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ВСТУП 
 

Програма соціально-економічного розвитку Шепетівської міської територіальної 
громади   на 2021 рік (далі – Програма) розроблена  відповідно до Закону України «Про 
місцеве самоврядування  в Україні.» 

Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”. 

Метою Прогами є створення умов для розвитку промислового сектору, сприяння 
інвестиційній діяльності суб’єктів господарювання, залучення інвестицій , створення умов 
для розвитку підприємництва , створення якісних та комфортних умов проживання, 
забезпечення належного функціонування інфраструктурних об’єктів, підвищення 
енергоефективності , поліпшення якості та доступності суспільних послуг, підтримки, 
сім’ї, дітей, молоді та спорту. 

У Програмі визначено ключові заходи, які необхідно вжити для досягнення 
пріоритетних завдань розвитку міста  у 2020 році. 

Координацію роботи щодо розроблення та формування проекту Програми 
забезпечується управлінням економіки, підприємництва та підтримки інвестицій апарату 
міської ради , виконавчого комітету та виконавчих органів Шепетіської міської ради. 
Опрацьовано матеріали, надані структурними підрозділами виконавчого комітету,  з 
урахуванням пропозицій підприємств, організацій та установ усіх форм власності,  
депутатів  міської ради . 

 Фінансування заходів Програми здійснюватиметься  із урахуванням реальних 
можливостей бюджету громади та інших бюджетів не заборонених законодавством. 

Організація виконання заходів Програми здійснюватиметься виконавчим комітетом  
міської ради , її структурними підрозділами ,виконавчими органами міської ради, якими 
розроблено відповідні заходи до Програми. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до 
Програми затверджуються рішенням сесії міської ради за поданням  виконавчого 
комітету. 

Складовими частинами Програми є завдання та заходи  інших програм, які 
реалізовуватимуться протягом року і спрямованих на розв’язання комплексу  соціально-
економічних проблем громади. 

 
Основні тенденції соціально-економічного розвитку м.Шепетівки                

в 2020 році 
 

Промисловість та підприємництво. 
             Протягом 2020 року діяльність виконавчого комітету Шепетівської міської ради 
спрямовувалася на забезпечення подальшого  комплексного розвитку міста, належного 
життєвого рівня населення та  стабілізації суспільно-політичної ситуації. 
            Промисловими підприємствами за січень-листопад 2020 року реалізовано 
промислової продукції (товарів, послуг) на суму 900,9 млн. грн., що на 76,2%  більше , ніж 
за січень-листопад   2019 року. Частка міста у обласному показнику складає 2,1 %. Обсяг 
реалізованої продукції на 1 особу склав 21764 грн.  (у відповідному періоді 2019 року – 
12354,6 грн.). 
           В структурі   промисловості за видами економічної діяльності за  січень-листопад  
2020  року : 82,8% становить переробна промисловість ,  14,9 % -    постачання газу та 
тепла  та  2,3 %  - водопостачання та каналізація.  

    Найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізації промислової продукції  
60,3%  становить  ДП «Шепетіський ремонтний завод». 
          6 промислових підприємств постачають свою продукцію на експорт. За січень-
листопад  2020 року  обсяг експорту цих підприємств  склав 15,2 млн.грн. 



             Питома вага експорту в обсязі реалізації промислової продукції по ДП 
«Шепетівське лісове господарство» - 61,7 %; ТОВ «Шпон Шепетівка» - 13,3%  ;  ПРАТ 
«Шепетівський цукровий комбінат» -1,2%, ПП «Інтерпродукт»-33,0 % ,»Авантаж СП» - 
3,8%.        
            Обсяг експортних операцій за  січень – листопад 2020 року становив 14,3 млн.грн., 
це 1,6%  до загального обсягу реалізованої продукції в промисловості.6%  
              Станом на 01.01.2020 року у місті  налічувалось 169 підприємств, з яких:12 - 
середніх та 157 - малих, що відповідно становить 7,1% та 92,9 % у загальній кількості 
підприємств міста. 
  Впродовж 2020 року  на території міста провели державну реєстрацію 8 – 
Товариств з обмеженою відповідальністю та  1- Приватне підприємство. 

Станом на 01.01.2021 року у місті  було зареєстровано 2079 фізичних осіб-
підприємців.  Державну реєстрацію підприємницької діяльності  протягом року здійснили 
226 осіб.  
 У 2020 році  відбулось   2 робочі наради  з обговорення 2- х  проєктів регуляторних 
актів. У зв’язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби ( COVID-19) зібрання громадських слухань по 
обговоренню проєктів регуляторних актів не було, але всі депутати міської ради, голови 
громадських об’єднань підприємців отримали на особисті електронні поштові скриньки  
проєкти регуляторних актів з метою ознайомлення та надання пропозицій.  
  Протягом 2020 року проведено  10 відстежень результативності регуляторних актів 
в  т.ч. 2- базових, 4-повторних та 4- періодичних. Звіти щодо проведення усіх типів 
відстежень оприлюднено на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет у підрозділі 
«Відстеження результативності» розділу «Регуляторна політика». 

 З метою інформаційного забезпечення підприємців та спрощення їх доступу до 
необхідної інформації на офіційному сайті міської ради, в соціальних мережах 
розміщувались та постійно оновлювались актуальні для підприємництва інформаційно-
аналітичні матеріали щодо різних аспектів їх діяльності, проводилось ознайомлення з 
корисними для бізнесу онлайн-платформами, онлайн-сервісами та порталами, 
анонсувалась державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», здійснювалась  
інформаційна підтримка бізнесу в умовах карантину. Крім того, на офіційному сайті 
міської ради було  створено інформаційну сторінку «Торгівля онлайн» для підприємців, 
які на час запровадження карантинних заходів змушені були припинити підприємницьку 
діяльність. 

Для ефективного використання існуючих ресурсів міста у рубриці «Інформація для 
підприємців» сайту міської ради розміщено  перелік земельних ділянок комунальної 
власності, які можуть бути запропоновані суб’єктам підприємницької діяльності для 
передачі у власність та в оренду, право на яку буде реалізовано через аукціон та перелік 
вільних нежитлових приміщень комунальної власності, які можуть бути передані у 
власність або в  оренду.  
 Суб’єктам підприємництва у 2020 році надано у власність 9 земельних ділянок 
загальною площею 4116,0 кв. м , в оренду -  46 земельних ділянок площею 372 550,0 кв.м 
та 459,3 кв.м  майна комунальної власності. 
  Центром надання адміністративних послуг  надаються 189 послуг..         

На офіційному веб-сайті Шепетівської міської ради     (www.shepetivka-rada.gov.ua) 
створено сторінку «Центр надання адміністративних послуг», на якій можна 
ознайомитись з інформацією щодо функціонування Центру та з питань оформлення 
відповідних документів. 

Станом на 01грудня 2020року  до Центру звернулось 22864 суб’єкта. За звітний 
період суб’єктам звернень надано 6642 адміністративних послуги та надано 16222 
консультацій.  

    
 



 Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність. 
      Експорт товарів по м.Шепетівка  за  січень-вересень 2020 року становив 6435,3 тис. 

дол. США. У перерахунку на одну особу обсяг експорту склав 156,7 дол. США .  
      Обсяг  імпорту за січень-вересень 2020 року збільшився проти відповідного періоду 

минулого року на 25,1% і становив  3126,5 тис. дол. США, що   У перерахунку на одну 
особу обсяг імпорту склав 76,1 дол. США .     

   Зовнішньоторговельне сальдо позитивне і становить  3308,8 тис.дол. США. 
Коефіцієнт покриття експортом імпорту  становив  2,06 . 

На сесії міської ради було затверджено перелік інвестиційно-привабливих 
земельних ділянок. Серед них актуальними на даний час є: вул. Промислова, 3 -  4,6161 га; 
вул. Митрополита Шептицького, 110 -  0,5 га; вул. Судилківська, 181-В- 0,3617 га; вул. 
Судилківська, 179-Б -  0,152 га; вул. Судилківська, 181-Б -  0,5 га; вул. Судилківська, 92 -
0,44 га; вул. Судилківська, 92-Л - 0,3 га; вул. Судилківська, 92 - 0,1 га. 

На офіційному сайті міста знаходиться  розділ «Інформація інвестору»  завданням 
яких є інформування  та ознайомлення з нормативно–правовими, аналітичними та 
промоційними  матеріалами, щодо потенційних   можливостей вигідного інвестування та 
ведення бізнесу в місті Шепетівка.   

Розроблено інвестиційний паспорт, основна ідея якого полягає в тому, щоб 
представити весь набір інформації про регіональний інвестиційний клімат в місті та його 
перспективи. Підготовлено промо-ролик про економічний потенціал м. Шепетівка.  

Обсяг іноземних інвестицій в економіку міста  на початок 2020 року становив 
1365,0 тис. дол. США. У розрахунку на 1 особу обсяг іноземних інвестицій склав 33,1 дол. 
США. 

 В економіку міста було залучено іноземний капітал з Німеччини (ТОВ «АЗТЕХ-
Україна»), Швеції (TOB «Українське - Шведське СП БОС БЕРРІЄС ЛТД») та Іспанії (TOB 
«Промислові товари Проінса», ТОВ «Форнаю компані»). 

 
Споживчий ринок. 

На кінець 2020 року в місті працювало  5 ринків,  361 магазин, 200 кіосків, 5 
торгівельних центрів, 32 склади, 38 аптек та аптечних пунктів, 43 підприємств 
ресторанного господарства,  37 перукарні та салонів краси, 18 майстерень, 12 пунктів 
шиномонтажу та СТО,  10 АЗС та газонаповнюючих станцій, 3 спортивних зали та 13 
інших об’єктів з надання  побутових послуг населенню. 

В поточному році за власні кошти підприємців відкрито 3 магазини, з них 
великоформатний магазин АТП по вул. Проспект Миру,  3 перукарні,  2 кіоски, кав’ярню, 
2 кафе, стоматологічний кабінет. 

З метою кращого забезпечення населення продуктами харчування за доступними 
цінами в місті працює 35 об’єктів торгівлі, які реалізують продукцію власного 
виробництва за цінами виробника. В семи магазинах обладнані куточки, в яких 
реалізується продукція товаровиробників Хмельницької області. Товари позначені 
спеціальними вивісками «Хороші ціни», «Українське м'ясо», «Продукція місцевих 
товаровиробників». Також 7 об’єктів торгівлі та 4 виробники продукції приєдналися до 
проєкту  «Купуй Хмельницьке». 
Для залучення туристів в Музеї пропаганди щомісячно проводяться виставки,  майстер 
класи народних умільців, до послуг приїжджих  громадян  5 готелів, мотелів на 92 ліжка. 

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом 
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень-червень 2020 року, у 
порівнянні з відповідним періодом 2019 року, зменшився на 12,7% і склав 268,8 млн. 
гривень.  
     В  січні 2020 року організовано та проведено новорічно-різдвяний ярмарок з продажу 
сувенірної продукції та продовольчих товарів в тимчасових спорудах (ярмаркове 
містечко) на площі імені Т.Г. Шевченка.  



