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Програма «Децентралізація приносить 

кращі результати та ефективність» (DOBRE) 

 

Підсумки робочої зустрічі 16.12.19 щодо облаштування  

парку-громадського простору у Маловисківській ОТГ 

 
I. Результати оцінки території парку 

 

Під час робочої зустрічі 16 грудня  консультанти разом з активом громади провели оцінку теперішнього 

стану території парку маєтку Кудашевих, обговорили позитивні сторони та наявні проблеми  локації, а 

також потенційні загрози для втілення проєкту з облаштування парку. Результати оцінки підсумовано за 

допомогою  SWOT-аналізу (у таблиці нижче).  
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II. Напрацювання бачення щодо парку-громадського простору 

Враховуючи поточний стан локації, а також приклади креативних рішень для громадських просторів з 

українського та міжнародного досвіду (див. презентацію1), представники громади обговорили та 

схематично зобразили, які саме об’єкти/рішення вони хотіли б втілити для облаштування території 

парку-громадського простору маєтку Кудашевих. 

                                                           
1 Проглянути презентацію можна на гугл-диску за посиланням: 
https://drive.google.com/file/d/1cDZ5gCvTrvam4S3_NjhWcs-hecAtSeV8/view?usp=sharing 

Сильні сторони: 

 локація є вже популярною серед мешканців 
громади; 

 розташування парку біля траси у центрі 
міста; 

 локація має історичне підґрунтя, пов’язане з 
сім’єю Кудашевих; 

 наявні комунікації (електрика, 
водопостачання, водовідведення); 

 вже наявні багаторічні зелені насадження 
(рештки парку Кудашевих); 

 локація розташована на півострові, 
оточеному річкою Вись; 

 наявний маєток Кудашевих із колишнім 
зимовим садом у флігелі; 

 площа парку достатньо велика, аби 
розмістити на ній багато різних атракцій. 

 

Слабкі сторони 

 наявна потворна насосна станція, 
розташована посередині парку; 

 засміченість території; 

 аварійний стан маєтку Кудашевих; 

 пасивність підприємців; 

 пасивність мешканців громади; 

 слабка «розкрученість» потенційно 
туристично привабливого об’єкту. 

Можливості: 

 залучення міжнародної технічної допомоги 
для реконструкції та ревіталізації парку; 

 створення зони торгівлі; 

 створення якісного місця для відпочинку; 

 проведення екскурсій маєтком Кудашевих; 

 проведення свят, фестивалів, інших масових 
заходів; 

 створення туристично привабливого об’єкту. 

Загрози: 

 зміна стратегії розвитку громади у зв’язку з 
майбутніми виборами; 

 протидія депутатського корпусу; 

 несприйняття проєкту відновлення парку 
населенням на тлі інших проблем у громаді; 

 вандалізм. 
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Що має бути включено на плані парку-

громадського простору? 

 вхідна група;  

 партерний сад при вході до будинку Кудашевих 

та об’єкти в ньому; 

 місця для торгівельних яток (2,25х2,25м, 3-4 шт.); 

 дитяча ігрова зона; 

 місця розташування фокусних точок, зокрема, 

літака; 

 місця розташування вбиралень; 

 мережа пішохідних доріжок та технічний заїзд; 

 місця розташування альтанок; 

 розташування місць для пікніків; 

 розташування дек на понтонах; 

 лавочки; 

 фестивальна зона та об’єкти в ній; 

 нові насадження, зокрема, алея та навколо 

насосної станції. 

 

Якщо виникнуть додаткові ідеї/пропозиції щодо бачення парку-громадського простору, особливо в тих 

мешканців громади, які не були присутніми на першій зустрічі, надсилайте пропозиції консультантці 

програми DOBRE Юлії Огаренко (лист на адресу y.ogarenko@gmail.com) до 31го січня 2020 року. 

 

З усіма матеріалами зустрічі можна ознайомитися за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1i2aKqb-SyT5beR6tzLYA-jQxqVUAbkoX?usp=sharing 
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III. Учасники зустрічі 

 

Влада:  

 Заступниця міського голови, 

 секретар ради,  

 завідувачка сектором фінансів,  

 завідувачка сектором економіки та інвестицій,  

 інспекторка сектору економіки та інвестицій,  

 начальниця відділу культури та туризму,  

 завідувач сектором містобудування, 

  інспектор сектору містобудування,  

 завідувач відділу по зв’язках з громадою,  

 староста Олександрівського старостату. 

 

Бізнес: 

 приватний підприємець. 

 

Громадськість: 

 голова ГО «ДієВо», 

 виконавчий директор ГО «Фонд розвитку ідей»,  

 голова ГО «Простір ідей». 

 

Примітка: деякі мешканці громади можуть виконувати одразу декілька функцій (наприклад, працювати 

держслужбовцем, але й також займатися громадською діяльністю).  

 

 Рекомендація: до наступної зустрічі варто запросити більше представників бізнесу та громадського 

сектору (особливо, молоді). 

 

IV. Подальші кроки 

Громада:  

 Розмістити підсумки зустрічі на сайті та сторінці громади у Фейсбуці та надати можливість 

прокоментувати, висловити свої пропозиції особливо тим мешканцям громади, які не були 

присутніми під час першої зустрічі, щодо бачення парку-громадського простору у маєтку поміщиків 

Кудашевих до 31го січня. Передати всі коментарі та пропозиції консультантам після 31го січня. 

 Виготовити топозйомку території парку зі вказаними реальними розмірами декількох об’єктів для 

можливості масштабування та надати ці матеріали консультантам до 29го лютого. 

Консультанти: 

 враховуючи результати обговорення та побажання громади, висловлені під час першої зустрічі, 

розробити схему функціонального зонування, план-схему парку-громадського простору з 

розташуванням усіх об’єктів (на основі наданої топозйомки),  схему доріжок та освітлення, а також 

ескізи та пропозиції щодо окремих рішень (напр., альтанок, покриттів тощо); 

 представити розроблені матеріали для широкого обговорення під час другої робочої зустрічі. За 

результатами другої зустрічі можуть бути внесені деякі корективи до розроблених матеріалів;  

 після узгодження кінцевих версій матеріалів з громадою, підготувати звіт з описом всіх пропозицій та 

рішень.   

 

 


