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Вітальне слово міського голови 

Арцизька міська територіальна громада є новоствореною 

адміністративною одиницею, яка була утворена 25 жовтня 2020 року. 

Внаслідок процесу реорганізації до складу громади увійшло місто Арциз та 

12 сіл: Виноградівка, Плоцьк, Главані, Делень, Новоселівка, Задунаївка, 

Кам'янське, Надеждівка, Нова Іванівка, Прямобалка, Холмське, 

Новохолмське. 

Арцизчина є унікальним регіоном з багатим етнічним різноманіттям, 

який поєднує в собі культуру понад 100 національностей. Населення 

складається з українців, болгар, росіян, молдован, гагаузів, греків, білорусів, 

німців та інших. Кожен населений пункт громади має власну неповторну 

самобутню культуру, яка пов’язана безпосередньо з традиціями перших 

поселенців і колоністів-засновників. 

Незважаючи на те, що усі ми різні за національністю, релігією та іншими 

ознаками, головне, що нас об’єднує віра у майбутнє. 

А вигідне географічне розташування, розвинені транспортні шляхи, 

близькість до кордонів з країнами ЄС, вихід до морських портів, гарна 

родюча земля, чудова економічна база для розвитку, та головне – людський 

капітал, мають допомогти у розбудові економічно сильної громади. 

Однією з головних проблем нашої громади є міграція населення та 

відсутність високооплачуваних робочих місць. Відбувається великий відтік 

трудового населення з регіону та країни в цілому. Тому нашим головним 

завданням є створення робочих місць з високим рівнем оплати праці та 

можливостей для громадян. Найефективніший шлях до його вирішення – 

створення умов для економічного розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності Арцизької громади, активізація інвестиційної 

діяльності. Саме така робота має дати гарний результат та вивести громаду 

на новий рівень розвитку. 

Стратегія є досить актуальною для політичного, економічного та 

інвестиційного розвитку нашої перспективної громади і покроково має 

допомогти в реалізації різних проектів та ідей. 
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ВСТУП 

 

Стратегія розвитку Арцизької міської територіальної громади (далі – 

Стратегія) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», Указу Президента 

України від 30 вересня 2019 року №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку 

України на період до 2030 року», положень Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2027 року, постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 квітня 2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (зі змінами), 

постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року №671 «Про 

схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-

2023 роки». 

Стратегія враховує: 

— положення Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки в 

редакції, затвердженій рішенням Одеської обласної ради від 16.04.2021 року 

№139-VІІІ, та План заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку 

Одеської області на2021-2027 року в редакції, затвердженій рішенням 

Одеської обласної ради від19.02.2021 року №65-VIII, Економічний аудит 

країни та Вектори економічного розвитку до 2030 року, розроблені 

Кабінетом Міністрів України, положення Стратегії розвитку сільського 

господарства та сільських територій, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 10 липня 2019 р. №588-р «Про схвалення Стратегії розвитку 

експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної 

промисловості України на період до 2026 року», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 5 серпня 2020 року №695 «Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», Державної 

програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, 

спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки, затвердженої Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. №534, та плану заходів з її 

виконання, ґрунтується на комплексі галузевих програм. 

Розробкою Стратегії займалася робоча група, створена розпорядженням 

Арцизького міського голови від 06.04.2021 №100/2021-мр «Про створення 

робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку Арцизької міської 

територіальної громади на період 2021–2025 років» (зі змінами). 
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1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 

 

Територія Арцизької громади 

розташована у центрі південної частини 

Одеської області. Вона географічно 

відноситься до Південної Бессарабії та  

розкинулась на просторах Причорноморської 

низовини. Загальна площа громади становить 

761,56 км
2
.  

Центром Арцизької міської 

територіальної громади є місто Арциз. 

Відстань до обласного центру м. Одеси – 150 

км. 

 

 

 

1.1. Адміністративно-територіальний устрій 

 

Рисунок 1. Мапа Арцизької міської територіальної громади 

Арцизька міська територіальна громада утворена згідно з 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 р. №720-р «Про 

утворення адміністративних центрів та затвердження територій 
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територіальних громад Одеської області», до складу якої увійшли місто 

Арциз та 12 сіл: Виноградівка, Плоцьк, Главані, Делень, Новоселівка, 

Задунаївка, Кам'янське, Надеждівка, Нова Іванівка, Прямобалка, Холмське, 

Новохолмське. Утворено 9 старостинських округів. 

За результатами місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня 2020 року, 

Арцизька міська територіальна громада розпочала свою діяльність з 20 

листопада 2020 року. 

Територія Арцизької міської територіальної громади є нерозривною, її 

межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних 

громад, що об’єдналися. 

 

1.2. Наявність планувальних документів 

Генеральний план м. Арциз затверджений рішенням Арцизької міської 

ради від 30.05.2014 року № 1670-VI. 
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1.3. Людські ресурси  

Населення громади 

За даними Головного управління статистики в Одеській області, станом 

на січень 2020 року населення громади становить 31906 осіб, з них міських 

жителів 14666 осіб (46%), сільських жителів 17240 осіб (54%).   

 

 

Рисунок 2. Розподіл мешканців громади по населених пунктах 

 

Розподіл населення за віком є типовим для громади, розташованої на 

значній відстані від обласного центру (рис. 3). Частка осіб працездатного віку 

становить 62%. 

 

Рисунок 3. Розподіл населення за віком 
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Статевий склад населення: чоловіки 14740 осіб (46,2%), жінки 17165 

осіб (53,8%). 

 

 

Рисунок 4. Статевий склад населення 

 

Вікова структура населення має суттєві особливості: порівняно висока 

частка жінок дітородного віку, що сприяє підвищенню загальних 

коефіцієнтів, зокрема народжуваності.  

За даними відділу народонаселення при Департаменті з економічних та 

соціальних питань ООН, рівень грамотності населення України становить 

99,76% від загального числа дорослого населення (усі люди, старші 15 років).  

Зайнятість населення громади по галузях 
Таблиця 1 

№ Назва галузі 
Кількість 

працюючих 

% до 

працездатного 

населення 

% до всього 

населення 

1.       

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне 

господарство  

4987 23,98 15,63 

2.       Переробна промисловість 115 0,55 0,36 

3.       
Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 
101 0,49 0,32 

4.       
Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
165 0,79 0,52 

5.       Будівництво 59 0,28 0,18 

6.       

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів 

і мотоциклів 

572 2,75 1,79 

7.       

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 

1218 5,86 3,82 
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8.       
Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
51 0,25 0,16 

9.       Інформація та телекомунікації 23 0,11 0,07 

10.       Операції з нерухомим майном 96 0,46 0,05 

11.       
Професійна, наукова та технічна 

діяльність 
17 0,08 0,05 

12.       

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

28 0,13 0,09 

13.       

Державне управління й оборона; 

обов'язкове соціальне 

страхування 

477 2,29 1,50 

14.       Місцеве самоврядування 78 0,38 0,24 

15.       Освіта 883 4,25 2,77 

16.       
Охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 
590 2,84 1,85 

17.       
Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 
19 0,09 0,06 

18.       Надання інших видів послуг 12 0,06 0,04 

19. ФОП та домашні господарства 1313 6,25 4,07 

  Всього: 
10 804 51,89 29,50 

 

Освітня інфраструктура 

У громаді розвинена освітня інфраструктура. У кожному населеному 

пункті діють заклади дошкільної освіти та загальні заклади середньої освіти. 

Освітні послуги мешканцям громади надають: 

1) 12 закладів загальної середньої 

освіти та 3 філії; 

2) 13 закладів дошкільної освіти та 

2 філії; 

3) Комунальна установа 

«Арцизький інклюзивно-ресурсний 

центр» Арцизької міської ради;  

4) Комунальна установа «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Арцизької міської ради. 

Інфраструктура освіти переважає потреби населення громади. Загальна 

потужність шкіл становить 8326 місць, дитячих садків – 1126 місць, при 

цьому заклади освіти громади заповнені лише на 44,2%. 

У закладах освіти Арцизької громади отримують освітні послуги 4182 

дитини, з них: 3322 дітей у закладах загальної середньої освіти, 860  — у 
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закладах дошкільної освіти. Організоване інклюзивне навчання для 20 дітей, 

з них: 18 дітей при ЗЗСО, 2 дитини при ЗДО. 

У 2021 році 472 випускники закладів загальної середньої освіти  

отримали документи про освіту: 

— 319 випускників отримали свідоцтва про здобуття базової середньої 

освіти, з них 19 з відзнакою; 

— 153 випускники отримали свідоцтва про здобуття повної загальної 

середньої освіти, з них 11 отримали золоті медалі. 

За результатами основної сесії 

зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2021році 574 

учасники тестування по всій Україні 

отримали найвищий бал — 200 балів з 

різних предметів, з них 2 учасники — 

випускники закладів загальної середньої 

освіти Арцизької громади: випускниця 

Арцизького опорного закладу №1 — з 

біології та випускник Виноградівського опорного закладу – з української 

мови та літератури. 

За даними інформаційного освітнього ресурсу «Освіта.ua» 8 з 10 

закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Арцизької громади увійшли 

у рейтинг загальноосвітніх шкіл Одеської області, що посіли найвищі місця у 

рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО-2021. 

Рейтинг шкіл Одеської обл. 

Назва навчального закладу Місце 
Рейт. 

бал 

Бал 

ЗНО 

Учнів / 

тестів 

Склав 

(%) 

Виноградівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ 

ст. зі структурним підрозділом дошкільної 

освіти Арцизької міськради 

37 116.2 136.2 13/51 92 

Надеждівський заклад ЗСО I-III ст. 

Арцизької міськради 
39 116 136.3 5/20 90 

Арцизький опорний заклад ЗСО I-III ст. № 1 

Арцизької міськради 
53 112.1 130.7 36/124 90 

Арцизький заклад ЗСО I-III ст. № 5 

Арцизької міськради 
83 107.4 125.1 39/149 89 

Деленський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Арцизької 

міськради 
216 87.6 102.9 8/24 79 
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Назва навчального закладу Місце 
Рейт. 

бал 

Бал 

ЗНО 

Учнів / 

тестів 

Склав 

(%) 

Кам’янський заклад ЗСО I-III ст. Арцизької 

міськради 
236 84.6 99.4 8/26 73 

Арцизький заклад ЗСО І-III ст. №4 

Арцизької міськради 
238 84.3 98.7 26/72 76 

Інтелектуальний ресурс нації визначає місце країни у світовому 

співтоваристві. Зміцненню авторитету держави, безперечно, сприяють 

досягнення її громадян, зокрема, перемоги у міжнародних учнівських 

олімпіадах.  

Команди школярів Арцизької громади щорічно беруть участь у 

міжнародних та всеукраїнських учнівських олімпіадах. Протягом першої 

половини 2021-2022 навчального року 52 учні закладів освіти Арцизької 

громади посіли призові місця у ІІ та ІІІ етапах Міжнародних учнівських 

олімпіад з мови і літератури та 34 учні – у Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах з мови, біології, математики, фізики, географії, хімії, історії, 

інформатики, інформаційних технологій. 

У Арцизькій громаді діє програма підтримки обдарованих дітей. 

Протягом 2020-2021 навчального року з міського бюджету виділено 248,7 

тисяч гривень у вигляді премій обдарованим учням закладів загальної 

середньої освіти Арцизької міської ради за навчальні та спортивні 

досягнення. 

У освітню мережу Арцизької громади також входять 2 позашкільних 

заклади: 

1. Центр дитячої та юнацької творчості Арцизької міської ради, 

діяльність якого спрямована на задоволення духовних, соціально-культурних 

та індивідуальних потреб дітей та юнацтва; 

2. Дитяча юнацько-спортивна школа 

Арцизької міської ради, в якій діють 11 

секцій, а саме: з вільної боротьби, важкої 

атлетики, волейболу, пляжного волейболу, 

дзюдо, настільного тенісу, футболу, самбо, 

гирьового спорту, спортивної акробатики 

та футзалу. Відкрито 34 групи, якими 

охоплено 486 учнів. 
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Для занять фізичною культурою 

і спортом у громаді є 5 міні-

стадіонів (два в м. Арциз, по 

одному в с. Виноградівка, 

Холмське, Задунаївка), 10 стадіонів 

— футбольних майданчиків, 4 

спортивних зали.  

 

 

Культурне виховання 

На території громади функціонують 11 Будинків культури: 10 закладів у 

сільській місцевості та 1 заклад у м. Арцизі, а також Центр дитячої та 

юнацької творчості. 

У громаді діють два комунальних заклади естетичного виховання: 

Арцизька дитяча музична школа та Арцизька дитяча художня школа. 

Вісім художніх колективів 

громади мають звання «Народний 

колектив», а саме: ансамблі пісні і 

танцю «Гердан» (с. Виноградівка), 

«Дулакчія» (с. Делень), «Младежкі 

серца» (с. Нова Іванівка); оркестри 

народної музики «Хоро Бургуджі» 

(с. Виноградівка) та «Дівітлія» (с. 

Делень); вокальний ансамбль 

«Гармонія» (м. Арциз); народний 

танцювальний колектив «Лале» (с. Холмське) та народний хореографічний 

ансамбль «Едельвейс» (м. Арциз).  

Звання «Народний» має фотостудія «Буджак» (м. Арциз), історія якої 

налічує понад 50 років. 

 

До мережі установ культури входить 

комунальний заклад «Арцизький історико-

краєзнавчий музей Арцизької міської ради» 

з філією в с. Виноградівка, меморіальний 

музей ім. Христо Ботєва (с. Задунаївка), 

який є філією Одеського літературного 

музею. 
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Громада має розгалужену систему публічних бібліотек, до якої входять 1 

публічна міська бібліотека в м. Арцизі та 12 бібліотек-філій, 10 з яких 

розташовані у сільських населених пунктах. 