Грошові доходи населення та ринок праці. 
За статистичними даними середньооблікова кількість штатних працівників у ІІІ 

кварталі 2020 року становила 7164 особи (у ІІІ кварталі 2019 року – 7037осіб).  
 Спостерігається поступове зростання рівня заробітної плати працівників, так 

середньомісячна заробітна плата  працівників у м. Шепетівці  за ІІІ квартал  2020 року  
становить 10136 грн., що на  2,4 % більше середнього рівня по області ( 9900 грн.), та на 
947 грн. більше  від рівня заробітної плати за І квартал 2020 року. За оперативними  
даними та вибірковим обстеженням  середня заробітна плата за листопад 2020 року 
становила 10451,1 грн., що на 5451,1 грн. більше від мінімальної заробітної плати та на 
1730,5 грн. більше від січня 2020 року.   

Станом на 01.12.2020 року по місту існує заборгованість із заробітної плати на ПрАТ 
«Шепетівський гранкар’єр «Пронекс» в сумі 1498,3 тис. грн. Ухвалою Господарського 
суду Хмельницької області від 25.07.2017р. №924/628/17 порушено провадження про 
банкрутство, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та призначено 
розпорядника майном  Гальченко Є.А. Рішенням Господарського суду Хмельницької 
області від 10 січня 2020 року визначено загальний розмір вимог кредиторів  ПрАТ 
«Шепетівський гранкар`єр «Пронекс». 5лютого 2020 року ухвалою Господарського суду 
Хмельницької області ПрАТ «Шепетівський гранкар`єр «Пронекс» визнано банкрутом, 
розпочата ліквідаційна процедура, ліквідатором призначено  арбітражного керуючого 
Гальченка Є.А. Ліквідаційна процедура планувалась  завершитись до 05.08.2020 року. У 
зв'язку із додатковими судовими вимогами кредиторів  наступне засідання суду  
призначено на 21 січня 2021 року.  

Заборгованість із виплати заробітної плати у економічно активних підприємств та 
бюджетних установах відсутня.  

У 2020 році послугами центру зайнятості скористалися понад 2109 безробітних 
громадян,  отримали статус  безробітного 1619 осіб , забезпечено роботою 1008 осіб, які 
перебували в перебували на обліку в службі зайнятості, в тому числі 808 безробітниз.   
працевлаштовано 1008 осіб. Рівень працевлаштування становить 39,8 % . 

Середня тривалість пошуку роботи з моменту реєстрації в службі зайнятості до 
працуілаштування становить 131 день. Середня тривалість безробіття становить 1312 дні.  

З числа зареєстрованих безробітних започаткували власну справу 9 безробітних, 
отримавши одноразову допомогу по безробіттю.  

З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, 
подолання дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили, підвищення її якості, 
професійного розвитку трудового потенціалу організовано підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації для 232 безробітних. 

Послугами служби зайнятості скористалося 141 особа безробітних осіб з 
інвалідністю, з яких 34 особи працевлаштовані. Рівень працевлаштування осіб даної 
категорії становить  24,6%.   

На обліку в центрі зайнятості перебували  6 військовослужбовців- учасників АТО, з 
них 5 осіб з інвалідністю.  Забезпечено роботою 3 безробітних, які брали участь в АТО, з 
них 1 особа працевлаштована на робоче місце за рахунок виплати компенсації 
роботодавцю у розмірі єдиного внеску. 
 
         Задля недопущення виплати заробітної плати працюючому населенню менше 
передбаченого законодавством рівня здійснюються, в межах повноважень, відвідування 
суб’єктів господарювання, у тому числі із залученням контролюючих органів, з питань 
правильності оформлення трудових відносин з найманими працівниками, встановлення 
державних гарантій в оплаті праці.   Протягом  січня - листопада  2020 року 
спеціалістами відділу праці та соціальних зв’язків  управління праці та соцзахисту 
населення, яким делеговано функції інспектора праці, з ціллю здійснення 
контролю за додержанням законодавства про працю   ( на підставі даних 
пенсійного фонду України та його територіальних органів)  здійснено  9 
відвідувань роботодавців за місцем здійснення їх діяльності та проведено 



роз'яснювальну роботу щодо легалізації та оплати праці найманих працівників. 
Членами робочої групи протягом 2020 року здійснено  16 рейдів – відвідувань 
приміщень магазинів, де використовується наймана праця.   Під час відвідування  
210 виробничих та торгових приміщень власникам, працівникам були  вручені 
інформаційні витяги з нормативно-правових документів, які встановлюють 
відповідальність за порушення трудового законодавства в частині легального 
працевлаштування та оплати праці. В квітні - листопаді 2020 року проведено 20 
онлайн та індивідуальних консультацій щодо змін трудового законодавства під 
час карантину.  За результатами проведеної  інформаційно – роз’яснювальної 
роботи у 2020 році  укладено 141  трудовий договір  у фізичних осіб – 
підприємців.   
 

  Інформаційна та адміністративна політика. 
На сайті Шепетівської міської ради http://shepetivka-rada.gov.ua/ та сторінці 

https://www.facebook.com/ проводилось інформування населення міста щодо соціально-
економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку міста. 

Виконавчим комітетом міської ради налагоджено співпрацю із засобами масової 
інформації міста. На термін повноважень міської ради відповідно до Закону України «Про 
порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової інформації» акредитовано представників 
місцевого телебачення, преси. 

З метою всебічного, об’єктивного та оперативного інформування територіальної 
громади Шепетівки про діяльність міської ради та її виконавчих органів, про значимі для 
територіальної громади міста процеси, тенденції та події, Шепетівська міська рада 24 
жовтня 2019 року прийняла «Програму висвітлення  діяльності міської ради, її виконавчих 
органів у засобах масової інформації у 2020 році». 

Періодично за участі міського голови, представників виконавчих органів, 
проводилися прес-конференції, «круглі столи» тощо. 

15 лютого 2018 р. Шепетівська міська рада затвердила Програму підтримки 
громадських організацій міста Шепетівки на 2018 – 2020 рр. 

Програма реалізується для забезпечення статутної діяльності та фінансової 
підтримки громадських організацій міста, діяльність яких має соціальну спрямованість. 
 

Житлово-комунальне господарство та благоустрій. 
          По програмі «Питна вода» на 2021-2022 роки виконано комплекс робіт по 
поточному утриманню каналізаційної мережі по вул.Шешукова від КНС-5 на суму 
160000,00 грн. Також профінансовано 277267,00 грн. на проведення експертизи питних 
підземних вод та сплату збору за надання спеціального дозволу на користування надрами. 
На хлорування криниць та виготовлення криничних грибків виділено50268,00 грн. 
(виконано на 76%). 

Згідно Програми благоустрою населених пунктів виділено та профінансовано 
54000,00 грн. на придбання та встановлення пожежних гідрантів. Також було виділено 
6399492,00 грн. на організацію благоустрою міста, в т.ч.: 

- на санітарну очистку території -  2625880,00 грн.; 
- на утримання кладовищ – 765479,00 грн.; 
- на утримання каналізаційних мереж – 107670,00 грн.; 
- на утримання мереж зовнішнього освітлення – 1274675,00 грн.; 
- на утримання зупинок, пішохідних містків – 5620,00 грн.; 
- на зимове утримання доріг – 408762,00 грн.; 
- на утримання дорожніх знаків – 100000,00 грн. 
Також на капремонт котельні міської лазні профінансовано 752573,00 грн. На 

обстеження несучих конструкцій житлового будинку № 8-а по вул. Шешукова виділено та 
перераховано 12348,00 грн. 

 



Енергоефективність та енергозбереження. 
Щодо стану виконання заходів з підвищення енергоефективності у 2020 році в 

місті Шепетівка було встановлено 17 лічильників теплової енергії. Відповідно, здійснили 
ізоляцію 68 м .пог. внутрішньобудинкових мереж, та відновили 260 м. пог. ізоляції 
внутрішньобудинкових мереж. В 2020 році проводились тренінги  з питань забезпечення 
функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, роль і місце ОСББ в 
наданні комунальних послуг, робота з боржниками, основні принципи діяльності асоціації 
ОСББ. 
        Дорожньо-транспортна інфраструктура. 
           Маршрутна мережа автомобільного транспорту загального користування в місті 
включає в себе  15 діючих маршрутів . на яких  працює 26 транспортних засобів. 
Маршрути обслуговують 4 автомобільні перевізники, з них 3 – фізичні особи.  

У 2020 році  проведено: 
-  поточний ремонт перехрестя вул. В.Котика, вул. Островського на суму 

1034411,43 грн; 
- поточний ремонт дороги в районі світлофорного об’єкта по вул. Українська на 

суму 881218,61 грн; 
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття вулиць і тротуарів міста на суму 

504928,00 грн.; 
- забезпечення нанесення дорожньої розмітки на суму 205013,00 грн.; 
- грейдерування вулиць міста на суму 58655,00 грн. 

 
Житлова політика, містобудування , регулювання земельних відносин. 

           Будівельними підприємствами м. Шепетівки за січень-жовтень  2020р. вироблено 
будівельної продукції на суму 60549 тис.грн., що становить 1,6 % до загального 
обсягу по області . На одну особу-1468,8 грн. (за січень-жовтень 2019 року – 990,6 
грн.) 

За січень-вересень 2020 р. у м.Шепетівка, введено в експлуатацію 1673 м. кв. 
загальної площі житла, що становить 66,7 % до відповідного періоду минулого року. 

Обсяг введеного у експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення – 405,8 
кв. м (за аналогічний період 729,5 кв.м). 

Станом на кінець .2020 року на квартирному обліку перебуває 1456. громадян на 
загальних підставах, з них : 526 громадян, які мають право на першочергове отримання 
житла та 188 громадян, які мають право на позачергове одержання житла. Надано 
компенсаціб на придбання житла 2  громадянам : особі з інвалідністю –учаснику бойових 
дій на території інших держав та дитині-сироті. 

   
Соціальний захист населення. 

   В місті користуються пільгами та занесені до Єдиного державного автоматизованого 
реєстру осіб, що мають право на пільги 8437пільговиків. 

   Відповідно ПКМ України № 373 від 17.042019р. "Порядок надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг у грошовій формі" щомісячно на підставі даних ЄДАРП 
проводиться розрахунок розміру пільг на житлово - комунальні послуги, з врахуванням 
розміру знижки, встановлених цін/тарифів в готівковій та безготівковій формі. Станом на 
1 грудня 2020р. пільг на житлово-комунальні послуги надано 2796 особам на суму 16582,2 
тис. грн. 
          Щомісячно проводиться  нарахування 50% знижки плати за житлово-комунальні 
послуги 18 родинам загиблих учасників антитерористичної операції за рахунок коштів 
міського бюджету.  

   В січні 2020 року виконавчим комітетом Шепетівської міської ради укладено 
договір  з акціонерним товариством " Українська Залізниця" на перевезення залізничним 
транспортом пільгових категорій населення, яким передбачено щомісячну звірку поданих 
списків пільговиків з базою ЄДАРП. Пільговим проїздом на залізничному транспорті  
скористались 4664 шепетівчан. 



          В місті пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства 
користуються такими правами, забезпечують 4 приватні перевізники, які здійснюють 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.  
          Скористались пільгами на проїзд автомобільним транспортом станом на 
01.12.2020року 507101 пільговик. 

