
Стратегічне бачення розвитку Ємільчинської громади 
 

«Ємільчинська громада – західний край Житомирщини на витоку 
тихоплинної Уборті, економіка якого спирається на сучасну деревообробну 
промисловість та високотехнологічне селянське агровиробництво. Територія, 
де багатство збереженої природи та традиційна поліська культура поєднані зі 
зручною інфраструктурою та розвинутою сферою послуг. Спільнота здорових, 
відкритих, ініціативних громадян». 

 
Англійською мовою: «Yemilchyne community is the western land in Zhytomyr 

Region near the source of the calm Ubort river, the economics of which bases on 
modern effective wood-processing industry and high-technology village agriculture. 
This is the territory, where the wealth of the preserved nature and traditional culture of 
Polesia is combined with convenient infrastructure and the developed service sector. 
This is a community of healthy, open, and initiative citizens».  

 
Бачення сформульовано за участю активних мешканців громади, старост, 

членів робочої групи, які брали участь у засіданнях робочої групи. Формулювання 
бачення проходило в кілька етапів та мало свої особливості з огляду на 
дистанційну форму проведення засідання робочої групи.   

Насамперед, були обговорені дані соціально-економічного аналізу та 
результати дослідження якості життя та послуг, що надаються на теренах громади. 
Потім, для кращого розуміння стану справ та його конкретизації, учасникам 
зібрання було запропоновано визначити (на їхню думку) домінуючі бажання та 
прагнення мешканців громади. З цією метою вони оприлюднювали відповідні тези 
в чаті програми 3CX, за допомогою якою здійснювався зв`язок. Надалі члени 
робочої групи в той же спосіб спробували ідентифікуватисвою версію цінностей, 
які, на їхню думку, поширені серед мешканців громади. Зрештою, результати були 
узагальнені, тобто зведені до списку прагнень та списку цінностей. 

Надалі члени робочої групи ще раз розглянули методику формування 
стратегічного бачення. Були сформовані чотири віртуальні фокус-групи (члени 
робочої групи офлайн, члени робочої групи онлайн, активні громадяни громади), 
які самостійно працювали над власними версіями стратегічного бачення.  

Отримані версії були оприлюднені та обговорені. Зрештою, за участю 
експерта програми «U-LEAD з Європою» проведено аналіз наданих пропозицій та 
синтез визначення стартегічного бачення і робоча група відібрала одне 
формулювання. Це формулювання  було оприлюднене на сайті селищної ради та 
офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook.  

 
Наявне формулювання бачення оптимально враховує нинішній стан 

Ємільчинської громади, містить географічні та економічні особливості території, 
окреслює сфери діяльності, які будуть розвиватися в ході реалізації стратегії, а 
також характеризує мешканців громади.   

Крім того, в баченні стисло відображені стратегічні цілі стратегії, отже – 
також і оперативних. Таким чином, бачення стало реальним концентрованим 
виразом усього змісту Стратегії. 
 