Арцизька міська публічна бібліотека 

– це інформаційний, освітній і 

громадський центр громади з книжковим 

фондом майже 30 тисяч примірників.  

 

 

 

При міській бібліотеці створено 

Інтернет-центр та самоорганізуючий 

освітній простір для підлітків та молоді, в 

якому проходять різноманітні інтерактивні 

заняття, воркшопи, тренінги, майстер-

класи, а також Education Library Hub –

мультимедійний простір для зустрічей, 

навчання, обміну думками та ідеями.  

 

У м. Арцизі діє Арт-галерея, що 

підпорядковується міській публічній 

бібліотеці, на базі якої проводяться 

виставки-вернісажі робіт місцевих 

художників, театральні вистави та інші 

культурні заходи.  

 

 

 

У громаді перебувають під охороною 13 пам`ятників архітектури: 

колишній особняк (1930 – 1940 рр.) – м. Арциз, вул. 28 Червня, 132; старі 

житлові будинки (ХІХ ст.) – м. Арциз, вул.28 Червня, 94 та 64; німецький 

житловий будинок (1930 – 1940 рр.) – м. Арциз, вул. Трудова, 15; церкви: 

Свято-Георгіївська (1860 р.) – с. Виноградівка; Свято-Вознесенська (1881 р.) 

– с. Главані; Успіння Пресвятої Богородиці (1840 р.) – с. Делень; Свято-

Успенська Божої матері (1842 р.) – с. Задунаївка; Свято-Михайлівська 

(кінець ХІХ ст.) – с. Кам`янське; Свято-Троїцька (1870 р.) – с. Холмське; 

житловий будинок (жив Христо Ботєв, 1866 р.) та вітряний млин – с. 

Задунаївка. 
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Спорт і дозвілля 

У Арцизькій громаді діє комунальне підприємство «Арцизьке 

фізкультурно-спортивне підприємство «Колос», де проходять тренування з 

14 видів спорту: волейболу, баскетболу, шахів, шашок, гирьового спорту, 

настільного тенісу, кросу легкоатлетичного, амрестлінгу, перетягування 

канату, футболу, міні-футболу, гандболу, вільної боротьби, дартсу. 

Спортсмени КП «Колос» Арцизької 

громади займають призові місця у 

змаганнях з усіх видів спорту серед 

міських та селищних громад Одеської 

області. 

 

 

 

 

Охорона здоров’я 

На території громади діють два заклади охорони здоров’я первинної і 

вторинної ланки надання медичних послуг: 

1. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради», до складу якого 

входять 3 міські та 8 сільських амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини, 9 фельдшерсько-акушерських пунктів та 3 фельдшерських пункти. 

Медичний заклад надає свої послуги також населенню 9 сіл сусідніх громад: 

Теплицької, Павлівської та Суворівської. Загальна кількість населення, яке 

обслуговує медичний заклад, становить 44285 осіб. 

2. Комунальне некомерційне підприємство «Арцизька центральна 

опорна лікарня» Арцизької міської ради. 

Арцизька ЦОЛ — багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад 

на 170 ліжок з консультативно-діагностичним центром на 375 відвідувань за 

зміну та анестезіологічним відділенням з 6 ліжками інтенсивного лікування. 

Функціонують такі відділення: швидкої допомоги, прийомне, 

неврологічне, інфекційне, хірургічне, 

терапевтичне, гінекологічне, пологове, 

реанімаційне, дитяче, отоларингологічне, 

травматологічне, фізіотерапевтичне, 

коронавірусне, рентгенологічне, 

відділення невідкладної медичної 

допомоги «Emergency department», 

відділення функціональної діагностики, 

ультразвукової діагностики, переливання 
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крові, патологоанатомічне відділення. Окрім цього, в лікарні працюють: 

кабінет телемедицини, кабінет комп’ютерної томографії, палати інтенсивної 

терапії, дві лабораторії (клініко-діагностична і бактеріологічна). 

Згідно з Розпорядженням КМУ 

від 15.01.2020 р. №23-р «Про 

затвердження переліку опорних 

закладів охорони здоров’я у 

госпітальних округах на період до 

2023 року» Арцизьку ЦОЛ віднесено 

до переліку опорних лікарень.  

Послугами Арцизької центральної 

опорної лікарні користуються 

мешканці чотирьох колишніх 

районів: Арцизького, Саратського, 

Тарутинського та Татарбунарського, що становить 167 тисяч населення. 

Протягом останніх 5 років в ЦОЛ проводиться масштабна технічна 

модернізація. На покращення матеріально-технічної бази було направлено 20 

млн гривень. На переоснащення новим медичним обладнанням з різних 

джерел направлено близько 50 млн гривень.  

На сучасному рівні обладнано 

хірургічне, пологове, анестезіологічне 

відділення. На базі ЦОЛ функціонує 

відділення гемодіалізу з 8 апаратами 

штучної нирки. Відкрито відділення 

невідкладної допомоги «Emergency 

department» з кабінетом телемедичного 

консультування.  

 

Лікарня проводить широкий діапазон 

діагностичних досліджень з використанням: 9 

рентгенологічних апаратів, комп’ютерного 

томографу «Hitachi» на 32 зрізів, 

відеоендоскопічної системи, відеоцистоскопа, двох 

сучасних УЗД апаратів, лапароскопічної установки, 

кольпоскопа, гістероскопа, спірометра, оновленого 

лабораторного обладнання. Анестезіологічну 

службу оснащено 17 ШВЛ, 27 моніторами пацієнта, 

6 наркозними апаратами. Лікарня є закладом 

першої хвилі щодо надання медичної допомоги 

хворим на COVID-19. 

Центральна опорна лікарня пропонує стимули для молодих 

фахівців 
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З 2016 року діє програма «Кадри», 

завдяки якій в ЦОЛ працює 42 

висококваліфікованих лікарі.  

 

 

 

 

 

 

1.4. Природно-ресурсний потенціал та стан довкілля 

Територія Арцизької громади розташована у степовому регіоні. 

Зазначене визначає її високий аграрний виробничий потенціал. Разом з тим, 

таке розташування обумовлює й негативні риси природи краю, зокрема, 

маловодність та малу лісистість. 

Клімат помірно-континентальний з виразними ознаками субтропічного: 

зі спекотним посушливим літом, м’якою малосніжною нестійкою зимою. 

Середньомісячна температура січня — 0°С, липня, відповідно, до +22,9°С. 

Абсолютні максимуми температур сягають +39°С і більше, мінімуми – до -

25°С і нижче. 

Серед несприятливих кліматичних явищ для півдня Одещини характерні 

суховії (гарячі вітри) та пилові бурі, грози, град, посухи. Тривалість 

вегетаційного періоду складає від 180 до 210 діб. Середньорічна кількість 

опадів — від 340 мм. 

 

Територією громади протікають річки (протяжність територією громади): 
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Когильник — 7,67 км, Чага — 8,67 

км, Киргиж-Китай 17 км, Аліяга — 29,84 

км, Ташлик  — 21,33 км (с. Прямобалка), 

Кіргіж — 20,1 км, Дракуля — 12,16 км 

(протікає через села Плоцьк та 

Виноградівка). 

 

 

Головне природне багатство Арцизької громади – її земельні ресурси, 

що представлені переважно чорноземними ґрунтами з високою природною 

родючістю. У сполученні з теплим степовим кліматом вони формують 

високий агропромисловий потенціал регіону.  

Земельні ресурси громади (76,2 тис. га) характеризуються надзвичайно 

високим рівнем освоєння. Землі сільськогосподарського призначення 

становлять 68,0 тис. га або 88,0%. На території громади розвинуте сільське 

господарство. 

Структура земельного фонду громади, тис. га 
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юридичні 
особи

325

фізичні особи
1414

Природні умови сприятливі для вирощування найцінніших 

сільськогосподарських культур та ведення тваринництва, переважно 

вівчарства. Основні напрямки  вирощування зернових — озимина, кукурудза, 

ячмінь, соняшник, ріпак. Розвинуто виноградарство, а з ним — виробництво 

вина та виноматеріалів. 

На території громади наявні корисні 

копалини: каміння-черепашник, пісок, 

глина для виробництва цегли. 

 

 

 

 

Арцизька громада володіє вільними земельними ділянками 

промислового призначення, до яких вже підведені комунікації. Відкритість 

місцевої влади до співпраці з інвесторами сприяє залученню інвестицій у 

громаду.  

 

1.5. Економіка та фінанси 

 

Підприємництво та агропромисловий комплекс 

На території Арцизької громади зареєстровано 1739 суб’єктів малого та 

середнього підприємництва різних форм власності: 325 юридичних, 1414 

фізичних осіб, у тому числі 1314 фізичних осіб-підприємців. 

 

 

 

Історично мешканці населених пунктів, що ввійшли до складу 

Арцизької громади, займались сільським господарством: вирощування 
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зернових культур, садівництво та виноградарство, тваринництво, переважно 

вівчарство.  

Виробнича спеціалізація сучасної Арцизької громади безпосередньо 

пов’язана з її історичним минулим та географічним розташуванням, а саме: 

має розвинений агропромисловий комплекс (вирощування зернових, 

садівництво та виноградарство, тваринництво). Із загальної кількості 

зареєстрованих суб’єктів господарювання 118 здійснюють діяльність в 

агропромисловому секторі економіки. 

Станом на грудень 2021 року найбільші сільськогосподарські 

підприємства, які здійснюють діяльність на території громади, є: ФГ 

«Агрофірма Бургуджі» — 7235,0 га, ТОВ «Антарес Агро-П» — 5110,88 га, 

ПП «Ташлик» — 3614,4 га, ФГ «Деленське» — 3237,0 га, ФГ «Промінь» — 

2631,0 га, ТДВ «Комсомолець» — 1765,38 га, ФГ «Топалов В.З.» — 1735,97 

га, ТОВ «Шампань України» — 1419,6 га, ТОВ «Агрофірма «Главан» — 

1396,92 га, СФГ «Куцарева Ф.С.» — 815,49 га. 

ФГ “Агрофірма Бургуджі” — одне з провідних сільськогосподарських 

підприємств громади, яке розпочало свою діяльність з 2002 року та входить 

до ТОП-3 найбільших платників податків Арцизької громади. Загальна 

земельна площа господарства становить 7235,0 га. Основними напрямками 

діяльності фермерського господарства є: 

• вирощування зернових та технічних 

культур; 

• вирощування овочів і баштанних 

культур, коренеплодів і бульбоплодів; 

• розведення великої рогатої худоби 

молочних порід; 

• допоміжні види діяльності у галузі 

вирощування сільськогосподарських культур. 

На півдні Одещини «Агрофірма Бургуджі» є одним із лідерів з 

виробництва сільськогосподарської продукції. 

ТОВ “Шампань України” — сільськогосподарське підприємство, 

засноване у 1944 році, загальна земельна площа господарства становить 

1419,6 га. Підприємство входить до ТОП-10 

найбільших платників податків Арцизької 

громади. Основними напрямками діяльності 

підприємства є: 

• вирощування зернових та технічних 

культур; 

• вирощування овочів і баштанних 

культур, коренеплодів і бульбоплодів; 
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• вирощування інших сезонних культур; 

• вирощування винограду. 

Крім того, підприємство розвиває виноградарство та обробляє 373 га 

виноградників. На півдні Одеської області ТОВ «Шампань України» є 

лідером з виробництва виноматеріалів та вирощування винограду. 

Максимальна потужність виробництва виноматеріалу на рік складає до 6 млн 

літрів. Підприємство виробляє виноматеріали 2 видів: шампанські та тихі 

(столові), які використовують для виготовлення винної продукції відомі 

торгові марки України: «Odessa», «Odessa Prestige», «Французький бульвар», 

«Артемівське», «Коблево», «Болград» та інші. Продукцію компанії високо 

оцінюють усi виробники виноматеріалів України. Також продукція 

експортується до країн ЄС (Іспанії, Румунії) та Білорусі. 

ТДВ «Комсомолець» — одне з 

бюджетоутворюючих підприємств Арцизької 

громади, історія якого бере початок з 1946 

року. Господарство очолює Терзі Георгій 

Іванович – заслужений працівник сільського 

господарства України, неодноразово 

нагороджений державними грамотами. 

Земельний фонд господарства складає 1765,38 

га. Підприємство розвиває садівництво (понад 

200 га саду), виноградарство та вирощування 

зернових та технічних культур. У середньому підприємство виробляє 13 

тисяч тонн винограду та 4 тисяч тонн зерна. 

На території громади працюють підприємства переробої 

промисловості та оптової торгівлі: ТДВ «Арцизький завод залізобетонних 

виробів» (виробництво будівельних виробів з бетону), ТОВ «АМК» 

(виробництво м’ясних виробів), МПП ―Виробничо-комерційна фірма 

―Актив‖ (виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості), 

приватний підприємець Колосов М.А. (інші види перероблення та 

консервування фруктів і овочів), ТОВ ―Прометей‖ (оптова торгівля зерном), 

ТОВ ―Сервіс Грейн‖ (складування та зберігання). 

 

ТДВ «Арцизький завод залізобетонних виробів» — підприємство 

переробної промисловості, засноване у 1998 

році. Підприємство входить до ТОП-10 

найбільших платників податків Арцизької 

громади. Основним напрямком діяльності 

підприємства є виробництво будівельних 

виробів з бетону. 
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ТОВ “Прометей” спеціалізується на 

оптовій торгівлі зерном та працює на 

зерновому ринку України понад 20 років.  

На території Арцизької громади 

підприємство має елеватор зерносховища 

потужністю одночасного зберігання 50 

тисяч тон та можливістю роздільного 

зберігання до 8 видів культур.  

