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Основні висновки дослідження 

Апостолівська ОТГ – це громада з великими можливостями і такими ж, якщо й не більшими, 

чинниками, що можуть сповільнити її потенційний розвиток.  

Місто Апостолове – це великий, важливий, навіть можна сказати стратегічний, залізничний вузол. У 

місті активно розвивається промисловість і торгівля, використовуючи зручне транспортне сполучення 

і близькість сусіднього промислового центру в Кривому Розі. Сільське господарство численних сіл, що 

входять до ОТГ, ведеться на дуже родючих землях і також могло б використовувати транспортні 

переваги і потенційно величезний ринок збуту. 

Разом з усім цим процес створення громад  Дніпропетровської області, в тому числі Апостолівської 

ОТГ, відбувався так, що сьогодні нові територіальні громади перебувають під керівництвом "колишніх 

керівників", зі старими звичками, лише переміщені часом каруселлю посад до сусідніх регіонів разом 

зі своїми "старими" командами. Це особливо видно в Апостоловому, де влада Апостолівської ОТГ і 

влада Апостолівського району часто виконують одні і ті ж функції, копіюючи один одного та 

попередні моделі і не відомо, що їм ближче - рух убік нового чи збереження старого. 

Це один із факторів, що найбільше заважає розвиткові. Другий -  це міцні, іноді не зовсім зрозумілі та 

застарілі "зв’язки", які пов'язують тим самим, що й упродовж останнього десятиліття, людей бізнесу, 

торгівлі і влади. Третє - повна байдужість і відсутність зацікавлення перспективами реформування 

пересічних мешканців громади. Вони знають цю владу. Знають її зв’язки. Знають силу, а іноді й 

жорстокість цієї системи. Їм важко повірити, що може бути по-іншому. На щастя, є винятки – хоча, 

можливо, їх небагато. 

Краща ситуація в селі. Люди перебувають подалі від центру ОТГ, не пов'язані так тісно зі "старим" – їм 

легше побачити свій шанс у змінах, що відбуваються. 

Як часто у подібних випадках - надія також на молодих. Вони навчаються, з ентузіазмом підходять до 

своїх (часто спільних) хобі. З ними ви можете щось будувати. Тільки б не дали себе втягнути до старої 

системи. Лише б не виїхали десь за межі України, у нетерплячому, але цілком виправданому, пошуку 

перспективи кращого життя. 

1. Методологічні зауваження – проведення досліджень 

Методологічною передумовою нашої роботи було отримання знань про становище громади та 
ситуацію в громаді з: 

1. Матеріалів, доступних у документах у письмовому та друкованому вигляді, доступних 

публікаціях та інтернеті; 

2. Інтерв’ю з керівництвом ОТГ та працівниками виконавчого органу ОТГ; 

3. Розмов, проведених з депутатами органів місцевого самоврядування; 

4. Інтерв'ю, проведених у школах, дитячих садках, амбулаторіях, бібліотеках та інших культурних 

установах, що працюють на території ОТГ; 

5. Інтерв'ю, проведених з підприємцями; 

6. Інформації, отриманої в ході зустрічей і бесід з громадянами ОТГ і представниками 

громадських організацій. 
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Дослідження Апостолівської ОТГ відбувалося 11 – 13 листопада 2016 р. 

Першого дня: 

Участь у засіданні Ради ОТГ. Зустрічі із заступником голови ОТГ Світланою Панкратовою, старостою сіл 

Кам’янки, Новоіванівки, Тарасо-Григорівки і Слов’янки Світланою Кичук, директором  Кам’янського 

Будинку культури Миколою Висоцьким, старостою селища Жовтого та села Червона Колона Анною 

Козеренко, директором загальноосвітньої середньої школи I-III ступеня Ольгою Вовк. 

Другого дня: 

Зустріч в Апостоловому з членами виконавчого органу Апостолівської ОТГ, в тому числі із заступником 

голови з фінансово-економічних питань Галиною Копиловою, начальником загального відділу Іриною 

Фартушною. Було проведено інтерв'ю з помічником народного депутата Сергієм Вєрьовкою, 

депутатом обласної ради Людмилою Доценко, директором загальноосвітньої школи I-III ступеня 

Любов’ю Лавриненко, керуючою справами виконавчого органу Ларисою Воровко. 

Третього дня: 

Виїзд до села Запорізького на святкування 94-річчя від дня заснування села, зустріч зі старостою 

Сергієм Русінчуком, відвідування ФАПу. Зустріч у приміщенні виконавчого органу з першим 

заступником голови Дмитром Буко. 

В ході візиту в січні у нас відбулася довга розмова з головою ОТГ паном Станіславом Нігаєм, який у 

листопаді перебував в лікарні і не зміг з нами зустрітися. 

 

2. Вступ – коротка характеристика громади 

Апостолівська ОТГ 

розташована на півдні 

Дніпропетровської області. 

Поруч знаходяться 

Херсонська, Запорізька та 

Миколаївська області. Місто 

Апостолове є, по-перше, 

вузловою залізничною 

станцією. У цьому місці 

перетинаються дві залізничні 

лінії – одна пов’язує Кривий 

Ріг із Запоріжжям, а друга – 

Дніпро через Херсон з 

Миколаєвом та Одесою чи 

Сімферополем. Це 

стратегічний транспортний 

вузол з точки зору економіки та оборони. Поряд з містом (2 км) проходить шосе міжнародного 

значення H 23, яке зв’язує Кропивницький, Кривий Ріг, Апостолове, Нікополь, Марганець із 
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Запоріжжям. Ця дорога з'єднує великі промислові центри України, а також, що дуже важливо для 

міста Апостолового, веде до найближчого аеропорту в Кривому Розі.  



 

 

 

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 
 

 

Strona 6 z 29 

 

 

Місто Апостолове виникло завдяки залізниці. Її вплив і сьогодні має велике значення для розвитку 

Апостолівської ОТГ. Громада в географічному плані дуже вигідно розташована - з центром у великому 

залізничному вузлі, у безпосередній близькості з великим промисловим комплексом, зв'язаним з 

Кривим Рогом. Відносно близько річка Дніпро і ще ближча міжнародна автомагістраль доповнюють 

цю картину. Навколо дуже родючі землі. Умови безпосередньо заохочують до створення 

агропромислового кластеру. Перевагами цього вигідного розташування на даний час скористалися 

місцеві комерційні компанії. Промисловості практично немає. У сільських господарствах переважає 

рослинництво. Крім зернових, мешканці займаються вирощуванням овочів, в основному в невеликих 

приватних господарствах. Апостолівську ОТГ характеризує високий рівень безробіття і різноманіття 

соціальних лих: алкоголізм, наркоманія та злочинність. ОТГ очевидно з цими питаннями не може 

впоратися. Комфорт і естетика міста та навколишніх сіл, що можна побачити неозброєним оком, не 

були пріоритетом попередньої місцевої влади. Тепер перед новим головою громади, його 

виконавчим органом та активною меншістю спільноти мешканців ОТГ всі ці проблеми стоять і 

вимагають рішення - бажано відразу. Чи вдасться це зробити і як швидко? У січні, під час 

одноденного візиту ми побачили наступну ситуацію. Потужні снігові замети, які вже декілька днів 

заполонили центральну площу міста (дуже активна частина пішохідної зони), сьогодні вранці скував 

мороз, що перетворило неприбрані замети в горбисте, слизьке бездоріжжя. Ходити цією дорогою 

було надзвичайно важко і небезпечно, а люди повинні були якось пересуватися. Керівництво 

громади нарікало на бездарних працівників, які вчасно не прибрали снігові кучугури, але ніхто не 

спромігся вислати комунальних працівників з кількома ломами, щоб вони розчистили на цій ділянці 

дві-три безпечні, навіть неширокі, стежки. І так тривало весь день, хоча неозброєним оком можна 

було побачити, що частково покращити ситуацію було б цілком реально. Того ж вечора дорога була 

повністю розчищена. 

Загальна площа Апостолівської ОТГ становить 679,49 км2. Це близько 50% площі території 

Апостолівського району. Чисельність населення становить близько 24 тисяч чоловік. Це одна з 

найбільших ОТГ України. Відстань від адміністративного центру до найвіддаленішого населеного 

пункту громади (село Taрaсо-Григорівка) складає 40 км. До найближчого села (Запорізьке) – майже                     

9 км.  

В Апостолівську ОТГ об’єдналися 5 колишніх територіальних громад:  

 міська Апостолівська, 

сільські: 

 Володимирівська,  

 Кам’янська,  

 Михайлівська,  

 Першотравенська.  

 До складу ОТГ входить 20 населених пунктів:  

 одне місто - Апостолове,  
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 два селища: Жовте і Українка 

 17 сіл.  

