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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА:
РІЧНІ ПІДСУМКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

ВАЖЛИВИХ ІНІЦІАТИВ



  2021 рік став періодом аналізу ситуації у
новоствореній громаді, прийняття
оперативних рішень, реалізації спільних
напрацювань та формування планів на 2022
рік.
   Я вдячний мешканцям громади, які у пресі
та соціальних мережах підтримували наші
ініціативи та завершені проекти, депутатам
міської ради за ефективну та конструктивну
співпрацю, членам виконкому за оперативні
та виважені рішення, керівникам та
працівникам комунальних підприємств,
установ і закладів за сумлінну щоденну
працю, органам самоорганізації населення
за ефективну роботу на місцях, колегам за
впровадження проектів, які нам вдалося
реалізувати у 2021 році. Окрема подяка
критикам та сучасним «експертам» у
соціальних мережах – ваші професійні
висновки допомагають вдосконалювати
підходи до роботи. 
          Мені приємно відзначити, що у 2021 році,
у порівнянні із минулими роками, завдяки
злагодженій співпраці та підтримці,
Шепетівській міській громаді було виділено
рекордну суму коштів з державного бюджету
на реалізацію інфраструктурних проектів.
   Про 2021 рік, що минув, а також плани та
перспективи наступного в підсумках
діяльності.

З повагою Віталій Бузиль



БЮДЖЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
2021 РОКУ

  Насамперед хочу подякувати
усім платникам податків
Шепетівської територіальної
громади. 
   Завдяки вам розраховуємо, що
дохідна частина бюджету на 2022
рік у порівнянні із 2021 роком
зросте. На жаль, додаткового
навантаження додало нам
зростання цін на енергоносії та
нестабільна ситуація на ринку
газу. Але нам вдалося виконати
запланований бюджет. У 2022
році вбачаємо активну роботу
щодо залучення фінансової
підтримки з державного
бюджету та позабюджетних
коштів. Розраховуємо також на
перевиконання доходів бюджету.
Спільно із депутатами додатково
коригуватимемо його для
реалізації нових та продовження
розпочатих проектів.

за загальним фондом 104,1% у сумі
414 869 273,77 грн.

Дохідна частина бюджету громади
виконана на 104,1% при плані 
439 952 997,60 грн, у тому числі:

за спеціальним фондом 104,0% у
сумі 42 926 191,77 грн.
.
Видаткова частина бюджету
громади виконана за 2021 рік на
96,2% при плані 450 285 353, 01 грн: 

за загальним фондом 99,6% у сумі
377 478 804,00 грн.

за спеціальним фондом 78,7% у сумі
72 806 549, 01 грн.



БЛАГОУСТРІЙ ТА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Сьогодні командними зусиллями ми зробили перші, але ґрунтовні кроки, які заклали

фундамент масштабних планів. Коштами бюджету громади, обласного та

державного бюджетів нам вдалося розпочати реалізацію проектів, яких громада

чекала роками.

Завдяки злагодженій роботі фахівців КП

«Шепетівське підприємство теплових мереж»

нам вдалося скоротити обсяг споживання газу

за рахунок від’єднання розбалансованих

об’єктів від мережі централізованого

теплопостачання, мова йде про 23 будинки у

місті Шепетівка. 

Розпочато розробку Схеми теплопостачання

міста Шепетівки. Такий документ є

обов'язковим для міст із населенням від 20 000

осіб. В рамках кампанії виведення міста із

критичного "розбалансування" системи

теплопостачання цей документ стане основним

у подальшому плануванні.  До слова, вперше за

останні 10 років спільними зусиллями та

наполегливою комунікацією КП «Шепетівське

підприємство теплових мереж» отримало з

державного бюджету 9 449 848,47 грн субвенції

на компенсацію різниці в тарифах.

БАЛАНС СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

http://shptm.com.ua/
http://shptm.com.ua/


Кабінет Міністрів України погодив транші субвенції з

державного бюджету місцевим бюджетам на

здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій. Кошти субвенції у

розмірі 2 307 477,00 грн були використані, в тому

числі, на придбання та встановлення повітродувки

на водоочисні споруди станції знезалізнення води,

насосного агрегата на ВНС-2, глибинних насосів для

свердловин “Дубовий гай” та “Лісова галявина”,

станції GSM-моніторингу та віддаленого управління

насосною станцією, а також системи автоматичного

керування двома аераційними повітродувками та

системою промислового вимірювання розчиненого

кисню на каналізаційні очисні споруди та ряду

елементів з оновлення системи. 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Завдяки участі в програмі «Питна вода», 2021 року в

с. Плесні відбулися роботи з облаштування нового

водогону. «Питна вода» фінансувалася з обласного

та бюджету громади, загальна вартість проекту

склала близько 1 466 800,00 грн, враховуючи 10%

співфінансування. Протяжність новозбудованого

водогону склала 4 кілометри. Воду до власних

домогосподарств підвели більш ніж 100 дворів,

розроблено стратегію підключення нових абонентів.

Водогін у селі Плесна передано на баланс 

 Шепетівського водоканалу. Вже підготовлено

проект з облаштування водогону у селі Пліщині у

2022 році.

НОВИЙ ВОДОГІН У СЕЛІ ПЛЕСНА



Підрозділ розпочав роботу в березні 2021 року. За 9

місяців було прийнято 1 715 звернень громадян з

питань роботи комунальних підприємств,

благоустрою міста та екстрених ситуацій. Заради

реалізації цього проекту 12 підписантів

«Меморандуму про співпрацю з комунальними

підприємствами та підприємствами, що надають

житлово-комунальні послуги», згуртували зусилля

та працюють над зверненнями. Розпочав свою

роботу проект "Відкрите місто", покликаний

підвищити рівень комунікації з органом місцевого

самоврядування. Це краудсорсингова інтернет-

платформа для взаємодії мешканців з місцевою

владою та комунальними підприємствами, а також

для самоорганізації громадян. Проект функціонує у

тестовому режимі на базі екстреної диспетчерської

служби ШЕДС–1503.  У цілому перші місяці роботи

служби ШЕДС–1503 викликають багато «за» та

«проти», у ході заслуховування звітів комунальних

підприємств за 2021 рік, депутатами буде

обговорюватись її функціонування.

ШЕДС-1503

У лютому 2021 року були встановлені

перші GPS-трекери на техніку

комунальних підприємств міста із

виведенням на онлайн платформу 

 «Dozor» Шепетівка. Це дало

можливість максимально посилити

контроль за роботою техніки, 

 здійснювати постійне відстеження

місцезнаходження транспорту, бачити

звіт активності техніки протягом доби,

здійснювати моніторинг швидкісного

режиму, дотримання маршруту,

графіку руху та витратності.

МОНІТОРИНГ КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ



З метою покращення сервісної складової надання

комунальних транспортних ритуальних послуг було

придбано новий автомобіль Renault Master та

передано його на баланс КП «Шепетівське ремонтно-

експлуатаційне підприємство». Практика

демонструє, що актуальність послуги ШРЕП

конкурентноспроможна у порівнянні із приватними

надавачами. 

КОМУНАЛЬНИЙ РИТУАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

У червні 2021 року було розпочато роботи із заміни

тротуарного покриття та вкладання бруківки

вулицею ім. М. Островського. Поточний ремонт

вдалося здійснити оперативно і завершити до

сезонного погіршення погодних умов. Вартість робіт

склала 1 217 442,00 грн. 

ОНОВЛЕННЯ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ

Цьогоріч Шепетівська громада отримала значну

суму коштів на соціально-економічний розвиток

територій. Так як оновлення КУ «Шепетівський парк

культури та відпочинку» - одне із перспективних

пріорітетних задач. За сприяння Народного депутата

України Олени Копанчук, залучено 698 500,00 грн на

встановлення елементів дитячого майданчика.

МОТУЗКОВИЙ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

Здійснено заміну перших трьох зупинок на вулицях 

 ім. Валі Котика, проспекті Миру та вул.

Старокостянтинівському шосе, планується

продовжити цю роботу наступного року. Осторонь 

 не залишається і бізнес - три зупинки придбано та

втановлено за кошти фізичних осіб підприємців

громади біля точок дислокації їх бізнесу.

ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ



Протягом останнього року зросли тарифи на

енергоносії, очевидно 2022 рік збереже аналогічну 

 тенденцію. Заміна старих типів ламп на сучасні LED

світильники розпочалася у грудні 2021 року.

Проектом першочергово буде охоплено 18

кілометрів 12-ти вулиць міста: вул.

Старокостянтинівське шосе, вул. Героїв Небесної

Сотні, проспект Миру, вул. Валі Котика, вул. Лісова,

вул. Островського, вул. Залізнична, вул. 400-річчя

Шепетівки, вул. Судилківська, вул. Українська, вул.

Генерала Шухевича та вул. Чкалова. В цілому буде

замінено на повністю нові більш ніж 800 одиниць

світильників потужністю від 30 до 120 Вт. Такі

світильники мають ряд переваг: відсутність

мерехтіння, безпека застосування, довготривалість,

стійкість зносу, тривала працездатність і звісно ж

висока економічність. Зняті старі світильники будуть

використані на вулицях, де відсутнє освітлення.

Загальна вартість проекту за кошти соціально-

економічного розвитку складе 6 534 082,00 грн,

фінансування залучено на цей та ряд інших проектів

за сприяння Народного депутата України Олексія

Жмеренецького. 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ

550 000,00 грн субвенції на соціально-економічний

розвиток у Шепетівській територіальній громаді

реалізовано на здійснення реконструкції  

32-х елементів світлофорних об'єктів на трьох

перехрестях міста. Їх замінено на сучасні із

таймером відліку, встановлено дублюючі. Роботи

проведено на перетині вулиць Української та Валі

Котика, вул. ім. М.Островського та Проспекту Миру,

вул. Валі Котика та вул. Героїв Небесної Сотні. Сума

співфінансування із місцевого бюджету склала 

106 833,00 грн.

РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ



У листопаді 2021 року на спільній нараді з

Шепетівським районним управлінням

поліції ГУНП в Хмельницькій області

обговорили 38 локацій, де відеонагляд

потрібен першочергово. 500 000,00 грн на

нові камери відеоспостереження на

території громади було виділено з

субвенції на соціально-економічний

розвиток. Фахівці вже встановили містом

23 камери відеоспостереження загального

огляду та 4 розпізнавально-номерних.

Камера останнього типу у місті фактично

була одна. Поза цією кількістю 6 камер

встановлено у КУ «Шепетівський парк

культури та відпочинку». Відеонагляд буде

здійснюватися із чергового поста

Шепетівського районного управління

поліції, частково через службу ШЕДС, а

згодом відео із загально наглядових камер

буде виведено на сайт Шепетівської

міської ради для користування усіма 

 зацікавленими містянами. Уперше наше

місто охоплене таким масштабним

відеоспостереженням. 

КАМЕРИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

Цей об’єкт безперечно є серцем нашої

громади, місцем відпочинку усіх

мешканців, тож його реконструкція –

одна із ключових задач, які стоять на

2022 рік. Наразі в рамках конкурсного

відбору Мінрегіону проект “Нова

Шепетівка: від планів до дій!” ми

здійснили часткове співфінансування та

почали розробку стратегічного

планування, як обов’язкової умови

реалізації проекту. Також виконано

передпроектні роботи, а головне

виголовлено проект реконструкції.

Тривалий час зайняла підготовка

проектно-кошторисної документації

«Реконструкція КУ «Шепетівський парк

культури та відпочинку». Сума коштів

виділена Міністерством регіонального

розвитку на  реконструкцію складає 

6 000 000,00 грн.

ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

  Цьогоріч у комунальну
власність громади перейшло
дві лікарні та районний Центр
первинної медико-санітарної
допомоги. Дякую працівникам
закладів охорони здоров'я за
самовідданість у боротьбі із
Covid-19. 
   Висловлюю окремі слова
подяки волонтерам,
підприємцям, депутатам та
керівникам підприємств, які не
стояли осторонь,
неодноразово допомагали із
забезпеченням киснем та всім
необхідним для порятунку
людського життя!

У 2021 році здійснено реконструкцію

відділення невідкладної медичної допомоги

("приймального відділення") КНП

"Шепетівська багатопрофільна лікарня" до

приміщення сучасного зразка. На проведення

робіт з державного бюджету було виділено

близько 12 000 000, 00 грн, водночас для

завершення робіт і доведення відділення до

належного для початку експлуатації стану з

місцевого бюджету громади було виділено 

4 274 886, 00 грн співфінансування.

Оновлений корпус поділяється на чотири

основних зони: приймально-сортувальну,

загальномедичну, реанімаційну та лікарсько-

медсестринський пост для зв'язку із

бригадами екстреної медичної допомоги.

Також для комфорту, оперативності надання

послуг та зручності роботи бригад

невідкладної швидкої допомоги було

побудовано критий під’їзний бокс для карет. 

ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
(«ПРИЙМАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ»)



На базі нового відділення невідкладної медичної

допомоги ("приймального відділення"), окрім приймання

пацієнтів вторинної ланки, тепер також здійснюється ряд

діагностичних процедур. Для облаштування відділення 

 спрямовано 17 700 000 грн державних коштів на

придбання новітнього комп'ютерного томографа , УЗД та

рентген-апаратів. 

На оновлення медичного обладнання також було

залучено суму понад 8 102 000 грн. Придбано новий

цифровий рентгенологічний апарат та портативний

апарат УЗД, вартість яких склала близько 6 000 000 грн,

також апарат ШВЛ високого класу, триканальний та

шестиканальні ЕКГ, дефібрилятор, концентратор кисневий

для медичного використання, насос шприцевий, ПК

Центральна станія, електродіагностичний спірометричний

апарат та ін. Також минулого року лікарня отримала

мамограф із рентгенівською діагностичною системою

Luna Mini (8100 A) - єдиною в Україні, придбаний за кошти

субвенції, вартістю 1 900 000,00 грн, у тому числі 200 000

грн за рахунок місцевого бюджету. 

 

МЕДИЧНІ ІННОВАЦІЇ

Приємно, що вдалося продовжити та завершити проект,

розпочатий головою та депутатами ще Плесенської

сільської ради, за поданням яких автомобіль Renault

Duster передали громаді за рахунок коштів субвенції з

державного бюджету для розвитку системи охорони

здоров’я у сільській місцевості. Автомобіль з січня 2021

року повноцінно працює територіями сіл Пліщина,

Плесни, Жилинець. Протягом року було здійснено - 487

виїздів, з них - 173 до дітей. Також з серпня 2021 року у

Жилинцях запрацював новий ФАП. Тепер мешканці села

отримують якісні медичні послуги первинного рівня в

комфортних умовах, в межах власного населеного

пункту.  У громаді організовано 4 постійно діючі пункти

вакцинації. Станом на січень 2022 року відсоток

щепленого населення від всього прикріпленого

населення двома дозами становить 59,3%. Вакциновано

бустерною дозою понад 130 осіб, показник зростає.

ДОСТУПНА ПЕРВИНКА



На території КНП "Шепетівська

багатопрофільна лікарня" встановлено

кисневу станцію, яка нещодавно прибула

на територію медичного закладу. Зараз

йде підготовка всіх необхідних комунікацій

від станції до інфекційного відділення,

хірургічного корпусу, реабілітаційного

корпусу, куди буде здійснюватися

постачання кисню. Також придбано

генератор. Потужності кисневої станції

вистачить не лише для під'єднання Covid-

ліжкомісць, а й для забезпечення потреб

лікарні в цілому. Киснева станція була

придбана за кошти обласного бюджету в

розмірі 8 304 800,00 грн, з бюджету

громади для облаштування такого

необхідного комплексу одноголосним

рішенням депутатського корпусу було

виділено 2 393 167, 00 грн.

КИСНЕВА СТАНЦІЯ

Проблема «ручного» транспортування

важких хворих на другий поверх відділень  

анестезіології та інтенсивної терапії КНП

«Шепетівська багатопрофільна лікарня»

існувала десятиліттями, бо приміщення

було побудоване ще на початку 20-го

століття. Питання гостро постало, коли

лікарня однією з перших в області, почала

приймати пацієнтів із COVID-19. Лише в

2021 році було докладено максимум зусиль

та після  перемовин, у тому числі лікарями-

депутатами міської ради, щоб

аргументувати гостру необхідність

добудови ліфта. Тож громадою було

отримано фінансування за кошти субвенції

з державного бюджету місцевим

бюджетам на фінансування будівництва

ліфта у КНП “Шепетівська багатопрофільна

лікарня” у сумі 2 004 000,00 грн. 

ЛІФТ ДЛЯ ЛІКАРНІ



СОЦІАЛЬНИЙ 
ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Соціальний захист - це стратегічний вектор діяльності влади, бо зберігати баланс

інтересів та можливостей кожного члена нашої громади - одна із пріоритетних

задач. Якість послуг, які надаються шепетівчанам - це якість їх життя. Сьогодні

соціальний захист населення нашої громади охоплює 110 напрямків діяльності.

У 2021 році на реалізацію чотирьох основних

програм Управління праці та соціального захисту

населення вдалося виділити з місцевого бюджету

близько 1 100 000 грн, а саме: «Одноразова

допомога малозабезпеченим громадянам з

резервного фонду», «Комплексна програма

соціального захисту населення Шепетівської

громади на 2021-2025 роки», «Програма

підтримки учасників антитерористичної операції/

операцій об’єднаних сил та членів сімей загиблих

учасників АТО/ООС на 2021 р.», «Програма

підтримки учасників бойових дій та осіб з

інвалідністю внаслідок війни Шепетівської міської

територіальної громади». Кошти за цільовими

програмами були направлені на одноразові

грошові допомоги, виплати на поховання,

закупівлю подарунків для дітей з інвалідністю,

підтримку родини Героя Небесної Сотні,

учасникам Революції Гідності, постраждалим

внаслідок Чорнобильської катастрофи, на

виплату пільг для підтримки родин загиблих

учасників антитерористичної операції та операції

об'єднаних сил. Піклуватися про соціально

незахищені категорії, надавати підтримку –

ознака свідомості та відповідальності громади.

ВИДАТКИ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ



У кінці грудня 2020 року в ході наради про

стан виконання бюджету стало зрозуміло,

що більшість програм фінансування на

листопад-грудень 2020 року виявились

непередбаченими в бюджеті міста. Було

ухвалено рішення 220 000,00 грн

направити на ремонт житла сім'ям

загиблих учасників АТО/ООС коштом

видатків на утримання виконавчого

комітету Шепетівської міської ради. У 2021

ж році було виплачено дану допомогу у

розмірі 165 000 грн.  А також 55 000 грн

направлено на одноразову допомогу

пацієнтам з онкологічними

захворюваннями.

ПІЛЬГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У грудні 2020 року 170 000 грн було

направлено на відшкодування вартості

медичних засобів жителям міста хворим

на цукровий та нецукровий діабет.

Аналогічно в червні-вересні 2021 року було

недофінансовано із державного бюджету

відшкодування коштів для забезпечення

інсуліном осіб. Обсяг коштів, необхідних

для розв'язання питання на декілька

місяців складав знов ж 170 000 грн. З

огляду на ситуацію, що складалася, разом

із депутатським корпусом було прийнято

рішення щодо перерозподілу видатків

міського бюджету громади на цю статтю

витрат, щоб інсулінозалежні могли

отримати препарат вчасно.  З січня по квітень 2021 року субсидії для

відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг отримали 5 428 сімей.

За 2021 рік проведено 49 800 перерахунків

діючих житлових субсидій в зв’язку із

зміною цін та тарифів на житлово-

комунальні послуги.

На неопалювальний період з 1 травня

2021р. призначено житлові субсидії для 

4 303 домогосподарств, з жовтня 2021 р.

автоматично перераховано та призначено

субсидій для  5 213 мешканців громади. 

ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ



Станом на кінець 2021 року пільгами в

громаді користувалися 8 177 осіб.

Щомісячно проводяться нарахування 50%

знижки оплати за житлово-комунальні

послуги 16-ти родинам загиблих учасників

антитерористичної операції, одному

постраждалому учаснику Революції

Гідності та дружині загиблого на Майдані

коштом бюджету громади. 

За "Програмою підтримки учасників

бойових дій та осіб з інвалідністю

внаслідок війни" коштом бюджету

територіальної громади, 13-ро учасників

бойових дій АТО/ООС та осіб з інвалідністю

внаслідок війни отримали послуги із

зубопротезування на суму 49 995 грн.

На 2021 рік виділено з бюджету громади для

перевезення пільгових категорій громадян

залізничним транспортом 550 000 грн.

Пільгові перевезення пасажирів

забезпечують 4 приватні перевізники

автобусними маршрутами.

За 2021 рік перевезено 505 821 пільгових

категорій громадян на міських автобусних

маршрутах. Перевізникам з бюджету

громади компенсовано втрати від

перевезення пільгових категорій громадан

на суму 2 870 732,00 грн.

З метою недопущення виплати заробітної

плати працюючому населенню у розмірі

меншому, ніж передбачає законодавство,

протягом року здійснювались регулярні

рейди виробничих та торгових приміщень,

де використовується праця найманих

працівників. За підсумками проведеної

фахівцями Управління праці та соціального

захисту населення роботи укладено 203

трудових угоди у юридичних та фізичних

осіб - підприємців та зареєстровано 296

суб'єктів господарської діяльності.

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ



Соціальною підтримкою в місті охоплено 

1 896 жителів. Їм надано 60 856 послуги (з

них 4 883 на платній основі). У центрі

працює чотири відділення, які надають

послуги різного виду мешканцям громади

(від постійного проживання до

реабілітації). Для безперебійної роботи

центру за 2021 рік виділено 9 228 986 грн. 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ  

Для підтримки сімей, в яких виховуються

діти з обмеженими фізичними

можливостями та надання реабілітаційних

послуг таким дітям діє Шепетівський 

 центр  комплексної реабілітації для дітей з  

інвалідністю. 

ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

 Центр здійснює свою діяльність згідно 

 «Положення про Шепетівський  центр

комплексної реабілітації для дітей  з

інвалідністю» затвердженим  рішення LII

сесії міської ради VII скликання  від 

 21.12.2018р. №  4 та Програми "Комплексна

безперервна соціально-реабілітаційна

підтримка дітей з нвалідністю"

затверджена рішенням LII сесії міської

ради VII  скликання  від  21.12.2018р. №  3.

Станом на 1 січня 2022 року база даних

Центру налічує 245 дітей.

Для функціонування центру у 2021 році з

міського бюджету виділено 1 641 700 грн

(на медичні засоби, харчування та

реабілітаційні засоби для дітей з

інвалідністю).



З лютого 2021 адміністративні послуги

соціального характеру доступні

безперешкодно мешканцям сіл громади у

приміщеннях старостатів. Призначення

соціальних допомог, житлових субсидій та

пільг проводиться за принципом «єдиного

вікна», що дає можливість охопити

державною підтримкою більшу кількість

родин з дітьми, малозабезпечених сімей,

інвалідів з дитинства, прийомних сімей,

пенсіонерів та пільговиків. У червні

постала необхідність автоматизації

процесів. Управлінням праці та

соціального захисту населення було

розроблено програму автоматичного

заповнення заяв і декларацій по субсидії.

Це значно прискорило прийом документів

від громадян. 

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС «СОЦІАЛЬНА ГРОМАДА»

WEB-додаток було розроблено для обміну

інформацією між Управлінням праці та

соціального захисту населення

Шепетівської міської ради та

організаціями-надавачами комунальних

послуг для обробки і прискорення прийому

та прийняття рішення про призначення

соціальних допомог, тобто субсидій та

пільг. Після отримання відповіді, додаток

збирає інформацію та обробляє, в

результаті отримується довідка по

комунальних послугах. WEB-додаток дає

змогу полегшити збір всіх довідок та

зменшити час для обробки даних.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ РОБОТИ З МЕШКАНЦЯМИ



ПІДТРИМКА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

  Якісний сучасний простір,
куди діти йтимуть з радістю,
щоб здобувати знання, які
знадобляться їм у житті та
при пошуку роботи, - одним
із напрямків нашої
діяльності. 
  Галузь освіти була і
залишається пріоритетною
для нашої команди. Про це
свідчать реалізовані та
запроваджені нові цільові
програми. 

В освітній галузі багато проблем, котрі

потрібно вирішувати після десятиліть їх

накопичення. Є проекти, котрі потребують

багато уваги та акумуляції "левової частки"

коштів. Потрібно розуміти, щоб зробити

витрату коштів максимально ефективною, то

вони повинні бути мудро зосереджені на

певному об'єкті. Ми приділяємо увагу не

якомусь конкретному закладу освіти, а

дивимось на всю карту громади. Наше

завдання - сформувати якісні й сучасні умови

для кожного учня, забезпечити рівномірне

оснащення всіх закладів можливістю доступу

до якісного робочого місця вчителя.

Утеплення фасадів, ремонти дахів, заміна

вікон та дверей - це все потребує значних 

 коштів. Цьогоріч на ремонтні роботи у

закладах дошкілля та загальної середньої

освіти було витрачено близько 4 000 000 грн.

Це фінансування із перспективою, бо мова

йтиме тепер про ощадливіше використання

енергоресурсів. 



У нашій громаді функціонує 14 закладів

дошкільної освіти, 12 закладів загальної

середньої освіти, 3 заклади позашкільної

освіти та МНВК. У 2021 році було придбано

навчальними закладами Шепетівської

територіальної громади за кошти бюджету

громади: комп’ютерну техніку – 68 035 грн;

меблі – 118 365 грн; металопластикові вікна

та двері – 263 834 грн; електротовари – 99

355 грн; пожежозахистні засоби – 93 101

грн; шкільну документацію – 36 779 грн; 

 господарські товари – 143 349 грн;

здійснено передплату періодичних видань

– 98 733 грн, а також миючі засоби, бензин,

дизпаливо, масло, тканина для пошиття

покривал, наматрасники, форма дітям

сиротам та ін. – 407 216 грн.

ПРИДБАННЯ

У рамках проекту «Капітальний ремонт

будівлі Шепетівського навчально-виховного

комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня

школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України

М. Дзявульського» демонтовано віконні та

дверні коробки, встановлено

металопластикові віконні і дверні блоки,

облаштовано обшивку віконних укосів

всередині будівлі, улаштовано покриття даху

мінеральною ватою. Заклад увійшов до

переліку проектів в рамках програми

«Спроможна школа для кращих результатів». 

У 2021 профінансовано робіт на загальну

суму 4 356 162 грн, у тому числі субвенція

державного бюджету – 3 049 314 грн, кошти

субвенції обласного бюджету – 1 306 848 грн.

ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ НВК №1



На заклади дошкілля в 2021 році було спрямовано

362 333 грн. У ЗДО № 1 здійснено ремонт

внутрішньої системи каналізації (7 000 грн); ЗДО

№ 2 - ремонт тепло- та електромережі (67 269

грн); ЗДО № 4 - ремонт туалетної кімнати та

коридору; ЗДО № 5 - ремонт внутрішніх мереж

водовідведення; ЗДО № 6 - ремонт внутрішніх

мереж водовідведення; ЗДО №7 - ремонт фасадної

стіни; ЗДО №9 - здійснено ремонт покрівлі. 

Заклади загальної середньої освіти отримали  із 

 бюджету громади  3 740 439 грн. 

В ЗОШ № 1 замінено вікна, здійснено ремонтні

роботи в актовій залі. В Гімназії №3 облицьовано

сходи, заасфальтовано доріжки, замінено підлогу,

здійснено капітальний ремонт туалетних кімнат, 

 вимощено пандус. У Гімназії № 4 здійснено

ремонт ливненої системи, замінено вікна,

встановлено нові двері. У НВК-гімназії було

здійснено ремонт підлоги, а у Гімназії № 6

проведено ремонт підлоги та частково

гідроізольовано стіни в одному із навчальних

кабінетів. У НВК №3 здійснили капітальний ремонт

спортивної зали. ЗОШ №8 тепер має влаштовану

систему блискавкозахисту, а також оновлену та

відремонтовану шкільну їдальню та харчоблок. У

Гімназії № 5 здійснено ремонт системи опалення

та підлоги, замінено вікна та двері в кімнатах

психологічного розвантаження.

У Пліщинській гімназії здійснено ремонт їдальні,

оновлено меблі. Встановлено новий димохід для

котельні. У Плесенському закладі проведено

ремонт зовнішньої тепломережі. Здійснено

роботи із заміни віконних блоків у ЦДЮТі,

відремонтовано тепломережу у ЦЕНТУМі. Ремонт

систем тепломережі відбувся також і у Будинку

освіти.

РЕМОНТНІ РОБОТИ



Проект продовжує ефективно працювати та

розвиватися на освітянському просторі громади. В

2021 році його профінансовано на суму 1 576 699, 80

грн з них за рахунок коштів субвенції – 956 798,80

грн, за рахунок коштів бюджету громади – 619

901,00  грн. Зокрема, придбано 599 одномісних парт

зі стільцями, 222 засоби навчання та комп’ютерного

обладнання (ПК -17 шт., планшети – 4 шт., БФП – 1

шт.). Педагогічним працівникам комунальних

закладів загальної середньої освіти та їх філій для

організації дистанційного навчання, інших форм

здобуття загальної середньої освіти з

використанням технологій дистанційного навчання

було придбано 88 ноутбуків на суму 1 429 469,47

грн, з них за рахунок коштів субвенції – 977 502,00

грн, а також коштів громади – 451 967, 47 грн.

«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

Спортивна зала НВК № 3 припинила своє

функціонування ще у 2017 році через неналежний

стан приміщення для занять дітей фізичною

активністю. У 2021 році на ремонтні роботи було

виділено суттєве фінансування на реалізацію

вказаного проекту. Наразі роботи знаходяться на

завершальному етапі. У минулому році було

демонтовано стару підлогу, труби опалення та

встановлено нову систему, здійснено ремонт стін та

стелі, зроблено підсипку підлоги, утеплення та

бетонну стяжку. Також завершено монтаж системи

вентиляції. Ремонтні роботи торкнулися не лише

спортивної зали, а й роздягалень, коридорів та

санвузлів. Незабаром ремонт, реалізації якого

заклад чекав понад чотири роки, буде завершено.

Вартість робіт склала 1 477 860, 00 грн. 

СПОРТИВНА ЗАЛА НВК №3



СПОРТ ТА КУЛЬТУРА

 Пишаємось здобутками вихованців,

перемогами педагогів та тренерів.

     Переконаний – наші діти в професійних руках,

які виховують виважених патріотів громади та

України.

Придбано спортивний інвентар для Дитячо-

юнацької спортивної школи. У вересні цього року

було проведено робочу нараду із тренерським

складом комплексної дитячо-юнацької

спортивної школи щодо потреб у поновленні

спортінвентаря. Сьогодні ж спортивні знаряддя

придбано та успішно використовується.

Вихованці різних секцій вже отримали обнови

для занять: баскетбольні та волейбольні сітки,

стартові легкоатлетичні колодки та комплект

олімпійської штанги. Вихованці боксерських

секцій тепер мають вісім одиниць форм, п'ять

спортивних костюмів, чотири боксерські мішки,

таймер та два манекени для відпрацювання

ударів. У нашому міському басейні тепер

з'явилося табло. Футболісти отримали

сімнадцять комплектів форм, а для любителів

кульової стрільби ми маємо нові пневматичні

рушниці та пістолет. Обновили також гімнастичні

мати для вихованців секції вільної боротьби. 

 Придбати спортивний інвентар вдалося за кошти

субвенції на соціально-економічний розвиток в

сумі 300 000 грн.