   Відповідно рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 
25.05.2017р інвалідам війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих (померлих), 
дітям війни, ветеранам праці надається 50% знижка плати за користування міською 
лазнею. Щомісячно проводиться звірка з базою ЄДАРП пільгових категорій населення, які 
скористались цією послугою.  Протягом 2020 року скористалось  663 чол. Також, 
учасники АТО та учасники бойових дій мають право відвідувати міський басейн з 50% 
знижкою. 

 Соціальними працівниками проведено обстеження матеріально-побутових умов 120 
осіб з інвалідністю  з метою визначення потреби у наданні соціальних послуг.  

На виконання бюджетної програми «Заходи із соціальної та професійної адаптації 
учасників АТО» на 2020 рік було виділено 63 тис.грн. З початку року укладено 10 
договорів на суму 62,22 тис. грн. з професійно-технічним навчальним закладом 
Шепетівського міського спортивно-технічного клубу Товариства оборони України  
відповідно до яких,  пройшли навчання та здобули професією водія 4 учасники АТО. На 
даний час виявили бажання і проходять навчання ще 6  учасників антитерористичної 
операції.   

 
На виконання  Міської комплексної програми соціального захисту населення на 

2016-2020 р.р. протягом 10 місяців 2020 року  проведено фінансування: 
- одноразової допомоги 308 малозабезпеченим громадянам на суму 311 тис. грн., 
- допомогу на поховання непрацюючих громадян не пенсійного віку 40 чол. на 

суму – 56,0 тис. грн. 
- щомісячного відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

родинам Героїв Небесної Сотні – 4,2 тис.грн. 
-  стипендії почесному громадянину 1 чол. – 7,0 тис. грн. 
- витрат з надання послуг міської лазнею окремим пільговим категоріям 

громадян Шепетівському підприємству водо каналізаційного господарства – 28,1 тис. 
грн., 

- поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання 
для комунального під-тва «ШРЕП» - 29,9 тис. грн., 

- допомога  з нагоди Дня Святого Миколая для дітей-інвалідів – 19,8 тис. грн. 
На виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів 

сімей загиблих учасників АТО – мешканців м. Шепетівки на 2020 рік  проведено 
фінансування: 

- одноразової  грошової допомоги учасникам АТО та членам сімей загиблих 14 
чол. – 18,2 тис. грн., 

-  щорічної грошової допомоги матерям загиблих учасників АТО/ООС до дня 
матері 11 чол. – 55,0 тис. грн., 

-  одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників АТО/ООС на 
проведення ремонтних робіт для покращення житлових умов 11 чол.– 330 тис. грн., 

- пільг на оплату житлово-комунальних послуг сім’ям загиблих учасників 
АТО/ООС 16 чол., яке проводиться щомісячно на загальну суму – 51,2 тис. грн. 

  Державні гарантії дітям з інвалідністю у м.Шепетівці реалізовуються на базі 
Шепетівського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. 

 Центр фінансується за кошти міського бюджету, благодійних внесків та має підтримку 
керівництва міста.  

 Для функціонування  Центру за 2020 рік залучено коштів з місцевого бюджету                       
1489,9 тис.грн. грантів,  дарунків на суму 6,0 тис.грн.. Витрати на утримання однієї дитини  
становлять  21,3 тис.грн.  



Підтримка сім’ї, дітей та молоді. 
Щороку близько 5-6 тис. молодих людей стають учасниками заходів, програм і 

проектів молодіжних і дитячих громадських організацій, з якими налагоджена співпраця 
щодо виховання молоді і вирішення її проблем. 

Налагоджена робота національно-патріотичного клуба при Шепетівському Будинку 
культури, в якому проводиться робота з молоддю, спрямована на виховання патріотизму, 
формування загальнолюдських цінностей та популяризації здорового способу життя. 
        На виконання програми  «Молодь Шепетівки на 2020-2024 роки»  з місцевого 
бюджету виділено, в 2020 році  40000грн. Протягом звітного періоду проведено та 
підтримано  22  заходи,  які сприяли інтелектуальному та творчому розвитку молоді,   
пропаганді здорового способу життя,  піднесення почуття патріотизму у молодіжному 
середовищі, які реалізувались у рамках Програми. 
      З метою популяризації українських звичаїв і традицій проведено фестиваль колядок і 
щедрівок «Різдвяна зірочка», в якому з кожним роком зростає участь колективів і 
релігійних конфесій. 
        До дня закоханих спільно з молодіжною радою та будинком культури проводиться 
конкурс « Хто з верху» серед представників молоді м.Шепетівка. 
      Традиційний  Марш у вишиванках , який проводиться кожного року,  під час якого 
проведено конкурси на найбільшу родину у вишиванках, наймолодший учасник   у 
вишиванці,  найповажніший учасник у вишиванці. 

Кожний рік гурт «Кумасі» направляється для  участів обласного етапу   фестивалю-
конкурсу естрадної пісні імені Миколи Мозгового « Грай , музико моя!» тавибороли 
призове місце.  

Надане сприяння молоді міста для участі в 4 етапі учасників Школи «Агенти змін. 
Діти» в рамках проекту «Підлітки Змінюють громади в Україні через громадську освіту». 
З метою  працевлаштування молоді  налагоджена  співпраця з міськрайоним центром 
зайнятості. 
 Кожного року відправляється  команда "Сокіл " (Джура) для участі у військово -  
патріотичнійгріобласного  та надаєтьсясприяння у направленні на Всеукраїнський  этап на 
якомубулизайнятіпризовімісця.  
Сприяли у направленні міської  ГО «ОТГ- 23» для участі і Всеукраїнському військово-
спортивному вишколі  «Щит і меч». 
           Проведено заходи в навчальних закладах до Дня студента « Я-студент, і я пишаюсь 
цим!» і кращих нагороджено подарунками і подяками Шепетівської міської ради. 
       Проведено в міському парку культуризагальноміські заходи з нагоди Дня молоді та 
нагородженонайкращихпредставниківмолоді за активнугромадську діяльність. 
      З метою підтримки бойового духу воїнів ЗС України, організовувались   урочисті 
зустрічі учасників  ООС.  

У 2020 році у  Банку даних сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах  
перебуває 379 сімей, в яких виховується 544 дитини. З метою забезпечення комплексних 
соціальних послуг для надання допомоги у вирішенні складних життєвих обставин 
фахівцями із соціальної роботи здійснено соціальний супровід  96сімей, з них 62 сім’ї 
знято з соціального супроводу з позитивним результатом у зв’язку з подоланням або 
мінімізацією складних життєвих обставин, з 2 сім’ями припинено роботу у зв’язку зі 
зміною їх місця проживання,  а 1 сім’я знята з соціального супроводу з негативним 
результатом. 
       Протягом звітного періоду під соціальним супроводженням перебуває 5 прийомні 
сімей, в яких на вихованні перебувало 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Протягом 2020 року було створено 1 прийомну сім’ю, в яку влаштовано 2 
дитини з інтернатного закладу. 
        У 2020 році проінспектовано 82 сім’ї військовослужбовців, що приймали участь у 
проведенні антитерористичної операції на Сході України. Цій категорії сімей надано 
комплексну соціальну допомогу, яка включає в себе психологічну підтримку, здійснення 



оцінки потреб, юридичну допомогу та ін. Протягом року даній категорії осіб надано  311 
соціальних послуг з різних проблем. 
         За звітний період до центру звернулося 10 сімей внутрішньо переміщених осіб. 
Робота з даними сім’ями ведеться за карткою отримувача послуг. 

  Працівниками центру проводиться соціально – профілактична робота із запобігання 
правопорушенням та іншим негативним явищам у дитячому та молодіжному середовищі, 
подолання їх наслідків, пропагується здоровий спосіб життя.  У 2020році було проведено 
184 групових заходи, якими охоплено 5520 осіб.  

 
Освіта. 

         В місті  на 01.10.2020 року функціонувало  - 10 загальноосвітніх  навчальних 
закладів , в яких навчалося  5715учнів.     
           В місті функціонує 12 дошкільних навчальних закладів, в яких виховується 1896 дітей. 
Кількість, груп залишається на рівні попередніх років – 96, що забезпечує потреби населення міста. 

           Створені умови для навчання  31 дитини з особливими освітніми потребами (ООП) 
в закладах   загальної середньої освіти у 18 класах. 

З 1 вересня 2020 року вже 577 учнів 3-х класів розпочали навчання за новим 
Державним стандартом НУШ. Тому станом на листопад 2020 року  учні 1-3-х класів є 
здобувачами освіти в Новій українській школі. А педагоги 4-х класів НВК №1 навчають 
учнів за проєктом «Інтелект України». 
      У 2020 р. робота зі здібними та обдарованими учнями була результативною. У                              
ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 74 учні, з них: 
переможців – 48 (диплом І ступеня – 4 учні, ІІ – 16, ІІІ – 28), що становить 66% від 
загальної кількості учасників. У порівнянні з минулим роком на 1 переможця більше, а 

Результативними є творчі звершення наших учнів у восьми обласних турнірах: 
біологів, математиків, географів, інформатиків, економістів, фізиків, хіміків, правознавців. 
Команди посіли призові місця: юні інформатики (ІІ місце); юні біологи (ІІ місце); юні 
хіміки (ІІІ місце); юні економісти (ІІІ місце).  

На державних заключних етапах конкурсів ім.Т.Шевченка, П.Яцика брали участь 3 
учні шкіл міста, з яких дипломом ІІ ступеня була нагороджена Євтушок Софія (НВК 
«ЗОШ-гімназія»).  

У 2020 р. 22 школярі взяли участь у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт. Це учні НВК №№1,3; НВК «ЗОШ-гімназія», ЗОШ №№1,2,3,4,6. Перемогу здобули  
11 учнів, з них вибороли дипломи: І м. -1; ІІ м.-4; ІІІ м.-6, що становить  50% від загальної 
кількості учасників.  
        Традиційно стабільною є результативна участь юних шепетівчан в обласних очно-
заочних наукових конкурсах. 

За підсумками обласних конкурсів з інформаційних технологій, комп’ютерної графіки 
та анімації, Web-дизайну команда міста в 2020 році посіла І місце серед команд області.  

У закладах позашкільної освіти міста в 2020 р. навчається та виховується 1792 
дитини, що на 35 дітей більше, ніж  у минулому році. Кількість груп збільшилася із 104 до 
109. Відповідно і збільшилася кількість гуртків із 77 до 83. Середня наповнюваність груп 
та інших творчих об`’єднань становить 10-15 вихованців. У порівнянні з минулим роком 
збережено всі напрямки діяльності закладів позашкільної освіти. Крім того, відкрито 
фізкультурно-спортивний напрямок у ЦДЮТ та соціально-реабілітаційний у ЦЕНТУМ.   
         Усіма видами харчування охоплено 98% учнів. Збільшено на 2% дітей, які 
харчуються гарячими стравами. Усього безкоштовно харчувалося 52% школярів, що 
аналогічно попередньому року. Вартість харчування для учнів 1-4 класів та дітей 
соціально незахищених категорій дітей збільшилась на 1  гривню в порівнянні з минулим 
роком і становить 11,0 грн. та профінансовано з міського бюджету   2,9 млн. грн. 

Створені умови для навчання  125 дітей  в інклюзивних та спецгрупах  в дошкільних 
навчальних закладах , для них відкрито 3 офтальмологічні групи, 6 інклюзивних груп, 3 
логопедичні групи ,  2 ортопедичні групи. 