 

Фактори, що визначають якість життя в громаді. 

Апостолове є адміністративним центром Апостолівської ОТГ та центром і досі існуючого району. Нова 

громада отримала від центрального міста більшу частину його попередніх здобутків, пов'язаних зі 

сприятливим географічним положенням. До сьогоднішнього дня місто є важливим центром оптової 

торгівлі, який жартома порівнюють з одеським "сьомим кілометром". Цей позитивний аспект 

розвитку, на жаль, пов’язаний з колосальними проблемами. Серед останніх - зруйнована промислова 

зона, знищена транспортна інфраструктура, нестача води, велика і занедбана соціальна сфера, 

безробіття, високий рівень злочинності. 

Довкола адміністративного центру тягнеться колись розвинута, а сьогодні занедбана територія 

сільськогосподарського і промислового призначення. 

 

Відстань залізницею до найважливіших для ОТГ 
міст, км. 

Відстані автошляхами, автобусне сполучення до 
найважливіших для ОТГ міст, км.  
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(кількість рейсів/ за добу) 

Кривий Ріг 39 Кривий Ріг 46 (8) 

Нікополь 59 Зеленодольськ 14 (12) 

Запоріжжя 136   Дніпро  190 (3)  

Дніпро 177 Запоріжжя  144 (3) 

Херсон 155 Херсон 193 (2) 

Містом, що має найбільший вплив на ОТГ, є Кривий Ріг. 

 

Економічне становище громади.  

Територія Апостолівської ОТГ - це типова степова рівнина з дуже родючими землями (як правило, 

чорнозем). Степ урізноманітнений тут гранітними скелями, які то тут, то там виходять на поверхню. 

Тут немає значних природних резервуарів води, але існує вихід до Зеленодольського водосховища. 

Апостолівська громада - це, по суті справи, сільськогосподарський регіон. На її території знаходиться 

великий і важливий залізничний вузол. З інших великих промислових об'єктів недалеко від селища 

Жовтого розташований Жовтокам’янський вапняковий кар'єр Криворізького заводу ПАТ 

"ХайдельбергЦемент", який є цементним заводом відомого світового бренду. На території ОТГ є 

також кілька заправних станцій. 

На території громади функціонують відділення державних підприємств, а саме: 

"Криворіжпромводопостачання," "Укрпошта", "Державний ощадний банк України", "Агростандарт", 

"Приватбанк". Крім цього працюють і філії приватних компаній: ВАТ "Укртелеком", 

"Дніпрообленерго", "Дніпропетровськгаз". 

Тут працюють комунальні підприємства, що перебувають у віданні міської ради, які надають 

комунальні послуги: КП "Апостоловеводоканал", "Ремсільбуд" (село Михайлівка) приєднане до КП 

"Апостоловеводоканал", КП "Добробут" (с.Кам’янка),  КП "Першотравенське джерело" (село Перше 

Травня). На даний час актуальним є питання об'єднання всіх комунальних підприємств в єдине ціле. 

Працює також КП "Апостолівське БТІ". 

На території ОТГ працюють приватні підприємства, які обслуговують сільські господарства: 

Апостолівське ТОВ "Агростандарт" (олійниця), "АпостоловеАгро" (зберігання, торгівля і 

транспортування сільськогосподарських продуктів), ТОВ "Апостолівагромаш" (виробництво машин та 

сільськогосподарського обладнання), ТОВ "Агропостач" (оптова торгівля сільськогосподарською 

продукцією), ВАТ "Апостолівський комбікормовий завод", Апостолівська філія ВАТ 

"Дніпронафтопродукт", ВАТ "Апостолівський елеватор". Серед нових та сучасних підприємств - біля 

села Кам’янки працює ТОВ "Альваріум" (близько 30 робітників, переробка та реалізація меду), в 

Апостоловому - філія Криворізького асфальтового заводу, а також підприємства з обробки деревини 

та виробництва тротуарної плитки. 

Великі сільськогосподарські підприємства: філія ТОВ "Агроторговий дім „Дніпровський”, „Агровікінг”, 

ТОВ СП „Кам’янське”, ФГ „Кам’янське”, ПП „Слов’яни”, ПП „Схід-Дніпро”, ПП „Регул-Агро”, ПП 

„Агроцентр” та інші. 
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Специфікою Апостолового є наявність великих торгових оптових складів: „Торговий дім”, „Вулик”, 

„Міленіум-1”, „Міленіум-2”, „Люкс”, а також „Віконт”. Сильну конкуренцію для торгівлі на місцевому 

ринку створила торгівельна мережа „ATБ”. 

У сільському господарстві переважає рослинництво. 

Структура земельних ресурсів в Апостолівській ОТГ виглядає наступним чином: 

Орні землі Багаторічні 
насадження (сади) 

Луки Пасовища Ліси Інше  
(піски, яри) 

Водосховища 

52565,23 га 1108,7 га 2 га 5540,85 га 2699,64 га 471,5 га 1301,94 га 

З цих даних можна побачити, що небагато є лук, які можуть забезпечити сіном, в той же час значною 

є площа пасовищ як на умови півдня України. 

Родючість землі висока - одна з найвищих в Україні, однак в районі Кам’янки зустрічаються вкрай 

неродючі землі, а це територія, де колись росли фруктові сади. 

В ОТГ немає природних ресурсів загального значення, але на території громади видобувається в 

промислових масштабах вапняк для виробництва цементу. У селі Кам’янці і в деяких інших місцях є 

поклади червоної і білої глини. Зовсім поруч знаходяться старі каменоломні, де колись видобували 

камінь для будівництва. В даний час вважається, що він занадто м'який для застосування у 

будівництві. Однак, він може бути використаний для декоративних цілей. Апостолівська ОТГ межує з 

Грушівською ОТГ, де знаходиться відкритий гранітний кар'єр. 

Вік продуктивного населення ОТГ становить близько 40%. Офіційно працює приблизно 25% від цієї 

кількості. Фактичний рівень безробіття є нижчим. Відсутність офіційної зайнятості часто означає так 

звану "самозайнятість" (торгівля, послуги, сільське господарство). На ринку праці переважають 

професії, пов'язані з сільським господарством, переробкою сільськогосподарської продукції, 

обслуговуванням фермерських господарств, залізничним транспортом (у місті). 

Жінки в Апостолівській ОТГ працюють в основному в державному секторі, у сфері торгівлі, в 

приватних, малоземельних фермерських господарствах. Серед фермерів і приватних осіб-

підприємців переважають чоловіки, а в бюджетних установах - в школах, дитячих садах, будинках 

культури, бібліотеках, амбулаторіях, ФАПах - жінки. Серед офіційно працюючих на підприємствах 

відсоток жінок складає 10%. 

Найважливіші показники бюджету Апостолівської ОТГ є наступними: 

  2016 р. тис. 
грн. 
(фактичний) 

2017 r. (план) 

 ВЛАСНІ ДОХОДИ, у тому числі 56682,9 68990,4 

 Прибутковий податок з фізичних осіб 28493,9 40830,5 

 

 

 

Акцизний податок 6090,2 6230 

Податок на нерухоме майно (фізичні та юридичні 
особи, житловий і нежитловий)  

586,5 584,5 

Податок на землю (фізичні та юридичні особи) 8094,9 7087,5 

Єдиний податок (фізичні особи та власники 
сільських господарств) 

8173,9 8674,9 
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ДОХОДИ: 

Разом: 

 

Плата за оренду (фізичні та юридичні особи) 3814,8 4421 

Екологічний податок   

Інше 1428,7 1162 

НАДХОДЖЕННЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, у 
тому числі 

57736,5 81680,3 

Освітня субвенція 26282,4 31375 

Медична субвенція 14642,8 33794,1 

Субвенція на утримання інфраструктури   

Базова дотація   

 

 

ВИТРАТИ: 

Разом 

 

Органи місцевого самоврядування 7421 16090,6 

Дошкільні установи 9611,7 15585,7 

Утримання інфраструктури  1401 3602,2 

Соціальне забезпечення (загалом) 495,6 450 

Культура і фізична культура 4511,8 7014,5 

Будівництво, ремонт, реконструкція та утримання 
доріг  

4094,8 6230 

Кошти, перераховані до бюджету розвитку на 
капітальні витрати 

  

Загальноосвітні школи 37776,1 54244,8 

Охорона здоров’я 33987,8 44917,5 

Інше 7758 4545,2 

Збільшення доходів на особу у 2016 році склало 232%. Очікується, що у 2017 році бюджет ОТГ 

збільшиться на 34% у порівнянні з 2016 роком. 

