального фонду та 16934,203 тис.грн. – видатки 

спеціального фонду. 

 

 

 

Галузі та 

програми 

Податки і 

збори + 

базова 

дотація з 

держ. 

Бюджету 

Субвенція 

з держ. 

Бюджету 

на 

загальну 

освіту 

Медична 

субвенція 

з держ. 

Бюджету 

Додаткова 

дотація з 

держ. 

Бюджету 

місцевим 

бюджетам 

Інші 

субвенц

ії 

 

Всього 

видатків 

 

Пито

ма 

вага 

Державне 

управління 

 

12787,358     12787,358 12,64 

Освіта 

 

30548,400 17451,666  2201,2  50201,266 49,63 

Охорона 

здоров’я 

1153,586  15,800   1169,386 1,16 

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпеченн

я 

3661,889     3661,889 3,62 

Кульура і 

мистецтво 

2239,113     2239,113 2,21 

Фізична 

культура і 

спорт 

39,874     39,874 0,04 

Житлово-

комунальне 

господарств

о  

6695,917     6695,917 6,62 

Інші 

 

11305,185    5416,189 16721,374 16,53 

Субвенції 

районному 

бюджету 

 

2961,093  4307,7  366,792 7635,585 7,55 

Всього 71392,415 17451,666 4323,500 2201,200 5782,981 101151,762 100% 
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Додаток 2 

Оцінка сільського бюджету Коблівської ОТГ на 2020 рік 

Доходи 

 

Дохідна частина сільського бюджету Коблівської ОТГ на 2020 рік розроблена 

на основі норм Податкового і Бюджетного кодексів України та інших 

законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення 

бізнесу. 

При плануванні дохідної частини сільського бюджету на 2020 рік було 

враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку 

прогнозних надходжень податків та зборів, очікувані макропоказники 

економічного і соціального розвитку України на 2020 рік та прогнозні показники 

на 2021 рік, фактичне виконання дохідної частини сільських та селищних рад 

бюджету за результатами 2019 року, очікуваних надходжень, а також 

запропонованих змін до податкового та бюджетного законодавства.  

Обсяг дохідної частини сільського бюджету (без урахування трансфертів з 

інших бюджетів) на 2020 рік прогнозується у сумі 62924,172 тис. грн., у тому 

числі: по загальному фонду – 61547,522 тис. грн.; по спеціальному фонду – 

1376,650 тис.грн. 

Податок на доходи фізичних осіб прогнозується у розмірі – 23106,050 тис. грн. 

В структурі загального фонду сільського бюджету на 2020 рік частка податку на 

доходи фізичних осіб складає 37,5%. 

Податок на майно в обсягах надходжень загального фонду сільського 

бюджету становить 42,0 відсотків, та планується на 2020 рік у сумі 25877,620 тис. 

грн. 

Єдиний податок в обсягах надходжень загального фонду сільського бюджету 

становить 9,1 відсотків, та планується на 2020 рік у сумі 5628,037 тис. грн. 

Акцизний податок різних видів в обсягах надходжень загального фонду 

сільського бюджету становить 5,2 відсотки і складає 3201,120 тис.грн. 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 

діяльності в обсягах надходжень загального фонду сільського бюджету становить 

0,01 відсотків, та планується на 2020 рік у сумі 8,950 тис.грн. 

На 2020 рік прогнозні надходження до спеціального фонду сільського 

бюджету складають 1376,650 тис. грн.. Основним джерелом надходження 

спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ – 1287,650 тис.грн. 
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Міжбюджетні трансферти з державного бюджету до сільського бюджету 

 

Міжбюджетні трансферти, що передаються з державного бюджету до 

бюджету Коблівської сільської ради, і які є складовою дохідної частини 

сільського бюджету 2020 року, визначені відповідно до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2020 рік». 

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету до  

бюджету Коблівської сільської ради враховано в сумі 21851,868 тис. грн., у тому 

числі: 

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансування переданих з держаного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров`я  – 1153,800 тис.грн.; 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 18211,900 

тис. грн; 

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – у сумі 

1154,200 тис. грн передається до районного бюджету на утримання 

вторинної медичної допомоги; 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1236,371 тис. грн; 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 95,597 тис.грн. 
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Видатки 

Обсяг видаткової частини сільського бюджету (з урахуванням субвенцій з 

державного бюджету)  визначено в розмірі 84776,040 тис.грн., у тому числі 

82571,345 тис.грн. – видатки загального фонду та 2204,695 тис.грн. – видатки 

спеціального фонду. 

 

 

 

Галузі та 

програми 

Податки і 

збори + 

базова 

дотація з 

держ. 

Бюджету 

Субвенція 

з держ. 

Бюджету 

на 

загальну 

освіту 

Медична 

субвенція 

з держ. 

Бюджету 

Додаткова 

дотація з 

держ. 

Бюджету 

місцевим 

бюджетам 

Інші 

субвенц

ії 

 

Всього 

видатків 

 

Пито

ма 

вага 

Державне 

управління 

 

13899,480     13899,480 16,4 

Освіта 

 

31133,337 18211,9  1153,800 1331,968 51831,005 61,1 

Охорона 

здоров’я 

660,100     660,100 0,8 

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпеченн

я 

4536,810     4536,810 5,4 

Кульура і 

мистецтво 

2502,785     2502,785 3,0 

Фізична 

культура і 

спорт 

19,736     19,736 0,02 

Житлово-

комунальне 

господарств

о  

4292,937     4292,937 5,1 

Інші 

 

4472,017     4472,017 5,3 

Субвенції 

районному 

бюджету 

 

1406,970  1154,200   2561,170 3,0 

Всього 62924,172 18211,9 1154,200 1153,800 1331,968 84776,040 100% 
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Перелік показників соціально-економічного розвитку 
Коблівської об’єднаної територіальної громади 2017-2019 роки 

 

№ Найменування показника Одиниця 

виміру 

2017 2018 2019 

1 Кількість дітей віком до 16 років 

 