            Виконано перевезення учнів, які щоденно користувались послугами громадського 
транспорту на суму   170,8 тис. грн. 
            Виплачено  одноразову допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, після досягнення 18-річного віку в кількості 6 особам  на суму 10 860,00 грн 
           Покращено матеріально-технічну базу навчальних закладів . Виконано поточних ремонтів на 
суму 1, 4 млн.грн.,  капітальних ремонтів на суму 549, 7 тис. грн.. 
 
         Культура. 
            Всього в  умовах карантину відбулося  168 заходів, які відвідало 10500 жителів 
нашого міста: книжковий калейдоскоп; інформаційні години, уроки пам’яті, ілюстративні 
виставки, вечір дослідження, засідання літературно-мистецької студії «Доля», засідання 
клубу «Активне довголіття» тощо. 
           Влітку  проводено  бібліотечні локації під відкритим небом, де    представлені                           
 книжкові виставки "На допомогу навчальному процесу" для школярів та 
"Скарби книжкового міста" для початкових класів та дошкільнят.                                           
      Була проведена історична подорож «Партизанськими шляхами Другої світової війни», 
спільно з учнями 7 класу НВК №3. 
      На базі Шепетівської міської бібліотеки для дітей та дорослих №2, відбувся тренінг 
"Шукай роботу з натхненням", який провела Романюк Леся Василівна - 
представник Хмельницького благодійного фонду "ХЕСЕД БЕШТ"  
       У Шепетівській міській бібліотеці для дітей та дорослих №2 розпочав свою роботу 
"Павлусин кінозал".       
              Проводиться "Навчальний курс комп’ютерної грамотності", який дозволить 
отримати необхідні навички для роботи з комп’ютером та базовим пакетом 
програмного забезпечення всім бажаючим. 

Фонди міських бібліотек поповнилися на 548 примірників нових книг. 
          В міському будинку культури працює 4 любительських об’єднання. Створено нове 
любительське об’єднання “Кенго Джамп». Це нова тенденція у фітнесі, яка останнім 
часом набирає популярності в Україні.  Колективи МБК прийняли участь у  он-лайн 
фестивалях та вибороли призові місця. 
            Введення в березні карантину змусило колектив МБК суттєво переформатувати 
роботу, адже ми орієнтовані передусім на аудиторію та живее спілкування. Дистанційне 
навчання, онлайн-фестивалі та конкурси, естафети, концерти у записі та ще багато нових 
форм роботи опанував коллектив будинку культури.  Так за цей період були організовані і 
проведені онлайн конкурси: «Привітай свою матусю», «Моя сім’я як вишиванка», 
естафета онлайн привітань «Наш рідний край – чарівна Шепетівка», онлайн  концерти до 
Дня Конституції, до  Дня Незалежності, до  Дня молоді, фольклорне  свято «Ой  зав’ю 
вінок».Були розроблені та видані збірники “Топ за рік”!   –  це добірки найцікавіших 
сценаріїв за 2013-2019 роки, збірка за 2020 рік - у розробці! 
Під час посилення карантинних заходів наші керівники колективів художньої 
самодіяльності, яких у МБК працює дванадцять, та три любительські об’єднання 
перейшли на дистанційну форму роботи. Окремо хочемо відзначити активну участь 
наших колективів у різноманітних онлайн фестивалях та конкурсах, як обласних так і 
всеукраїнських. Наші колективи мають високі відзнаки у таких конкурсах як: 

- дистанційному конкурсі «Я Артист – ОНЛАЙН», який було організовано 
Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і мистецтва, 

-  всеукраїнських фестивалях-конкурсах «Срібне сяйво» та «Я зірка», 
-  онлайн конкурсі народних звичаїв та обрядів «Стелися, барвінку!», 
-  всеукраїнському дистанційному фестивалі-конкурсі “Щира пісня над Жердям 

летить” , 
-  фестиваль-конкурс аматорських театрів «Шарварок на Хмельниччині».  

 
 



Фізична культура і спорт. 
      На виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в м. Шепетівка у 

2020 році було виділено 200 тис. грн., з них  на олімпійські види спорту 150 тис.грн. та на 
не олімпійські види спорту 50,0 тис. грн. 

            Реалізується програму «Розвитку фізичної культури та спорту в місті Шепетівці» 
на 2016-2020 роки» відповідно до якої передбачені видатки на проведення спортивно-
масових заходів у місті та відрядження спортсменів міста для участі у регіональних, 
обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях різних рангів. У 2020 році було 
профінансовано 41 виїздів збірних команд міста Шепетівки з різних видів спорту. 
У 2020 році було проведено: 

- відкритий чемпіонат Шепетівської ДЮСШ з важкої атлетики серед юнаків та 
дівчат до 17 років;  

- відкритий турнір з баскетболу 3х3 серед юнаків та дівчат; 
- відкритий зимовий кубок міста Шепетівки з футзалу присвячений пам’яті 

Героїв Небесної Сотні; 
- на стадіоні «Локомотив» відбулася матчева зустріч з футболу між командами 

«Лісівник» та «Локомотив» присвячена пам’яті Миколи Огородніка; 
-  перший в історії міста онлайн-забіг під назвою "Shepetivka Run 2020" з нагоди 

Дня міста ; 
-  змагання з легкої атлетики з нагоди Міжнародного Олімпійського Дня; 
- відкритий чемпіонат міста Шепетівки з футболу 8х8 серед чоловічих команд;  
- церемонію нагородження найуспішніших спортсменів та тренерів Шепетівки за 

підсумками 2019 року; 
- змагання під назвою «Sport battle» з нагоди Дня фізичної культури та спорту; 
- відкриту спартакіаду серед військовослужбовців та силових структур міста з 

нагоди Дня Збройних Сил України; 
- відкритий чемпіонат Шепетівської ДЮСШ з боротьби вільної серед юнаків з 

нагоди Дня Святого Миколая Чудотворця. 
 

З  метою  розвитку інвалідного спорту в місті тричі на тиждень  тренер-спеціаліст 
Лаврук О.О. проводить тренування з людьми з обмеженими можливостями у приміщенні 
дитячо-юнацької спортивної школи ( стадіон «Корчагінець»).  

 
 Техногенна безпека, охорона праці. 
 

          Протягом  2020 року серед населення міста сталося 956 нещасних випадки 
невиробничого характеру, внаслідок яких потерпіла 971 особа, із них 191 дитина віком до 
14 років. Загинуло внаслідок травм, отруєнь та інших зовнішніх впливів 25 осіб, що на 10 
осіб менше ніж за минулий рік. Серед загиблих в побуті є 2 дитини  віком до 14 років.  
          Протягом 2020 року сталося 32 нещасних випадки пов’язаних з транспортом,  в 
результаті яких потерпіло 47 осіб. Серед потерпілих 5  дітей віком до 14 років. 

 Для профілактики виробничого та невиробничого травматизму здійснюються 
організаційні та інформативні заходи.  

З метою реалізації прав працівників на здорові та безпечні умови праці, соціальні 
гарантії за роботу із особливо шкідливими та особливо важкими, із шкідливими та 
важкими умовами праці протягом  11 місяців 2020р. експертизу з умов праці в умовах 
карантинних заходів, проведено на 16 підприємствах, установах та організаціях міста. Для 
усунення виявлених порушень за наслідками перевірок керівникам видано 30 довідок-
висновків за такими видами експертиз: 

- умов праці на робочих місцях – 9; 
- якості проведення атестації робочих місць за умовами праці і відповідності 

нормативним актам про охорону  праці та  правильністю  віднесення їх до категорії із 
небезпечними, шкідливими і важкими  умовами праці – 8 ; 



-  правильності  застосування Списків №1 і  № 2  –  6; 
правильності застосування Списків на додаткові відпустки та  доплати - 7.  
 Загальна кількість робочих місць, що підлягають атестації на перевірених 

підприємствах - 480, з них на звітну дату атестовано 454  робочих  місця. 
На основі експертиз встановлено, що атестація робочих місць за умовами праці 

проведена  на  29 підприємствах, установах  та організаціях міста із шкідливими та 
важкими умовами праці  у відповідності до вимог, затверджених постановою КМУ від 
01.08.1992р. №442. 

За результатами проведеної атестації робочих місць за умовами праці 1612 
працівників підприємств та установ міста отримують додаткові пільги та компенсації, а 
саме: право пільгового пенсійного забезпечення за Списком №1 - 13 працівників, за 
Списком №2 – 173 працівники,  на щорічні додаткові оплачувані відпустки та щомісячні 
доплати до тарифу заробітної плати - 1285 працівників, на скорочену тривалість робочого 
тижня - 12 працівників, понад 1500 працівників безкоштовно отримують молоко. 
          За звітний період надано методичну та практичну  допомогу 43 спеціалістам 
підприємств та установ  міста, розглянуто 29 усних  звернень громадян з питань надання 
пільг та компенсацій за роботу із шкідливими та важкими умовами праці.  

 
Бюджетно –фінансова політика . 
 

За січень-листопад 2020 року до загального та спеціального фондів бюджету міста 
за рахунок усіх джерел доходів (крім власних надходжень бюджетних установ та 
міжбюджетних трансфертів) надійшло185 395,5 тис. гривень. У січні-листопаді 2019 року 
надійшло190 949,5 тис. грн, темп росту надходжень не встановлено. 

Усього у січні-листопаді 2020 року до міського бюджету отримано власних доходів 
загального фонду182 716,4 тис. грн, що на 3 949,4 тис.грн. менше до планових призначень 
на цей період (186 665,8 тис.грн.), а до відповідного періоду минулого року надходження 
менші на 1 869,5 тис.грн. (184 585,9 тис.грн.). В поточному році встановлено зменшення 
податкових надходжень в бюджет міста. Так, податкові надходження до міського 
бюджету склали 178 241,1 тис. грн.. та порівняно з відповідним періодом минулого року 
(178 471,4 тис.грн.) надходженняїх зменшилися на 0,1%, що суммарно складає 230,3 тис. 
гривень. 

До загального фонду міського бюджету в січні-листопаді 2020 року за рахунок усіх 
джерел доходів надійшло 271 847,8 тис. гривень. У структурі доходів загального фонду 
власні надходження складають 67,2%. До загального фонду міського бюджету надійшло 
податків, зборів (обов’язковихплатежів) без урахування міжбюджетних 
трансфертів182 716,4 тис.грн, що становить 97,9% (або менше на 3 949,4 тис. грн.) до 
показників, передбачених у розписі міського бюджету на січень-листопад 2020 року (план 
– 186 665,8 тис.грн). Темпу росту надходжень загального фонду до відповідногоперіоду 
2019 року не встановлено через тимчасове призупинення діяльностібільшості суб’єктів 
господарювання в умовах запровадженого на територіїміста карантину для попередження 
розповсюдження захворюваності, спричиненої короновірусом COVID-19, а також у 
зв’язку  із меншенням обсягів реалізації , яка спричинена низькою закупівельною 
спроможністю громадян міста 

До спеціального фонду міського бюджету (без урахуванняофіційнихтрансфертів та 
власних надходжень бюджетних установ) надійшло2 679,1 тис.гривень. В порівнянні з 
січнем-листопадом 2019 року надходженнязменшилисяна 3 684,5 тис.грн. (за 
рахунокзменшеннянадходжень на суму 4 550,9 тис. грн. від продажу землі (у звітному 
періоді минулого року було проведено земельний аукціон, за результатами якого 8-ма 
переможцями сплачено кошти 4 548,9 тис. грн. за викуп 8 земельних ділянок площею 
1,252 га). 