Стан навколишнього середовища, екологія  

Основна екологічна проблема Апостолівської ОТГ - це якість води, яка є найгіршою у 

Дніпропетровській області. Одним з найбільших екологічних забруднювачів води і повітря є 

Зеленодольська TEC (електростанція). Вона зливає забруднену воду до Зеленодольського 

водосховища без належного очищення, а крім цього забруднює повітря, не застосовуючи відповідних 

фільтрів на димарях. Забруднюються також ґрунтові води неочищеними належним чином міськими 

стічними водами. Крім цього, ґрунтові води підтоплюють орні землі. Відсоток останніх є набагато 

більшим, ніж цього дозволяла б розумна стратегія ведення сільського господарства. 

Влада міста майже зовсім не займалася цими проблемами до сьогоднішнього дня, підтверджуючи 

тільки їхнє існування. Лише створення ОТГ забезпечує можливість конкретно зайнятись станом води і 

повітря у громаді. Чи ця можливість буде використана? Коли? І наскільки ефективно? 

 

Характеристика місцевої громади  

Структура населення Апостолівської ОТГ станом на 01.01.2015 виглядає наступним чином: 

 

До 18 років 3743 15,3% 

19 – 35 років 7341 30% 

35 – 50 років 7150 29,2% 

51 рік та вище 6251 25,5% 
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Кількість дітей у соціальній структурі населення небезпечно низька. Дітей дошкільного віку - 1267, 

або 5,6%. Кількість осіб працездатного віку становить близько 60%, що для невеликих міст України та 

для сільської місцевості є досить хорошим показником. Пенсіонерів, не тільки через вік, налічується 

6853 або 28%. На території ОТГ проживають також внутрішньо переміщені особи - загалом 75 осіб, у 

тому числі в самому місті Апостоловому - 37. 

До інтегруючих факторів нової громади можна зарахувати наступні: 

• традиційне розташування адміністративного центру в Апостоловому; 

• наявність в Апостоловому розгалуженої системи державних і комунальних організацій; 

• діяльність соціально активних груп мешканців (близько 20% населення.); 

• зручне транспортне сполучення для Апостолового; 

• концентрація в Апостолового кадрового потенціалу громади; 

• загальні проблеми території, які вимагають спільних дій населення; 

• створення Центру надання адміністративних послуг; 

• поява додаткових коштів і поступове вирішення справ, які не можна було залагодити 

протягом багатьох років. 

До дезінтеграційних факторів можна зарахувати: 

• громадянську пасивність значної частини населення; 

• численні проблеми міста Апостолового, наприклад, незадовільна якість медичних послуг, 

надмірні витрати на освіту; 

• звичка трактувати владу окремо від населення; 

• недовіра мешканців довколишніх сіл щодо мотивів рішень, представлених громадською 

владою. 

Форми участі громадян у вирішенні питань громади є типовими: місцеві вибори, діяльність місцевих 

осередків політичних партій, діяльність громадських органів, мітинги, пікети, регулярні зустрічі 

зацікавлених певними справами груп громадян з головою громади і депутатами ради, проведення 

щорічних або надзвичайних зборів сіл, діяльність релігійних громад. 

В Апостоловому діють типові громадські організації. Існує ряд профспілок, міська організація 

ветеранів України, Товариство сприяння обороні України, районне відділення Українського 

товариства  інвалідів "Відлуння війни", районна спілка підприємців, районне Товариство воїнів-

інтернаціоналістів, Асоціація фермерів Апостолівського району.  

Незважаючи на таке багатство формальних організацій, їх реальна соціальна активність незначна. 

Вони не змогли реалізувати жодного проекту. Натомість у селі Кам’янці працює програма UE-PROON 

"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду". Там була створена громадська організація 

"Збережемо село", яка займалася термічною санацією дитячого садка "Ромашка" (заміна вікон та 

дверей на енергоефективні). Схожі організації, створені у зв'язку з реалізацією проектів PROON, також 

почали діяти в селах Широчани та Перше Травня. 
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У Апостоловому ситуація почала змінюватися лише останнім часом. Загальноосвітня середня школа    

№ 1 отримала грант у розмірі 1000 грн. на обладнання спортивного залу (ініціатива шкільного 

колективу). У Апостолівській загальноосвітній школі № 3 активно працює волонтерська організація. 

Серед релігійних громад найбільш впливовою є УПЦ, а найактивнішими, як і в багатьох інших місцях, 

баптисти. Зокрема, вони займаються гуманітарною допомогою, беруть на себе технічне забезпечення 

(відповідне акустичне обладнання) великих міських чи шкільних свят. 

На території громади добре розвинена мережа сільських будинків культури і клубів, які є центрами 

аматорського мистецтва, осередками, в яких фокусується соціальне життя мешканців. На жаль, 

велика частина з них, крім селища Жовтого, не опалюється взимку, що негативно позначається на 

їхніх можливостях. 

На основі наших спостережень можемо стверджувати, що в селах Апостолівської ОТГ добре 

розвинена народна самодіяльність, в основному українського етнопоходження та забарвлення. 

Аматорські колективи селища Жовтого – вокальний та художній, а також села Запорізького - 

молодіжний танцювально-вокально-балетний колектив (з суттєвою віковою диференціацією) досягли 

високого рівня аматорського мистецтва. Іноді вони виступають і в інших частинах Дніпропетровщини 

та за межами України. 

Розвинене ручне виробництво дитячих іграшок, які користуються великим попитом. У Кам’янці 

колись було розвинуте гончарство, але тепер майстрів кераміки, на жаль, більше немає. 

На території ОТГ є Апостолівський  міський народний історико-краєзнавчий музей. На жаль, у вихідні дні, 

тобто у дні потенційно найбільшого попиту для відвідування таких об’єктів - Апостолівський музей не 

працює. Крім того, в селі Кам’янці з ініціативи директора місцевого Будинку культури відкрито 

аматорську, але дуже успішну експозицію історії цього села. 

У місті Апостоловому працює Школа естетичного виховання, в якій розширюють свої художні навички 

діти шкільного віку. 

Районні бібліотеки (для дітей, молоді та взрослих) були переведені з районних фондів у 

підпорядкування ОТГ. Сільські бібліотеки, які часто містяться у приміщеннях сільських клубів, не 

опалюються. У більшості бібліотек немає доступу до Інтернету.  

Місце жінок у місцевій спільноті. 

Жінки в ОТГ займають переважну більшість ключових посад у бюджетній сфері: дитячі садочки, 

будинки культури, бібліотеки, амбулаторії, ФАПи. Жінки становлять 2/3 від загальної кількості 

директорів шкіл та інших навчальних закладів. Вони суттєво впливають на сферу торгівлі і послуг. У 

місті Апостоловому серед власників чи керівників об'єктів дрібної торгівлі та закладів громадського 

харчування жінки становлять близько 50%. Одна з найвпливовіших підприємців міста Апостолового, 

Людмила Доценко, була обрана депутатом до обласної ради. Таким чином місто Апостолове в 

обласній раді представляє жінка. 

У промисловості та сільськогосподарських об’єктах серед власників або на керівних посадах майже 

немає жінок. Така ж ситуація і в таких послугах як ремонт будинків, технічне обслуговування і 

транспортні перевезення. 
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У сфері державного управління жінки також мають впливові позиції, але не безпосередньо такі, що 

стосуються процесу прийняття рішень. Серед трьох заступників міського голови - дві жінки. Секретар 

ОТГ і керуюча справами також жінки. Серед восьми старост - четверо жінок. 

Ситуація є типовою для України. Жінки мають високий соціальний статус з обмеженим доступом до 

сфери підприємництва. 

Комунікація громади з мешканцями  

Для спілкування з мешканцями ОТГ керівництво громади використовує, по-перше, безпосередні 

зустрічі з жителями. З цією метою використовується частково місцева газета "Апостолівські новини". 

Правду кажучи, це районна газета, тому громаді присвячена там лише частина текстів. Діє багатий в 

інформативному плані портал (http://www.apostolmr.dp.gov.ua/). Власну сторінку у мережі Фейсбук 

веде голова ОТГ. Сторінку "Апостолівська ОТГ Дніпропетровської області" веде спеціаліст  виконкому 

міської ради. Існують також приватні інформаційні портали http://apostolovo.narod.ru/, 

http://apostolove.daily.org.ua/, http://apostolove-info.at.ua або http://apostolove.blogspot.com. Працює 

приватне підприємство "Телерадіокомпанія "Атлант". 

Бюджет Апостолівської ОТГ представлений для публічної інформації в Інтернеті за адресою: 

http://apostolmr.dp.gov.ua/selrada/apostolivskij/apostolivska_mrada.nsf/docs/76F47614823603EBC22581

75002E580E?OpenDocument 
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3. Процес об’єднання – ґенеза і перебіг 

Ґенеза процесу об’єднання громад в одну громаду.  

