
SWOT-аналіз для Стратегії розвитку Ємільчинської громади 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 
1. Істотний людський ресурс працездатного віку: 
50% мешканців громади – молодші 40 років. 
2. Великі розміри громади (площа – 1470,9 км

2
, 

населення – 22058 осіб) 
3. Великі лісові масиви (49% площі); розвинуте 
лісове господарство та мисливські угіддя з 
інфраструктурою.  
4. Значний та різноманітний природно-
сировинний потенціал – граніти, бутовий камінь, 
пісок, глина. 
5. Сприятливий для життя і господарської 
діяльності клімат – помірно холодна зима, 
помірно жарке літо, достатня кількість вологи, 
відсутність причин для багатьох природних 
надзвичайних ситуацій. 
6. Через громаду прохoдять дві державні дороги 
(Р-49 та Т-06-05), до міжнародної М-06 – 30 км, до 
міжнародної М-04 – 50 км. 
7. Наявність значних площ відносно дешевих  
земельних ділянок для рослинництва, ягідництва, 
садівництва, тваринництва, в тому числі в межах 
населених пунктів (green field). 
8. Рекреаційний потенціал – малі річки, ліси, 
об’єкти природно-заповідного фонду, кілька 
значущих та різнопланових туристичних об’єктів 
9. Відсутність великих виробництв із викидами 
шкідливих речовин у повітря, відносне екологічне 
благополуччя. 
10. Збережені, поширюються та розвиваються 
традиційні поліські промисли та ремесла: ткацтво, 
пасічництво, бортництво, вишивка, 
деревообробка. 
11. Добра спортивна інфраструктура– дитяча 
спортивна школа, плавальний басейн, стадіон, 
сільські стадіони та спорт. майданчики, зали у 
школах, кваліфіковані тренери та вчителі. 
12. Національна, релігійна та політична 
толерантність у громаді. 
13. Активний та злагоджений колектив апарату 
управління громадою (селищна рада та виконавчі 
органи ради). 
14. Добре налагоджена робота ЦНАПу (надає 
понад 160 послуг). 
 

1. Негативна демографічна ситуація: стійкий 
від'ємний приріст населення протягом останніх 20 
років, низька щільність населення(15,5 осіб на 1 
км

2 
). 

2. Слабка підприємницька та громадянська 
ініціативність жителів. 
3. Значне безробіття за брак робочих місць та 
значна міграція молоді за межі громади (домінує 
самозайнятість та тіньове працевлаштування). 
4. Одна з найнижчих середніх зарплат в 
Житомирській області. 
5. Дефіцит кваліфікованих фахівців деяких 
професій у сферах освіти (вчителі окремих 
спеціальностей), культури (художні керівники), 
охорони здоров`я (лікарі). 
6. Незадовільний стан більшості доріг, що 
поєднують села громади (зношеність до 70%); 
велика кількість (90%)  гравійного покриття 
вулиць населених пунктів. 
7. Утримання  мережі  бюджетних  закладів 
забирає  майже  всі  наявні  ресурси,  не 
залишаючи  їх  на розвиток  території. 
8. Зношена інфраструктура, матеріально-технічна 
база та відсутність термосанації сільських 
бюджетних закладів. 
9. Домінування архаїчного домогосподарювання, 
перевага традиційних агрокультур та технологій, 
одноосібність у домогосподарствах. 
10. Туристичні та рекреаційної можливості 
громади за її межами невідомі, а сфера дотичного  
сервісу майже не розвивається. 
11. Система збору побутових відходів діє лише в 
Ємільчиному, їх переробки немає, в селах 
поширені несанкціоновані сміттєзвалища. 
12. Крім Ємільчиного в жодному населеному 
пункті немає централізованого  водопостачання 
та водовідведення, а наявне застаріло. 
13. В промисловому виробництві інновацій та 
цифровізації мало, нові інвестиції майже відсутні. 
14. Брак актуалізованої містобудівної 
документації (генеральних планів) населених 
пунктів громади.  

Можливості (шанси) Загрози 
1. Державна підтримка розвитку територій 
(сільських, будівництва доріг, спортивної 
інфраструктури та ін. ), обласні програми 
розвитку. 
2. Доступність міжнародних  зовнішніх ресурсів 
(фінансових ресурсів, грантів, технічної допомоги 
тощо) 
3. Стале зростання попиту на 
сільськогосподарську продукцію, зокрема 
органічну, на світових ринках. 
4. Безмитні квоти для українських товарів 
(насамперед – сільськогосподарські), що 
експортуються до ЄС. 
5. Наявність організацій, що надають навчально-

1. Гальмування державою реформ у сфері 
місцевого самоврядування, тенденції до 
централізації. 
2. Збереження високих ризиків для потенційних 
інвесторів в Україні. 
3. Збройна агресія Російської федерації, що 
відволікає ресурси держави та розвиток територій 
та людського потенціалу. 
4. «Ручний» розподіл коштів державного 
бюджету, що спрямовуються на регіональний 
розвиток. 
5. Прагнення держави надати нових повноважень 
органам місцевого самоврядування базового 
рівня (територіальним громадам) без компенсації 



консультативні послуги для територіальних 
громад (Асоціації органів місцевого 
самоврядування, програми «ULEAD з Європою», 
«DOBRE» тощо). 
6. Доступність новітніх аграрних технологій, в 
тому числі – для дрібних домогосподарств. 
7. Зростання в Україні інтересу до сільського 
зеленого туризму, агротуризму, екотуризму . 
8. Зацікавленість громад-сусідів у розв`язанні 
спільних проблем на засадах муніципального 
співробітництва. 
9. Наявність та доступність енергозберігаючих 
технологій та відновлювальних джерел енергії. 
10. Розвиток новітніх електронних комплексів 
управління, інших цифрових ресурсів. 
11. Доступність сучасних технологій сортування 
та утилізації ТПВ. 
12. Повернення трудових мігрантів з набутим 
досвідом та новою культурою праці.   
13. Ріст патріотизму національного рівня, що 
стимулюватиме ріст локальної(територіальної) 
ідентичності . 
14. Відкриття ринку землі як фактор росту 
місцевих доходів та можливостей для 
агровиробників. 

витрат.  
6. Наявність значно більш високооплачуваної 
роботи в досяжній близькості від громади, району 
та області. 
7. Обмеження щодо соціальної та ділової 
комунікації через COVID-пандемію. 
8. Непомірне використання великовантажним 
транспортом доріг, що проходять через громаду. 
9. Неефективний державний контроль над 
діяльність крупних сільськогосподарських 
товаровиробників щодо дотримання ними 
екологічних норм. 
10. Зростання тарифів на енергоносії для всіх 
категорій споживачів. 
11. Надмірна зарегульованість процедури 
управління  надлишковим  майном  комунальної 
власності  (державна  реєстрація, надання в 
оренду, продаж,  списання,  придбання, 
безоплатна  передача  тощо). 

 