ТОВ “Сервіс Грейн” розпочало діяльність у 2009 році та спеціалізується 

на складському зберіганні зернових. Потужність одноразового зберігання 

зернових та олійних на елеваторі становить 

100 тисяч тонн. Потужності з очищення 

зернових та олійних становлять 6 тисяч 

тонн на добу, сушіння зернових та олійних – 

3 тисячі тонн зерна на добу.На підприємстві 

зберігають, транспортують та обробляють 

переважно пшеницю, ріпак, ячмінь, 

соняшник, кукурудзу.  

ТОВ «Сервіс Грейн» — єдине підприємство Бессарабського регіону, яке 

займається екологічно безпечною сушкою зерна з точки зору харчового 

споживання. Висока якість надання послуг, гарантована якість зберігання 

зерна, гнучка цінова політика і зручна логістика дозволили елеваторному 

комплексу ТОВ "Сервіс Грейн" стати провідним підприємством зі зберігання 

зернових на півдні Одеської області. 

ТОВ «АМК» — підприємство 

переробної промисловості. Компанія 

розпочала свою діяльність у 2003 році. 

Основна сфера діяльності – виробництво 

м'ясо-ковбасних виробів. 

Підприємство має потужність до 10 

тонн на добу та може зберігати до 30-40 

тонн мороженого товару. Підприємство має мережу фірмових магазинів 

«АМК». На півдні Одеської області м'ясо-ковбасні вироби ТОВ «АМК» 

оцінюють, як одні з найкращих за якістю. 

У громаді розвинені також інші спеціалізації: оптова та роздрібна 

торгівля, транспорт, складське господарство. 

На території громади функціонують 187 закладів торгівлі, 6 АЗС, 4 

газозаправочні станції, 3 автомийки, 7 СТО, 5 шиномонтажів (у т.ч. 1 для 

великовантажного автотранспорту), 19 аптек, 1 готель, 1 хостел та 7 закладів 

громадського харчування. 
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Центр надання адміністративних 

послуг 

З метою підвищення доступності і 

якості державних послуг та швидкого їх 

отримання юридичними та фізичними 

особами в Арцизькій громаді працює 

Центр надання адміністративних послуг, 

який надає 258 адміністративних послуг, 

у тому числі: оформлення та видачу 

паспортів, реєстрацію цивільного стану громадян, бізнесу, речових прав, 

транспортних засобів та інші. 

Адміністративні послуги отримують мешканці всього південного 

регіону Одеської області. 

Фінансові ресурси 

Фінансові ресурси громади складаються з власних податкових і 

неподаткових надходжень, а також з трансфертів з державного та місцевого 

бюджетів. 

Фактичні надходження до місцевого бюджету Арцизької громади у 2021 

році з урахуванням трансфертів становлять 289197,6 тис. грн., у тому числі: 

— власні податкові і неподаткові надходження – 147014,2 тис. грн; 

— трансферти з державного бюджету – 118548,8 тис. грн; 

— трансферти з місцевого бюджету – 23634,6тис. грн. 

 

Найбільші надходження до бюджету громади – це власні податкові і 

неподаткові надходження. Протягом 2021 року бюджет Арцизької 

громади поповнено на 147 014,2 тис. грн.:  

http://www.arciz-rada.gov.ua/cnap/perelik-adminposluh
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1. податок на доходи фізичних осіб – 72 616,5 тис. грн; 

2. плата за землю – 32730,3 тис. грн; 

3. єдиний податок – 31183,1 тис. грн; 

4. акцизний податок – 4914,4 тис. грн; 

5. інші – 5566,8 тис. грн. 

 

 

ТОП-10 найбільших платників податків – юридичних осіб 

у 2021 році 
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Структура видатків у 2021 році  

 

Транспортна інфраструктура 

Громада географічно вдало розташована на перетині транспортних 

шляхів між Болгарією, Румунією, Молдовою та Туреччиною.  

Відстань до кордонів країн ЄС та Туреччини становить: 

до Молдови – 56 км, Румунії – 186 км, Болгарії – 359 км, Туреччини – 838 км  
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Громада географічно розташована у центрі південної частини Одеської 

області, яка омивається Чорним морем та знаходиться майже посередині між 

чотирма морськими торгівельними портами — Одеським та Іллічівським (з 

півночі), Ізмаїльським та Ренійським (з півдня).  

Відстань до морського торгівельного порту «Чорноморськ» становить 

135 км, до Ізмаїльського морського торгівельного порту – 112 км, до 

міжнародного аеропорту «Одеса» — 155 км. 

 

Територія громади має виключно високий транспортний потенціал, 

розвинену транспортну інфраструктуру – головний чинник економічного 

розвитку. Територією громади проходять дві територіальні автодороги 

загального користування державного значення: Т-1627 (Сарата – Арциз – 

Тарутине – Серпневе), Т-1608 (Болград – Кубей – Арциз), які з’єднуються з 

автомобільним шляхом М-15 міжнародного значення на території України 

Одеса — Рені. 

Транспортний комплекс у громаді представлений автомобільним та 

залізничним транспортом і включає у себе розвинене залізничне та 

автодорожнє господарство 

Автомобільний транспорт 
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Загальна протяжність автомобільних доріг складає 363,3 км. 

Суттєвою перевагою громади є транспортна доступність.  Так, вона 

розташована  у центрі  Південної Бессарабії, на перетинах автодоріг Арциз- 

Одеса — 140 км;  Арциз-Измаїл — 109 км;  Арциз-Білгород-Дністровский — 

80 км, а також напрямки на Болград, Татарбунари, Тарутино, що з’єднують 

Арцизьку громаду з іншими містами України і сусідніми країнами. 

Протяжність мережі автомобільних доріг загального користування у 

населених пунктах Арцизької міської територіальної громади становить 177 

км. 

Автобусними маршрутами громада зв’язана з містами: Київ, Одеса, 

Болград, Татарбунари, Кілія, Ізмаїл, Білгород-Дністровський, смт Сарата, 

районними центрами республіки Молдова тощо. 

 

Залізничний транспорт 

 

У центрі громади, м. Арцизі, 

розташована вузлова залізнична 

станція Одеської дирекції Одеської 

залізниці на розгалуженні ліній 

Одеса-Застава I — Арциз, Арциз — 

Ізмаїл та Арциз — Березине, яка є 

найважливішою складовою 

частиною єдиного транспортного 

конвеєра південного заходу України 

та залізничного транспорту 

держави.   

 

Головна особливість Одеської залізниці – її приморське і 

прикордонне положення. Через залізничну станцію «Арциз» 

забезпечуються зовнішні транспортно-економічні зв’язки з іншими 

країнами світу. 

Станція забезпечує 

можливість поєднання 

транспортних коридорів та 

вантажоперевезення між 

міжнародним транспортним 

коридором «Критський коридор 

№ 9», який проходить по 

Південно-Західній і Одеській 

залізницях (Александруполіс – Пловдив – Бухарест – Кишинів – Кучурган – 

Роздільна – Жмеринка – Київ – Ніжин–Чернігів – Горностаївка – Жлобін – 

Вітебськ – Санкт – Петербург-Гельсінкі) та українськими портами Ізмаїл та 

Рені, завдяки чому здійснюється взаємодія з пан’європейським коридором № 
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7, який проходить річкою Дунай, що робить громаду головним 

магістральним вузлом півдня Одеської області. 

Станція „Арциз‖ обслуговує 

пасажирський потяг  «Київ – Ізмаїл», 

а також експрес потяг «Дунайський 

експрес» сполученням Одеса – 

Ізмаїл. 

 

 

 

 

 

 

 

Авіатранспорт 

На території громади 

розташовано колишній воєнний 

аеродром, повітряні шляхи якого 

знаходиться на прямій лінії між 

країнами Північної Європи, Індією, 

ОАЕ; Південною Європою, Китаєм 

та Кореєю.  

У 2022 році на його базі 

планується створити логістичний 

комплекс, призначений для 

перевезення, зберігання та переробки великого об’єму вантажу, та 

індустріальний парк. 

Усі ці чинники дають можливість ефективно організувати 

транспортування товарів у будь-якому напрямку та забезпечують усі 

логістичні потреби бізнесу. 

Енергетична інфраструктура 

На території Арцизької громади розташована електрична підстанція 

ПС 330 кВ «Арциз», яка забезпечує електропостачанням південний регіон 

Одеської області: Білгород-Дністровський, Болградський та Ізмаїльський 

райони. 

Підстанція приєднана до мережі 330 кВ однією лінією. На підстанції 

встановлено два автотрансформатори 330/110 кВ потужністю 200 МВА та 

125 МВА, підстанція має 9 лінійних приєднань 110 кВ.  

Підстанція 330 кВ «Арциз» забезпечує можливість приєднання нових 

джерел генерації в районі даної ПС. 
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У 2022 році на регіональному рівні заплановано будівництво ПЛ 330 

кВ Арциз – Новоодеська, яка має стати транзитним елементом міждержавної 

лінії електропередачі Южно-Українська АЕС (Миколаївська область) – м. 

Ісакча (Румунія) з перспективою приєднання до єдиної європейської 

енергосистеми. 

Водопостачання та водовідведення  

Південь Одеської області належить до регіонів України з недостатнім 

водозабезпеченням. Доступні джерела води характеризуються високою 

мінералізацією, що виводить їх з розряду кондиційних для цілей питного 

водопостачання. 

Водопостачання населених пунктів Арцизької громади здійснюється з 

підземних джерел. На території громади діють 33 артезіанські свердловини, 

які забезпечують водою 13 населених пунктів громади. Більшість населення 

сільської місцевості забезпечується питною водою з громадських колодязів 

та привозною очищеною водою. У м. Арцизі обладнані два пункти локальної 

очистки води для забезпечення населення якісною питною водою. 

Загальна протяжність водопровідних мереж громади становить 227 км, 

протяжність каналізаційних мереж — 21,3 км.   

Туризм 

Туристична галузь Арцизької громади є одним із стратегічних 

напрямків розвитку, яка має для цього всі передумови. Цьому сприяють 

особливості економіко-географічного розташування, розвинута транспортна 

мережа, благодатні природно-кліматичні умови, наявність пам'яток природи, 

архітектури, історії та культури.  

Наразі в громаді добре 

розвинений подієвий туризм. 

Щовесни проводиться масштабний 

фестиваль VinogradovkaCountryFest, 

родзинкою якого в останні роки став 

чемпіонат зі швидкої ручної стрижки 

овець. Неодноразово проводилися 

етапи чемпіонату «Кубок Лиманів» з 

міні-ралі. Презентаційним є 

масштабний регіональний фольклорно-

етнографічний фестиваль 

«ArcizOpenFest», який демонструє 

культуру та єдність різних народів, що 

проживають на півдні Одещини.  

Також поступово розвивається 

історичний туризм. Зокрема, велику 

зацікавленість туристів викликає 
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церковний комплекс, який є зменшеною копією Великої базиліки в Плисці 

(Болгарія) і не має аналогів на території України. Проект майбутньої церкви 

символізує не тільки культурну єдність болгар, а й духовну спорідненість 

православних народів.  

Історичний туризм має великий потенціал для розвитку. На території 

громади знаходяться цікаві пам'ятки архітектури: 8 скіфських курганів та 

Римський вал. 

У 2021 році в громаді був 

створений перший піший туристичний 

маршрут «Скіфська тропа», який 

стартує з центра міста та завершується 

на одному з давніх скіфських курганів. 

Проходження маршруту 

супроводжується інформацією про 

створення міста Арциза, району Брієн, 

про річки Когильник і Чага, а також 

історичними даними про скіфський 

курган.  

У громаді розвивається 

велотуризм, який користується 

великою популярністю серед 

підлітків. Вже створено 2 

веломаршрути різної відстані та 

рівня складності. Крім того, 

протягом останніх років влітку група 

велотуристів планує велопробіг 

«Назустріч хвилям» за маршрутом 

«Арциз – Приморське».  

Центром музейної справи та однією з туристичних точок є Арцизький 

історико-краєзнавчий музей. На сьогодні експозиційна площа музею 

становить 186 квадратних метрів. Заклад має кілька залів. У військовому залі 

на відвідувачів чекають експонати часів Другої світової війни, війни в 

Афганістані, війни на Сході України. Етнографічний зал поділений на 

сектори: болгарська кімната ХІХ ст., 

бессарабський сарай ХІХ ст., 

декоративно-ужиткове мистецтво 

місцевих жителів. Також у музеї є 

німецький куток, представлений 

оригінальними експонатами німецьких 

колоністів, які проживали в місті і 

навколишніх селах у ХІХ – першій 

половині ХХ ст. Велику зацікавленість 

серед жителів викликає скіфська 
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експозиція, яка постійно оновлюється новими експонатами, а також 

новостворена нестандартна експозиція «Зв’язок поколінь» — колекція 

мобільних кнопкових та стаціонарних дискових телефонів. 

Характерно, що відсутність природних рекреаційно-туристичних 

ресурсів унеможливлює розвиток лікувально-оздоровчого та пляжного 

туризму, але наявні в громаді історико-архітектурні пам’ятки та музеї дають 

змогу зробити акцент на розвитку культурно-пізнавального, культурно-

історичного, подієвого та сільського (зеленого) туризму.  

 

Інфраструктура громади 

Послуги у сфері житлово-комунального господарства в громаді надають 

комунальні підприємства Арцизької міської ради «Благоустрій», «Комфорт-

16» та «Водоканал». 