Процес, в рамках якого відбулося об'єднання громад в Апостолівську ОТГ, характеризувався 
прийняттям цілої низки рішень на основі економічних і фінансових розрахунків і домовленостей між 
чиновниками районних та обласної органів влади. Під час цього процесу всі без винятку існуючі 
громади Дніпропетровської області переформатувалися у різні ОТГ, а керівники діючих районних та 
обласних органів влади, організатори цього процесу, без винятку, обмінялися ключовими посадами у 
щойно створених об’єднаних територіальних громадах. 

Рішення про утворення Апостолівської ОТГ прийнято 04.08.2015. До складу нової ОТГ увійшли 
наступні населені пункти: 

Номер Назва Кількість населення 
станом на 
01.01.2015 

Відстань від 
адміністративного 
центру ОТГ, км 

 Апостолівська рада 15106  

1 місто Апостолове 14252 0 

2 село Українка 783 11 

3 село Новомар’янівка 71 13 

 Володимирівська сільська рада 1036  

4 село Володимирівка 469 17 

5 село Сергіївка 135 24 

6 село Шевченко 432 15 

 Першотравенська сільська рада 1900  

7 село Перше Травня 684 9 

8 село Новосеменівка 83 13 

9 село Запорізьке 1048 10 

10 село Нова Січ 85 11 

 Михайлівська сільська рада 2771  

11 село Михайлівка 1332 14 

12 село Широчани 425 18 

13 село Михайло-Заводське 818 10 

14 село Катеринівка 196 22 

 Кам’янська сільська рада 3086  

15 село Кам’янка 1539 17 
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Номер Назва Кількість населення 
станом на 
01.01.2015 

Відстань від 
адміністративного 
центру ОТГ, км 

16 село Слов’янка 148 27 

17 село Новоіванівка 410 32 

18 селище Жовте 826 26 

19 село Червона Колона 114 26 

20 село Тарасо-Григорівка 49 40 

 

Проблеми, пов’язані з процесом об’єднання.  

Найбільшим викликом, пов'язаним зі створенням ОТГ, було нерозуміння переважною більшістю 
жителів того, що відбувається і навіщо їм це потрібно, їхня повна байдужість до адміністративної 
реформи. На місцях не було жодних ініціатив, пов'язаних з об'єднанням громад. Таким чином 
відбулося парадоксальне явище, коли реформа з децентралізації підтримувалась насамперед і 
майже виключно рішеннями вищих органів влади без будь-якого бажання чи прагнень у цьому 
відношенні самих громад.  

4. Громада – характеристика виконавчого комітету та надаваних послуг 

Адміністративні послуги  

У зв'язку з тим, що в місті Апостоловому знаходяться всі районні виконавчі структури, перебрати на 

себе адміністративні послуги новою ОТГ було набагато простіше, ніж в інших ОТГ. По-перше, мова 

йшла про повноваження, які пов'язані з управлінням державними субсидіями (перехід до прямих 

відносин з державним бюджетом відбулося 01.01.2017 ). На базі відділу освіти районної державної 

адміністрації у тому ж приміщенні і за участі цих же фахівців був створений окремий структурний 

підрозділ - відділ освіти виконкому Апостолівської міської ради. Таким чином, з початку 2016 року 

ОТГ взяла на себе функцію надання освітніх послуг на рівні середніх шкіл. 

Для управління базовим рівнем медичних послуг Апостолівська ОТГ створила комунальний заклад 

"Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги", фактично отримавши його від 

районної ради. 

Таким чином нерухомість, фінансування і організаційні питання усіх медичних центрів (лікарні, 

диспансери, ФАПи) знаходяться під управлінням ОТГ. Крім цього, послуги невідкладної медичної 

допомоги надає станція №1 Криворізького комунального закладу "Криворізька станція швидкої 

медичної допомоги" Дніпропетровської обласної ради. 

30 червня 2016 року однією з перших в Україні Апостолівська ОТГ взяла на себе повноваження з 

видачі дозволів на будівництво від Державної архітектурно-будівельної інспекції України. З цього 

моменту дозвільні документи видаються міською радою, яка також здійснює контроль за 

дотриманням будівельних робіт відповідно до чинних стандартів та вимог. 

На час підготовки звіту Апостолівська ОТГ надавала наступні послуги: 
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 управління земельними ресурсами в межах населених пунктів ОТГ; призначення землі під  
промислові та житлові об'єкти; 

 видача дозволів на будівництво, введення будівель в експлуатацію; 

 утримання і будівництво вулиць та доріг в межах населених пунктів ОТГ; 

 догляд за станом інфраструктури в ОТГ; 

 житлово-комунальні послуги (водопостачання та водовідведення, збір та утилізація сміття, 
обслуговування об’єктів комунальної власності - частково); 

 дошкільна освіта; 

 середня, загальна освіта; 

 профільна освіта; 

 медична допомога І і ІІ рівнів; 

 соціальна допомога - частково; 

 послуги у сфері культури; 

 утримання спортивних споруд. 

Управління землею за межами населених пунктів і надалі - всупереч логіці реформи - здійснює 

"Держгеокадастр". Така ж ситуація і з технічним обслуговуванням та ремонтом доріг за межами 

населених пунктів, яке все ще знаходиться в руках обласного підприємства "Облавтодор". 

На момент затвердження Стратегії у Апостолівській ОТГ створено Центр надання адміністративних 

послуг – ЦНАП. 

Структура виконкому 

Структура повноважень та сфера обов’язків подані у таблиці нижче: 

Назва структурної одиниці / 
посади 

Сфера відповідальності та повноваження 

Голова 
Забезпечує на території ОТГ виконання вимог чинного законодавства, 
представляє територіальну громаду, її Раду та виконавчий орган, 
організовує роботу Ради та її виконавчого органу, вносить до Ради 
пропозиції щодо структури і кількості працівників виконавчого органу, він є 
керівником виконавчого органу, він скликає сесії Ради, приймає і звільняє з 
посади працівників виконавчого органу ради та комунальних підприємств 
ради, забезпечує підготовку проектів соціально-економічного розвитку та 
місцевого бюджету та звітів про виконання бюджету для розгляду Радою, 
приймає рішення в межах своїх повноважень.  

Секретар ради 
Секретар Ради обирається з числа депутатів на строк повноважень Ради. За 
дорученням Голови координує діяльність комітетів Ради, організовує 
підготовку сесії Ради, питань, запропонованих Раді для розгляду, 
забезпечує розповсюдження проектів рішень Ради, виконує обов'язки 
Голови під час його відсутності, у передбачених законом випадках може 
скликати сесію Ради, проводити її засідання та підписувати її рішення, 
забезпечує захист і зберігання офіційних документів. 

Заступник голови 
Сфера обов’язків сформульована відповідно до напрямку роботи 

Керуючий справами 
Керує персоналом виконавчого органу ОТГ 
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Староста 

  

Представляє інтереси жителів відповідного села у виконавчому органі 
влади, є членом виконавчого органу, допомагає сільським жителям у 
підготовці документів до виконавчого органу, бере участь у підготовці 
бюджету територіальної громади, вносить пропозиції щодо діяльності 
комунальних організацій на відповідній території 

Фінансово-економічний відділ Розробка і забезпечення виконання бюджету ОТГ, підготовка пропозицій 
щодо фінансового забезпечення заходів у сфері соціально-економічного 
розвитку ОТГ, розробка пропозицій щодо вдосконалення методів 
фінансового і бюджетного планування і фінансування витрат, контроль над 
дотриманням установами, організаціями та підприємствами вимог чинного 
законодавства у сфері використання коштів, виділених їм радою ОТГ 

Відділ комунальної власності та 
земельних відносин 

Здійснення політики ОТГ в сфері земельного законодавства і управління 
нерухомістю, що є комунальною власністю, яка залишається в управлінні 
Ради ОТГ, забезпечення надходження до бюджету ОТГ коштів, пов'язаних з 
реєстрацією використання і продажу земельних ділянок і майна, ведення 
реєстру мешканців, яким потрібно покращення житлових умов, участь в 
розробці та реалізації міських програм у сфері земельних відносин і 
комунального майна, а також реєстрації та розподілу житла  

Відділ житлово-комунального 
господарства, транспорту та 
благоустрою 

Основне завдання полягає в забезпеченні реалізації державної політики у 
сфері житлово-комунального господарства, поводження з комунальними 
відходами та транспортом, утримання стану інфраструктури на території, 
яка залишається під контролем ОТГ  

Відділ надзвичайних ситуацій, 
громадської безпеки, оборони, 
мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохоронними 
органами  

Реалізація на території ОТГ державної політики в сфері цивільної оборони, 
захисту населення і території у разі виникнення надзвичайних ситуацій, 
запобігання виникненню таких ситуацій, реагування на них та усунення 
наслідків  

Відділ містобудування і 
архітектури 

Забезпечення реалізації державної політики у сфері міського будівництва, 
архітектури та ведення кадастру будівель на території ОТГ, підготовка 
пропозицій для програми соціально-економічного розвитку, підготовка для 
Ради ОТГ резолюцій з питань планування землекористування 

Загальний відділ Організація ведення справ, документаційне і організаційно-технічне 
забезпечення діяльності виконавчого органу, ведення архіву, реалізація 
державних постанов у сфері ведення кадрової політики у виконавчому 
органі Ради ОТГ  

Відділ культури  Реалізує пріоритети державної політики і повноважень органів місцевого 
самоврядування в галузі культури і туризму, аналізує стан і тенденції 
культурного розвитку, охорони культурної спадщини та розвитку туризму в 
ОТГ  

Відділ освіти Реалізує основні напрямки державної політики в галузі освіти і наукової 
діяльності, створює рівні умови доступу до освіти: дошкільної, 
загальноосвітньої та позашкільної, реалізує завдання методичної 
підготовки, створює навчальні заклади та ін. 