 
 



Пріорітетні завдання та завдання  та заходи у 2021 році  
 

2 .ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. 
 
2.1. Промисловість та підприємництво. 
 Проблемні питання. 
 Недостатність коштів на технічне переоснащення та модернізацію виробництва.   
 Недостатній рівень стимулювання  інфраструктури підтримки підприємництва та 

відсутність державного стимулювання її розвитку. 
     Постійне підвищення тарифів на енергоресурси. 
    Запровадження протиепідемічних обмежувальних заходів у зв’язку з поширенням 
корона вірусної хвороби (COVID -19); 

        Наявність «тіньової» складової в діяльності суб’єктів підприємництва;  
  Дефіцит кваліфікованих кадрів; 
  Зниження рівня купівельної спроможності населення. 

 
. Мета: створення умов для підвищення конкурентоспроможності промисловості та 

підприємництва.  
Пріоритетні завдання.  
Забезпечення нових можливостей для розвитку промисловості, зміцнення 

співпраці між підприємствами, інвесторами, міською радою та іншими 
зацікавленими сторонами.  

Сприяння підвищенню конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.   
          Стимулювання зростання виробництва продукції харчової промисловості , 
освоєння нових видів промислової продукції. 

          Залучення промислових підприємств до участі у виставкових заходах, що 
проводяться в Україні та за її межами.    

           Активізація роботи  Координаційної ради з питань розвитку підприємництва.  

                  Постійна актуалізація на офіційному веб-сайті міської ради переліків земельних 
ділянок комунальної власності, які можуть бути запропоновані суб’єктам підприємницької 
діяльності для передачі у власність та в оренду, право на яку буде реалізовано через аукціон 
та переліку вільних нежитлових приміщень комунальної власності, які можуть бути 
передані у власність або в  оренду.  

     Стимулювання підприємницької ініціативи, відзначення найкращих суб’єктів 
          підприємництва. 

                Забезпечення прозорих умов та підвищення якості надання адміністративних 
послуг. 

                  Консультаційна та інформаційна підтримка бізнесу шляхом створення на офіційному 
веб-сайті міської ради Центру підтримки бізнесу в онлайн - форматі. 

      Сприяння залученню незайнятого населення до підприємницької діяльності.  
 
Відповідальні виконавці: управління економіки, підприємництва та підтримки 

інвестицій, відділ з питань регулювання земельних відносин, Центр надання 
адміністративних послуг, Шепетівська міськрайонна філія Хмельницького обласного 
центру зайнятостіі, промислові підприємства, громадські організації підприємців, 
Координаційна рада з питань розвитку підприємництва. 
 

2.2.  Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність. 
Проблемні питання.  
Нерозвиненість інструментів залучення  інвестицій.  
Законодавче обмеження можливостей надавати додаткові пільги для іноземних 

інвесторів, в т.ч. іноземних.  
Неврегульованість земельних правовідносин, що звужує ефективне використання 

інвестиційних ресурсів.  



Мета: підвищення інвестиційної привабливості громади, її економічних 
можливостей, стратегічних напрямів розвитку. 

 
 Пріоритетні завдання.  

Інформаційна допомога суб’єктам господарювання у залученні додаткового  
 фінансування інвестиційних проектів. 
 
 Поширення презентаційних матеріалів про інвестиційний  потенціал міста як в Україні, 
так і за кордонном. Періодичне оновлення інвестиційного паспорту міста, інформаційно-
презентаційних матеріалів. 
 
 Вприяння залученню підприємств міста до участі у інвестиційних форумах, виставках, 
конференціях, інших заходах міжнародного характеру. 
 
Проведення аналізу економічних можливостей міста з метою оновлення каталогу 
експортного потенціалу, поширення його через відповідні структури щодо здійснення 
експортно-імпортних операції. 
 
Оновлення на сайті міської ради інформації про перелік вільних земельних ділянок, 
виробничих об’ектів. 

 Очікувані результати. 
 Підвищення інвестиційної привабливості та покращення інвестиційного клімату 

громади.  
Збільшення обсягів експорту товарів місцевого товаровиробника на 4,0%.  

 
Відповідальні виконавці:  управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій 
управління житлово-комунального господарства , суб’єкти  господарювання. 

 
2.3. Споживчий ринок. 
 Проблемні питання.  
Недостатній рівень якості обслуговування покупців суб’єктами підприємницької 

діяльності.  
Незадовільний естетичний вигляд тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності.  
Необхідність модернізації та розвитку інфраструктури ринків.  
 
Мета: створення сприятливого середовища для розвитку споживчого ринку, 

упорядкування та розвиток мережі торгівлі та послуг 
 
 Пріоритетні завдання. 
 Розвиток та розширення мережі роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та 

сфери послуг із забезпеченням територіальної доступності торговельних послуг для 
населення. 

 Впорядкування розташування та зовнішнього вигляду тимчасових споруд.  
 Сприяння розвитку інфраструктури ринків, створенню умов для здійснення 

торговельної діяльності, підвищення якості обслуговування клієнтів.  
 Сприяння розвитку фірмової торговельної мережі, реалізація продукції за цінами 

товаровиробників. 
 
Очікувані результати. 
Розширення мережі закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг. 
Збільшення обсягів роздрібного товарообороту у діючих цінах на 5%. 
Відповідальні виконавці:  управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій,  
                                              відділ містобудування та архітектури. 



 2.4. Грошові доходи населення та ринок праці.  
Проблемні питання.  
Дисбаланс попиту та пропозицій робочої сили. 
 Працевлаштування осіб, які не здатні на рівні конкурувати на ринку праці, у т. ч.  
учасників бойових дій - учасників АТО. 
Наявність «тіньової» зайнятості та «тіньової» заробітної плати.                                                 
Наявність заборгованості із виплати заробітної плати. 
 Низький рівень заробітної плати.  
 
Мета: сприяння зайнятості населення, «детінізація» ринку праці, збільшення рівня  
грошових доходів населення.  
 
Пріоритетні завдання та заходи : 
         виконання заходів Програми зайнятості населення м. Шепетівки на 2018-2022 роки; 

посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань праці; 

здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних за 
професіями (спеціальностями), що користуються попитом на ринку праці, зокрема, під 
конкретне замовлення роботодавців; 

сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на 
рівних умовах конкурувати на ринку праці; 

проведення системної роботи з роботодавцями, спрямованої на вивчення попиту на 
робочу силу та задоволення кадрових потреб роботодавців; 

розширення спектру організації та проведення громадських та інших  робіт 
тимчасового характеру за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та Фонду 
загальнообов&apos;язкового державного страхування на випадок безробіття;  

забезпечення захисту прав працівників на своєчасне та у повному розмірі отримання 
заробітної плати; 

детінізацію трудових відносин, зокрема, через укладення трудових договорів між 
роботодавцями і найманими працівниками; 

здійснення в межах наданих повноважень контролю за додержанням законодавства 
про працю шляхом проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення 
неоформлених трудових відносин; 

проведення аналізу інформації та даних органів пенсійного фонду щодо ймовірних 
фактів нарахування найманим працівникам заробітної плати нижче встановленого 
законом мінімального розміру та проведення при наявності правових підстав контрольних 
заходів з вказаних питань; 

проведення засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і 
зайнятості  населення; 

          погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам  підприємств 
міста; 

 забезпечення ефективної роботи  міської тимчасової комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат;  

 здійснення моніторингу звітних даних платників на предмет виявлення фактів 
нарахування найманим працівникам заробітної плати менше законодавчо встановленого 
мінімального розміру та спільних з контролюючими органами проведення заходів, 
спрямованих на легалізацію заробітної плати; 



забезпечення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими 
умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності шляхом 
контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці.  

Очікувані результати. 
 Збільшення кількості укомплектованих вакансій, працевлаштованих осіб, у т. ч. які не 
здатні на рівні конкурувати на ринку праці. 
 Зростання середньомісячної заробітної плати на 11,1%. 
 Недопущення  заборгованості із виплати заробітної плати. 
Відповідальні виконавці :   управління праці та соціального захисту населення., 
Шепетівська міськрайонна філія Хмельницького обласного центру зайнятості 
 
2.5. Інформаційна політика 
Проблемні питання.  
Низька правова культура та пасивність громади.  
 
Мета: забезпечення прозорості у діяльності органів місцевого самоврядування, 
комунікації та залучення громади до процесу прийняття та реалізації управлінських 
рішень.  
 
Пріоритетні завдання.  
Всебічне, об'єктивне висвітлення економічного, господарського, культурного, соціального 
життя територіальної громади.  
Створення умов для активної взаємодії між органами місцевого самоврядування та 
громадськістю. 
 
 Очікувані результати. 
Покращення інформаційного забезпечення мешканців громади. 
 Відкритість у роботі органів місцевого самоврядування, залучення громадськості до 
вирішення питань місцевого значення. 
Відповідальні виконавці: відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадкістю. 

 
3. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ 

3.1. Дорожньо-транспортна інфраструктура 
Проблемні питання. 
Незадовільний стан  доріг  
Значна зношеність  рухомого складу та основних засобів. 
Недостатня кількість транспортних засобів, пристосованих для перевезення пасажирів з 
обмеженими фізичними можливостями. 
 
Мета : вдосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури, забезпечення якості та 
безпеки перевезення пасажирів громадським автомобільним транспортом. 
 
Пріоритетні завдання та заходи : 
Забезпечення капітального та поточного ремонту, експлуатаційне утримання доріг. 

Сприяння поліпшенню транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг 
загального користування, вулиць та доріг комунальної власності. 

Задоволення потреб населення автотранспортом загального користування .         

 Підвищення вимог до транспортних засобів при проведенні конкурсів , зокрема, 
зменшення кількості автобусів, термін експлуатації яких перевищує 10 років та не  
допускати до участі в конкурсах автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних 
засобів. 



Визначення  для здійснення перевезення пасажирів  на міських автобусних маршрутах  
загального користування  автомобільних перевізників   на конкурсних засадах  відповідно 
до вимог чинного законодавства. 

Здійснення з місцевого бюджету фінансування автоперевізникам  за пільгове перевезення 
окремих категорій громадян.   
Відповідальні виконавці:  управління житлово- комунального господарства,   управління 
економіки, підприємництва та підтримки  інвестицій,   управління праці та соціального 
захисту населення,   комунальні підприємства. 
 
 3.2. Енергоефективність та енергозбереження. 
 Проблемні питання. 
 Висока вартість енергоефективного обладнання.  
Обмеженість фінансових ресурсів для впровадження заходів з  енергоефективності 
внаслідок поширення СOVID-2019.  
Низька активність мешканців, у т. ч голів ОСББ, у можливостях впровадження 
енергоефективних заходів.  
 
Мета: стимулювання впровадження енергозаощадливих технологій та обладнання у всіх 
сферах життєдіяльності.  
 