Осіб 1337 1262 1222 

2 Кількьсть підприємств малого та 

середнього бізнесу розташованих на 

території ОТГ 

Одиниць 56 56 58 

3 Доходи загального фонду бюджету 

об’єднаної територіальної громади без 

трансфертів на 1 особу 

Грн. 5973 7319 8401 

4 Об’єкти надходжень до бюджету 

об’єднаної територіальної громади від 

сплати податку на доходи фізичних осіб на 

1 особу 

Грн. 1970,62 2662,15 3027,80 

5 Охоплення дітей дошкільними 

навчальними закладами 

% 21 21 37 

6 Частка дітей охоплених позашкільною 

освітою у загальній кількості дітей 

шкільного віку 

% 21 21 37 

7 Частка домогосподарств забезпечених 

централізованим водопостачанням у 

загальній кількості домогосподарств ОТГ 

% 99 99 100 

8 Частка населених пунктів у яких 

впроваджено роздільне збирання твердих 

побутових відходів, у загальній кількості 

населених пунктів ОТГ 

% 0 0 0 

9 Кількість проектів регіонального розвитку , 

що реалізується на території об’єднаної 

територіальної громади у тому числі за 

рахунок коштів державного фонду 

одиниць 0 1 1 

10 Частка відремонтованих доріг комунальної 

власності 

% 1,4 1,4 0,6 

11 Природний приріст (скорочення) населення осіб -225 -258 +25 

12 Частка домогосподарств, що мають доступ 

до мережі Інтернет у загальній кількості 

домогосподарств об’єднаної територіальної 

громади 

% 314 434 570 

13 Кількість розроблених бізнес-планів та 

інвестиційних пропозицій органами 

місцевого самоврядування 

одиниць 57 65 28 

14 Кількість міжнародних проектів технічної 

допомоги, що реалізовані на території 

Громади 

одиниць 0 0 1 

15 Кількість створених місць масового 

відпочинку 

одиниць 12 16 16 
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Додаток 3.  

Індикативні прогнозні показники Коблівської ОТГ на 2019-2020 рр. 

 

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ 

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

 

Показники Одиниця 

виміру 

2019 рік  

 

2020 рік 

прогноз 

Обсяг реалізованої промислової продукції, у % 

до попереднього року 

% 110,0 110,7 

Індекс обсягу сільськогосподарського 

виробництва, у % до попереднього року 
% 

107,0 110,0 

Фонд оплати праці робітників і службовців, 

працівників сільського господарства, малих 

підприємств (без військовослужбовців) 

млн. грн. 41,0 46,8 

Середньомісячна заробітна плата одного 

штатного працівника  

грн 6271 6898 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі, у % до 

попереднього року 

% 109,0 112,0 

 

 

ІНДИКАТИВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТУ НА 2019-2020 РОКИ  

тис. грн. 

Назва показника 

 

2019 рік 2020 рік 

Доходи: 61597,641 60480,170 

у тому числі:   

Податки і збори 56507,684 60480,170 

- податок на доходи фізичних осіб 20816,188 22575,300 

Власні надходження бюджетних установ 737,017 1080,000 

Міжбюджетні трансферти з державного та 

обласного бюджету 

29867,247 20519,900 

Видатки 101151,762 87412,537 

із них:   

- державне управління 12787,358 13963,522 

- освіта 50201,266 51945,707 

- охорона здоров’я 1169,386 1021,655 

- соціальний захист населення 3661,889 3062,682 

- культура і мистецтво 2239,113 2692,110 

- фізична культура і спорт 39,874 41,900 

- міжбюджетні трансферти районному бюджету 7635,585 3373,868 

- інші 23417,291 11311,093 
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Додаток 4.  

Проектні ідеї (технічні заявки на проекти) до Плану заходів з реалізації Стратегії 

с. КОБЛЕВЕ 

№ 

п/п 

Назва проектної ідеї (технічної заявки на 

проекти) 

Орієнтовна 

сума, тис. 

грн 

Наявність 

документації 

Номер завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку 

України на період до 

2027 року 

Номер завдання з Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на 

період до 2027 року 

Номер 

завдання з 

Стратегії 

розвитку 

Коблівської 

ОТГ до 

2027 року 

Період 

реалізації 

з 2021-

2027 рр. 

1 

Створення курорту місцевого значення 

«КОБЛЕВО» на території Коблівської 

сільської об’єднаної територіальної громади 

Березанського району Миколаївської області  

Згідно 

кошторису 
Розроблена 

проектна 

пропозиція 

1.4.3. Розвиток 

внутрішнього українського 

туризму. 

 

1.4.2. Розвиток рекреаційно -

туристичних територій області 

та використання природних 

лікувальних ресурсів 

1.1.3. 2021 

2 

Нове будівництво Південно-Бузького 

групового водопроводу Березанського 

району, Миколаївської області 

Згідно 

кошторису 
ПКД 1.3.2.Інженерна 

інфраструктура. 

 

2.3.1. Розвиток системи 

питного водопостачання та 

водовідведення 

2.1.3. 2023 

3 

Нове будівництво світлофорного об’єкту на 

пішохідних переходах на перехресті 

вул.Одеська та вул.Степова в с.Коблеве 

Згідно 

кошторису 

ПКД 1.3.1.Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.1.1. Розвиток транзитного та 

логістично-транспортного 

потенціалу 

2.4.4. 2021 

4 

Нове будівництво комплексу 

берегоукріплюючих споруд для благоустрою 

узбережжя в с.Коблеве 

195 009,000 

ПКД 1.2.2. Відтворення 

довкілля Азовського і 

Чорного морів 

2.5.1. Збереження особливо 

цінних природних територій 

1.1.3. 2021 

5 

Заходи з термомодернізації (утеплення 

зовнішніх стін) в Коблівському ЗДО (ясла-

садок) «Сонечко»» с. Коблеве, вулиця 

Степова, 7 

Згідно 

кошторису 

Розроблена 

проектна 

пропозиція 

2.1.4. Розвиток дошкільної 

і шкільної освіти 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.4. 2021 

6 
Нове будівництво будинку культури в с. 