Господарська група Обслуговування та утримання порядку 

Відділ реєстрації/зняття з 
реєстрації місця проживання   

Забезпечення виконання завдань, пов’язаних з реєстрацією місця 
перебування фізичних осіб на території ОТГ 

Центр надання адміністративних 
послуг (ЦНАП) 

Організація надання адміністративних послуг – у найкоротший час та з 
найменшою кількістю відвідувань зацікавлених осіб 

Відділ державної реєстрації Забезпечення реалізації фізичними і юридичними особами їхніх прав у 
сфері державної реєстрації прав власності на об'єкти нерухомості, 
державної реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

Юридичний відділ Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, 
неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів 
законодавства, інших нормативно-правових актів Апостолівською міською 
радою та її виконавчими органами, а також посадовими особами під час 
виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, 
роз’яснення чинного законодавства України, захист прав та законних 
інтересів голови, Апостолівської міської ради та її виконавчих органів у 
судах та інших органах, своєчасне застосування правових норм при 
здійсненні своїх повноважень виконавчими органами ради та їх 
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посадовими особами.  

Відділ капітального будівництва 
та інвестицій 

Забезпечення виконання завдань з будівництва, капітального та поточного 
ремонту і реконструкції об’єктів комунальної власності у відповідності до 
затверджених міських програм, дійснення контролю за організацією 
виконання планів капітального будівництва, капітального та поточного 
ремонту і реконструкції об'єктів, замовником яких є виконавчий комітет 
Апостолівської міської ради, абезпечення виконання завдань з будівництва, 
ремонту і реконструкції об’єктів комунальної власності у відповідності до 
затверджених міських програм. Отримання дозвільних документів на 
початок будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів будівництва 
комунальної власності 

Структура виконавчого органу ОТГ є майже такою ж як і районної державної адміністрації. На нашу 

думку, надто велика. Утримання апарату міської ради становить близько 12% від власних доходів. 

Рада громади  

Рада громади є органом представницької влади. Повноваження Апостолівської міської ради є 

схожими до повноважень рад інших подібних ОТГ. Вона затверджує результати місцевих виборів 

голови і ради громади, структуру і розмір своїх виконавчих органів, створює виконавчий орган, 

вибирає зі свого складу секретаря Ради, затверджує заступника голови (на пропозицію Голови), 

створює постійні комісії, затверджує  їхній персональний склад, розглядає і затверджує бюджет, 

стежить за його виконанням і вводить до нього зміни, затверджує плани соціально-економічного 

розвитку. 

Кількість депутатів міськради становить 34. Щодо партійної приналежності депутатів, то виглядає це 

наступним чином:  

 

«Опозиційний 
блок» 

«Укроп» «Батьківщина» БПП «Відродження» Радикальна 
партія 

«Народний 
контроль» 

«Свобода» 

23.53% 14.71% 14.71% 11.76% 11.76% 8.82% 8.82% 5.88% 

Як видно, в Апостолівській міській раді представлені дуже різні групи, якщо йдеться про політичну 

ідеологію. Можна передбачити, що в такій ситуації виконавчий орган маневруватиме між ними, а 

депутати окремих груп в залежності від інтересів формуватимуть різні коаліції. 

Інші ключові показники результатів місцевих виборів представлені у таблиці: 

Стать 

Жінки 15 44% 

Чоловіки 19 56% 

Вік 

Молодь (до 35 р.) 10 29,4% 

Особи середнього віку 
(35 – 59) 

21 61,8% 

Люди похилого віку (60 i 
вище) 

3 8,8% 

Освіта 

Вища 30 88,2% 

Професійно-технічна або 
середня спеціалізована 

3 8,8% 

Середня 1 3% 



 

 

 

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 
 

 

Strona 19 z 29 

 

 

 

 

 

Загалом можна сказати, що Рада 

адекватно відображає стан 

територіальної громади. Жінок менше, ніж чоловіків, але різниця не разюча. Молоді у Раді 

пропорційно більше, ніж фактично є молодих осіб у суспільстві, що може свідчити про активність цієї 

групи. У той же час у старшого покоління, здається, відчутним є відсутність мотивації - його 

представників небагато у Раді. Рівень освіти депутатів високий. Добре представлені соціальні групи. 

 

 

Міська рада утворила постійні депутатські комісії для вирішення наступних питань: 

 прав людини, законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики, регламенту, зв’язків 

з громадськістю та засобами масової інформації;  

 суспільно-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів; 

 інвестиційної та регуляторної  політики, підприємництва, промисловості, торгівлі та сфери 

послуг; 

 житлово-комунального господарства та комунальної власності; 

 містобудівництва, будівництва, агропромислового комплексу, земельних відносин та охорони 

природи; 

 освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту 

населення. 

 

Адміністративні проблеми виконкому  

Найбільші проблеми виконавчого органу громади: 

1. Фінанси: 

1.1 Занижені доходи бюджету. Апостолове іноді порівнюють з одеським оптово-роздрібним ринком 

"7-кілометр" завдяки щільній концентрації на території громади великих торгових підприємств 

(зазвичай називають їх торговельними центрами). Це стало можливим завдяки використанню 

місцевими підприємцями вигідного географічного положення, вузлової залізничної станції, шосе 

міжнародного значення, яке зручно з'єднує місто з великими промисловими містами регіону. Через 

менші націнки на товар і великий обіг товару протягом тривалого часу ціни в Апостоловому були 

значно нижчими, що в свою чергу притягувало сюди комерсантів та сприяло розвиткові дрібної 

торгівлі. В останні роки, однак, цей бізнес зазнає значних змін. По-перше, через активізацію торгівлі 

через Інтернет і можливість отримати товар поштою. Різниця в цінах значно знизилася. Скоротилася 

Професія 

Працівник бюджетної 
сфери 

17 50% 

Найманий працівник 6 17,6% 

Безробітний 3 8,8% 

Підприємець 6 17,6% 

Студент 1 3% 

Одноосібний працівник 1 3% 
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кількість причин, через які варто було їхати до Апостолового. Зменшився законний обіг товарів. 

Доходи бюджету громади зменшуються через поширений звичай уникнення сплати податків. 

1.2. Надмірні витрати у державному секторі. Апостолівська ОТГ успадкувала велику і дуже коштовну 

соціальну сферу. Важко утримувати великі будинки культури. У дитячих садках і школах мало дітей (у 

класах сільських шкіл по 5 -7 дітей). І в той же час є велика кількість працівників, зайнятих на повну 

ставку. В результаті цього громада повинна доплачувати з власних доходів недостатню в таких 

умовах освітню субвенцію і як наслідок – зменшувати фінансування інфраструктурних проектів. 

Виконавчий орган ОТГ намагається виправити цю ситуацію за допомогою проведення ремонтів 

будинків державного сектора, пов'язаних із впровадженням енергозберігаючих технологій.  В той же 

час спроба створити в Апостоловому опорну загальну школу, до якої можна перевести учнів старших 

класів шкіл, що розташовані в навколишніх селах, зустрічається з опором з боку депутатів, вчителів та 

батьків. В результаті з трьох запланованих філій, позитивне сприйняття Радою отримала одна - 

Володимирівська. У справі філій у селах Українці та Михайло-Заводському рішення депутатів було 

негативним. 

2. Організація: 

2.1. Структура і кількість посад у виконавчому органі ОТГ були визначені на зразок апарату районної 

державної адміністрації, в результаті чого він став найбільшим виконавчим органом з усіх виконавчих 

органів ОТГ у всій Дніпропетровській області – він нараховує 87 співробітників. Правда інші показники 

виявилися не такими уже й поганими - 1 працівник апарату ОТГ на 277 мешканців, а частка витрат на 

утримання апарату - 12% від власних доходів. Викликає занепокоєння те, що ця структура не включає 

в себе організаційні підрозділи, орієнтовані на певні сфери діяльності: зовнішньоекономічну 

діяльність, інвестиції, проекти. 