Пріоритетні завдання. 
 Впровадження енергозберігаючих заходів закладами/установами.  
Сприяння у впровадженні мешканцями заходів з енергозбереження та використання 
відновлювальних джерел енергії.  
Підвищення культури енергоспоживання. 
Заходи  : 
 В Асоціації ОСББ створити  револьверний фонд, а також долучитися до Фонду 
Енергоефективності.  
Розробка енерго- та екологоефективної схеми теплопостачання м. Шепетівки . 
Встановлення теплових лічильників. 
Реконструкція котелень за адресами вул. Радіщева, 2б та Шешукова, 8б. 
Технічне переоснащення котелень по вул. Судилківська, 100 та Лозова, 1,                     
Проведення тепло ізоляції зовнішніх стін (із заміною вікон) закладів освіти та ДНЗ.     
 
Очікувані результати.  
Скорочення споживання енергоресурсів у бюджетній сфері на 5%.                                 
Підвищення рівня обізнаності мешканців щодо ощадного і ефективного використання 
енергетичних ресурсів. 
Відповідальні виконавці:  управління житлово-комунального господарства ,комунальні 
підприємства,  суб’єкти  господарювання . 
 
  3.3. Будівництво та житлова політика 
   Проблемні питання.        
Недостатня кількість житла, кощтів на його будівництво/ придбання для пільгових 
категорій громадян. 
Недостатня кількість земельних ділянок, які могли б бути запропоновані громадянам для 
будівництва, згідно з чергою та позачергово учасникам АТО. 
Використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів. 
 
Мета: Забезпечення ефективного планування та забудови територій, раціонального 
використання земель. 
 
 
 



Пріоритетні завдання та заходи : 
1.Здійснення контролю за будівництвом (реконструкцією, капітальним ремонтом) об’єктів 
торгівлі, побуту, соціально-культурного та житлово-комунального призначення всіх форм 
власності  громади ; 

2. Забезпечення безумовного дотримання всіма учасниками виконання дозвільних 
процедур у сфері будівництва відповідно до вимог чинного законодавства на території 
громади. 

Відповідальні виконавці :  сектор з питань Державного  архітектурно-будівельного 
контролю, відділ з питань регулювання земельних відносин, відділ містобудування та 
архітектури. 
 
  3.4. Житлово-комунальне господарство та благоустрій. 
 Проблемні питання.  
Незадовільний технічний стан об’єктів житлового фонду. 
 Високий рівень зносу інженерних комунікацій. 
 Фізично та морально застаріле обладнання та техніка підприємств житловокомунального 
господарства.  
 
 Мета: забезпечення стабільного функціонування об’єктів житлово-комунального 
господарства, надання якісних послуг з тепло-, водопостачання та водовідведення.  
 
Пріоритетні завдання. 
 Забезпечення ефективного управління житловим фондом. 
 Забезпечення надійної та безпечної роботи ліфтів.  
Виконання капітальних та поточних ремонтів об’єктів благоустрою. 
 Підвищення надійності та якості послуг з тепло-, водопостачання та водовідведення, 
зменшення втрат теплової енергії та води. 
 Заходи : 
№ 
п/
п 

Назва видатків Сума, тис 
грн 

1 Виготовлення схеми санітарної очистки міста 200,0 
2 Виготовлення схеми теплопостачання міста 250,0 
3 Виготовлення паспортів доріг Старокостянтинівське шосе, Судилківська, 

пр..Миру, Г.Н.С. Залізнична, В.Котика, Українська. 
250,0 

3 Виготовлення паспорта місця видалення відходів. Міський полігон ТПВ 
 

30,0 

4 Виготовлення документації з метою отримання дозволів на 
спецводокористування  

20,0 

5 Виготовлення ПКД на капітальний ремонт шляхопроводу на перетині 
вулиці Судилківської та залізничних колій у м.Шепетівка 

 
 
1500,0 

6 Виготовлення ПКД на капітальний ремонт житлового будинку за адресою 
: Шешукова , 8А 

 
50,0 

7 Виготовлення ПКД на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: 
Героїв Небесної Сотні, 75 

 
 
250,0 

8 Виготовлення ПКД будівництва каналізаційної мережі з КНС до будинку 
Гастело, 5 

 
500,0 

9 Вигтовлення технічної документації на житлові будинки, які передаються 
для ОСББ 

100,0 

10 Поточний ремонт вуличного освітлення 
Курортна 

229,0 
35,0 



М.Залізняка 
Павла Чубинського 
В.Кашлакова 

14,0 
130,0 
50,0 

11 Закупівля ЛЕД світильників для вуличного освітлення (частково – 25% 
потреби) 
Окупність : 
Залізнична – 0,7р,  
Генерала Шухевича -0,7р 
Дзявульського -2р 
Чкалова – 2р 
В.Котика – 3,1р 
Островського – 2,5р 
Лісова  - 1,5р 
Старокост шосе -2,5р 
Судилківська – 3,7р 

1352,0 
 
112,0 
72,0 
14,0 
16,0 
222,0 
76,0 
62,0 
357.0 
421,0 

12 Будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. Миру, Гагаріна, 
Л.Українки, Молодіжна с.Плесна Шепетівського району Хмельницької 
області 

1547,0 

13 Будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. Т.Г.Шевченка, 
Валі Котика, Миру, Корчагіна, Литовська с.Плесна Шепетівського району 
Хмельницької області 

1354,0 

14 Нове будівництво водопровідної мережі по пров. Максима Залізняка від 
житлового будинку №1 до житлового будинку №68 по пров.Максима 
Залізняка, вул. Соломії Крушельницької, вул.Механізаторів та до місця 
врізки в міські водопровідні мережі в м.Шепетівка Хмельницької області 

1547,0 

15 Обслуговування та поточний ремонт станцій доочистки води (Трьох 
бюветів) 

150,0 

16 Виготовлення, встановлення тротуарної огорожі  120,0 
17 Ущільнення поверхневого шару полігону твердих відходів  200,0 
18 Експертиза ліфтів  79,0 
19 Капітальний ремонт ліфтів 500,0 
20 Стерилізація, перетримка собак  50,0 
21 Розчистка, поглиблення 2-х водойм в парку, виготовлення ПКД, 

експертиза ,  виконання робіт 
130,0 

Очікувані результати.  
Поліпшення технічного стану житлового фонду, інженерних мереж, об’єктів благоустрою. 
Збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. 
 Надання якісних житлово-комунальних послуг. 
 Зниження ризику виникнення аварійних ситуацій. 
Відповідальні виконавці:  управління житлово-комунального господарства, комунальні 
                                             підприємства міста. 
  

4. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
 
4.1 Соціальний захист населення 
Проблемні питання.  
Зростання кількості громадян, які потребують отримання розширеного кола соціальних 
послуг. 
 Мета: поліпшення соціального клімату, підвищення ефективності системи надання 
соціальних послуг. 
 Пріоритетні завдання. 
 Підтримка соціально вразливих верств населення. 
 Забезпечення стабільного функціонування соціальних закладів з надання соціальних 
послуг. 



 Збільшення спектру соціальних послуг.  
 
Очікувані результати.  
Поліпшення матеріального забезпечення соціально вразливих категорій громадян. 
Збільшення кількості соціальних послуг. 
Відповідальні виконавці:       управління праці та соціального захисту населення 
 
4.2. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 
 
Проблемні питання.                                                                                                                     
Невисокий рівень громадянської активності молоді.                                                             
Залежність дітей та молоді від соціальних мереж, поширення у молодіжному середовищі 
шкідливих звичок. 
 Мета: забезпечення захисту прав дітей та зміцнення сімейних цінностей, розвиток 
громадянської освіти та створення сприятливих умов для всебічного розвитку молоді.  
 
Пріоритетні завдання.  
Здійснення соціальної підтримки дітей та пропагування сімейних цінностей. 
 Створення умов для реалізації творчого потенціалу дітей та молоді, сприяння 
громадянській освіті молоді.  
Підтримка діяльності молодіжних громадських організацій у організації та проведенні 
молодіжних творчих акцій та проектів. 
 Сприяння покращенню умов проживання молодих сімей.  
 
Заходи: 
підтримка молоді , молодіжних заходів, національно-патріотичного виховання;             
залучення активної молоді; 
влаштування до сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування; 
соціальний та правовий захист дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах; 
профілактика негативних явищ у підлітковому середовищі. 
 
Очікувані результати.                                                                                                              
Збільшення кількості дітей, влаштованих на сімейні форми виховання, на 16%. 
Підвищення рівня громадянської активності молоді. 
Збільшення кількості дітей, залучених до занять у гуртках та секціях. 
 
Відповідальні виконавці: управління у справах сім’ї,молоді та спорту,  служба у справах  
                                           дітей , Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
 4.3. Освіта. 
 
 Проблемні питання.  
Недостатнє фінансування коштів  державної  субвенції на 2 приєднані сільські школи                   
( фактична наповнюваність класів у міських школах- 25 учнів, а у сільських школах 
значно менша). 
Необхідність забезпечення освітнього процесу спеціальним обладнанням і навчальним 
матеріалом для дітей з особливими потребами.  
 
Мета: забезпечення доступної та якісної освіти, у тому числі для дітей з особливими 
потребами, запровадження інноваційних технологій у освітньому процесі. 
 
 Пріоритетні завдання.       
Модернізація існуючих закладів освіти. 
 Впровадження у освітній процес інноваційних технологій.   



Забезпечення рівних можливостей для здобуття освіти та всебічного розвитку дітей з 
особливими потребами.  
Забезпечення збалансованого та якісного харчування дітей. 
 Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти.  
 
Заходи :та   очікувані результати : 
Розширення мережі закладів і кількості місць у закладах освіти  громади – на 2 одиниці 
Розширення мережі дошкільних закладів – на 2 одинці 
Збільшення кількості класів з інклюзивним навчанням – на 7 одиниць   
Забезпечення участі педагогічних працівників та учнів закладів освіти у освітніх 
програмах і проектах, у т. ч. міжнародних . 
Проведення заходів національно патріотичного спрямування, правового виховання дітей і 
молоді. 
Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами.  
Оновлення комп’ютерної техніки у закладах освіти 
Оновлення матеріальнотехнічної та навчальної бази кабінетів закладів загальної середньої 
освіти     
Забезпечення учнів 1-4 класів та учнів соціально-незахищених категорій безкоштовним 
гарячим харчуванням  вартістю 13,00грн. на 1 дитину.       
Проведення капітальних і поточних ремонтів у закладах освіти  
Встановлення автоматичної системи пожежної сигналізації у приміщеннях  
Оновлення спортивних залів, облаштування спортивних майданчиків на території закладів 
освіти  
Відповідальні виконавці:  управління освіти 
 
4.4. Культура 
Проблемні питання.  
Застаріла матеріально-технічна база закладів культури.  
Необхідність переформатування наявних культурних установ, створення нових 
культурних локацій як сучасних мистецьких майданчиків для комунікацій, навчання, 
особистісного розвитку, формування естетичних смаків та уподобань.  
 
Мета: забезпечення динамічного розвитку сфери мистецтва , сприяння створенню 
культурного продукту.  
 
Пріоритетні завдання.  
 Підтримка творчих ініціатив, сприяння щодо реалізації талантів, мистецьких ідей та 
задумів.  
Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури. 
Збереження культурної спадщини громади.  
 