Коблеве, Березанського району, 

Згідно 

кошторису 

- 1.3.3. Розвиток соціальної 

інфраструктури 

2.4.1 Розвиток культурно-

мистецьких закладів та 

2.7.1. 2022-2023 
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Миколаївської області(проектні роботи) створення умов для творчого 

самовираження 

7 

Нове будівництво пішохідних та вело- 

доріжок в с. Коблеве, Березанського району, 

Миколаївської області 

Згідно 

кошторису 
- 1.3.1.Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.4.1.Створення і 

популяризація туристичних 

продуктів та розвиток 

туристичної інфраструктури 

2.4.3. 2022 

8 

Розміщення пасажирських причалів на 

узбережжі моря в зонах відпочинку 

с.Коблеве, с.Рибаківка, Лугове та с.Морське 

Березанського району, Миколаївської 

області 

Згідно 

кошторису 
- 1.3.1.Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.4.1.Створення і 

популяризація туристичних 

продуктів та розвиток 

туристичної інфраструктури 

1.4.2. 2023 

9 

Будівництво стадіону в с. Коблеве, 

Березанського району, Миколаївської 

області 

Згідно 

кошторису 
- 2.1.7. Формування 

здорової нації та створення 

належних умов для 

розвитку системи закладів 

з фізичної культури і 

спорту осіб з інвалідністю 

«Інваспорт» в регіонах 

2.2.2. Сприяння здоровому 

способу життя 

2.7.2. 2021 

10 

Реконструкція каналізаційного напірного 

колектора та міжбудинкової каналізаційної 

мережі в с. Коблеве 

Згідно 

кошторису 
- 1.3.2.Інженерна 

інфраструктура. 

 

2.3.1.Розвиток системи 

питного водопостачання та 

водовідведення 

2.1.3. 2020-2021 

11 

Нове будівництво стели «Зона відпочинку 

«КОБЛЕВО»» / «Курорт Коблево» в   с. 

Коблеве, Березанського району, 

Миколаївської області 

Згідно 

кошторису 
- 1.4.3. Розвиток 

внутрішнього українського 

туризму. 

 

1.4.1.Створення і 

популяризація туристичних 

продуктів та розвиток 

туристичної інфраструктури 

1.1.1. 2021 

12 

Ремонт автодоріг в с. Коблеве, 

Березанського району, Миколаївської 

області 

Згідно 

кошторису 
- 1.3.1.Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.1.1. Розвиток транзитного та 

логістично-транспортного 

потенціалу 

2.2.1. 2020-2025 

13 
Розвиток альтернативної енергетики з 

відновлюваних джерел енергії в с. Коблеве 

Згідно 

кошторису 
- 1.3.2.Інженерна 

інфраструктура 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.5. 2022 

14 Розроблення проектів улаштування нових Згідно - 1.3.3. Розвиток соціальної 2.2.3. Соціальна реабілітація та 2.2.3. 2021-2022 
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кладовищ, розширення і реконструкції 

діючих в межах Коблівської ОТГ  

кошторису інфраструктури соціальна допомога 

15 

Створення Центру Безпеки в с. Коблеве, 

Березанського району, Миколаївської 

області 

Згідно 

кошторису 

Розроблена 

проектна 

пропозиція 

1.3.5. Розвиток 

інфраструктури безпеки  

3.2.1.Розвиток інфраструктури 

та підтримка громадських 

ініціатив у сфері безпеки 

2.4.1. 2021-2022 

16 

Проведення технічної інвентаризації та 

паспортизації автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури громади 

Згідно 

кошторису 

- 1.3.1.Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.1.1. Розвиток транзитного та 

логістично-транспортного 

потенціалу 

2.2.1. 2020-2021 

17 

Створення господарств із штучного 

розведення та товарного вирощування 

морських водоростей, безхребетних і риб 

Згідно 

кошторису 

- 2.2.1.Підтримка 

підприємницької 

діяльності 

1.1.3.Підтримка 

сільськогосподарського 

виробництва та переробки 

продукції 

1.2.3. 2021-2025 

18 

Формування інформаційної платформи 

розвитку туристичної сфери громади – 

Центру розвитку туризму Коблівської ОТГ 

Згідно 

кошторису 

Розроблена 

проектна 

пропозиція 

1.4.3. Розвиток 

внутрішнього українського 

туризму. 

1.4.1.Створення і 

популяризація туристичних 

продуктів та розвиток 

туристичної інфраструктури 

1.1.2. 2021 

19 
Створення туристичного кластеру 

«КОБЛЕВО» 

Згідно 

кошторису 

Розроблена 

проектна 

пропозиція 

1.4.3. Розвиток 

внутрішнього українського 

туризму. 

 

1.4.1.Створення і 

популяризація туристичних 

продуктів та розвиток 

туристичної інфраструктури 

1.1.3. 2021 

20 

Розвиток інституційної спроможності та 

компетентності Установи «Агенція  

місцевого розвитку Коблівської ОТГ» у 

сфері пошуку та обслуговування інвесторів 

Згідно 

кошторису 

Розроблена 

проектна 

пропозиція 

2.3.2. Підтримка залучення 

та розміщення інвестицій 

3.1.1.Підтримка 

співробітництва 

територіальних громад 

1.3.1. 2020-2021 

21 

Будівництво прибудинкових контейнерних 

майданчиків для роздільного збирання і 

зберігання ТПВ, придбання контейнерів для 

роздільного збирання ТВП, забезпечення 

місць відпочинку контейнерами для сміття 

Згідно 

кошторису 

- 1.3.2. Розвиток інженерної 

інфраструктури 

2.5.2. Впровадження сучасних 

технологій поводження з ТПВ 

2.1.2. 2022 

22 
Рекультивація порушених земель на 

території громади(с.Коблеве, с.Рибаківка) 

Згідно 

кошторису 

- 1.2.2. Відтворення 

довкілля Азовського і 

Чорного морів 

2.5.1. Збереження особливо 

цінних природних територій 

2.1.2. 2021-2023 
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23 

Реконструкція існуючих і будівництво нових 

автомобільних доріг до рекреаційно-

туристичних центрів, медичних закладів та 

опорних шкіл громади 

Згідно 

кошторису 

- 1.3.1.Транспортна 

інфраструктура. 