2.2. Інтернет-портал міськради вимагає трансформації з використанням сучасних інструментів 

побудови структури та заповнення інформації ; 

3. Кадри: 

3.1. Апостолівська ОТГ скористалася перевагами районного центру для формування кадрів свого 

виконавчого органу досвідченими працівниками. Водночас серед кадрів відчувається нестача  

молодих і сучасних менеджерів проектів; 

3.2. У зв'язку з цим виникає питання про підготовку старост до нових умов роботи. Не всі старости 

розуміють різницю між своєю новою ситуацією та місією, яку виконували на посаді колишнього 

сільського голови. 

Для вирішення існуючих організаційних проблем керівництво ОТГ пробує: 

 переконати місцевих підприємців в тому, щоб вони змінили своє ставлення щодо 

обов'язковості сплати податків; 

 здійснювати заходи, спрямовані на енергозбереження в установах державного сектора; 

 перетворити одну зі шкіл в Апостоловому в опорну загальну школу, а школи в сусідніх селах 

приєднати до неї як філії; 

 продовжити і завершити роботу з реконструкції залу в Апостолівському будинку культури; 
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 знайти нові форми роботи з молоддю; 

 

Практика управління людським ресурсом у місцевій адміністрації. 

На спосіб керування людьми в адміністрації громади безпосередньо вплинули результати виборів. 

Новий голова ОТГ прийняв лідерський стиль управління громадою. Він намагається передати свій 

оптимізм співробітникам і всім жителям громади, мотивувати їх своїм прикладом, продемонструвати 

віру в можливість змін і розуміння процесів, що відбуваються. Він успішно поєднує в своїй особі 

потенціал впливу на різні групи, що діють в Раді та у громаді. У нього репутація мера патріота. 

Кадри виконавчого органу формуються відповідно до критеріїв професійної придатності, при цьому, 

відбір на ключові посади також несе відбиток "коаліційного" підходу, який, ймовірно, був 

необхідним для отримання стабільної більшості в Раді ОТГ. Можна побачити зусилля, докладені під 

час збору у громадському апараті найкращих фахівців, що на даний час проживають в ОТГ. Чужих не 

шукали. Цей факт може мати різні, іноді такі, що суперечать один одному, значення. Однак є спроби 

запросити до Апостолового молодих людей, які колись виїхали до Кривого Рогу.  

 

Потенціали адміністрації  

Нинішній склад виконавчого органу громади формується з кількох частин: з колишнього складу, 

посадових осіб, які прийшли разом з новим головою, колишніх співробітників районної державної 

адміністрації, виконавчого апарату районної ради, з установ бюджетної сфери, з правоохоронних 

органів. Упродовж минулого року виконавчий орган мав шанс відчути себе одним колективом, який 

спільно вирішує поставлені перед ним завдання. Це не так просто через велику кількість особового 

складу виконавчого органу. Прагнення реалізувати цей план проявляється в діях керівництва і 

прагненнях посадових осіб. 

Виконавчому органові влади ОТГ не вистачає кваліфікованих менеджерів проектів, здатних відійти 

від традиційних методів управління, зокрема планування. Незначна кількість проектів у порівнянні з 

великим розміром громади може служити підтвердженням та ілюстрацією наслідків цієї відсутності. 

Цілком очевидно, що крім пошуків зовнішніх фахівців, допоміжним фактором можуть бути інтенсивні 

навчання і постійне підвищення кваліфікації. 

 

Суспільна оцінка діяльності органів місцевого самоврядування.  

Суспільна оцінка діяльності місцевої влади неоднозначна. Переважна більшість виборців на місцевих 

виборах підтримала кандидатуру нинішнього голови ОТГ, пов'язуючи з ним, скоріш за все,  надії на 

прогресивні зміни. З іншого боку, місцеве населення не бажає ідентифікувати себе навіть з вибраною 

собою владою, а це  є причиною того, що на сьогоднішній день ставлення жителів до кожної влади 

критично-конфронтаційне. Місцеві жителі мають звичай уникати відкритих відповідей на поставлені 

питання, зберігаючи тим самим свої справжні погляди для себе. У чому причина настільки сильно 

вираженого приховування обличчя за маскою порожніх слів можна лише здогадуватися. Однак, на 

основі випадкових відповідей і відстеження записів у Інтернеті можна зробити висновок, що 

незважаючи ні на що, оцінка річної діяльності нової влади громади є позитивною. Особливо в 



 

 

 

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 
 

 

Strona 22 z 29 

 

Апостоловому. Гірша ситуація в селах громади, де існує думка, що "голова все тягне до 

Апостолового." Чи так насправді є - покаже найближче майбутнє.  

5. Проблеми та потреби органу місцевого самоврядування 

Економіка та інфраструктура 

Економічні та інфраструктурні проблеми  

I .  До основних структурних проблем належать: 

1. Абсолютне домінування вирощування рослин у сільському господарстві та монокультурність 

сільськогосподарських культур. Головним чином вирощують пшеницю, соняшник і сорго. Причиною 

такої ситуації є те, що сільське господарство орієнтоване на швидкий прибуток на зовнішніх ринках. 

Прогресивне використання нових методів ведення сільського господарства збільшує кількість вільних 

рук до роботи, а в поєднанні з близькістю потужних промислових центрів таких як Кривий Ріг, Дніпро 

- відтік з сільської місцевості молодих і працездатних людей. 

2. Високий відсоток орних земель (понад допустимі норми). Крім очевидного прагнення 

максимізувати прибуток, тут йдеться ще й великою мірою про небажання передавати державною 

владою - всупереч принципам реформи – земель, що знаходяться за межами населених пунктів і 

можливість залишати їх увесь час у підпорядкуванні "Держгеокадастру". 

3. Хороших доріг в цій частині України немає. Є тільки погані або у катастрофічному стані, за винятком 

відповідного рівня траси Київ-Одеса. Такий стан доріг зумовлений їх непристосованістю до 

багатотонних машин, що перевозять зерно і абсолютною байдужістю щодо їхнього стану обласних 

"Облавтодорів." Деякі з них не виконують своїх завдань, а інші призупинили свою діяльність через 

звинувачення в причетності до розтрати коштів, виділених на ремонт цих доріг. 

II. До інших місцевих проблем належать: 

1. Технологічна застарілість і фізичне знищення системи зрошування полів. На території 

Апостолівської ОТГ стара система зрошування була зруйнована в 90-х роках. З неї залишились, в 

основному, вузли, які важко швидко розібрати і віддати на металобрухт. 

2. Не створено агропромислових кластерів, які могли б об’єднати виробників, переробників і 

постачальників сільськогосподарської продукції. 

3. На території ОТГ добре розвинуте вирощування овочів: перець, цибуля, огірки, помідори, кавуни, 

баклажани. Ці плоди везуть аж до Кам’янки-Дніпровської, тому що в селах громади немає 

відповідних місцевих ринків, для того щоб товар міг бути проданий на місці. У чому ж причина? В 

Апостоловому, де добре розуміють і використовують правила функціонування ринку промислових 

товарів, ринком сільськогосподарської продукції просто ніхто не займається. 
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4. Відсутність консультаційних пунктів, які можуть надавати консультації та допомогу сільському 

господарству, особливо невеликим господарствам, це теж «краса» цих сторін. Це підтверджує 

відсутність розуміння і зацікавленості долею села і потребами ринку сільськогосподарської продукції.  

Економічні потреби  

До факторів, що вже у найближчому майбутньому можуть вплинути на ринок праці та економічну 

активність мешканців ОТГ, належать: 

 Створення нових або реконструкція колишніх підприємств на базі існуючої промислової зони 
в Апостоловому; 

 Перебирання ОТГ від державної влади додаткових повноважень, що призведе до подальшого 
збільшення зайнятості в державному секторі – особливо в комунальних підприємствах; 

 Хід війни на сході України; кілька сотень молодих жителів ОТГ ухиляється від обов'язкової 

військової служби, що не дозволяє їм бути легально працевлаштованими. 

ОТГ намагається працювати у сфері залучення нових інвесторів, пропонуючи їм вигідні умови. У той 

же час в існуючій на території Апостолового промисловій зоні не ведеться жодного виробництва. 

Район технічно підготовлений, але колишні підприємства були зруйновані. Площі, які вони займають, 

та залишки обладнання знаходяться в приватних руках, а отже без згоди власників нічого з ними ви 

не можете зробити. Таким чином Aпостолове втрачає свою інвестиційну привабливість, незважаючи 

на родючі землі навколо і сприятливу логістику. 