Таблиця 2 

№ 

з/п 

Показники Всього 

1 Житловий фонд (тис. кв. м) 462,58 

2 Рівень охоплення централізованим водопостачанням 85% 

3 Рівень охоплення централізованим водовідведенням 32% 

4 Протяжність мереж водопостачання 227 км 

5 Протяжність мереж водовідведення 21,3 км 

6 Полігонів твердих побутовихвідходів (сміттєзвалищ) 15 од. 

7 Озеленення (парки, сквери) 17 од. 

 

Телефонним зв’язком та покриттям інтернет G-4 забезпечені всі населені 

пункти громади.  

Послуги поштового зв’язку населенню надають АТ «Укрпошта», ООО 

«Нова пошта». Окрім зазначених відділень поштового зв’язку, у м. Арциз 

надають свої послуги Группа компаній «DELIVERY», кур’єрська служба 

«Міст Експрес» та транспортна компанія «Ін Тайм». 

Усі населені пункти громади забезпечені транспортним сполученням. 

Пасажирські перевезення здійснюють автотранспортні підприємства 

ТОВ «Авто Комфорт Плюс», ПАТ «АТП-15118», ФОП Іванов С.А., ФОП 

Середа І.І., ФОП Іващенко А. 
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Розділ 2. Аналіз сильних і слабких сторін громади, можливостей і загроз 

(SWOT-аналіз) 
Таблиця 3 

Сильні сторони 

(внутрішні чинники) 

Слабкі сторони 

(внутрішні чинники) 

1. Вигідне географічне розташування. 

Громада вдало географічно розташована 

на перетині транспортних шляхів між 

Болгарією, Румунією, Молдовою та 

Туреччиною.  

Відстань до кордонів з країнами ЄС та 

Туреччини становить: 

- до Молдови – 56 км; 

- до Румунії – 186 км; 

- до Болгарії – 359 км; 

- до Туреччини – 838 км. 

Відстань до міжнародного аеропорту 

«Одеса» - 150 км, до морського 

торгівельного порту «Чорноморськ» - 135 

км, до Ізмаїльського морського 

торгівельного порту – 112 км. 

2. Розвинена та розгалужена 

транспортна інфраструктура: 

– Територією громади проходять дві 

територіальні автодороги загального 

користування державного значення, які 

зв’язують Арцизьку громаду з іншими 

містами України та сусідніми країнами. 

– Вузлова залізнична станція Одеської 

дирекції Одеської залізниці на розгалуженні 

ліній Одеса-Застава I – Арциз, Арциз – 

Ізмаїл та Арциз – Березине є  

найважливішою складовою частиною 

єдиного транспортного конвеєра південного 

заходу України та залізничного транспорту 

держави. Головна особливість Одеської 

залізниці – її приморське і прикордонне 

положення. Через залізничну станцію 

«Арциз» забезпечуються зовнішні 

транспортно-економічні зв’язки з іншими 

країнами світу. 

- Аеродром, який знаходиться на прямій 

лінії між країнами Північної Європи, 

Індією, ОАЕ; Південною Європою, Китаєм 

та Кореєю. На його території планується 

створити логістичний комплекс та 

індустріальний парк. 

3. Потужний аграрний комплекс. 

1. Трудова міграція. 

Значна частина працездатного населення 

працює за межами громади.  

2. Недостатня кількість промислових 

підприємств із переробки. 

На території Арцизької громади 

здійснюють господарську діяльність 10 

підприємств у галузі переробної 

промисловості. 

3. Недостатня кількість місць 

відпочинку та розваг. 

Мешканці громади, особливо молодь, 

змушені від’їжджати на відпочинок у 

сусідні міста, що призводить до відтоку 

грошового капіталу з громади. 

4. Незадовільна якість питної води у 

місті та селах. 

Південь Одеської області належить до 

регіонів України з недостатнім 

водозабезпеченням. Доступні джерела води 

характеризуються високою мінералізацією, 

що виводить їх з розряду кондиційних для 

цілей питного водопостачання. 

5. Відсутність очисних споруд. 

Очисні споруди м. Арциза знаходяться у 

неробочому стані, каналізаційні мережі 

застарілі і не відповідають сучасним 

вимогам. Зазначене призводить до неякісної 

очистки стічних вод та скиду у поверхневі 

водні об’єкти недостатньо очищених 

зворотних вод. 

6. Система меліорації (зрошення) 

земель не задовольняє у повному обсязі 

потреби сільського господарства. 

Для південного регіону Бессарабії 

характерні суховії (гарячі вітри) та пилові 

бурі, грози, град, висока температура 

повітря влітку, що спричиняє посухи. У 

громаді є система зрошення лише в 2 

населених пунктах. Відсутність достатньої 

кількості води стримує розвиток сільського 

господарства у регіоні. 

7. Незадовільний стан доріг та 



 

 

33 

 

Виробнича спеціалізація сучасної 

Арцизької громади безпосередньо пов’язана 

з її історичним минулим та географічним 

розташуванням, а саме: має розвинений 

агропромисловий комплекс (вирощування 

зернових, садівництво та виноградарство, 

тваринництво). Із загальної кількості 

зареєстрованих суб’єктів господарювання 

118 провадять діяльність в 

агропромисловому секторі економіки. 

4. Наявність електричної підстанції ПС 

330 Кв «Арциз». 

На території громади розташована 

повітряна лінія електропередач ПС 330 кВ 

«Арциз», яка підключена до ПС 330 кВ 

«Новоодеська» та забезпечує 

електропостачанням південний регіон 

Одеської області: Білгород-Дністровський, 

Болградський та Ізмаїльський райони. 

Підстанція передбачає можливість 

приєднання нових джерел генерації в районі 

даної ПС. 

5. Сприятливе бізнес-середовище для 

сталого розвитку середнього та малого 

підприємництва.  

На території Арцизької громади 

зареєстровано 1739 суб’єктів малого та 

середнього підприємництва різних форм 

власності: 325 юридичних, 1414 фізичних 

осіб, у тому числі 1314 фізичних осіб-

підприємців. 

6. Наявність земельних ділянок 

промислового призначення з 

підведеними комунікаціями, які є 

інвестиційно привабливими. 

Вільні земельні ділянки промислового 

призначення, до яких вже підведені 

комунікації, та відкритість місцевої влади 

до співпраці з інвесторами сприяють 

залученню інвестицій у громаду. 

7. Високорозвинена соціальна 

інфраструктура з надання медичних, 

освітніх та культурних послуг.  

8. Людський ресурс. 

Велика частка осіб працездатного віку 

(62%) та високий рівень грамотності 

населення. 

9. Розвинена мережа інженерних 

тротуарів у населених пунктах громади, а 

також між ними, особливо у напрямках: 

Виноградівка – Холмське, Теплиця – Нова 

Іванівка, Арциз – Задунаївка та в сільських 

населених пунктах громади. 

8. Дискомфорт від перевантажених 

автодоріг, що проходять через центр м. 

Арциза. 

У м. Арцизі відсутня об’їзна дорога.  

9. Матеріально-технічна база та 

споруди соціальної інфраструктури 

застарілі та потребують капітального 

ремонту. 

10. Відсутність потужностей зі 

зберігання та переробки продукції 

сільськогосподарського виробництва. 

11. Відсутність системи роздільного 

збору ТПВ спричиняє високий рівень 

захоронення  відходів на сміттєзвалищах. 

12. Відсутність вуличних громадських 

вбиралень (WC) на території громади 
спричиняє дискомфорт мешканцям та 

гостям громади. 
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комунікацій  

Можливості 

(зовнішні чинники) 

Загрози 

(зовнішні чинники) 

1. Збільшення розміру субвенції з 

державного бюджету на відновлення 

інфраструктури громади. 

2. Поліпшення якості  мереж автодоріг та 

транспортної інфраструктури в рамках 

державних програм. 

3. Відновлення  меліорації (зрошення) на 

території громади. 

4. Реалізація проекту «Питна вода України» 

на території громади.  

5. Подальша державна підтримка 

сільськогосподарських товаровиробників. 

6. Розвиток та налагодження туристичної 

інфраструктури. 

7. Розвиток системи соціального захисту 

населення, охорони здоров’я,  спорту. 

8. Реалізація транскордонних проектів у 

рамках програм ЄС «Румунія – Україна», 

«Дунайська стратегія», «Басейн Чорного 

моря». 

9. Налагодження ефективної співпраці з 

містами-побратимами. 

10. Впровадження та реалізація спільних 

програм з сусідніми громадами. 

11. Залучення інвестицій. 

12. Будівництво заводу з переробки сміття і 

вирішення проблеми полігонів ТПВ. 

13. Стимулювання розвитку бізнесу в 

громаді. 

14. Створення комунальних підприємств. 

15. Розвиток промислових підприємств. 

16. Повернення у громаду працездатного 

кваліфікованого населення. 

1. Міграція населення, подальший відтік  

працездатного населення.  

2. Продовження карантинних обмежень, 

спричинених вірусом COVID-19.  

 3. Подальші кліматичні зміни та 

необхідність адаптування господарської 

діяльності до нових погодних умов. 

4.  Недостатнє державне фінансування 

закладів освіти, науки, культури, охорони 

здоров’я, житлово-комунального та 

дорожнього господарства. 

5. Посилення конкуренції між громадами за 

державні кошти та МТД. 

 

2.1. Характеристика порівняльних переваг, викликів і ризиків 

перспективного розвитку громади. 
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ПЕРЕВАГИ 

Сильні сторони 
 

Можливості 

1. Вигідне географічне 

розташування 
 1. Збільшення розміру субвенції з 

державного бюджету на відновлення 

інфраструктури громади 

2. Розвинена транспортна 

інфраструктура 
 2. Поліпшення якості  мереж автодоріг 

та транспортної інфраструктури в 

рамках державних програм 

3. Потужний аграрний комплекс  3. Відновлення  меліорації (зрошення) 

на території громади 

4. Наявність електричної 

підстанції ПС 330 Кв «Арциз» 
 4. Реалізація проекту «Питна вода 

України» на території громади 

5. Сприятливе бізнес-середовище 

для сталого розвитку середнього та 

малого підприємництва 

 5. Подальша державна підтримка 

сільськогосподарських 

товаровиробників 

6. Наявність земельних ділянок 

промислового призначення з 

підведеними комунікаціями, які є 

інвестиційно привабливими 

 6. Розвиток та налагодження 

туристичної інфраструктури 

7. Високорозвинена соціальна 

інфраструктура 
 7. Розвиток системи соціального 

захисту населення, охорони здоров’я,  

спорту 

8. Людський ресурс  8. Реалізація транскордонних проектів  

в рамках програм ЄС «Румунія – 

Україна», «Дунайська стратегія», 

«Басейн Чорного моря» 

10. Розвинена мережа інженерних 

комунікацій 
 9. Встановлення ефективної співпраці 

з містами-побратимами 

  10. Впровадження та реалізація 

спільних програм з сусідніми 

громадами 

  11. Залучення інвестицій 

  12. Будівництво заводу з переробки 

сміття і вирішення проблеми полігонів 

ТПВ 

  13. Стимулювання розвитку бізнесу в 

громаді 

  14. Створення комунальних 

підприємств 

  15. Розвиток промислових 

підприємств 

  16. Повернення у громаду 

працездатного кваліфікованого 

населення 

Таблиця 4. Аналіз у секторі «Порівняльні переваги» 
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ВИКЛИКИ 

Слабкі сторони 
 

Можливості 

1. Трудова міграція  1. Збільшення розміру субвенції з 

державного бюджету на відновлення 

інфраструктури громади 

2. Недостатня кількість 

промислових підприємств з 

переробки 

 2. Поліпшення якості  мереж 

автодоріг та транспортної 

інфраструктури в рамках державних 

програми 

3. Недостатня кількість місць 

відпочинку та розваг 
 3. Відновлення  меліорації (зрошення) 

на території громади 

4. Незадовільна якість питної води 

у місті та селах 
 4. Реалізація проекту «Питна вода 

України» на території громади 

5. Відсутність очисних споруд  5. Подальша державна підтримка 

сільськогосподарських 

товаровиробників 

6. Система меліорації (зрошення) 

земель не задовольняє у повному 

обсязі потреби сільського 

господарства 

 6. Розвиток та налагодження 

туристичної інфраструктури 

7. Незадовільний стан доріг та 

тротуарів у населених пунктах 

громади, а також між ними 

 7. Розвиток системи соціального 

захисту населення, охорони здоров’я,  

спорту 

8. Дискомфорт від перевантажених 

автодоріг, що проходять через 

центр м. Арциза 

 

 8. Реалізація транскордонних проектів  

в рамках програм ЄС «Румунія – 

Україна», «Дунайська стратегія», 

«Басейн Чорного моря» 

9. Матеріально-технічна база та 

споруди соціальної інфраструктури 

застарілі та потребують 

капітального ремонту 

 9. Встановлення ефективної співпраці 

з містами-побратимами 

10. Відсутність потужностей зі 

зберігання та переробки продукції 

сільськогосподарського 

виробництва 

 10. Впровадження та реалізація 

спільних програм з сусідніми 

громадами 

11. Відсутність системи 

роздільного збору ТПВ 
 11. Залучення інвестицій 

12. Відсутність вуличних 

громадських вбиралень (WC) на 

території громади 

 12. Будівництво заводу з переробки 

сміття і вирішення проблеми 

полігонів ТПВ 

  13. Стимулювання розвитку бізнесу в 

громаді. 

  14. Створення комунальних 

підприємств 

  15. Розвиток промислових 

підприємств 
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  16. Повернення у громаду 

працездатного кваліфікованого 

населення 

Таблиця 5. Аналіз у секторі «Виклики» 

РИЗИКИ 

Слабкі сторони 
 

Загрози 

1. Трудова міграція  1. Міграція населення, подальший 

відтік  працездатного населення.  

