м. Кам'янське 2017 SWOT аналіз за напрямком
1. Географія та демографічна ситуація та безпека
Сильні сторони
1. Річковий, залізничний, автомобільний транспорт, близьке розташування аеропорту,
наявність річкового порту.
2. Сприятливий клімат
3. Вертолітний майданчик (7 лікарня)
4. Великі запаси прісної води
5. Можливість використання фахівців різних напрямків
6. 86 національностей в місті
7. Мотивація з\пл (поліція, МЧС)

Можливості
1. Дешевий річковий транспорт для перевезення вантажів
2. Використання річкового транспорту в сфері туризму
3. Збільшення зон відпочинку вздовж берегів водоймищ
4. Використання рельєфу місцевості (балки)
5. Є фахівці високого кваліфіційного освітнього рівня
6. Можливість розвитку національної культури (86 національностей)
7. Збільшення кількості гуртків для розвитку дітей, за рахунок бюджету
8. Підвищення освітнього рівня населення
9. Профілактика раку, туберкульозу
10. Інформування населення про безкоштовні можливості
11. Встановлення камер відеоспостереження (якісних, для визначення облич,
держзнаків автомобілів)
12. Модернізація шляхів комунікацій з поліцією... (102...)

Слабкі сторони
1. Стан доріг
2. Забруднення екосистеми
3. Відсутність інформації про кількість наявного населення, статевовікової структури (останній перепис населення 17 років тому)
4. Низький рівень з\пл.
5. Відтік молоді
6. Важкі хвороби (рак) молодшають
7. Старіння населення
8. Сусідство з обласним центром (відтік кадрів, податків... )
9. Скорочення штату поліції у 2 рази
10. Відсутність забезпечення матеріально-технічної бази в поліції
11. Незадовільний стан фінансування поліції, МЧС
12. Важка економічна ситуація, високий рівень безробіття, маленькі
з\пл - внаслідок чого погіршується криміногенний стан
13. Вирізають енергетичну систему
14. Мало інформації про можливості міста.
15. Незатверджені кордони міста (Кринички, Петриківка...)
16. Нерівномірність опадів

Загрози
1. Підтоплення, затоплення міста
2. Відсутні водостоки
3. Відтік кваліфікованих фахівців, робочої сили
4. Зменшення чисельності населення
5. Відсутність контролю за викидами підприємств
6. Застарілі очисні споруди
7. Відсутність контролю продажу продукції что містить фосфати
8. Відсутність контролю та регулювання чисельності безпритульних
тварин
9. Погіршення криміногенної ситуації, техногенні проблеми
10. Травми у темний час доби (вимкнення вуличного освітлення)

Оброблена та узагальнена інформація SWOT аналізу
1. Географія та демографічна ситуація та безпека
Сильні сторони
1. Річковий, залізничний, автомобільний транспорт, близьке розташування аеропорту,
наявність річкового порту.
2. Сприятливий клімат
3. Вертолітний майданчик (7 лікарня)
4. Великі запаси прісної води
5. Можливість використання фахівців різних напрямків
6. 86 національностей в місті
7. Мотивація з\пл (поліція, МЧС)

Можливості
1. Дешевий річковий транспорт для перевезення вантажів
2. Використання річкового транспорту в сфері туризму
3. Збільшення зон відпочинку вздовж берегів водоймищ
4. Використання рельєфу місцевості (балки)
5. Є фахівці високого кваліфіційного освітнього рівня
6. Можливість розвитку національної культури (86 національностей)
7. Збільшення кількості гуртків для розвитку дітей, за рахунок бюджету
8. Підвищення освітнього рівня населення
9. Профілактика раку, туберкульозу
10. Інформування населення про безкоштовні можливості
11. Встановлення камер відеоспостереження (якісних, для визначення облич,
держзнаків автомобілів)
12. Модернізація шляхів комунікацій з поліцією... (102...)

Слабкі сторони
1. Стан доріг. Інфраструктура навколо міста
2. Забруднення екосистеми
3. Відсутність інформації про кількість наявного населення, статевовікової структури (останній перепис населення 17 років тому)
4. Низький рівень з\пл.
5. Відтік молоді
6. Важкі хвороби (рак) молодшають
7. Старіння населення
8. Сусідство з обласним центром (відтік кадрів, податків... )
9. Скорочення штату поліції у 2 рази
10. Відсутність забезпечення матеріально-технічної бази в поліції
11. Незадовільний стан фінансування поліції, МЧС
12. Важка економічна ситуація, високий рівень безробіття, маленькі
з\пл - внаслідок чого погіршується криміногенний стан
13. Вирізають енергетичну систему
14. Мало інформації про можливості міста.
15. Незатверджені кордони міста
16. Нерівномірність опадів

Загрози
1. Підтоплення, затоплення міста
2. Відсутні водостоки
3. Відтік кваліфікованих фахівців, робочої сили
4. Зменшення чисельності населення
5. Відсутність контролю за викидами підприємств
6. Застарілі очисні споруди
7. Відсутність контролю продажу продукції что містить фосфати
8. Відсутність контролю та регулювання чисельності безпритульних
тварин
9. Погіршення криміногенної ситуації, техногенні проблеми
10. Травми у темний час доби (вимкнення вуличного освітлення)

1.Інформаційна система для прозорого постійного контролю за викидами підприємств міста.
2.
Підвищення конкурентноспроможності міста для зупинення відтоку молоді та населення міста.
Створення факторів привабливості міста.
3.
Затвердження меж міста та роширення за рахунок об'єднання з територіальними громадами сусідніх
селищ
4. Створення
механіму співпраці влади та громадськості з органами поліції та ДСНС