Навколишнє середовище 

Екологія  

Екологічні проблеми ОТГ добре відомі мешканцям і їх гострота чинить істотний вплив на їхню думку 
стосовно власної громади. 

Ось вони: 

1. Якість питної води у кілька разів гірша, ніж якість води в інших регіонах Дніпропетровської області; 

2. Очищення стічних вод. У даний час вміст каналізаційних труб намагаються очистити хлором, а 
потім зливають це все у балку. В результаті і забруднення, і хлор потрапляють у ґрунтові води; 

3. Збір та утилізація сміття. У Апостоловому є сертифіковане сміттєзвалище, але його стан викликає 
дуже серйозні сумніви з приводу якості даної сертифікації; 

4. Забруднення повітря Зеленодольською TEC викликає стійке зростання захворюваності верхніх 
дихальних шляхів. 

Суспільний розвиток 

Проблеми мешканців  
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По-перше, це очевидні екологічні проблеми, що впливають на тривалість і якість життя мешканців. 

Наступне - це депопуляція села. Поступове руйнування будинків, залишених мешканцями, які тут 
колись проживали (однак до сих пір ці будинки належать їм) і схожа доля діючих до недавнього часу 
промислових підприємств, що займають спеціально облаштовані території і які не можуть бути 
використані для інших цілей через неврегульовані відносин власності. Міграція з метою пошуку 
роботи найчастіше відбувається в основному до Кривого Рогу, Дніпра, Києва або просто за кордон. 
Цей стан покинутого, повільного знищення і викрадення, пов'язаний з нерозв’язаними питаннями 
власності, що не дозволяють використовувати залишене - це не тільки колорит місцевого села. У місті 
Апостоловому теж трапляються такі місця і райони. 

Міські групи бізнес-інтересів борються за впливи, часто жорстоко. Наркоманія, алкоголізм та інші 
пов'язані з ними біди. 

Центр міста Апостолового нагадує імпровізований простір, незакінчений ані в архітектурному, ані в 
інфраструктурному плані. 

Потреби мешканців 

Нам вдалося ідентифікувати наступні потреби місцевої спільноти: 

 Покращення екологічного стану громади; 

 Забезпечення спеціалізованої медичної допомоги в лікарні Апостолового та нове медичне 

обладнання у сільських амбулаторіях і ФАПах; 

 Модернізація середніх загальноосвітніх шкіл; 

 Забезпечення відповідної якості існуючих дошкільних закладів 

Інше 

Інші проблеми 

Імпровізований та застарілий ринок сільськогосподарської продукції в Апостоловому, який програє у 
конкуренції з недавно відкритим мережевим магазином АТБ. Повна поразка ринку в цьому змаганні 
загрожує різкому підвищенню цін на продукти харчування. 

У селах громади та й у самому Апостоловому, немає сучасної системи вуличного освітлення. 

Відсутність сучасних зупинок міського транспорту. 

Інші потреби  

До інших ідентифікованих проблем можемо зарахувати наступні: 

 Реконструкція та модернізація ринку в Апостоловому; 

 Поступове встановлення вуличного освітлення; 

 Мережа сучасних зупинок громадського транспорту. 
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6. Місцевий потенціал 

Економічний потенціал 

Найважливішими факторами розвитку Апостолівської ОТГ є земля. Крім того, важливим є існування 

на території ОТГ великої вузлової залізничної станції та міжнародного шосе, що проходить поруч. 

Недалеко протікає Дніпро, так що існує шанс використання водного транспорту. В Апостоловому є 

аеродром для невеликих літаків. 

Жителі міста Апостолового, принаймні деякі, не є бідними людьми. Вони можуть дозволити собі 

великі інвестиції. У 2016 році вони побудували 3800 м2 житлової площі, в той час як у 2015 році - лише 

800 м2. 

Однак довгострокові економічні перспективи Апостолівської ОТГ пов'язані з землею, а отже із 

сільським господарством. На якість цих перспектив впливає те, чи тут, в Апостолівській ОТГ будуть 

запущені механізми для зберігання, принаймні попередню обробку і, нарешті, постачання 

сільськогосподарської продукції до величезної в цій сфері агломерації Кривого Рогу чи міста Дніпро. 

Для забезпечення стійкого розвитку потрібно запровадити більш жорсткий контроль за 

використанням земельних ресурсів та встановити реальну плату за землю (після внесення 

відповідних змін до законодавства). Це є необхідним для підтримки високої якості землі і 

забезпечення бюджету ОТГ за рахунок податкових надходжень. Необхідною також є активна політика 

громади, яка б  стимулювала найвигідніші, зважаючи на умови, в яких живе і працює громада, а 

також у зв'язку з існуючим попитом та прогнозами на сусідніх ринках, напрямки розвитку 

промисловості, торгівлі та сільського господарства. 

Важливим потенціалом є відновлення системи зрошення полів, але необхідним для її підтримки є її 

оновлення і модернізація, або, якщо воно б виявилося неефективним, перехід до сучасної подачі 

води трубами на поля. 

Громада планує шукати інвесторів для підтримки будівельної галузі, переробки молока, виробництва 

консервів і переробки овочів. Існують плани будівництва сонячної електростанції і триває пошук 

південнокорейських інвесторів для початку вирощування рослин у теплицях. Інші плани включають в 

себе промислове виробництво цегли і виробництва пластикових труб. 

 

Потенціал мешканців 

У Апостоловому багато місцевих підприємств, функціонує розгалужена мережа бюджетних установ, 

що вимагає значної кількості кваліфікованої робочої сили. Таким чином, нова громада має з кого 

вибирати учасників для своїх ініціатив і кандидатів на своїх керівних кадрів. В Апостоловому є 

навчальний заклад "Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів", який 

проводить навчання для молоді в таких напрямках як економіка, фінанси і підприємництво, сільське 

господарство, лісове господарств, транспорт, машинобудування, логістика, інформаційні технології, 

харчова промисловість. Думки щодо якості освіти в даному закладі є різні, але в будь-якому випадку- 

це один з важливих потенціалів громади. 

 

Екологічний потенціал  
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Про екологічний потенціал Апостолівської ОТГ важко говорити. Тут є хороші і цікаві місця – 

потенційна мета туристів і гостей з довколишніх, великих промислових агломерацій. Однак слава 

території з надзвичайно забрудненою водою та не кращим повітрям, ймовірно, не є хорошим 

адвокатом цього потенціалу. Отже, перше, що можна і потрібно зробити в питанні екології, це 

розпочати рішучу і нещадну боротьбу за дещо, хоча б за кращі природні умови, в яких живе громада і 

не через потенційний заробіток на приїжджих, але з огляду на охорону здоров'я і життя своїх 

мешканців. Тих, які на даний час проживають у громаді, та майбутніх поколінь її громадян.  

 

Інші потенціали  

Якщо на хвилину забути про те, що вже було сказано вище, можна було б припустити, що ОТГ має ще 

туристичний потенціал. Назва міста походить від старого українського козацького роду, 

представником якого був гетьман Данило Апостол. Апостолове - це єдиний в Україні населений 

пункт, названий на честь цієї відомої людини, а отже і можливість для міста взяти на себе роль цього 

місця, де про цю особу будуть розповідати. 

На території ОТГ існує кілька відомих фахівцям скіфських курганів: Жовтокам’янський, Баба і 

Розкопана Могила. На даний момент скіфсько-сарматські пам’ятки не підготовлені настільки, щоб 

ознайомлення чи пов'язані з ними події можна було запропонувати відвідувачам або з їхньою 

допомогою заохотити відвідати громаду. 

Недалеко від території Апостолівської ОТГ розташована Кам’янецька Січ (в гирлі річки Кам’янки) 

Війська Запорізького, яке у свій час перебувало тут під протекторатом кримського хана. У цих місцях 

пролягав Чумацький шлях. Ці історії, на сьогоднішній день, практично відсутні у туристичній 

пропозиції громади. 

Певне зацікавлення могла б викликати історія цих земель в епоху громадянської війни 1917 – 1921 

років. Територія сьогоднішньої Апостолівської ОТГ протягом тривалого часу перебувала під 

контролем революційної повстанської армії України Нестора Махна. Він намагався створити тут свого 

роду анархічну країну... Неподалік, в серпні 1921 року відбувся однин з останніх боїв його загонів з 

більшовицькою червоною армією. 

7. SWOT - аналіз. 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Наявність залізничного вузла 

 Значні розміри ОТГ 

 Креативний лідер 

 Присутність громадського активу (близько 
20%) 

 Створення опорної школи 

 Існування спеціалізованого Центру підготовки 
та перепідготовки робітничих кадрів 

 Кілька сучасних підприємств, по-перше ПАТ 
„ХайдельбергЦемент”.  