Очікувані результати.                                                                                                       
Підвищення зацікавленості мешканців у мистецьких заходах, які відбуваються. 
Збільшення кількості культурно-мистецьких заходів. 
Збільшення кількості громадських мистецьких ініціатив. 
Відповідальні виконавці : відділ культури. 
 
4.5.Фізична культура і спорт. 
Проблемні питання.  
Недостатня кількість сучасних спортивних споруд та багатофункціональних спортивних 
майданчиків для проведення навчально-тренувального процесу.  
Фізично та морально застаріла матеріально-технічна база спортивних закладів.  
 



Мета: популяризація здорового способу життя, залучення населення до занять фізичною 
культурою та спортом, розвиток сучасної спортивної інфраструктури.  
 
Пріоритетні завдання та заходи 
Створення умов для успішного виступу спортсменів міста у обласних, Всеукраїнських та 
міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських і не олімпійських видів спорту 

Розвиток дитячо-юнацького спорту 

Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом за місцем 
проживання та у місцях масового відпочинку 

Сприяння збереженню існуючих та створенню нових  спортивних майданчиків. 
 
Очікувані результати.  
Збільшення кількості спортивних заходів, у т. ч. із залученням осіб із обмеженими 
можливостями.  
Покращення умов для занять фізичною культурою та спортом.  
 
Відповідальні виконавці : управління у справах сім’ї, молоді та спорту. 
 

 
5. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО  ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА  ТА  БЕЗПЕКА  

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
 
5.1. Охорона навколишнього природного середовища. 
Проблемні питання. 
            Недотримання норм чинного законодавства у галузі охорони навколишнього 
природного середовища, земельного та містобудівного законодавства.  
           Низький рівень екологічної культури мешканців.  
           Забруднення повітря та водойм.  
           Відсутність каналізаційних мереж на окремих ділянках та очисних споруд на 
зливові стоки.  
           Перевантаженість полігону побутових відходів.  
 
Мета: забезпечення поліпшення стану навколишнього природного середовища, 
підвищення рівня свідомого ставлення мешканців до охорони довкілля.  
 
Пріоритетні завдання. 
           Здійснення контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства та 
Правил благоустрою території громади. 
           Реалізація заходів, спрямованих на збереження поверхневих водних ресурсів, 
природнозаповідного фонду, охорону і раціональне використання зелених насаджень.  
            Підвищення рівня екологічної свідомості громадян.  
 
Очікувані результати.  
            Покращення екологічного природного середовища та естетичної привабливості 
території громади.  
            Розширення площі озеленення території, збереження об’єктів природно-
заповідного фонду.  
           Забезпечення утилізації відходів. 
           Підвищення екологічної культури громадян.  
Відповідальні виконавці :  Управління житлово-комунального господарства, відділ з 
питань регулювання земельних відновин, комунальні підприємства . 
 
 



5.2. Безпека життєдіяльності. 
Проблемні питання. 
 Відсутність сучасних засобів оповіщення у випадку виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру.  
Наявність випадків травматизму виробничого характеру. 
 
 Мета: забезпечення захисту населення та території від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, дотримання безпечних умов праці.  
 
Пріоритетні завдання. 
 Підвищення рівня готовності сил цивільного захисту та населення до дій у надзвичайних 
ситуаціях. 
 Забезпечення дотримання безпечних умов праці та запобігання нещасним випадкам 
виробничого та невиробничого характеру.  
 
Очікувані результати.  
Забезпечення своєчасного оповіщення населення та оперативного реагування у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій. 
Зниження рівня травматизму виробничого та невиробничого характеру . 
 Відповідальні виконавці:       управління праці та соціального захисту населення, сектор з 
питнь НС та ЦЗН. 
 
 6. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ.  
 
6.1. Бюджетно-фінансова політика. 
 
 Проблемні питання.  
Наявність заборгованості із сплати податків до бюджетів усіх рівнів.  
Виплата заробітної плати нижче встановленого законодавством рівня. 
Здійснення діяльності суб’єктів господарювання на території громади, проте не 
зареєстровані в податковій інспекції як платники окремих податків ( особливо ПДФО). 
Відсутність зведених реальних відомостей Державного реєстру речових та майнових прав 
для розрахунку реальних показників податку на нерухоме майно. 
 
Мета: проведення ефективної податково-бюджетної політики, підвищення прозорості та 
ефективності управління бюджетними коштами громади.  
 
Пріоритетні завдання.  
Забезпечення відкритості та прозорості фінансової політики.  
Здійснення ефективного управління бюджетними коштами, оптимізація бюджетних 
видатків. 
Спрямування коштів на фінансування стратегічних напрямків соціально-економічного 
розвитку громади.  
Забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету 
громади. 
Розширення бази оподаткування . 
 
Заходи : 

дотримання учасниками бюджетного процесу норм бюджетного законодавства; 

вжиття комплексу заходів, спрямованих на виконання затверджених міською 
радою планових показників по доходах міського бюджету громади та їх наповнюваності 
шляхом активізації роботи з детінізації економіки, легалізації заробітної плати; 



сприяння підвищенню рівня середньомісячної заробітної плати у високорентабельних 
галузях економіки; 

ліквідацію випадків виплати заробітної плати працівникам нижче законодавчо 
встановленого мінімуму на підприємствах, установах та організаціях громади; 

погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах усіх форм 
власності; 

проведення роботи з суб’єктами господарювання, які мають значні валові доходи, 
але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні мінімальної заробітної 
плати; 

скорочення податкового боргу зі сплати податків і зборів до  бюджету  громади; 

вжиття заходів щодо оптимізації видатків бюджетних установ та дотримання 
жорсткої бюджетної дисципліни; 

застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі для усіх місцевих 
бюджетів з метою підвищення прозорості та ефективності використання фінансових 
ресурсів; 

 посилення контролю за громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю  
без державної реєстрації ( особливо на ринках) 

 залучення  до сплати податків в бюджет громади суб’єктів господарювання, які 
здійснюють діяльність на території міста, однак зареєстровані в інших регіонах; 

вжиття заходів щодо нарахування збитків землекористувачам без 
правовстановлюючих документів; 

вжиття заходів щодо забезпечення контролю за дотриманням термінів реєстрації 
договорів оренди; 

залучення до оподаткування  неоподаткованих об’єктів нерухомого майна та 
виявлення платників по орендній платі приміщень без сплати ПДФО до бюджету громади. 

Очікувані результати: 

 збільшення прогнозних показників доходів бюджету Шепетівської територіальної 
громади (без урапхування міжбюджетних трансфертів) на 31,4 млн.грн. або 14,4% та до 
очікуваних надходжень( у співставних умовах) на 34,5 млн.грн. або  на 16%,  

             з них :  по загальному  фонду – збільшення до планового показника на 34 млн.грн. 
або 16,3%  та до очікуваних  більше на 35 млн.  або 16,9%. 

             Відповідальні виконавці: Фінансове управління Шепетівської міської ради, 
головні розпорядники бюджетних коштів . 

6.2. Управління майном територіальної громади.  
Проблемні питання. 
             Тривала процедура розробки на державному рівні нормативних актів з питань 
оренди, які регулюють проведення  процедури із застосуванням електронних систем.      

Недостатня інвестиційна привабливість об’єктів територіальної громади, які              
пропонуються для передачі у оренду та продажу на аукціонах.  

                 Наявність заборгованості з оплати за оренду нежитлових приміщень, що               
належать до комунальної власності територіальної громади.  
                 Збитковість діяльності комунальних підприємств.  
 Мета: забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності 
територіальної громади.  
 
Пріоритетні завдання.  
                Забезпечення відкритого доступу до інформації про майно територіальної громади.     
                Покращення стану об’єктів комунальної власності, які передаються у оренду.  
                Здійснення контролю за сплатою орендарями орендної плати.      
                Впорядкування документації на об’єкти комунальної власності.    



                Забезпечення результативної та ефективної роботи комунальних підприємств.  
                Створення реєстру майна комунальної власності громади. 
  Заходи :  
             Продовження робіт з реєстрації права власності на нерухоме майно, яке перебуває у 
власності територіальної громади 
            Виконання робіт з поліпшення стану об’єктів комунальної власності, які передаються 
у оренду по утриманню нежитлових приміщень  
            Забезпечення погашення заборгованості за договорами оренди майна, що належить до 
комунальної власності громади . 
             Забезпечення виконання комунальними підприємствами фінансових планів та 
отримання позитивного фінансового результату від здійснення господарської діяльності    
              Залучення кредитних коштів для оновлення матеріально-технічної бази комунальних 
підприємств . 
             Надання фінансової підтримки, допомоги, відшкодування різниці між встановленими 
тарифами та фактичними витратами на виробництво послуг комунальним підприємствам. 
 
 Очікувані результати.  
           Забезпечення надходжень до бюджету громади від оренди майна, продажу приміщень 
комунальної власності.  
            Залучення широкого кола потенційних орендарів майна завдяки проведенню 
електронних аукціонів. 
           Зростання рівня прибутковості комунальних підприємств.  

 
 
 
 

Начальник управління економіки, 
підприємництва та підтримки інвестицій                                     Олександр  ГРИНЬ   
 
 
Секретар міської ради                                                                      Роман ВОЗНЮК                                                          
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        
                                                                                                     Додаток 1 

 
Основні прогнозні показники економічного                                                         

і соціального розвитку Шепетівської територіальної громади  на 2021 рік 
  

Показники 
Одиниця 
виміру 

2019 рік  
2020 рік 

очікуване 

 
 

2021 рік 
прогноз 

Темп 
приросту 

(зменшення) 
2021 рік 

у % до 2020 
року 

Обсяг реалізованої 
промислової 
продукції у діючих 
цінах, усього: 

млн.    
грн. 

 
 

579,3 
902,9 

 
 

1040 

 
 

116,3 

Обсяг прямих 
іноземних 
інвестицій 
наростаючим 
підсумком з 
початку 
інвестування 

тис. дол. 
США 

 
 
 

1365,0 1317,7 

 
 
 

1317,7 

 
 
 

100 
 
 

Обсяг експорту 
товарів, усього: 

тис. дол. 
США 

 
1298,4 

 
18025 

 
18750 

 
104 

Обсяг імпорту 
товарів, усього: 

тис. дол. 
США 

 
 

3186,0 
 

 
 

2800 

 
 

3000 

 
 

107,1 

Середньомісячна 
заробітна плата 
одного штатного 
працівника 

грн. 

 
 

9001 
 

9900 

 
 

11000 

 
 

111,1 

Заборгованість з 
виплати заробітної 
плати, усього (на 
кінець року) 

тис. грн. 

 
 

1498,3 
 

1498,3 

 
 

0 

 
 

0 

 
 
 
 

Начальник управління економіки, 
підприємництва та підтримки інвестицій                                     Олександр  ГРИНЬ   
 
 
Секретар міської ради                                                                      Роман ВОЗНЮК                                                          
                               
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      Додаток 3  
                                                                                                                                  до Програми               
 
Перелік діючих міських програм та потреба у коштах на їх реалізацію у 2021 році  
 
№ 
п/п 

Найменування програми Коли і яким  
документом 
затверджена 
 

Термін 
виконання 
програми 

Передбачений 
обсяг коштів 
на 2021 рік 
(тис.грн.) 

1 Міська соціальна програма 
«Сім’я» на 2019-2021 роки  

Рішення LVІІ 
сесії міської 
радиVІІ 
скликання від 
 21.12.2018 року 
№ 5 

2019-2021 
роки 

25,0 

2 Міська цільова соціальна 
Програма «Молодь Шепетівки» 
на 2020- 2024 роки 

Рішення LVІІІ 
сесії міської 
радиVІІ 
скликання від 
 24.10.2019 року 
№ 2 

2020- 2024 
роки 

30,0. 

3 Міська програма соціального та 
правового захисту дітей "Діти 
Шепетівки" на 2021 – 2025 р.р. 

Рішення ІV сесії 
міської ради 
VІІІ скликання 
від 24.12.2020р. 
№4 

2021 – 2025 
роки 

50,0 

4 Програма розвитку фізичної 
культури та спорту в 
Шепетівській міській обєднаній 
територіальній громаді на 2021-
2025рр. 

Олімпійські види спорту 

Не олімпійські види спорту 

Рішення ІV сесії 
міської ради 

№10 від 
24.12.2020р. 

 

 

2021-2025 

  

 

607.4 

135,5 

5 Програма розвитку інвалідного 
спорту в м. Шепетівка на 2018-
2022рр. 

 

Рішення 
XXXIIсесії 

міської ради №6 
від 21.12.2017р 

2018-2022 25,0 

6 Програма «Спортивний 
майданчик» в м. Шепетівка на 
2020-2024рр. 

 

Рішення 
LXVсесії  VII 
скликання №4 
від 28.11.2019 р. 

2020-2024 3294,0 

7 Програма здійснення 
профілактики алкоголізму, 
тютюнопаління, наркоманії, 
ВІЛ/СНІДу та інших негативних 
проявів в дитячому  та 
молодіжному середовищі у м. 
Шепетівці на 2021 – 2025 роки. 
 
 
 

Рішення ІVсесії 
міської ради   

VIII скликання 
№11 від 

24.12.2020р. 

 
2021-2025 

 
11,0 



8 Програма розвитку системи 
соціальних послуг для сімей та 
осіб, які знаходяться в складних 
життєвих обставинах у м. 
Шепетівці на 2021-2025 роки 

 
Рішення ІVсесії 

міської ради   
VIII скликання 

№12 від 
24.12.2020р. 

 
2021-2025 

 
22,0 

9 Програми висвітлення 
діяльності міської ради, її 
виконавчих органів у засобах 
масової інформації у  2021 році 

Рішення IV сесії 
міської ради      

 VIII скликання 
від 

24.12. 2020 року 
№ 16. 

2021 620,0 

10 Програма розвитку освіти 
Шепетівської територіальної 
громади на 2021-2025 роки 

Рішення  IV 
сесії міської 
ради VIII 
скликання №7 
від 24.12.2020р. 

2021-2025 452,4 

11 Програма «Шкільні 
перевезення» на 2021-2023 
роки» 

Рішення  IV 
сесії міської 
ради VIII 
скликання №8 
від 24.12.2020р. 

2021-2023 190,0 

12 Програма з організації 
харчування учнів на 2021 рік 

Рішення ІІІ   
(позачергової) 
сесії  VІІІ 
скликання  
Шепетівської 
міської ради від 
10.12.2020 року 
№11 

2021 6955,8 

13 Міська програма «Надання 
одноразової допомоги дітям-
сиротам та дітям, позбавлених 
батьківського піклування, після 
досягнення 18-річного віку на 
2018-2022 роки» 

Рішення сесії 
міської ради від 
05.04.2018 року 
№38 

2018-2022 19,9 

14 Програма відпочинку та 
оздоровлення дітей міста на 
2018-2022 роки 

Рішення XXIX 
сесії міської 
ради від 
28.11.2017 року 
№3  

2018-2022 330,0 

15  Комплексна програма  
соціального захисту  населення 
на 2021 -2025 р.р. 

Рішення ІV сесії 
міської ради 

VІІІ скликання  
від 24.12.2020 р. 

№5 

2021 р. 8079,0 

16 Програма  підтримки  учасників  
антитерористичної операції/ 
операції об’єднаних сил та   
членів сімей загиблих учасників 
АТО/ООС – мешканців м. 
Шепетівки на 2021 рік   
 

Рішення ІV сесії 
міської ради 

VІІІ скликання  
від 24.12.2020 

№6 

2021 р. 555,0 



17 Комплексна безперервна 
соціально-реабілітаційна 
підтримка  дітей з інвалідністю 

Рішення LІІ 
сесії міської 

ради VІІ 
скликання  від 
21.12.2018 р. 

№3 

безстрокова 136,6 

18    Програма  діяльності 
Шепетівської міської ради  
організації ветеранів України на 
2019-2023рр 

Рішення LІІ 
сесії міської 

ради VІІ 
скликання  від 
21.12.2018 р. 

№2 

2021 р. - 

19  Програма зайнятості населення 
м. Шепетівки на 2018 - 2022 
роки 

Рішення 
ХХХVІІІ сесії 

міської ради VІІ 
скликання від 
05.04.2018 №7 

2021р.  - 

20 
Комплексна програма розвитку 
галузі культури Шепетівської 
міської територіального 
громади  на 2021-2025 рр. 

Рішення IV сесії 
міської ради 

VIII cкликання 
від 24.12.2020 

р. № 13 

Січень 2021-
грудень 2025 

рр.  
22342,40 

21 
Програма державних, міських, 
професійних свят та  пам’ятних 
дат Шепетівської міської 
територіального громади  на 
2021-2025 рр.   

Рішення  IV 
сесії міської 

ради VIII 
скликання від 

24.12.2020 р. № 
14  

Січень 2021-
грудень 2025 

рр.  
632,330  

22 

Програма підтримки 
обдарованих особистостей, 
популяризації української книги 
та української культури 
Шепетівської міської 
територіального громади  на 
2021-2025 рр. 

Рішення  IV 
сесії міської 

ради VIII 
скликання від 

24.12.2020 р. № 
15 

Січень 2021-
грудень 2025 

рр.  

Фінансування 
Програми 

здійснюється в 
межах коштів, 
передбачених у 
бюджеті міста 
на відповідний 
рік, а також за 
рахунок інших 

джерел, не 
заборонених 

законодавством 
України  

23 Про  затвердження 
Програми «Питна вода» на 
2021-2022 роки 

 

 
Рішенням сесії 

міської ради 
VIII скликання 
24від 24 грудня 
2020 року № 22 

м. 
Шепетівка 

 
2021 – 2022 

роки 

 
7530,0 

24 Про внесення доповнень в 
додаток до Програми 
енергозбереження та 
енергоефективності 
м.Шепетівка на 2017-2021 роки 

 
 
 

Рішенням сесії 
міської ради 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



затвердженої рішенням ХІХ 
сесії міської ради VII скликання  
від 31 січня 2017 року  №20 
«Про затвердження Програми 
енергозбереження та 
енергоефективності м. 
Шепетівки на 2017 – 2021р.» 

VIII скликання 
від 24 грудня 

2020 року № 23 
 

2017 – 2021 
роки 

5953,5 

25 Про внесення змін та доповнень 
до Програми 
утримання та розвитку 
автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури 
міста Шепетівка на 2018-2022 
роки, затвердженої рішенням 
XXIX сесії міської ради VII 
скликання №6 від 28.11.2017 
року «Про затвердження 
Програми утримання та  
розвитку автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури 
міста Шепетівка на 2018-2022 
роки» 

 
 
 

Рішенням сесії 
міської ради 

VIII скликання 
від 24 грудня 

2020 року № 25 
 

 
 
 
 

2018 – 2022 
роки 

 
 
 
 

42525,0 

26 Про затвердження Програми 
регулювання  чисельності 
безпритульних тварин 
гуманними методами 
у  м.Шепетівка,селах Плесна, 
Пліщин,Жилинці  на 2021-2023 
роки 

 

 
Рішенням сесії 

міської ради 
VIII скликання 
від 24 грудня 

2020 року № 21 
 

 
 

2021 -
2023 
роки 

 
 

Розрахунок 
окремо 

 
 

Начальник управління економіки, 
підприємництва та підтримки інвестицій                                     Олександр  ГРИНЬ   
 
 
Секретар міської ради                                                                      Роман ВОЗНЮК                                                          
                               
 

 

 



Додаток 2 
 

Перелік проектів, які плануються до реалізації у 2021 році із різних джерел фінансування 
 

№  
п/п 

Найменування інвестиційного проекту  

П
ер

іо
д 

ре
ал

із
ац

ії
 

(р
ік

 п
оч

ат
ку

 і 
за

кі
нч

ен
ня

) 

К
ош

то
ри

сн
а 

ва
рт

іс
ть

 
пр

ое
кт

у,
 

ти
с.

 г
ри

ве
нь

 Обсяг 
фінансування 
з обласного 
бюджету у 
2021 році,  
тис. грн 

Обсяг 
фінансування 
з державного 

бюджету у 
2021 році, 
тис. грн 

Обсяг 
фінансування 
з місцевого 
бюджету у 
2021 році, 
тис. грн 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального 
закладу  №7 «Дюймовочка» ясла-садок по вул.Горбатюка, 34 
в м.Шепетівка, Хмельницької області  

2021 7746,0 6971,4 0 774,6 

2 

Капітальний ремонт будівлі Шепетівського навчально-
виховного комплексу №1 у складі «Загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України м. Дзявульського 
Хмельницької області» (утеплення стін, суміщеного 
покриття, заміна вікон і дверей)  

2021 7496,10 6746,5 0 749,6 

3 

Капітальний ремонт спортивного залу у Шепетівському 
навчально-виховному комплексі №3 у складі 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н. Рибака та ліцей 
з посиленою військово-фізичною підготовкою» 
Хмельницької області 

2021 4613,98 3850,12 0 763,86 

4 

 

«Нова Шепетівка: від планів до дій!» 
2021 7162,0 0 6066,0 1096,0 

5 Створення агропромислового парку у м. Шепетівка 2021-23 21000,0 0 2500,0 0 

6 
Нове будівництво водопровідної мережі по пров. Максима 
Залізняка від житлового будинку №1 до житлового будинку 

2021 1546,654 0 0 1546,654 



№68 по пров. Максима Залізняка, вул. Соломії 
Крушельницької, вул. Механізаторів та до місця врізки в 
міські водопровідні мережі в м. Шепетівка Хмельницької 
області 

7 

Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу 
вул. Т.Г. Шевченка, Валі Котика, Миру, Корчагіна, 
Литовська с. Плесна Шепетівського району Хмельницької 
області 

2021 1353,94 1218,54 0 135,40 

8 

Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу 
вул. Миру, Гагаріна, Л. Українки, Молодіжна, Шепетівська 
с. Плесна Шепетівського району Хмельницької області 

2021 1547,387 1392,648 0 154,739 

Всього 52466,061 20179,208 8566,00 5220,853 

 
 
 
                                   Начальник управління економіки, 
                                   підприємництва та підтримки інвестицій                                                                          Олександр  ГРИНЬ   
 
 
                                   Секретар міської ради                                                                                                           Роман ВОЗНЮК                                                          
                               



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