2. Недостатня кількість 

промислових підприємств з 

переробки 

 2. Продовження карантинних 

обмежень, спричинених вірусом 

COVID-19 
3. Недостатня кількість місць 

відпочинку та розваг 
 3. Подальші кліматичні зміни та 

необхідність адаптування 

господарської діяльності до нових 

погодних умов 

4. Незадовільна якість питної води у 

місті та селах 

 

 4.  Недостатнє державне 

фінансування закладів освіти, науки, 

культури, охорони здоров’я, житлово-

комунального та дорожнього 

господарства 

5. Відсутність очисних споруд 

 
 5. Посилення конкуренції між 

громадами за державні кошти та МТД 

6. Система меліорації (зрошення) 

земель не задовольняє у повному 

обсязі потреби сільського 

господарства 

  

7. Незадовільний стан доріг та 

тротуарів у населених пунктах 

громади, а також між ними 

  

8. Дискомфорт від перевантажених 

автодоріг, що проходять через центр 

м. Арциза 

  

9. Матеріально-технічна база та 

споруди соціальної інфраструктури 

застарілі та потребують 

капітального ремонту 

  

10. Відсутність потужностей зі 

зберігання та переробки продукції 

сільськогосподарського 

виробництва 

  

11. Відсутність системи роздільного 

збору ТПВ 
  

12. Відсутність вуличних 

громадських вбиралень (WC) на 

території громади 

  

Таблиця 6. Аналіз у секторі «Ризики» 



 

 

38 

 

2.2. Опис порівняльних переваг, викликів та ризиків. 

 

Переваги (визначені за результатами аналізу сильних сторін і 

можливостей) 

Сильною стороною Арцизької громади є її вигідне географічне 

розташування (на перетині транспортних шляхів між Болгарією, Румунією, 

Молдовою та Туреччиною) та достатньо розвинута і розгалужена 

транспортна інфраструктура (автомобільний та залізничний транспорт). Ці 

чинники дають можливість ефективно організувати транспортування товарів 

у будь-якому напрямку та забезпечують усі логістичні потреби бізнесу. 

Сільське господарство — одна з провідних галузей економіки громади 

та відіграє важливу роль у формуванні темпів економічного зростання. На 

півдні Одеської області сприятливі агрокліматичні умови для підвищення 

продуктивності тваринництва та зростання врожайності 

сільськогосподарських культур, що, в свою чергу, дає можливість 

просування на зовнішніх та внутрішніх ринках органічної 

сільськогосподарської продукції.  

Наявність великої кількості сільськогосподарських товаровиробників 

(118 суб’єктів) є сильною стороною громади та основою для розвитку 

переробки сільськогосподарської продукції. 

Вільні земельні ділянки промислового призначення, до яких підведені 

комунікації, та відкритість місцевої влади до співпраці з інвесторами 

сприятимуть залученню інвестицій у громаду, що забезпечать економічний 

розвиток та конкурентоспроможність громади. 

Сильними сторонами Арцизької громади є сприятливе бізнес-

середовище для сталого розвитку середнього та малого підприємництва з 

можливістю залучення фінансування за рахунок грантових та інших коштів 

міжнародних фінансових організацій: ЄБРР, НУФ, IFC тощо за спрощеною 

дозвільною системою у бізнесі та земельних відносинах. 

Завдяки розвиненій соціальній інфраструктурі, особливо галузей 

медицини, освіти, культури та підтримки молодих спеціалістів Арцизькою 

міською радою, населення значної частини півдня Одещини отримує якісні,  

кваліфіковані послуги у даних сферах. 

Розвинена сфера освіти забезпечує підготовку конкурентоспроможної 

молоді, а збільшення розміру субвенції з державного бюджету на розвиток 

інфраструктури громади дасть змогу реалізувати реформи у цій сфері, 

передбачені чинним законодавством України.  

Наявність електричної підстанції ПС 330 Кв «Арциз» забезпечує 

електропостачанням південний регіон Одеської області: Білгород-

Дністровський, Болградський та Ізмаїльський райони, а також дає 

можливість приєднання нових джерел генерації в районі даної ПС. 
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Велика частка осіб працездатного віку в громаді (62%) та високий 

рівень їх грамотності дозволяє залучити людей до роботи у будь-який час. 

Відкритість місцевої влади до співпраці з інвесторами забезпечує 

нарощування економічного потенціалу та інвестиційних можливостей 

регіону. 

 

Виклики (визначені в результаті аналізу слабких сторін та 

можливостей) 

Стимулювання розвитку бізнесу в громаді, створення нових 

підприємств та залучення інвестицій зупинять трудову міграцію. 

Створення індустріального парку забезпечить економічний розвиток та 

підвищення конкурентоспроможності громади, залучення інвестицій та 

створення нових робочих місць з високооплачуваною заробітною платою. 

Наявність потужностей зі зберігання та переробки продукції 

сільськогосподарського виробництва дозволить аграріям підняти 

рентабельність виробництва. 

Ефективне співробітництво з сусідніми громадами дозволить вирішити 

комплексні питання місцевого значення, а саме: 

— спільно створити чи спільно утримувати завод з переробки сміття; 

— спільно утримувати соціальну інфраструктуру для зменшення 

витрат Арцизької міської ради. 

Будівництво заводу з переробки сміття вирішить проблему зі значними 

обсягами твердих побутових відходів на полігонах та забезпечить переробку 

відходів як вторинної сировини, а також забезпечить населення робочими 

місцями. 

Розвиток інфраструктури культури та туризму забезпечить створення 

сучасного культурного центру з театром, кінотеатром, глядацькою та іншими 

залами для відпочинку, що дасть змогу мешканцям отримувати якісні 

культурні послуги у своїй громаді, сприятиме створенню нових робочих 

місць, залучить молодь до міської активності, а громада, у свою чергу, 

зосередить грошовий та людський капітал на місцях. 

Реалізація проекту «Питна вода України» дасть змогу забезпечити 

населення громади якісною питною водою. 

Оновлення системи меліорації дасть можливість 

сільськогосподарським товаровиробникам наростити свій економічний 

потенціал та забезпечить збільшення надходжень податків до місцевого 

бюджету. 

Збільшення розміру субвенцій з державного бюджету на відновлення 

інфраструктури громади, реалізація транскордонних проектів у рамках 

програм ЄС «Дунайська стратегія», «Румунія-Україна 2021-2027», «Басейн 
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Чорного моря» та встановлення ефективного співробітництва з містами-

побратимами дасть можливість: 

1. реконструювати або побудувати нові очисні споруди та каналізаційні 

мережі в м. Арцизі; 

2. реконструювати дороги всередині громади; 

3. запровадити систему поводження з твердими побутовими відходами; 

4. якісного надання адміністративних та соціальних послуг; 

5. оновлення матеріально-технічної бази та капітальні ремонти 

будівель і приміщень соціальної інфраструктури. 

 

Ризики (визначені в результаті аналізу слабких сторін та загроз) 

Подальший відтік працездатного населення разом із негативною 

демографічною тенденцією та малою ефективністю економічних реформ 

посилить негативний вплив трудової міграції. Більше того, ця частка може 

збільшитися.  

Недостатнє державне фінансування закладів освіти, науки, культури, 

охорони здоров’я, житлово-комунального та дорожнього господарства 

унеможливлює відновлення місцевих доріг, будівництво нових очисних 

споруд та каналізаційних мереж, створення сучасної системи поводження з 

ТПВ, якісне надання адміністративних та соціальних послуг.  

Вагомим ризиком також розглядається конкуренція між громадами за 

державні кошти та МТД. Вона гальмуватиме розвиток інфраструктури 

громади. 

2.3. Сценарій розвитку Арцизької міської територіальної громади на 

2022-2027 роки 

Моделювання сценаріїв розвитку є важливою методологічною базою 

стратегічного вибору. Сценарій – деяка послідовність подій, які можуть 

відбутися в майбутньому із значною часткою ймовірності за певних умов. 

Такі умови або фактори можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. Іншими 

словами, в основу кожного сценарію повинні бути покладені базові сценарні 

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

Стосовно Арцизької громади потрібно враховувати, що для 

новоствореної територіальної громади мало даних для відстеження 

попередньої динаміки соціально-економічних процесів, повноцінне 

формулювання сценаріїв у 2021 році неможливе (стане можливим під час 

наступних періодів стратегічного планування). Таким чином, наведені 

нижче елементи сценарного моделювання відображають, передусім, 

вплив на громаду зовнішніх факторів.  
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Розвиток Арцизької міської територіальної громади значною мірою 

детермінований чинниками зовнішнього середовища. Однак правильне 

трактування впливу, потенційних можливостей та загроз, які тягне за собою 

їхня реалізація, дозволяє сформувати проактивну позицію громади, за якої 

вона виступатиме не як об’єкт, а як суб’єкт управління процесами, що 

відбуваються. За умов існування цих вищезазначених альтернатив можна 

сформулювати два сценарії розвитку об’єднаної громади: інерційний 

сценарій та сценарій стійкого зростання. 

Інерційний сценарій розвитку  

Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку громади формується на 

підставі комплексу припущень, що тривалий 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. ВВП країни зростає повільно, згідно зі статистичними даними у 2020 

році – на 6,2%, прогноз у 2021-му – 3,5%.  

2. Гривня підтримується міжнародними кредитами та інтервенціями 

НБУ на валютному ринку, інфляція знаходиться на рівні близько 10% (у 2020 

р. – 105%, прогноз у 2021-му – 107,5%). 

3. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень 

залучення інвестицій зростає вкрай повільно.  

4. Податковий тиск на підприємців залишається високим, у тіні 

продовжує залишатися близько половини малого і середнього бізнесу.  

5. Пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19 негативно впливає 

на економіку і суспільство. 

 

Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень:  

1. Підприємства сільськогосподарського комплексу громади не 

розвиваються.  

2. Ідентичність громади, пізнаваність у регіоні та Україні залишаються 

на тому ж рівні.  

3. Сільськогосподарська структура економіки громади залишається без 

суттєвих змін.  
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4. Землі сільськогосподарського призначення використовуються 

переважно у традиційний малоприбутковий спосіб.  

5. Рівень купівельної спроможності населення не зростає. 

6. Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади дещо 

покращується.  

7. Кошти на модернізацію об’єктів інфраструктури – на тому ж рівні.  

 

Результат інерційного сценарію:  

— Демографічна ситуація у найближчі роки залишається без змін, 

незначно погіршуючись. При цьому вікова структура населення змінюється в 

бік скорочення працездатного населення та його старіння, що, відповідно, 

призводить до зростання навантаження на працездатне населення.  

— Агропромисловий потенціал громади без відчутних інвестицій не 

зростає, можливе скорочення прибутковості через зниження цін на світовому 

ринку.  

— Внаслідок скорочення кількості робочих місць у реальному секторі 

економіки більшість населення живе за рахунок торгівлі, послуг, бюджетних, 

пенсійних та соціальних виплат.  

— Сільські території продовжують занепадати через відсутність місць 

праці та реальних джерел доходів для 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 

покращується стан окремих об’єктів інженерно-комунальної інфраструктури 

громади, однак розпорошення коштів по населених пунктах не дозволяє 

створити кумулятивного ефекту: модернізація інфраструктури розтягується 

на довгі роки.  

 

Сценарій стійкого розвитку  
Сценарій стійкого 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.  
Базові припущення сценарію стійкого розвитку – національний та 

регіональний рівень:  

1. Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, 

децентралізація та ін.  

2. ВВП країни починає зростати більш ніж на 4% у 2022 р.  
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3. Гривня стабільна.  

4. Суттєво знижується рівень корупції в державному секторі.  

5. Інвестиційна привабливість країни покращується.  

6. Податкова реформа поступово виводить бізнес із «тіні».  

7. Ефективно працює Державний Фонд регіонального розвитку (далі - 

ДФРР).  

 

Базові припущення сценарію стійкого розвитку – місцевий рівень:  

1. Громада визначає «якірні точки» зростання та формує власну, 

передусім економічну ідентичність.  

2. Підприємницький та інвестиційний клімат громади покращується, 

зростає інтерес інвесторів до впровадження бізнес-проектів на території 

громади.  

3. Надходять привабливі інвестиційні пропозиції у пріоритетних сферах 

розвитку громади — переробна промисловість, туризм. 

4. Зростає зайнятість у селах завдяки створенню нових фермерських 

господарств в аграрному секторі.  

5. Громада є активним учасником програм транскордонного 

співробітництва. 

6. Громада успішно конкурує і реалізовує проекти за рахунок ДФРР.  

8. Громада активно впроваджує Стратегію розвитку.  

 

Результат сценарію стійкого розвитку:  

— Арцизька громада поступово формує свій імідж інвестиційно 

привабливої території з пріоритетами у галузі ефективного сільського 

господарства, переробної промисловості. Внаслідок ефективної (дієвої) 

політики місцевої та регіональної влади громада залучає стратегічних 

інвесторів у пріоритетні галузі економіки. 

— Існуючі підприємства на території громади модернізуються та 

збільшують прибутки. Громада здійснює інвентаризацію земель та формує 

портфель привабливих інвестиційних пропозицій, активно просуваючи їх на 

інвестиційні ринки.  

— У громаду поступово заходять інвестори, зокрема, у пріоритетні 

галузі.  

— Навколо стратегічних інвесторів активізується малий і середній 

бізнес, заповнюючи нішу постачальників, логістики та послуг.  

— Зростає рівень доходів населення, що пожвавлює внутрішній ринок.  

— Активне залучення грантів та коштів з ДФРР разом з чітким планом 

модернізації інженерної та соціальної інфраструктури в середньостроковій 
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перспективі дозволять значно підвищити рівень комфорту проживання 

мешканців громади.  

 

Такий сценарій дозволив сформулювати стратегічне бачення її розвитку 

– майбутній бажаний стан громади, до якого вона прагне, реалізовуючи 

заплановану діяльність. Бачення виступає інтегруючим чинником, як на етапі 

планування, так і на етапі впровадження Стратегії. Досягнення стану, 

описаного в баченні – це найбільш віддалена мета, до якої прямує громада, 

здобуваючи чергові цілі. 

2.4. Стратегічне бачення перспективного розвитку Арцизької 

громади 

Вищенаведені в розділі 2 схеми SWOT-матриці є основою для 

стратегічного вибору – обґрунтування можливості досягнення стратегічних 

та операційних цілей розвитку області на довгострокову перспективу.  

З урахуванням результатів проведеного стратегічного аналізу, оцінки 

наявних переваг, можливих ризиків і загроз сформульовано основну 

стратегічну ідею розвитку – стратегічне бачення, а саме: 

 

Бачення 

Арцизька громада у 2027 році — центр Бессарабії з 

конкурентоспроможною та інвестиційно привабливою економікою, 

багатогалузевим виробництвом, місце комфортного і безпечного проживання 

здорових, освічених та соціально забезпечених людей. 
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Розділ 3: Стратегічні пріоритети Арцизької громади на 2022-2027 

роки 

 

SWOT-аналіз розвитку громади виявив необхідність концентрації уваги 

місцевої влади на трьох стратегічних напрямках діяльності, що забезпечить 

синергію у досягненні операційних цілей, а, отже, і вищу ймовірність 

досягнення стратегічної мети. Це: 

І. Економічний розвиток громади. 

ІІ. Соціально-гуманітарний розвиток. 

ІІІ. Створення комфортних умов для життя. 

Деталізація оперативних цілей здійснюється через завдання, які 

конкретизують, яким чином громада намагатиметься досягнути цілей свого 

розвитку, що саме необхідно зробити по кожній оперативній цілі. Виконання 

усіх завдань оперативної цілі означає досягнення стратегічних пріоритетів.  

 

Стратегічні, оперативні цілі та завдання 

Таблиця 7 

Стратегічний 

пріоритет 

Операційна ціль Завдання 

1.Економічний 

розвиток 

громади 

1.1.Створення 

умов для 

підприємництва 

1.1.1. Створення індустріального парку. 

1.1.2. Підтримка та розвиток бізнесу. 

1.1.3. Створення умов для будівництва 

потужностей зі зберігання та переробки продукції 

сільськогосподарського виробництва. 

1.1.4. Створення системи економічної підтримки 

малого і середнього туристичного бізнесу, всієї 

сфери обслуговування громади. 

1.1.5. Покращення якості надання 

адміністративних послуг та впровадження 

електронних сервісів. 

1.1.6. Розробка комплексного плану 

просторового розвитку території громади. 

1.1.7.Забезпечення доступності Інтернету. 

1.2. Підтримка 

місцевого 

виробника 

1.2.1. Сприяння розвитку промислових 

підприємств. 

1.2.2. Розвиток ринкової інфраструктури та 

сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. 

1.3. Приваблива 

інвестиційна 

1.3.1.Інвестиційний маркетинг та промоція 

громади. 
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Стратегічний 

пріоритет 

Операційна ціль Завдання 

платформа 
1.3.2.Розширення кола закордонних регіонів-

партнерів. 

1.4. Розвиток 

туризму 

1.4.1. Модернізація інфраструктури загального 

користування та створення спеціальної 

туристичної інфраструктури, сучасних територій 

відпочинку і рекреації. 

1.4.2. Формування нових туристичних об’єктів і 

маршрутів. 

1.4.3. Забезпечення якості професійної 

підготовки кадрів для туризму та сфери 

обслуговування. 

1.4.4. Формування туристичного бренду громади 

та його маркетингове просування. 

1.4.5. Розробка нових туристичних продуктів 

регіону, просування та їх популяризація. 

1.4.6. Відновлення та розвиток Арцизького 

дитячого позаміського закладу оздоровлення та 

відпочинку «Ювілейний» Арцизької міської ради 

для спорту та відпочинку дітей на курорті 

«Рассейка». 

Всього за 

пріоритетом: 

4 оперативні цілі 17 завдань 

2. Соціально-

гуманітарний 

розвиток 

2.1. Висока якість 

освіти 

2.1.1. Забезпечення права на якісну та доступну 

загальну середню освіту. 

2.1.2. Розвиток та підвищення рівня 

конкурентоспроможності молоді. 

2.1.3. Створення умов рівного доступу до якісної 

освіти дітям з особливими освітніми потребами. 

2.2. Висока якість 

медичних послуг 

2.2.1. Формування здорового населення. 

2.2.2. Доступні та якісні медичні послуги. 

2.2.3.Охорона материнства та дитинства. 

2.3. Розвиток 

культури та 

спорту 

2.3.1. Будівництво сучасного культурного центру 

відпочинку та розваг. 

2.3.2. Сучасні заклади культури і спорту. 

2.3.3. Будівництво центрального стадіону в м. 

Арцизі. 

2.3.4. Інформаційна підтримка здорового 
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Стратегічний 

пріоритет 

Операційна ціль Завдання 

способу життя. 

2.4. Соціальний 

захист населення 

2.4.1. Створення умов легкого доступу до 

соціальних послуг. 

2.4.2. Соціальний захист дітей. 

Всього за 

пріоритетом: 

4 оперативні цілі 12 завдань 

3. Створення 

комфортних 

умов для життя 

3.1. Якісна 

інфраструктура та 

благоустрій 

3.1.1. Раціональне водокористування та чиста 

вода. 

3.1.2. Зменшення забруднення недостатньо 

очищеними стічними водами поверхневих водних 

об’єктів громади. 

3.1.3. Розвиток та модернізація дорожньої 

інфраструктури. 

3.1.4. Розвиток енергонезалежності громади. 

3.1.5. Розвиток благоустрою громади. 

3.2. Екологія та 

безпека 

3.2.1. Охорона навколишнього середовища та 

поводження з ТПВ. 

3.2.2. Безпечне проживання на території 

громади. 

Всього за 

пріоритетом: 

2 оперативні цілі 7 завдань 

Всього за Стратегією 

 10 операційних 

цілей 
38 завдань 

 

 

3.1. Стратегічний пріоритет І: Економічний розвиток громади 

У Арцизькій громаді здійснюють господарську діяльність 1738 суб’єктів 

малого, середнього підприємництва різних форм власності та фізичні особи 

підприємці, які працюють переважно у сферах сільського господарства, 

оптової та роздрібної торгівлі, транспорту і складського господарства. 

Наявні у громаді природний, ресурсний та людський капітал дозволяють 

нарощувати економічний потенціал. Головним завданням влади є створення 

сприятливого бізнес-клімату та підтримка бізнесу у створенні достатньої 

кількості сучасних робочих місць з високим рівнем оплати праці. 
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Підвищення рівня життя кожного мешканця будь-якої громади 

відбувається в результаті місцевого економічного розвитку. Такий розвиток у 

нашій країні неможливий без інвестицій із зовнішніх джерел. Створення 

сприятливих умов для залучення стратегічних інвесторів з новими 

конкурентоспроможними технологіями дозволить пожвавити економічну 

діяльність у громаді. 

1.1. Створення умов для підприємництва 

Одним із основних завдань місцевої влади є створення сприятливих 

умов для розвитку сильного та конкурентоспроможного сектору малого і 

середнього підприємництва, яке відіграє ключову роль в економіці громади 

та країни в цілому. 

Перш за все планується створити індустріальний парк. Функціонування 

індустріального парку в Арцизькій громаді сприятиме створенню 

привабливих умов для розвитку підприємництва. На сформованій території 

технопарку зможе розміститися певна кількість виробничих, складських, 

логістичних підприємств, що забезпечить додаткові надходження в громаду і 

збільшення кількості робочих місць. 

1.2. Підтримка місцевого виробника 

Мале та середнє підприємництво громади – конкурентоспроможне, 

інноваційне розвинуте, соціально-відповідальне, що є запорукою сталої 

економіки громади, стабільності суспільства та його успішного розвитку. 

Саме місцеві підприємці за рахунок сплачених податків забезпечують 

функціонування дитячих садків, шкіл, лікарень, побудову інфраструктури та 

сприяють покращенню добробуту населення. 

1.3. Приваблива інвестиційна платформа 

Для Арцизької громади є важливим формування сприятливого бізнес- 

клімату для залучення інвестиційних коштів у розвиток провідних галузей 

економіки, сприяння місцевим товаровиробникам у пошуку нових ринків 

збуту з метою підвищення рівня конкурентоспроможності економіки. 

Для залучення інвесторів мають бути створені відповідні умови, які 

дозволять сформувати привабливий інвестиційний клімат на території 

громади. Сприяти цьому може доступність та зрозумілість інформації про 

наявні в громаді ресурси. 

 

1.4. Розвиток туризму 

У сучасному світі туризм став галуззю, що розвивається найбільш 

динамічно. Важливою рисою даної сфери є те, що вона сприяє розвитку 

ринкових відносин, надає нові робочі місця, сприяє міжнародному 

співробітництву, залучає людей до пізнання історичної та культурної 
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спадщини. Тому для Арцизької громади важливо цілеспрямовано розвивати 

сферу туризму та намагатися зробити якомога популярнішою свою 

туристичну привабливість. 
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Стратегічний пріоритет І: Економічний розвиток громади 

Таблиця 8 

Оперативна 

ціль 

Завдання Потенційні сфери реалізації Індикатор 2022 2023 2024 2027 

Стратегічний пріоритет 1: Економічний розвиток громади 

1.1. Створення 

умов для 

підприємництва 

1.1.1. Створення 

індустріального парку 

 

1.Виділення земельної ділянки; 

2. Внесення змін до Генерального 

плану території; 

3. Виготовлення проєктно-

кошторисної документації; 

4. Облаштування ІП інженерною 

інфраструктурою; 

5. Будівництво мереж 

електропостачання, водопостачання 

та водовідведення; 

6. Реєстрація ІП; 

7. Проведення конкурсу для 

визначення керуючої компанії; 

8. Пошук інвесторів. 

Кількість 

індустріальних парків 

0 1 1 2 

1.1.2. Підтримка та 

розвиток бізнесу 

 

1. Розробка системи підтримки 

бізнесу для реєстрації у громаді; 

2. Програма підтримки та 

розвитку малого та середнього 

підприємництва; 

Кількість 

зареєстрованих суб’єктів 

господарювання, од. 

1913 2104 2315 2547 

Надання грантів, тис. 

грн. 

500 1000 1500  
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3. Підтримка інноваційної та 

науково-технічної діяльності, що 

сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності суб’єктів 

малого та середнього бізнесу; 

4. Сприяння залученню 

міжнародної допомоги для 

підтримки та розвитку 

підприємництва. 

 

Частка обсягу 

реалізованої продукції 

(товарів, послуг) 

середніми та малими 

підприємствами, % 

51,2 62 72 82 

Частка надходжень 

від середнього та малого 

бізнесу до місцевого 

бюджету, % 

48,5 58,5 68,5 78,5 

1.1.3. Створення 

умов для будівництва 

потужностей зі 

зберігання та переробки 

продукції 

сільськогосподарського 

виробництва 

1. Виділення земельної ділянки; 

2. Виготовлення проєктно-

кошторисної документації; 

3. Облаштування території 

інженерною інфраструктурою; 

4. Підведення інженерних 

комунікацій; 

5. Пошук інвесторів. 

Кількість 

підприємств з 

відповідними 

потужностями  

8 10 12 14 

 1.1.4. Створення 

системи економічної 

підтримки малого і 

середнього 

туристичного бізнесу, 

всієї сфери 

1. Створення програм підтримки 

підприємців, які мають намір 

створити туристичний бізнес; 

2. Розвиток сфери обслуговування 

на свіжому повітрі; 

Кількість створених 

туристичних об’єктів 

1 2 3 5 

Кількість 

підприємств туристичної 

індустрії 

3 4 5 7 
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обслуговування 

громади 

3. Підтримка існуючих закладів 

сфери обслуговування 
     

1.1.5 Покращення 

якості надання 

адміністративних 

послуг та впровадження 

електронних сервісів 

1. Діджиталізація надання 

адміністративних послуг; 

2. Автоматизація роботи 

працівників ЦНАП; 

3. Створення ефективної 

електронної системи взаємодії між 

державою та громадянином; 

4. Впровадження доступних 

електронних сервісів для громадян 

та бізнесу; 

5. Запровадження практики 

співпраці з міжнародними 

благодійними організаціями. 

Автоматизація 

роботи ЦНАП шляхом 

впровадження 

електронного 

документообігу, % 

50 100 100 100 

Рівень задоволення 

населення під час 

впровадження доступних 

електронних сервісів, % 

50 70 100 100 

1.1.6. Розробка 

комплексного плану 

просторового розвитку 

території громади 

1. Топографічна зйомка території 

громади; 

2. Інвентаризація усіх природних 

ресурсів та нерухомості; 

3. Детальний план території; 

4. Формування комплексного 

плану просторового розвитку 

громади. 

Затвердження 

комплексного плану 

просторового розвитку 

території громади 

 +   

1.1.7. Забезпечення 
1. Розвиток мережі WI-FI; 

Кількість точок WI- 3 6 9 15 
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доступності Інтернету 
2. Максимальне покриття 

високошвидкісним інтернетом 

населених пунктів громади. 

FI загального доступу 

Відсоток покриття 

високошвидкісним 

інтернетом населених 

пунктів громади 

77 100 100 100 

1.2. 

Підтримка 

місцевого 

виробника 

1.2.1. Підтримка 

розвитку промислових 

підприємств 

1. Сприяння в отримані дозвільних 

та інших документів для 

будівництва, реконструкції 

промислових підприємств. 