 Ділянки, підготовлені для промисловості 

 Територіальне представництво органів 

 Зруйнована система зрошування землі 

 Погані дороги між населеними пунктами 
громади 

 Низька громадянська активність переважної 
більшості мешканців 

 Недовіра до будь-якої влади 

 Високий рівень безробіття 

 Звичка ухилятися від сплати податків 

 Відсутність систематичної роботи з молоддю 

 Катастрофічний стан очисних споруд 

 Занедбані спортивні споруди 

 Відсутність хороших лікарів 
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центральної виконавчої влади 

 Хороше банківське обслуговування 

 Раціональне використання нових фінансових 
можливостей громади 

 Природні ресурси місцевого значення: 
червона глина і камінь 

 Вільні сегменти ринку для ведення 
комерційної діяльності 

 Досвідчені комунальні підприємства 

 Мережі водопостачання, встановлені у 
найбільших селах громади та можливості їх 
розширення 

 Розвинута комунальна  мережа 
газопостачання 

 Зразкова активність спільноти баптистів 

 Розташування в Апостоловому колишніх 
районних лікарні, бібліотеки та будинку 
культури 

 Розвинута діяльність аматорських художніх 
колективів у селах громади 

 Сприятливі кліматичні умови для розвитку 
відновлювальної енергетики 

 Розвинута транспортна мережа між 
населеними пунктами громади 

 Досвід у співпраці з міжнародними донорами 
у селах громади ( але не в Апостоловому) 
 

 Відсутність кінотеатрів і театру 

 Дні роботи міського музею непристосовані до 
вільного часу потенційних відвідувачів 

 Проблеми з постачанням води у місті 
Апостоловому 

 Неконтрольовані сміттєзвалища, незавершене 
оснащення сміттєзвалища 

 Відсутність хорошого доступу до Інтернету у 
деяких селах громади 

 Неефективна робота поліцейських служб 

 Соціальна маргіналізація помітної частини 
мешканців громади 

 Відсутність сучасних культурно-розважальних 
та спортивних центрів 

 Відсутність відповідно обладнаних місць для 
відпочинку 
 

Можливості Загрози 

 зацікавлення міжнародних донорів першими 
ОТГ 

 гарантовані державою можливості отримання 
фінансування з ДФРР на розвиток 
інфраструктури 

 партнерські відносини із Зеленодольською 
ОТГ 

 державна програма підтримки колективних 
(загальних) шкіл 

 підвищений інтерес у Європі до 
відновлювальних джерел енергії 

 можливість безмитного постачання 
сільськогосподарської продукції на ринок ЄС 
відповідно до угоди про вільну торгівлю 

 безперервне зростання попиту на 
сільськогосподарську продукцію на світових 
ринках 

 партнерські відносини з іншими ОТГ та 
можливість користуватися їхнім досвідом 

 підвищений інтерес  до еко-туризму 

 існування поблизу громади центрів, які 
притягують робочу силу (напр. Кривий Ріг) 

 намагання районної влади утримати свою 
домінуючу роль 

 екологічна та технічна загроза з боку 
теплоелектростанції ДРЕС-2 

 негативний вплив Каховського водосховища 
на навколишнє середовище 

 коливання цін на енергоносії 

 посилення конкуренції на внутрішньому ринку 
в результаті безмитного ввезення товарів з 
країн ЄС 

 обмеження внутрішніх (Донбас, Крим) i 
зовнішніх (Росія) ринків 

 стратегічне значення Апостолівського 
залізничного вузла у випадку значного 
відновлення бойових дій у зоні АТО 
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8. Висновки та рекомендації щодо впровадження стратегічного планування 

З нашої точки зору найважливішими зацікавленими сторонами, які повинні бути залучені до процесу 

стратегічного планування є: рада ОТГ, Управління залізничної станції і пов'язані з нею структури, 

районна державна адміністрація та районна ради, телекомпанія "Атлант", ПАТ "Хайдельберг 

Цемент"; представники підприємств, що займаються транспортуванням і зберіганням 

сільськогосподарської продукції (ЗАТ "АпостоловеАгро" та ін.), сільськогосподарських підприємств, 

особливо фермерів, бюджетних установ, найбільших торгових компаній, що працюють в 

Апостоловому, УПЦ і баптистів, міської організації ветеранів АТО, особисто - депутат обласної ради 

Людмила Доценко. 

Під час стратегічного планування слід враховувати, що Апостолівська ОТГ - це половина 

Апостолівського району. Таким чином, його попередні соціально-економічні та суспільні досягнення, 

проблеми, явні і приховані конфлікти інтересів стали власністю нової громади. На її території 

сформовані численні центри впливу без домінування будь-якого з них. Конкуренція між ними 

помітно впливає на роботу органів місцевого самоврядування. Сформувалися місцеві групи інтересів, 

які виступають проти розвитку, для яких доля громади не цікава. Не можна використовувати існуючі 

промислові райони під ініціювання нового виробництва, тому що їхні власники блокують їх, не 

вкладаючи в них жодних коштів, але й не продають їх. 

Крім того, упродовж попередніх років Апостолове звикло до різко централізованого управління, що 

майже не залишало можливостей для реалізації місцевих ініціатив. Тому навіть серед депутатів Ради 

ОТГ відсутнє розуміння процесу змін, який було ініційовано створенням ОТГ. У цьому сенсі ситуація в 

селах виглядає кращою. Їхні жителі є більш активними і відкритими. 

У той же час за останній рік Апостолове розробило цілий ряд позитивних змін у соціальній сфері, що 

позитивно вплинуло на авторитет нової влади. 

Спільними проблемами міст і сіл є стан доріг і зруйнована система переробки сільськогосподарської 

продукції. І це в ситуації, коли поруч є величезні ринки збуту для сільгоспвиробників. Цей потенціал 

поки недостатньо використовується, так само зрештою, як і туристичні і рекреаційні можливості, які 

не є поганими. 

На етапі стратегічного планування необхідно детальніше ознайомитись з існуючими в ОТГ групами 

впливу, молодіжним середовищем, діяльністю компаній і закладів оптової торгівлі, потенціалом 

розвитку села. 

 

9. Додатки: 
 

Перелік осіб, з якими проведено зустрічі. 

Станіслав Нігай   Stanisłav Nihaj  Голова ОТГ 

Світлана Панкратова   Svitłana Pankratova  Заступник Голови ОТГ  



 

 

 

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) 
 

 

Strona 29 z 29 

 

Ольга Вовк   Olga Vovk 

 

 Директор Апостолівської середньої школи І – ІІІ 
ступенів (опорна) 

Світлана Кічук   Svitłana Kiczuk Староста сіл Кам’янки, Новоіванівки, Тарасо-
Григорівки і Слов’янки 

Микола Висоцький   Mykoła Vysocki  Директор Кам’янського будинку культури 

Анна Козеренко   Anna Kozerenko  Староста селища Жовтого та села Червона 
Колона 

Галина Копилова   Haliną Kopiłova  Заступник Голови ОТГ з фінансово-економічних 
питань 

Ірина Фартушна   Iryna Fartuszna  Начальник загального відділу виконавчого 
органу Апостолівської ОТГ 

Сергій Верьовка   Sergij Verovka Помічник народного депутата України Дмитра 
Шпенова 

Людмила Доценко   Ludmiła Docenko Підприємець, депутат Дніпропетровської 
обласної ради 

Олексій Мудрий   Oleksij Mudryj Підприємець, керівник міської телекомпанії 
«Атлант», депутат ради ОТГ 

Любов Лавриненко   Ljubov Lavrynenko Директор Апостолівської загальноосвітньої 
школи І ІІІ ступенів № 4 

Лариса Воровко   Larysa Vorovko  Керуюча справами у виконавчому органі ОТГ 

Сергій Русінчук   Sergij Rusinczuk  Староста села Запорізького 

Дмитр Буко   Dmytr Buko  Перший заступник голови громади 

Юрій Мазний   Jurij Maznyj Начальник відділу житлово-комунального 
господарства, транспорту та благоустрою 

Алла Савченко   Ałła Savczenko  Викладач Апостолівського центру підготовки і 
перепідготовки робітничих кадрів     

 

 

Карти, які містяться у тексті доступні за ліцензією Open Database License. 


	1. Методологічні зауваження – проведення досліджень
	2. Вступ – коротка характеристика громади
	3. Процес об’єднання – ґенеза і перебіг
	4. Громада – характеристика виконавчого комітету та надаваних послуг
	5. Проблеми та потреби органу місцевого самоврядування
	6. Місцевий потенціал
	7. SWOT - аналіз.
	8. Висновки та рекомендації щодо впровадження стратегічного планування
	9. Додатки:

