
SWOT-аналіз просторового розвитку Руськополянської
територіальної громади Черкаського району Черкаської області

за результатами соціологічного опитування

СИЛЬНІ СТОРОНИ
Вигідне географічне розташування громади: відстань  12 км - до м. Черкаси,

198 км - до столиці України м. Києва, радіус доступності від населених
пунктів до центру громади не перевищує 20 км;

Сприятливі кліматичні/природні умови для ведення с/г  та розвитку
промисловості;

Наявність родючих грунтів на території громади - чорноземів типових;
Наявність природних обєктів: “Руськополянський” ботанічний заказник,

“Руськополянський приболотний” - заказник місцевого значення;
Задовільний стан навколишнього природного середовища;

Значна частка лісових насаджень - 64% від загальної їх площі;
Сприятлива вікова структура населення - понад 62% працездатного

населення;
Задовільна система збору і видалення твердих побутових відходів у громаді.

Бажання мешканців сортувати ТПВ;
Наявність с\г підприємств, що здійснюють діяльність на території громади

СТОВ «Зоря», ФГ «Лань Борисенко», СТОВ «ФОБОС», АПРТ «Україна 1», ТОВ
НВЦ «Черкасибіозахист» , СТОВ «Дубіївка-Нова», ФГ «Олант-Агро», ФГ

«Валентина», ТОВ Торговий дім «Урал - Україна» та ін.;
Центр безпеки громадян;

Задоволеність населення спортивними заходами в громаді;
Задоволеність населення послугами з обробки землі: доступність допомоги

у технічній обробці землі, доступність насіння та засобів захисту рослин;
Задоволеність населення побутовими послугами: доступність заготівлі

палива, утилізація сміття;
Зацікавленість населення історико-культурною спадщиною громади;
Наявна матеріально-технічна база та рівень викладання у дошкільних

закладах освіти.

Забрудненість водойм в громаді;
 Засміченість території, зокрема лісових ділянок;

Зношеність систем водопостачання та водовідведення;
Обробіток полів хімічними препаратами поряд з житловою

забудовою;
Відсутність облаштованих сміттєзвалищ;

Відсутність якісної питної води;
Погіршення якості атмосферного повітря внаслідок дії 

 підприємств;
Низька якість дорожньо-транспортної інфраструктури;

Шумове забруднення від підприємств;
Зменшення кількості лісів і об'єктів природно-заповідного

фонду навколо громади;
Відсутність культури компостування органічних решток у

мешканців громади
Паління сміття мешканцями громади;

Маятникова міграція населення;
Старіння населення - 20% від загальної чисельності

населення;
Потреба покращення санітарного стану місць загального

користування (скверів, зупинок громадського транспорту,
спортивних та дитячих майданчиків);

Низька купівельна спроможність населення.

СЛАБКІ СТОРОНИ
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Забезпечення якісним водопостачанням населених пунктів;
Забезпечення водовідведення населених пунктів;

Забезпечення транспортною інфраструктурою;
Створення підприємств меблевої промисловості, легкої промисловості

та харчової промисловості;
Створення підприємств переробки сільськогосподарської продукції;
Створення станції сортування відходів та закладів переробки сміття;

Залучення інвестиційних надходжень;
Зростання внутрішнього та зовнішнього попиту на с/г продукцію;

Проведення спортивних заходів для молодшої (додаткові секції) та 
 старшої вікової категорії (фітнес для дорослих), будівництво басейну;

Розміщення автозаправної станції на території громади;
Будівництво бомбосховища для мешканців громади, і для учнів шкіл;

Створення молодіжного хабу;
Облаштування громадського простору біля будинку культури;

Відкриття відділення банку;
Рекламна кампанія дозвілевої частини громади;

Створення нових робочих місць на території громади;
Покращення благоустрою громади.

МОЖЛИВОСТІ

Продовження війни з боку Російської
Федерації;

Нестабільний курс національної
валюти;

Відсутність навичок, знань та попиту є
перешкодою для ведення бізнесу;

Нестача спеціалістів певних
специфічних професій, навичок
персоналу, які є важливими для

майбутнього розвитку підприємництва;
"Відтік мізків" створюватиме

перешкоди на ринку праці;
Відсутність конкуренції серед

підприємств призведе до гальмування
впровадження нових технологічних

процесів;
Релокація бізнесу, що веде діяльність

на території громади.

ЗАГРОЗИ