2. Інформаційна підтримка 

суб’єктів підприємницької 

діяльності щодо можливостей 

участі в торгових місіях, 

виставкових заходах, форумах 

тощо. 

Кількість 

промислових 

підприємств, од. 

16 18 20 22 

1.2.2. Розвиток 

ринкової 

інфраструктури та 

сільськогосподарської 

обслуговуючої 

кооперації 

1.Розвиток 

сільськогосподарського 

підприємництва та кооперації; 

2. Стимулювання створення 

промислових теплиць. 

Кількість 

сільськогосподарських 

обслуговуючих 

кооперативів, од. 

0 1 4 7 

Кількість 

фермерських 

господарств, од. 

188 191 194 201 

Кількість 

промислових теплиць 

0 2 3 3 
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1.3. 

Приваблива 

інвестиційна 

платформа 

1.3.1. Інвестиційний 

маркетинг та промоція 

громади 

 

1. Презентація інвестиційного 

потенціалу регіону в рамках 

спеціалізованих заходів (форуми, 

виставки, ярмарки тощо) та на 

зустрічах з потенційними 

інвесторами; 

2. Створення промоційних 

матеріалів про інвестиційні 

можливості громади та проведення 

PR-заходів. 

Кількість заходів 

(форуми, виставки, 

ярмарки тощо) 

1 2 2 4 

     

1.3.2. Розширення 

кола закордонних 

регіонів-партнерів 

1. Залучення до співпраці міст-

побратимів з Європи. 

Кількість міст-

побратимів 

1 2 3 4 

1.4. Розвиток 

туризму 

1.4.1. Модернізація 

інфраструктури 

загального 

користування та 

створення спеціальної 

туристичної 

інфраструктури, 

сучасних територій 

відпочинку і рекреації 

1. Створення скіфського містечка; 

2. Розробка та встановлення 

сучасних скульптур; 

3. Створення молодіжного парку 

відпочинку; 

4. Будівництво сучасного 

дитячого майданчика; 

5. Створення відкритого 

майданчика «AIR-HAUSE»; 

6. Модернізація історико-

краєзнавчого музею. 

Збільшення кількості 

внутрішніх туристів 

300 600 1500 1700 

Кількість залучених 

зовнішніх туристів 

500 1000 2000 2200 

Кількість культурно-

масових заходів 

18 24 36 48 
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1.4.2. Формування 

нових туристичних 

об’єктів і маршрутів 

1. Виділення земельних ділянок 

під нові туристичні об’єкти; 

2. Створення нових маршрутів з 

урахуванням особливостей кожного 

населеного пункту громади; 

3. Розвиток та популяризація 

веломаршрутів. 

Нові туристичні 

об’єкти, од. 

2 5 

 

8 10 

Відсоток залучення 

молоді до здорового 

способу життя 

20% 40% 50% 60% 

1.4.3. Забезпечення 

якості професійної 

підготовки кадрів для 

туризму та сфери 

обслуговування 

1. Налагодження співпраці між 

освітніми закладами регіону, що 

працюють у сфері гостинності та 

туризму; 

2. Підготовка кадрів для 

забезпечення надання якісних 

послуг у туристичній сфері. 

Кількість залучених 

молодих спеціалістів 

2 4 6 7 

Кількість 

підготовлених кадрів 

0 5 10 10 

1.4.4. Формування 

туристичного бренду 

громади та його 

маркетингове 

просування 

1. Розробка брендбуку Арцизької 

громади: 

— розробка логотипу, гімну і 

прапора громади; 

— випуск друкованої продукції – 

календарів, проспектів, путівників, 

Кількість медіа-

майданчиків, де 

розміщено інформацію 

про громаду 

5 15 30 30 
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буклетів, книг тощо; 

— розміщення реклами у пресі, на 

білбордах, інтернет-ресурсах; 

2. Популяризація туристичних 

маршрутів; 

3. Співпраця з туристичними 

агенціями; 

4. Встановлення побратимських 

відносин між містами інших країн, 

оновлення існуючих відносин. 

Кількість туристичних 

агенцій, з якими 

співпрацює громада 

1 3 6 8 

 1.4.5. Розробка 

туристичних продуктів 

регіону, просування та 

їх популяризація 

1. Активізація ділового та 

конференц-туризму; 

2. Розробка та реалізація 

креативних постійних 

фестивальних  програм; 

3. Популяризація туристичних 

маршрутів через засоби масової 

інформації. 

Кількість видів 

туристичних продуктів 

громади 

2 10 15 15 

 1.4.6. Відновлення 

та розвиток 

комунальної організації 

«Арцизький дитячий 

позаміський заклад 

оздоровлення та 

відпочинку 

«Ювілейний»  

1. Виготовлення проєктно-

кошторисної документації; 

2. Будівництво сучасної бази 

відпочинку; 

3. Створення умов для надання 

сучасних послуг з відпочинку. 

Кількість 

реалізованих путівок 

закладу на оздоровлення 

дітей 

1216 1216 1520 1520 
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3.2. Стратегічний пріоритет ІІ: Соціально-гуманітарний розвиток 

Оперативна ціль 2.1. Висока якість освіти 

Надання сучасних якісних освітніх послуг є ключовою передумовою 

розвитку громади, яка не лише покращує людський капітал, але й позитивно 

впливає на інвестиційний клімат та економічний розвиток у цілому. 

Для забезпечення підвищення якості освіти, економічної ефективності 

функціонування закладів освіти, приведення освітньої мережі у відповідність 

до потреб і особливостей громади, поліпшення доступу до якісних освітніх 

послуг потребують впровадження заходи щодо трансформації мережі 

закладів освіти, суттєвого покращення матеріально-технічного забезпечення, 

впровадження інноваційної освітньої діяльності, діджиталізація освіти, 

створення нового та безпечного освітнього простору тощо. 

Оперативна ціль 2.2. Висока якість медичних послуг 

Арцизька громада, як і вся Україна, долучається до вирішення проблем, 

пов’язаних зі станом здоров’я населення, оскільки здоров’я є універсальною 

цінністю людства, і сталий розвиток суспільства неможливий без 

покращення стану здоров’я населення. 

Оперативна ціль 2.3. Розвиток культури та спорту 

Надання якісних та доступних послуг культурного та спортивного 

спрямування має враховувати потребу у профільних закладах та 

майданчиках. А пропагування та підтримка здорового способу життя для всіх 

вікових груп є надзвичайно вагомою складовою розвитку людського капіталу 

Арцизької громади. 

Оперативна ціль 2.4. Соціальний захист населення 

Низький рівень життя в країні в цілому сприяє збільшенню кількості 

мешканців, які потребують соціального захисту. Це і діти сироти, і сім’ї з 

дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, люди похилого віку 

та інші категорії мешканців, які потребують соціального захисту.  

У Арцизькій громаді налічується 6800 дітей, що становить 21% від 

загальної  кількості населення, з них  54 дитини – сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, 50 дітей опинилися в складних життєвих 

обставинах. Забезпечені власним житлом лише 2 дитини, у 30 дітей 

збережено право користування житлом, в якому вони проживали з батьками, 

у 22 дітей житло відсутнє. На квартирному обліку перебуває 7 дітей з числа 

дітей-сиріт та 12 осіб з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського 

піклування. 

Поточна ситуація з кількістю людей, яких позбавлено батьківських прав, 

вимагає негайного впровадження механізмів мотивації до створення 
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«патронатних сімей», створення будинків сімейного типу та інших заходів, 

спрямованих на вирішення даної проблеми. 
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Стратегічний пріоритет ІІ: Соціально-гуманітарний розвиток 

Таблиця 9 

Оперативна 

ціль 

Завдання Потенційні сфери реалізації Індикатор 2022 2023 2024 2027 

Стратегічний пріоритет ІІ: Соціально-гуманітарний розвиток 

2.1. Висока 

якість освіти 

2.1.1. Забезпечення 

права на якісну та 

доступну загальну 

середню освіту 

 

1. Забезпечення фахового 

викладання предметів у школах; 

2. Підготовка та підтримка 

педагогічних кадрів для надання 

освітніх послуг високого рівня; 

3. Мотивація учасників освітнього 

процесу до підвищення 

ефективності освітнього процесу. 

Відсоток 

випускників, які набрали 

160-170 балів і більше у 

ЗНО 

30 35 40 50 

Кількість 

випускників, які здобули 

повну загальну середню 

освіту з відзнакою 

12 13 14 17 

Кількість 

новоприбулих 

педагогічних працівників 

у громаді 

5 8 12 30 

Кількість учнівської 

молоді, яка отримала 

премію Арцизької 

міської ради за особисті 

навчальні досягнення  

240 250 260 280 

2.1.2. Створення умов 

доступу до якісної освіти 

 

1. Забезпечення рівного доступу 

учасників освітнього процесу до 

навчальних закладів; 

Охоплення дітей 

дошкільними закладами 

освіти, % від загальної 

кількості дітей 

99,3 100 100 100 
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2. Створення умов рівного доступу 

до якісної освіти дітям з 

особливими освітніми потребами; 

3. Формування ефективної мережі 

закладів освіти громади; 

4. Оновлення та ефективне 

використання приміщень і бази 

навчальних закладів громади 

(будівництво, реконструкція, 

капітальні ремонти); 

5. Співпраця органу управління 

освітою з державними, 

міжнародними та громадськими 

організаціями; 

6. Організація безкоштовного та 

безпечного перевезення всіх 

учасників освітнього процесу; 

7. Діджиталізація та матеріально-

технічне забезпечення освітнього 

процесу. 

відповідного віку 

Охоплення 

освітніми послугами 

дітей відповідного віку, 

% 

100 100 100 100 

Охоплення 

освітніми послугами 

дітей з особливими 

освітніми потребами, % 

100 100 100 100 

Кількість закладів, 

що буде утворено 

(академічні ліцеї, опорні 

школи), од. 

1 1 1 1 

2.1.3. Розвиток та 

підвищення рівня 

конкурентоспроможності 

молоді 

1. Залучення молодіжної ради 

до участі у житті суспільства 

громади (тематичні заходи, акції, 

волонтерство тощо); 

2. Створення молодіжного 

центру в громаді. 

Відсоток охоплення 

молоді у вирішенні 

питань громади у сфері 

молодіжної політики 

10 12 15 20 

   1  
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2.2. Висока 

якість медичних 

послуг 

2.2.1. Формування 

здорового населення 

1. Популяризація здорового 

способу життя та рухової 

активності; 

2. Профілактика та забезпечення 

раннього виявлення серцево-

судинних, судинно-мозкових 

захворювань та онкологічної 

патології; 

3. Проведення інформаційних 

кампаній щодо попередження, 

профілактики та лікування 

соціально небезпечних хвороб, 

підтримки хворих, значення 

вакцинації, профілактики 

шкідливих звичок (тютюнопаління, 

алкоголізму, наркоманії); 

4. Забезпечення проведення 

імунопрофілактики відповідно до 

Національного календаря 

профілактичних щеплень. 

Кількість хворих з 

уперше в житті 

встановленим діагнозом 

ВІЛ/СНІД на 31900 

населення 

18 17 16 14 

Кількість хворих з 

уперше в житті 

встановленим діагнозом 

туберкульоз на 31900 

населення 

28 27 26 23 

Рівень охоплення 

імунопрофілактикою 

згідно з Національним 

календарем щеплень 

(відповідно до медичних 

показань), % 

80 100 100 100 

2.2.2. Охорона 

материнства та 

дитинства 

1. Забезпечення дитячого 

населення якісною медичною 

допомогою на всіх рівнях; 

2. Надання послуг з медичної 

реабілітації дитячому населенню. 

Кількість випадків 

материнської смерті на 

1000 живонароджених 

0 0 0 0 

Смертність дітей у 

віці до 5 років, випадків 

на 1000 живонароджених 

0 0 0 0 
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2.2.3. Доступні та 

якісні медичні послуги 

На первинному рівні: 

1. Будівництво центру ПМСД; 

2. Будівництво клініко-

діагностичної лабораторії центру 

ПМСД; 

3. Закупівля сучасного обладнання 

для забезпечення діагностично-

лікувального процесу; 

4. Капітальний ремонт 

амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини громади; 

5. Оновлення парку санітарного 

автотранспорту. 

На вторинному рівні: 

6. Капітальний ремонт пологового 

відділення Арцизької ЦОЛ; 

7. Створення відділення 

онкологічної діагностики для 

виявлення злоякісних 

новоутворень на ранніх стадіях; 

8. Підвищення рівня кваліфікації 

медичних працівників на усіх 

рівнях. 

Побудований центр 

ПМСД 

  +  

Кількість прийнятих 

пологів  

350 420 500 700 

Збільшення 

кількості виявлення 

злоякісного 

новоутворення молочної 

залози у віці 30-59 років, 

на 10000 жінок 

відповідного віку 

15 20 25 50 
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2.3. Розвиток 

культури та 

спорту 

2.3.1. Створення 

сучасного культурного 

центру відпочинку та 

розваг 

1. Виділення земельної ділянки; 

2. Виготовлення проєктно-

кошторисної документації; 

3. Будівництво сучасного центру 

культурного відпочинку та розваг; 

4. Створення умов для надання 

сучасних послуг з відпочинку. 

Відсоток охоплення 

населення культурними 

послугами 

20 30 70 100 

     

 2.3.2. Сучасні 

заклади культури і 

спорту 

1. Модернізація клубних закладів 

та удосконалення роботи; 

2. Удосконалення системи 

культурно-мистецької освіти; 

3. Реформування сільських 

бібліотек; 

4. Модернізація музеїв та 

створення сільських музеїв; 

5. Реновація народного фотоклубу 

«Буджак»; 

6. Будівництво центрального 

стадіону у м. Арциз; 

7. Будівництво 

багатофункціональних спортивних 

майданчиків у населених пунктах 

громади. 

Відсоток охоплення 

учнів культурно-

мистецькою освітою 

10 30 30 30 

Відсоток охоплення 

населення спортом 

7 12 17 25 

Кількість 

проведених 

всеукраїнських та 

обласних змагань 

3 4 5 6 
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 2.3.3. Інформаційна 

підтримка здорового 

способу життя 

1. Посилення пропаганди 

здорового способу життя шляхом 

надання фізкультурно-спортивних і 

оздоровчих послуг у закладах 

освіти та для різних верств 

населення; 

2. Проведення масових 

фізкультурно-оздоровчих і 

спортивних заходів для усіх 

категорій населення. 

Кількість 

фізкультурно-

спортивних і оздоровчих 

заходів 

100 110 120 135 

     

     

2.4. 

Соціальний 

захист населення 

2.4.1. Створення 

умов доступу до 

соціальних послуг 

1. Створення 

денного/цілодобового стаціонару 

на 5 самотніх осіб та забезпечення 

умов його функціонування; 

2. Створення транспортної служби 

«соціальне таксі» для доставки 

людей з обмеженими фізичними 

можливостями та придбання 

спеціального автомобіля; 

3. Створення умов для роботи 

фахівця-реабілітолога; 

4. Придбання трикімнатної 

квартири для тимчасового 

цілодобового перебування сімей з 

дітьми у СЖО (складних життєвих 

обставинах). 

Відсоток охоплення 

самотніх осіб, які 

потребують догляду 

100 100 100 100 

Кількість 

транспортних служб 

  1  

Відсоток охоплення 

дітей, які потребують 

послуг реабілітолога 

50 50 100 100 

Кількість 

придбаного житла  

  1  
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2.4.2. Соціальний 

захист дітей 

1. Створення денного стаціонару 

для дітей з особливими потребами 

на 10 осіб для забезпечення 

денного догляду. Забезпечення 

умов для належного його 

функціонування; 

2. Створення патронатної сім’ї з 

метою  тимчасового догляду, 

виховання та реабілітації дитини в 

сім’ї патронатного вихователя на 

період подолання дитиною, її 

батьками або іншими законними 

представниками складних 

життєвих обставин; 

3. Забезпечення житлом осіб з 

числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування; 

4. Сприяння оздоровленню дітей 

пільгових категорій; 

5. Забезпечення безоплатним 

харчуванням дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. 

Створено денний 

стаціонар для дітей з 

особливими потребами 

1    

Відсоток охоплення 

дітей, які потребують 

догляду 

50 100 100 100 

Кількість створених 

патронатних сімей  

  1 2 

Кількість осіб з 

числа дітей-сиріт та дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

забезпечені житлом 

1 1 1 2 

Відсоток охоплення 

дітей, які опинилися у 

складних життєвих 

обставинах, 

безкоштовним 

харчуванням 

100 100 100 100 

Відсоток 

оздоровлення дітей 

пільгових категорій 

35 40 45 55 
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3.3. Стратегічний пріоритет ІІІ: Створення комфортних умов для 

життя 

Оперативна ціль 3.1. Якісна інфраструктура та благоустрій 

Конкурентоздатність кожної громади у змаганні за мешканця, 

працівника, управлінця на сьогодні залежить не лише від економічних і 

правових чинників, а насамперед від якості життя, рівня комфорту 

проживання в громаді. 

Цей напрям складається з низки таких завдань, як розвиток дорожньої 

інфраструктури, удосконалення системи водопостачання й водовідведення та 

системи електропостачання, зменшення забруднення недостатньо 

очищеними стічними водами поверхневих водних об’єктів громади, 

покращення матеріально-технічної бази комунального господарства. 

 

Оперативна ціль 3.2. Екологія та безпека 

Відсутність роздільного збирання відходів робить у багатьох випадках 

тверді побутові відходи рівнозначними з промисловими за характером та 

наслідками впливу на довкілля та здоров’я населення. Морфологічний склад 

побутових відходів з кожним роком ускладнюється, включаючи в себе все 

більшу кількість екологічно небезпечних компонентів та речовин. Проблема 

екологічної небезпеки твердих побутових відходів торкається всіх стадій 

поводження з ними, починаючи зі збирання і транспортування та закінчуючи 

підготовкою до використання утильних компонентів, знищенням або 

похованням фракцій, які не використовуються. Це завдання безпосередньо 

пов’язане зі сферою охорони здоров’я мешканців і має виключне значення. 

Створення умов належного рівня громадської безпеки належить до 

пріоритетних завдань місцевої влади, оскільки кожний мешканець громади 

має бути впевненим у безпечному та зручному проживанні на своїй 

території. 
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Стратегічний пріоритет ІІІ: Створення комфортних умов для життя 

Таблиця 10 

Оперативна 

ціль 

Завдання Потенційні сфери реалізації Індикатор 2022 2023 2024 2027 

Стратегічний пріоритет ІІІ: Створення комфортних умов для життя 

3.1. Якісна 

інфраструктура 

та благоустрій 

3.1.1. Раціональне 

водокористування та 

чиста вода 

1. Розвиток водопровідно-

каналізаційного господарства; 

2. Оснащення свердловин 

сонячними електростанціями; 

3. Реалізація загальнодержавних 

цільових програм із 

водозабезпечення; 

4. Буріння нових артезіанських 

свердловин; 

5. Встановлення компактних 

установок доочищення питної води 

Відсоток зношеності 

водопровідних мереж  

75 68 61 10 

Кількість нових 

артезіанських 

свердловин 

 1 2 12 

Кількість 

установлених бюветів 

1 4 7 12 

3.1.2. Зменшення 

забруднення недостатньо 

очищеними стічними 

водами поверхневих 

водних об’єктів громади 

1. Реконструкція очисних споруд 

м. Арциза; 

2. Капітальний ремонт 

каналізаційних насосних станцій; 

3. Капітальний ремонт 

каналізаційного напірного 

колектора. 

 

Кількість 

працюючих очисних 

споруд 

1 2   
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 3.1.3. Розвиток та 

модернізація дорожньої 

інфраструктури 

1. Капітальний ремонт доріг 

місцевого та територіального 

значення, які забезпечують 

транспортне сполучення між 

населеними пунктами громади, а 

саме: Виноградівка – Холмське – 

17 км, Теплиця – Нова Іванівка – 27 

км, Арциз – Задунаївка (Т-1608) – 

33 км; 

2. Капітальний ремонт доріг 

комунальної власності, місцевих 

доріг та автомобільного шляху 

територіального значення Т-1627, 

які проходять через м. Арциз; 

3. Капітальний ремонт доріг 

комунальної власності у населених 

пунктах громади. 

Відсоток зношеності 

дорожнього покриття 

доріг комунальної 

власності 

48 40 32 10 

     

     

3.1.4. Розвиток 

енергонезалежності 

громади 

1. Проведення просвітницької 

роботи, спрямованої на підвищення 

свідомості населення з питання 

енергоощадності; 

2.Впровадження 

енергоефективних заходів у 

будівлях бюджетної сфери; 

Відсоток 

енергомодернізованих 

будівель від загальної 

кількості об'єктів 

соціальної сфери, які 

потребують 

енергомодернізації 

75 80 90 100 
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3.Модернізація об’єктів житлово-

комунального господарства з 

використанням сучасних 

енергозберігаючих технологій; 

4.Впровадження 

енергоефективних технологій та 

устаткування, вдосконалення 

обліку та контролю витрачання 

енергоресурсів; впровадження 

сучасних технологій для 

підвищення якості роботи мереж 

зовнішнього освітлення. 

Зниження 

споживання 

електроенергії 

суб’єктами комунальної 

власності, % 

90 80 70 50 

 3.1.5. Розвиток 

благоустрою громади 

1. Розвиток комунальних 

підприємств, відповідальних за 

благоустрій громади; 

2. Озеленення, благоустрій та 

догляд населених пунктів громади; 

3. Облаштування тротуарів та 

автобусних зупинок; 

4. Облаштування місць для 

паркування транспортних засобів. 

Рівень задоволення 

якістю комунальних 

послуг серед населення 

громади, % 

30 45 65 100 

Відсоток озеленення 

громадських територій 

загального користування, 

% 

60 65 70 80 

Відсоток зношеності 

покриття тротуарів, 

площ тощо, % 

60 51 42 15 

3.2. Екологія 

та безпека 

3.2.1. Охорона 

навколишнього 

середовища та 

1. Придбання для потреб горомади 

контейнерів для роздільного 

збирання твердих побутових 

Частка населення 

громади, яка уклала 

договори на збір, 

вивезення та утилізацію 

100 100 100 100 
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поводження з ТПВ відходів;  

2. Підписання угоди про вивезення 

ТПВ з мешканцями громади;  

3. Проведення освітньо-

інформаційної кампанії серед 

населення щодо екологічної 

необхідності постійного та 

правильного поводження з 

побутовими відходами та 

важливості впровадження 

роздільного збирання твердих 

побутових відходів;  

4. Облаштування полігонів 

твердих побутових відходів, які 

відповідають встановленим 

стандартам; 

5. Будівництво на території 

громади заводу з переробки сміття; 

6. Виконання робіт з ліквідації 

карантинних рослин;  

7. Будівництво на території 

громади вбиралень (WC) у місцях 

масового відпочинку людей. 

твердих побутових 

відходів, % 

Кількість 

облаштованих полігонів 

ТПВ, од. 

4 8 10 11 

     

Відсоток ураження 

територій населених 

пунктів громади 

карантинними 

рослинами, % 

10 8 6 5 

     

 3.2.2. Безпечне 

проживання на території 

громади 

1. Створення сучасних систем 

організації управління громадою: 

комунікаційних мереж, баз даних, 

Відсоток покриття 

системою 

відеоспостереження 

населених пунктів 

61,5 75 100 100 
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Оперативна 

ціль 

Завдання Потенційні сфери реалізації Індикатор 2022 2023 2024 2027 

систем оповіщення населення; 

2. Розвиток та надання якісної 

послуги «Поліцейський громади»; 

3. Придбання необхідного 

обладнання та амуніції для 

«Поліцейського громади». 

громади 

Відсоток розкриття 

правопорушень, % 

55,8 59 63 75 
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3.4. Узгодженість з регіональною стратегією 

Стратегія розвитку Арцизької громади розроблена на основі положень 

Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», нормативно-правових актів 

Кабінету Міністрів України (в т.ч. Постанови «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»), з урахуванням 

положень Наказу Мінрегіону № 75 від 30.03.2016 р. «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та 

програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної 

територіальної громади». Крім того, у Стратегії враховані цілі Стратегії 

розвитку Одеської області до 2027 року (табл. 11). 
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Таблиця 11 

3.4. Узгодженість з регіональною стратегією 
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1. Економічний 

розвиток громади
+ + + + + + +

2. Соціально-

гуманітарний 

розвиток

+ + +

3. Створення 

комфортних умов для 

життя

+ + + +

5. Формування на засадах 

інновацій експортно-орієнтованої 

харчової індустрії

Цілі стратегії розвитку Одеської області до 2027 року 

Стратегічний пріоритет

Оперативні цілі 

Стратегії розвитку 

Арцизької міської 

територіальної 

громади на 2022-

2027 роки

1. Новий 

соціально-

гуманітарний 

розквіт

2. 

ЕКОтрансформація

3. Глобалізація 

туристично-

культурного 

середовища та 

інфраструктурн

ий розвиток

4. Ефективний економічний 

простір
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Розділ 4: Система моніторингу та оцінки результативності реалізації 

Стратегії 

Важливою частиною єдиного механізму реалізації Стратегії є контроль, що 

передбачає проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії, 

планів заходів з її реалізації. 

Результати реалізації Стратегії визначатимуться на підставі проведення 

моніторингу досягнення пріоритетів розвитку громади, стратегічних, оперативних 

цілей та виконання завдань Стратегії і планів заходів шляхом порівняння фактично 

отриманих значень індикаторів оцінки результативності виконання завдань і їх 

прогнозних значень. 

З метою забезпечення гнучкості Стратегії та її відповідності новим викликам 

місцевого розвитку, вона може актуалізуватися при зміні внутрішніх і зовнішніх 

чинників, що матимуть суттєвий вплив на розвиток економічної і соціальної сфер 

громади. А саме, за результатами моніторингу і оцінки досягнення визначених 

стратегічних цілей, у разі необхідності, будуть визначатися нові перспективні точки 

зростання, точки конкурентоздатності в громаді та корегуватися напрями 

пріоритетних дій. 

Органи, що забезпечують реалізацію Стратегії: 

• Одеська обласна рада; 

• Одеська обласна державна адміністрація; 

• Арцизька міська рада; 

• Асоціації органів місцевого самоврядування; 

• Громадські об’єднання, юридичні та фізичні особи, що беруть участь у 

формуванні та забезпеченні реалізації державної регіональної політики. 

Інструментами реалізації Стратегії є:  

• план заходів щодо реалізації Стратегії; 

• програми та проєкти регіонального розвитку; 

• обласні цільові програми в окремих сферах соціально-економічного розвитку; 

• програми соціально-економічного та культурного розвитку Арцизької міської 

територіальної громади. 

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюється за рахунок: 

• Державного фонду регіонального розвитку; 

• коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних 

програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на 

розвиток відповідної сфери у регіонах; 

• коштів обласних цільових програм в окремих сферах соціально-економічного 

розвитку; 

• субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; 

• коштів місцевого бюджету; 

• коштів технічної допомоги ЄС, інших міжнародних донорів, міжнародних 

фінансових організацій; 

• коштів інвесторів, власних коштів підприємств. 

 

 