1.1.1. Розвиток транзитного та 

логістично-транспортного 

потенціалу 

2.2.1. 2020-2021 

24 

Модернізація систем опалень будівель 

Коблівського ЗЗСО I-III ст. та Коблівського 

ЗДО 

Згідно 

кошторису 

- 2.1.4. Розвиток дошкільної 

і шкільної освіти 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.2. 2025 

25 

Модернізація систем електропостачання 

будівель Коблівського ЗЗСО I-III ст. та 

Коблівського ЗДО 

Згідно 

кошторису 

- 2.1.4. Розвиток дошкільної 

і шкільної освіти 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.2. 2021-2023 

26 

Модернізація систем водопостачання 

будівель закладів освіти (Коблівського ЗЗСО 

I-III ст.) та Коблівського ЗДО 

Згідно 

кошторису 

- 2.1.4. Розвиток дошкільної 

і шкільної освіти 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.1.3. 2026 

27 

Термомодернізація (утеплення фасадів) 

будівлі Коблівського ЗЗСО I-III ст. 

Згідно 

кошторису 

- 2.1.4. Розвиток дошкільної 

і шкільної освіти 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.2. 2022 

28 

Впровадження передових технологій з 

альтернативної енергетики та 

енергозбереження на підприємствах та 

об’єктах  житлово-комунальної сфери 

Згідно 

кошторису 
- 1.3.2. Інженерна 

інфраструктура. 

 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.4. 2023 

29 

Будівництво, реконструкція та технічне 

переоснащення системи електропостачання 

та вуличного освітлення  

Згідно 

кошторису 
- 1.3.2. Інженерна 

інфраструктура. 

 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.4. 2020-2021 

30 

Побудова сучасної автоматизованої системи 

централізованого оповіщення та 

інформування населення на території 

громади про загрозу і виникнення 

надзвичайних ситуацій 

Згідно 

кошторису 
- 1.3.5. Розвиток 

інфраструктури безпеки  

3.2.1. Розвиток інфраструктури 

та підтримка громадських 

ініціатив у сфері безпеки 

2.4.1. 2020-2022 

31 

Розробка та впровадження автоматизованої 

пожежної сигналізації в Коблівському ЗДО 

та Коблівському ЗЗСО I-III ст. 

Згідно 

кошторису 
- 1.3.5. Розвиток 

інфраструктури безпеки  

3.2.1. Розвиток інфраструктури 

та підтримка громадських 

ініціатив у сфері безпеки 

2.4.1. 2021-2023 

32 Забезпечення охорони життя людей на Згідно - 1.3.5. Розвиток 3.2.1. Розвиток інфраструктури 2.4.1. 2020-2021 
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водних об’єктах громади кошторису інфраструктури безпеки 

 

та підтримка громадських 

ініціатив у сфері безпеки 

33 

Технічне переоснащення закладів культури і 

мистецтва 

Згідно 

кошторису 
- 1.3.3. Розвиток соціальної 

інфраструктури  

2.4.1 Розвиток культурно-

мистецьких закладів та 

створення умов для творчого 

самовираження 

2.7.1. 2022 

34 

Модернізація мережі бібліотек шляхом 

інформатизації та використання їх ресурсу 

для створення мережі розширених центрів 

надання культурних, освітніх та інших 

послуг (міні-кінотеатри, доступ до 

Інтернету, семінари та навчання) 

Згідно ПКД - 1.4.5. Формування 

української громадянської 

(національної) 

ідентичності на основі 

національних суспільно-

державницьких цінностей 

через розвиток 

загальнодержавної 

системи національно-

патріотичного виховання  

2.4.1 Розвиток культурно-

мистецьких закладів та 

створення умов для творчого 

самовираження 

2.7.1. 2020-2021 

35 

Організація та проведення фестивалів та  

культурно-мистецьких заходів, спрямованих 

в т.ч. на патріотичне виховання населення 

Згідно ПКД - 1.4.5. Формування 

української громадянської 

(національної) 

ідентичності на основі 

національних суспільно-

державницьких цінностей 

через розвиток 

загальнодержавної 

системи національно-

патріотичного виховання 

2.4.1 Розвиток культурно-

мистецьких закладів та 

створення умов для творчого 

самовираження 

2.7.5. 2020-2025 

36 

Розвиток молодіжного та шкільного 

туризму, в т.ч. по історичних місцях громади 

та Миколаївщини 

Згідно ПКД - 1.4.3. Розвиток 

внутрішнього українського 

туризму. 

2.4.2. Збереження і розвиток 

історикокультурної та 

духовної спадщини 

2.7.5. 2020-2025 

37 

Розробка документації щодо передачі 

пляжної зони із відання Очаківського ЛМГ 

до відання Коблівської сільської ради 

Згідно ПКД - 1.2.2. Відтворення 

довкілля Азовського і 

Чорного морів 

1.4.1.Створення і 

популяризація туристичних 

продуктів та розвиток 

туристичної інфраструктури 

3.2.2. 2020-2021 
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38 

Розробка документації щодо побудови 

прогулянкової набережної вздовж 

узбережжя Тилігульського лиману в 

с.Коблеве 

Згідно ПКД - 1.4.3. Розвиток 

внутрішнього українського 

туризму. 

 

2.2.2. Сприяння здоровому 

способу життя 

3.2.3. 2020-2021 

39 

Створення зелених зон, облаштування 

парків для масового відпочинку 

Згідно ПКД - 1.4.3. Розвиток 

внутрішнього українського 

туризму. 

2.5.1. Збереження особливо 

цінних природних територій 

3.2.5. 2022-2023 

с. ВИНОГРАДНЕ 

40 

Нове будівництво автодороги с.Виноградне 

- с.Українка,  Березанського району 

Миколаївської області 

Згідно ПКД - 1.3.1. Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.1.1.Розвиток транзитного та 

логістично-транспортного 

потенціалу 

2.2.1. 2023 

41 

Розвиток альтернативної енергетики з 

відновлюваних джерел енергії в с. 

Виноградне 

Згідно ПКД - 1.3.2. Інженерна 

інфраструктура 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.5. 2023-2025 

42 
Нове будівництво об’їздної дороги ВАТ 

«КОБЛЕВО» в с.Виноградне 
Згідно ПКД 

- 1.3.1. Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.1.1. Розвиток транзитного та 

логістично-транспортного 

потенціалу 

2.2.1. 2023 

43 

Заходи з термомодернізації (утеплення 

зовнішніх стін) в Виноградненському ЗДО 

(ясла-садок) «Золотий півник»» с. 

Виноградне  

Згідно 

ПКД 

- 2.1.4. Розвиток дошкільної 

і шкільної освіти 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.2. 2022 

44 

Будівництво прибудинкових контейнерних 

майданчиків для роздільного збирання і 

зберігання ТПВ, придбання контейнерів 

для роздільного збирання ТВП, 

забезпечення місць відпочинку 

контейнерами для сміття 

Згідно 

ПКД 

- 1.3.2. Розвиток інженерної 

інфраструктури 

2.5.2. Впровадження сучасних 

технологій поводження з ТПВ 

2.1.2. 2025 

45 

Встановлення огорожі в Закладі 

Дошкільної Освіти – Виноградненському 

ЗДО 

Згідно 

ПКД 

- 2.1.4. Розвиток дошкільної 

і шкільної освіти 

3.2.1. Розвиток інфраструктури 

та підтримка громадських 

ініціатив у сфері безпеки 

2.4.1. 2022 
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46 

Модернізація систем опалень будівель 

Закладів Дошкільної Освіти – 

Виноградненський ЗДО 

Згідно 

ПКД 

- 2.1.4. Розвиток дошкільної 

і шкільної освіти 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.2. 2025 

47 

Модернізація систем електропостачання 

будівель Закладів Дошкільної Освіти – 

Виноградненський ЗДО 

Згідно 

ПКД 

- 2.1.4. Розвиток дошкільної 

і шкільної освіти 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.2. 2026 

48 

Розробка та впровадження автоматизованої 

пожежної сигналізації в Закладі Дошкільної 

Освіти – Виноградненському ЗДО 

Згідно 

ПКД 

 1.3.5. Розвиток 

інфраструктури безпеки 

3.2.1. Розвиток інфраструктури 

та підтримка громадських 

ініціатив у сфері безпеки 

2.4.1. 2022 

49 

Побудова сучасної автоматизованої 

системи централізованого оповіщення та 

інформування населення на території 

громади про загрозу і виникнення 

надзвичайних ситуацій 

Згідно ПКД 

- 1.3.5. Розвиток 

інфраструктури безпеки 

3.2.1. Розвиток інфраструктури 

та підтримка громадських 

ініціатив у сфері безпеки 

2.4.1. 2022 

УКРАЇНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ 

(с.Українка, с.Бесарабка) 

50 

Капітальний ремонт мереж водогону в 

с.Українка, Березанського району, 

Миколаївської області. 

Згідно ПКД ПКД 1.3.2. Інженерна 

інфраструктура. 

 

2.3.1. Розвиток системи питного 

водопостачання та 

водовідведення 

2.1.3. 2020-2021 

51 

Нове будівництво мереж газопостачання в 

с.Українка, Березанського району, 

Миколаївської області. 

Згідно ПКД ПКД 1.3.2. Інженерна 

інфраструктура. 

 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.2.6. 2021-2022 

52 
Розвиток зеленої альтернативної 

енергетики біля сіл Українка та Бесарабка  

Згідно ПКД - 1.3.2. Інженерна 

інфраструктура. 

 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.5. 2021 

53 

Капітальний ремонт автодороги с.Українка 

– М14, через с.Бесарабка Березанського 

району Миколаївської області 

Згідно ПКД - 1.3.1. Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.1.1. Розвиток транзитного та 

логістичнотранспортного 

потенціалу 

2.2.1. 2020-2021 

54 

Капітальний ремонт асфальтового покриття 

сіл Українка та Бесарабка Березанського 

району, Миколаївської області 

Згідно ПКД - 1.3.1. Транспортна 

інфраструктура. 

1.1.1. Розвиток транзитного та 

логістично-транспортного 

потенціалу 

2.2.1. 2020-2023 
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55 

Будівництво прибудинкових контейнерних 

майданчиків для роздільного збирання і 

зберігання ТПВ, придбання контейнерів для 

роздільного збирання ТВП, забезпечення 

місць відпочинку контейнерами для сміття 

Згідно ПКД 

- 1.3.2. Розвиток інженерної 

інфраструктури 

2.5.2. Впровадження сучасних 

технологій поводження з ТПВ 

2.1.2. 2023-2025 

56 

Нове будівництво поля для гри в 

мініфутбол з додатковими облаштуваннями 

в с.Українка на території  ЗЗСО 

Згідно ПКД - 2.1.7. Формування 

здорової нації та 

створення належних умов 

для розвитку системи 

закладів з фізичної 

культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт» 

в регіонах 

2.2.2. Сприяння здоровому 

способу життя 

2.7.2. 2024 

57 

Встановлення огорожі в Українському ЗДО 

та Українській ЗЗСО I-III  ст.. 

Згідно ПКД - 2.1.4. Розвиток дошкільної 

і шкільної освіти 

3.2.1. Розвиток інфраструктури 

та підтримка громадських 

ініціатив у сфері безпеки 

2.4.1. 2023 

58 

Модернізація систем опалень будівель 

Українського ЗДО та Українського ЗЗСО I-

III  ст.. 

Згідно ПКД - 2.1.4. Розвиток дошкільної 

і шкільної освіти 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.2. 2026 

59 

Модернізація систем електропостачання 

будівель Українського ЗДО та Українського 

ЗЗСО I-III  ст.. 

Згідно ПКД - 2.1.4. Розвиток дошкільної 

і шкільної освіти 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.2. 2023 

60 

Розробка та впровадження автоматизованої 

пожежної сигналізації в Закладі Дошкільної 

Освіти – Український ЗДО та Українському 

ЗЗСО I-III  ст.. 

Згідно ПКД - 1.3.5. Розвиток 

інфраструктури безпеки 

3.2.1. Розвиток інфраструктури 

та підтримка громадських 

ініціатив у сфері безпеки 

2.4.1. 2023-2025 

61 

Термомодернізація (утеплення фасадів) 

будівель Українського ЗДО та Українського 

ЗЗСО I-III  ст.. 

Згідно ПКД  2.1.4. Розвиток дошкільної 

і шкільної освіти 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.2. 2023 

62 

Побудова сучасної автоматизованої 

системи централізованого оповіщення та 

інформування населення на території 

громади про загрозу і виникнення 

Згідно  

ПКД 

- 1.3.5. Розвиток 

інфраструктури безпеки 

3.2.1. Розвиток інфраструктури 

та підтримка громадських 

ініціатив у сфері безпеки 

2.4.1. 2023 
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надзвичайних ситуацій 

63 

Будівництво поля для гри в міні футбол з 

додатковим облаштуванням на території с. 

Українка (район вулиць Молодіжна та 

Новосельська). 

Згідно ПКД - 2.1.7. Формування 

здорової нації та 

створення належних умов 

для розвитку системи 

закладів з фізичної 

культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт» 

в регіонах 

2.2.2. Сприяння здоровому 

способу життя 

2.7.2. 2021-2022 

1

64 

Ремонт та підведення комунікації для 

спортивного комплексу в с.Українка, 

облаштування спорт-майданчику для 

підлітків. 

Згідно ПКД - 2.1.7. Формування 

здорової нації та 

створення належних умов 

для розвитку системи 

закладів з фізичної 

культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт» 

в регіонах 

2.2.2. Сприяння здоровому 

способу життя 

2.7.2. 2021-2022 

1

65 

Придбання та встановлення автобусних 

зупинок в с. Українка та с. Бессарабка. 

Згідно 

ПКД 

- 1.3.1. Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.4.1.Створення і популяризація 

туристичних продуктів та 

розвиток туристичної 

інфраструктури 

2.2.1. 2020 

с. МОРСЬКЕ 

66 

Створення яхтенно-туристичного комплексу 

в с.Морське, Березанського району 

Миколаївської області 

Згідно 

ПКД 

- 1.3.1. Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.4.1.Створення і популяризація 

туристичних продуктів та 

розвиток туристичної 

інфраструктури 

1.4.1. 2023-2025 

67 

Ремонт автодоріг в с. Морське, 

Березанського району, Миколаївської 

області 

Згідно 

ПКД 

- 1.3.1. Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.1.1. Розвиток транзитного та 

логістично-транспортного 

потенціалу 

2.2.1. 2021 

68 

Розвиток альтернативної енергетики з 

відновлюваних джерел енергії в с. Морське, 

Березанського району, Миколаївської 

Згідно 

ПКД 

- 1.3.2. Інженерна 

інфраструктура 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.5. 2023 
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області 

69 

Будівництво прибудинкових контейнерних 

майданчиків для роздільного збирання і 

зберігання ТПВ, придбання контейнерів для 

роздільного збирання ТПВ, забезпечення 

місць відпочинку контейнерами для сміття 

Згідно 

ПКД 

- 1.3.2. Розвиток 

інженерної 

інфраструктури 

2.5.2. Впровадження сучасних 

технологій поводження з ТПВ 

2.1.2. 2023-2025 

70 

Нове будівництво комплексу 

берегоукріплюючих споруд для 

благоустрою узбережжя в с.Морське 

Згідно 

ПКД 

- 1.2.2. Відтворення 

довкілля Азовського і 

Чорного морів 

2.5.1. Збереження особливо 

цінних природних територій 

1.1.3. 2023 

71 

Побудова сучасної автоматизованої системи 

централізованого оповіщення та 

інформування населення на території 

громади про загрозу і виникнення 

надзвичайних ситуацій 

Згідно 

ПКД 

- 1.3.5. Розвиток 

інфраструктури безпеки 

3.2.1. Розвиток інфраструктури 

та підтримка громадських 

ініціатив у сфері безпеки 

2.4.1. 2023-2025 

НОВОФЕДОРІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ 

(с. Новофедорівка, с. Федорівка) 

72 

Розміщення індустріального 

парку/будівництво заводу з виробництва 

керамічних виробів(цегли, черепиці) / 

будівництво заводу з виробництва бетону в 

с. Новофедорівка Березанського району 

Миколаївської області 

Згідно 

ПКД 

Розроблена 

проектна 

пропозиція 

2.3.2. Підтримка 

залучення та розміщення 

інвестицій 

4.1.2. Розвиток інноваційної 

інфраструктури 

1.3.4. 2021-2023 

73 

Ремонт автодоріг в с. Новофедорівка (вул.. 

Приморська, вул. Горького, вул.. Гагаріна, 

вул. Радісна ) 

Згідно 

ПКД 
- 1.3.1. Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.1.1. Розвиток транзитного та 

логістично-транспортного 

потенціалу 

2.2.1. 2022 

74 

Капітальний ремонт водопровідної мережі в  

с.Новофедорівка Березанського району 

Миколаївської області 

Згідно 

ПКД 
- 1.3.2. Інженерна 

інфраструктура 

2.3.1. Розвиток системи питного 

водопостачання та 

водовідведення 

2.1.3. 2021-2022 

75 

Нове будівництво поля для гри в мініфутбол 

з додатковими облаштуваннями в                                

с. Новофедорівка на території  ЗЗСО 

Згідно 

ПКД 

- 2.1.7. Формування 

здорової нації та 

створення належних умов 

для розвитку системи 

2.2.2. Сприяння здоровому 

способу життя 

2.7.2. 2023 
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закладів з фізичної 

культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт» 

в регіонах 

76 

Будівництво прибудинкових контейнерних 

майданчиків для роздільного збирання і 

зберігання ТПВ, придбання контейнерів для 

роздільного збирання ТВП, забезпечення 

місць відпочинку контейнерами для сміття 

Згідно 

ПКД 

- 1.3.2. Розвиток 

інженерної 

інфраструктури 

2.5.2. Впровадження сучасних 

технологій поводження з ТПВ 

2.1.2. 2021 

77 
Встановлення огорожі в Новофедорівському 

ЗДО та Новофедорівському ЗЗСО I-III  ст.. 

Згідно 

ПКД 

- 2.1.4. Розвиток 

дошкільної і шкільної 

освіти 

3.2.1. Розвиток інфраструктури 

та підтримка громадських 

ініціатив у сфері безпеки 

2.4.1. 2024 

78 
Модернізація систем електропостачання 

будівель Новофедорівського ЗЗСО I-III  ст.. 

Згідно 

ПКД 

 2.1.4. Розвиток 

дошкільної і шкільної 

освіти 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.2. 2022 

79 

Термомодернізація (утеплення фасадів) 

будівель Новофедорівського ЗДО та 

Новофедорівського ЗЗСО I-III  ст... 

Згідно 

ПКД 

- 2.1.4. Розвиток 

дошкільної і шкільної 

освіти 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.2. 2023 

80 

Розробка та впровадження автоматизованої 

пожежної сигналізації в Новофедорівському 

ЗДО та Новофедорівському ЗЗСО I-III  ст.. 

Згідно 

ПКД 

 1.3.5. Розвиток 

інфраструктури безпеки 

3.2.1. Розвиток інфраструктури 

та підтримка громадських 

ініціатив у сфері безпеки 

2.4.1. 2023 

81 

Побудова сучасної автоматизованої системи 

централізованого оповіщення та 

інформування населення на території 

громади про загрозу і виникнення 

надзвичайних ситуацій 

Згідно 

ПКД 

- 1.3.5. Розвиток 

інфраструктури безпеки 

3.2.1. Розвиток інфраструктури 

та підтримка громадських 

ініціатив у сфері безпеки 

2.4.1. 2022 

ЛУГІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ  

(с.Лугове, с.Глибоке) 

82 

Нове будівництво автодороги до с.Коблеве, 

с.Рибаківка та с.Глибоке Березанського 

району Миколаївської області 

Згідно 

кошторису 
- 1.3.1. Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.1.1. Розвиток транзитного та 

логістично-транспортного 

потенціалу 

2.2.1. 2022-2023 



114 

83 

Реконструкція двох свердловин 

водозабезпечення в с.Лугове, Березанського 

району Миколаївської області 

Згідно 

кошторису 
- 1.3.2. Розвиток 

інженерної 

інфраструктури 

2.3.1. Розвиток системи питного 

водопостачання та 

водовідведення 

2.1.3. 2020-2021 

84 

Реконструкція та перепрофілювання будівлі 

гуртожитку в с.Лугове, Березанського 

району Миколаївської області 

Згідно 

кошторису 
- 1.2.4. Протидія кризам на 

проблемних територіях 

(малозаселені сільські, 

прикордонні території та 

ін.) 

3.1.1.Підтримка співробітництва 

територіальних громад 

2.2.3. 2020-2021 

85 

Розвиток альтернативної енергетики з 

відновлюваних джерел енергії в с.Лугове та 

с.Глибоке Березанського району, 

Миколаївської області 

Згідно 

кошторису 
- 1.3.2. Інженерна 

інфраструктура 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.4. 2023 

86 

Капітальний ремонт асфальтового покриття 

в с.Лугове та с.Глибоке Березанського 

району, Миколаївської області 

Згідно 

кошторису 
- 1.3.1. Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.1.1. Розвиток транзитного та 

логістично-транспортного 

потенціалу 

2.2.1. 2021 

87 

Реконструкція водопровідної мережі в  

с.Лугове та с.Глибоке Березанського району, 

Миколаївської області 

Згідно 

кошторису 
- 1.3.2. Інженерна 

інфраструктура 

2.3.1. Розвиток системи питного 

водопостачання та 

водовідведення 

2.1.3. 2022 

88 
Реконструкція очисних споруд і  полігону 

для зберігання ТПВ  

Згідно 

кошторису 

- 1.3.2. Розвиток інженерної 

інфраструктури  

2.5.2. Впровадження сучасних 

технологій поводження з ТПВ 

2.1.2. 2021-2023 

89 
Будівництво заводу з сортування та 

переробки ТПВ 

Згідно 

кошторису 

- 1.3.2. Розвиток інженерної 

інфраструктури  

2.5.2. Впровадження сучасних 

технологій поводження з ТПВ 

2.1.2. 2023 

90 

Ремонт дорожнього полотна в с.Лугове по 

вулиці: Степова, Морська, Миру, 

Молодіжна 

Згідно 

кошторису 
- 1.3.1. Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.1.1. Розвиток транзитного та 

логістично-транспортного 

потенціалу 

2.2.1. 2021-2022 

91 

Облаштування велодоріжки від села Лугове 

до узбережжя моря 

 

Згідно 

кошторису 
- 1.3.1. Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.4.1.Створення і популяризація 

туристичних продуктів та 

розвиток туристичної 

інфраструктури 

2.4.3. 2022 

92 
Будівництво прибудинкових контейнерних 

майданчиків для роздільного збирання і 

Згідно 

кошторису 

- 1.3.2. Розвиток 

інженерної 

2.5.2. Впровадження сучасних 

технологій поводження з ТПВ 

2.1.2. 2023 
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зберігання ТПВ, придбання контейнерів для 

роздільного збирання ТВП, забезпечення 

місць відпочинку контейнерами для сміття 

інфраструктури 

с. РИБАКІВКА 

93 

Будівництво  колективної установки 

доочищення води для питних потреб 

с.Рибаківка по вул. Очаківській, 65-Б  

Згідно ПКД 

- 1.3.2. Розвиток 

інженерної 

інфраструктури 

2.3.1. Розвиток системи питного 

водопостачання та 

водовідведення 

2.1.3. 2022-2023 

94 

Заходи з термомодернізації (утеплення 

зовнішніх стін) адмінбудівлі та 

Рибаківського ЗДО (ясла-садок) «Перлинка» 

в с.Рибаківка, вул. Спортивна, 1–А та 

Рибаківського ЗЗСО I-III  ст.. 

Згідно 

кошторису 

- 2.1.4. Розвиток 

дошкільної і шкільної 

освіти 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.2. 2022 

95 

Нове будівництво доріг по вулицях: 

Шкільна, Рибацька, Чорноморська в 

с.Рибаківка 

Згідно ПКД 

- 1.3.1. Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.1.1. Розвиток транзитного та 

логістично-транспортного 

потенціалу 

2.2.1. 2023-2024 

96 

Капітальний ремонт асфальтового покриття 

по вулицях: Прикордонна, Приморська, 

Зоряна, Широка, Молодіжна, Будівельників, 

пров. Південний в с.Рибаківка  

Згідно ПКД 

- 1.3.1. Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.1.1. Розвиток транзитного та 

логістично-транспортного 

потенціалу 

2.2.1. 2023-2024 

97 

Виготовлення ПКД «Встановлення 

водоохранної зони  та прибрежної захисної 

смуги навколо оз.Солонець-Тузли та 

віднесення її до охоронної зони 

національного парку «Білобережжя 

Святослава» 

Згідно ПКД - 1.2.6. Формування мережі 

природно-заповідних 

територій та їх 

збереження 

1.4.1.Створення і популяризація 

туристичних продуктів та 

розвиток туристичної 

інфраструктури 

2.1.4. 2021-2023 

98 

Обладнання автостоянки на прилеглій до 

оз.Тузли території в с.Рибаківка, 

Березанського району Миколаївської області 

Згідно ПКД - 1.3.1. Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.1.1. Розвиток транзитного та 

логістично-транспортного 

потенціалу 

2.2.1. 2020-2021 

99 

Розвиток альтернативної енергетики з 

відновлюваних джерел енергії в с. Рибаківка, 

Березанського району, Миколаївської області 

Згідно ПКД - 1.3.2. Інженерна 

інфраструктура 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.5. 2023 
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100 

Нове будівництво комплексу 

берегоукріплюючих споруд для благоустрою 

узбережжя в с.Рибаківка, Березанського 

району, Миколаївської області 

Згідно ПКД - 1.2.2. Відтворення 

довкілля Азовського і 

Чорного морів 

2.5.1. Збереження особливо 

цінних природних територій 

1.1.3. 2021-2023 

101 

Побудова сучасної автоматизованої системи 

централізованого оповіщення та 

інформування населення на території 

громади про загрозу і виникнення 

надзвичайних ситуацій 

Згідно ПКД 

- 1.3.5. Розвиток 

інфраструктури безпеки 

3.2.1. Розвиток інфраструктури 

та підтримка громадських 

ініціатив у сфері безпеки 

2.4.1. 2021-2022 

102 

Будівництво прибудинкових контейнерних 

майданчиків для роздільного збирання і 

зберігання ТПВ, придбання контейнерів для 

роздільного збирання ТВП, забезпечення 

місць відпочинку контейнерами для сміття 

Згідно ПКД 

- 1.3.2. Розвиток 

інженерної 

інфраструктури 

2.5.2. Впровадження сучасних 

технологій поводження з ТПВ 

2.1.2. 2022-2023 

103 

Модернізація систем опалень будівель 

Закладів Дошкільної Освіти (Рибаківський 

ЗДО) та Рибаківського ЗЗСО I-III ст.. 

Згідно ПКД 

- 2.1.4. Розвиток 

дошкільної і шкільної 

освіти 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.2. 2026 

104 

Модернізація систем електропостачання 

будівель Рибаківського ЗЗСО I-III  та 

Рибаківського ЗДО 

Згідно ПКД 

- 2.1.4. Розвиток 

дошкільної і шкільної 

освіти 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.2. 

 

2022 

105 

Модернізація внутрішньобудинкових систем 

водопостачання будівель закладів освіти 

Рибаківського ЗЗСО I-III ст. та Рибаківського 

ЗДО 

Згідно ПКД 

- 2.1.4. Розвиток 

дошкільної і шкільної 

освіти 

2.3.2. Підвищення енерго-

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.2. 2027 

106 

Модернізація та забезпечення систем 

постачання гарячої води для будівлі закладу 

освіти Рибаківського ЗЗСО I-III ст.. 

Згідно ПКД - 2.1.4. Розвиток 

дошкільної і шкільної 

освіти 

2.3.2. Підвищення енерго- 

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.2. 2027 

107 

Розробка та впровадження автоматизованої 

пожежної сигналізації в закладах освіти 

Рибаківського ЗЗСО I-III ст. та Рибаківського 

ЗДО 

Згідно ПКД  1.3.5. Розвиток 

інфраструктури безпеки 

3.2.1. Розвиток інфраструктури 

та підтримка громадських 

ініціатив у сфері безпеки 

2.4.1. 2021 
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108 

Будівництво нового водогону 

(централізоване водопостачання) в зоні 

відпочинку «Рибаківка»  Коблівської ОТГ 

Згідно ПКД 

- 1.3.2. Інженерна 

інфраструктура 

2.3.1. Розвиток системи питного 

водопостачання та 

водовідведення 

2.1.3. 2022 

109 

Будівництво каналізаційної мережі 

(централізоване водовідведення) в зоні 

відпочинку «Рибаківка»  Коблівської ОТГ 

Згідно ПКД 

- 1.3.2. Розвиток 

інженерної 

інфраструктури 

2.3.1. Розвиток системи питного 

водопостачання та 

водовідведення 

2.1.3. 2022-2023 

110 

Нове будівництво вуличного освітлення в 

зоні відпочинку «Рибаківка»  Коблівської 

ОТГ 

Згідно ПКД 

- 1.3.2. Інженерна 

інфраструктура 

2.3.2. Підвищення енерго- 

ефективності у комунальній 

сфері та житловому фонді 

2.3.4. 2023 

111 

Паспортизація та будівництво нових доріг в 

зоні відпочинку «Рибаківка»  Коблівської 

ОТГ 

Згідно ПКД 

- 1.3.1. Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.1.1. Розвиток транзитного та 

логістичнотранспортного 

потенціалу 

2.2.1. 2020-2021 

112 

Капітальний ремонт асфальтного покриття 

по вулиці Центральна та провулках: 

Назарова, Дружби, Піщаного, Лісового, 

Базарного, Алеї  Фестивальної в зоні 

відпочинку «Рибаківка»  Коблівської ОТГ 

Згідно ПКД 

- 1.3.1. Транспортна 

інфраструктура. 

 

1.1.1. Розвиток транзитного та 

логістично-транспортного 

потенціалу 

2.2.1. 2021 

113 

Відкриття Рибаківського краєзнавчого музею 

Згідно ПКД 

- 1.4.5. Формування 

української 

громадянської 

(національної) 

ідентичності на основі 

національних суспільно-

державницьких цінностей 

через розвиток 

загальнодержавної 

системи національно-

патріотичного виховання 

2.4.2. Збереження і розвиток 

історикокультурної та духовної 

спадщини 

2.7.1. 2020-2021 

 

Сільський голова                                                                        В. ПАНИЧ 