СПОРТИВНІ ОБНОВИ



Рішенням сесії міської ради до комунальної власності

Шепетівської міської територіальної громади

прийнято комунальну організацію "Шепетівська

центральна районна бібліотека ім. Коцюбинського", а

також при Шепетівському міському будинку культури

створено філії клубних закладів сіл Плесни, Пліщина,

Жилинець. Протягом 2021 року для філії «Будинок

культури с. Плесна» Шепетівського міського будинку

культури було використано кошти місцевого бюджету

у сумі 35 563 грн. Зокрема було проведено

електротехнічні лабораторні виміри та випробування,

розроблено план евакуації на випадок виникнення

пожежі, здійснено послуги з монтажу мережі

водопостачання та інше. Для філії «Будинок культури

с. Пліщин» Шепетівського міського будинку культури

було здійснено за кошти місцевого бюджету:

оновлення повітроводної системи опалення, зроблено

поточний ремонт сцени, закуплено дрова, було

придбано матеріали для облаштування

електромережі. Всього використано коштів – 99 619

грн. Філія «Сільський клуб с. Жилинці» Шепетівського

міського будинку культури отримала кошти місцевого

бюджету у сумі 3 429 грн.

ПІДТРИМКА БУДИНКІВ КУЛЬТУРИ СІЛ



КОМУНІКАЦІЇ "ВЛАДА-ГРОМАДА"

     У 2021 році було розглянуто та
надано відповіді на 4 004
письмових звернень громадян.
Мною особисто було розглянянуто 
1 674 звернення та проведено 111
особистих прийомів за усними
зверненнями мешканців. 
 Прозорість комунікацій
демонструю і у співпраці з
локальними ЗМІ і медіа обласного
рівня. У 2021 році також було
впроваджено онлайн інструменти
демократії та звернень до місцевої
влади.

На постійній основі відбувається

висвітлення пленарних засідань

Шепетівської міської ради у ефірах та на

онлайн ресурсах місцевого телеканалу.

Створено Telegram-chat із 25 журналістами

друкованих ЗМІ та онлайн ресурсів для

оперативного інформування про діяльність

міської ради та події в громаді.

Інформуванням охоплено «Like TV», «33

канал», «Суспільне Поділля»,

«Хмельниччина Північ», «Шепетівський

вісник», «День за днем», «Поділля NEWS»,

«Інтер» (регіональне представництво),

прес-служба Асоціації міст України, а

також ряд місцевих онлайн платформ та

ресурсів. 

СПІВПРАЦЯ ЗІ ЗМІ



У січні 2021 року Шепетівська міська рада

отримала персональний кабінет міста на порталі

e-dem.ua. Це дає можливість мешканцям громади

користуватися трьома онлайн інструментами:

петиції – подано 11 звернень, "Громадський

бюджет" – подано 7 проектів до розгляду,  та

"Відкрите місто" – 55 звернень з 1-го листопада. Ці

інструменти дають можливість громадянам

виявляти ініціативу, звертатися до органу

місцевого самоврядування та впливати на

рішення, що приймаються владою. Також цьогоріч

у зв’язку із пандемічними процесами запустили в

роботу Google форми для реєстрації громади у

певних проектах, набору мешканців громади до

колегіальних дорадчих органів.

ОНЛАЙН ІНСТРУМЕНТИ ДЕМОКРАТІЇ

"У спадок" ми отримали ряд нереалізованих за

період 2018-2020 років проектів. Зрушили питання

з місця. Профінансовано перших два проекти із

минулих років - тренінговий кабінет у НВК № 1 та

дитячий майданчик на вул. Українській 108. Вже

виготовлено проектно-кошторисну документацію

для проекту "Футбольне поле на Цукровому".

Відбувся відбір нових проектів "Громадського

бюджету" для реалізації у 2022 році.  За рішенням

комісії, переможцями стали два проекти. Всього

до громадського голосування було допущено 5

проектів і Шепетівська громада, шляхом онлайн

голосування на платформі, визначила, які з них

варті реалізації. Найбільшу кількість голосів 

 віддали за ініціативу «Сучасна площа —

Центро_City» — 131 голос, яка передбачає

реконструкцію території площі перед міським

будинком культури. Наступним став проект

«Стерилізація безпритульних тварин» із 120

голосами.

"ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ" 



Громада пишається партнерством,

співпрацею та наявністю підтримки від

соціально відповідальних представників

бізнесу, які не залишаються осторонь у

розвитку і підтримці територій, а також

соціальних ініціатив.

«Епіцентр Агро» - понад 300 000 грн на

завершення будівництва приймального

відділення Шепетівської багатопрофільної

лікарні, а також встановлення дитячого

майданчика у селі Плесна;

агрохолдинг «Мрія» - 30 000 грн на

проведення ремонтних робіт харчоблоку в

Пліщинській гімназії;

агрофірма «Єлисейські поля» - 100 000 грн на

реконструкцію пам’ятника Т.Г.Шевченка у селі

Пліщин;

постійна співпраця у підтримці та розвитку

сільських територій відбувається у

комунікації із фізичними особами

підприємцями Алілуйко М.М., ФОП Грищук Н.В

та ТОВ Агрофірма "Подільський Аграрій"

Дячука М.М.

Протягом 2021 року налагоджено співпрацю з

потужними агровиробниками та

підприємствами, які не залишаються осторонь у

розвитку і підтримці сільських територій і вже в

поточному році, за рахунок угод соціального

партнерства, надали фінансову підтримку:

ПАРТНЕРСТВО ТА СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС



ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ

Шепетівській територіальній громаді, за

сприяння депутата Верховної Ради

України Олексія Жмеренецького, вдалося

отримати кошти на ряд актуальних та

необхідних громаді проектів, це і

модернізація об’єктів водопостачання та

водоочищення, реконструкція

світлофорних об’єктів, будівництво

мультифункціонального майданчика для

заняття ігровими видами спорту,

придбання спортивного обладнання для

потреб комплексної дитячо-юнацької

спортивної школи, встановлення системи

відеоспостереження містом та

виготовлення проектно-кошторисної

документації на капітальний ремонт

шляхопроводу на перетині вулиць

Судилківської та залізничних колій у

м.Шепетівка (1 500 000 грн). Так, за

підсумками трьох траншів субвенції на

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку, згідно

розпоряджень Кабінету Міністрів України,

надходження склали 15 497 431 грн - одні

із найбільших надходжень до місцевого

бюджету за останні роки.

СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 Пошук шляхів наповнення
бюджету – один із пріоритетів
роботи органу місцевого
самоврядування. Головні кроки,
які ми здійснюємо в цьому
напрямку: створюємо належні
умови для залучення коштів та
приваблення інвестора і
підприємця, належно плануємо
разом із депутатським корпусом  
бюджет громади, направляємо
кошти на чіткі завдання. 
  Ось секрет ефективності роботи
із бюджетом. Приємно, що
цьогоріч нам вдалося залучити
суттєве фінансування на користь
сталого розвитку наших
територій.



Два проекти Шепетівської громади

стали переможцями конкурсного

відбору проектів регіонального

розвитку: 

“Створення агропромислового парку”

та “Нова Шепетівка: від планів до дій!”

(реконструкція Парку культури та

відпочинку). Cеред 739 проектів (56

переможців) з усіх регіонів України

незалежна експертна оцінка високо

оцінила шепетівські ініціативи.

Загальний бюджет двох проектів

Шепетівської громади склав 28 000 000

грн. Розпочата робота у розрізі

виготовлення проектно-кошторисної

документації, здійснено умови

співфінансування з місцевого бюджету,

розпочато передпроектні роботи,

повністю готова проектно-кошторисна

документація для початку тендерних

процедур та   реалізації капітальних

видатків за проектом “Нова Шепетівка:

від планів до дій!”. 

ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ МІНРЕГІОНУ

На території нашої громади провадять

діяльність організації, установи та

фізичні особи підприємці, які офіційно

зареєстровані на територіях інших

громад. ПДФО працевлаштованих в цих

структурах громадян сплачується за

місцем реєстрації. 

У грудні 2020 року фінансове управління

Шепетівської міської ради привело у

відповідність норму сплати ПДФО

організаціями, установами та фізичними

особами підприємцями, які юридично

зареєстровані в інших регіонах, але

фактично здійснюють господарську

діяльність на території нашої громади.

Робота у цьому напрямку проводилась

протягом року, було розіслано більш ніж

300 листів і діалог дав позитивний

результат. Вдалося залучити нових

платників до сплати податків до

Шепетівської громади . 

Річний звіт фінансового управління

щодо процесу приведення у

відповідність норми сплати ПДФО

продемонстрував, що додатково

цьогоріч до сплати податків у місцевий

бюджет вдалося залучити 

11 060 000, 00 грн, в тому числі від ПрАТ

«Пиво-безалкогольний комбінат

«Радомишиль» - 4 394 110 грн та ТЗОВ

«Перша приватна броварня» - 543 949

грн податку на доходи фізичних осіб до

бюджету. Підприємства було

зареєстровано на території громади в

результаті діалогу та співпраці із

народним депутатом Верховної Ради

України восьмого скликання Романом

Мацолою. 

ЗБІЛЬШЕННЯ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ



ІНІЦІАТИВИ 2022 РОКУ

У 2021 році ми розпочали ряд проектів, які будуть

завершені у 2022-му. Разом із тим, маємо амбітні

плани і напрацювання для нових рішень та кроків.

Деякі із перспективних задач мають свій початок у

формі проектно-кошторисних документацій, деякі у

формі переговорів, дещо вже навіть затверджено

рішеннями депутатського корпусу. Тож наступний

рік бачимо продуктивним, амбітним та

результативним:

завершення реконструкції вуличного освітлення у

м.Шепетівка;

початок реконструкції КУ «Шепетівський парк

культури та відпочинку»;

реконструкція пам'ятника Т.Г.Шевченка у селі

Пліщин;

футбольне поле "На Цукровому";

"Громадський бюджет" Шепетівки 2022 року;

виготовлення проектно-кошторисної документації

на капітальний ремонт шляхопроводу на перетині

вулиць Судилківської та залізничних колій у

м.Шепетівці;

виготовлення проектно-кошторисної документації

на капітальний ремонт стадіону "Локомотив";

встановлення семи спортивних майданчиків в

рамках державного проекту "Спортивні майданчики"

за 30% співфінансування;

завдання не на один рік - поточні середні та

капітальні ремонти ділянок доріг загальною

вартістю майже 53 000 000 грн, на які у 2021 році

виготовлено проектно-кошторисну документацію, а

саме: вул.Островського, вул.Полубоярова,

вул.С.Бандери, вул.Чкалова, вул. Генерала Шухевича,

по вул.Героїв Небесної Сотні, вул. М.Дзявульського,

тротуару по вул. Чкалова, тротуару по вул. Степана

Бендери. 

Потреба - глобальна. 

Реалізовуватимемо - поступово.



Шановна громадо!
 

   Підсумовуючи календарний рік, дякую за довіру висловлену мені
та моїй команді. Говорячи про здобутки та плани, хочеться ще раз
наголосити, що сталий розвиток громади починається не у
провладних кабінетах. Ми піклуємось про нашу малу Батьківщину,
прибравши прибудинкову територію, викинувши сміття належним
чином, підтримавши волонтерську акцію, вчасно повідомивши
відповідну службу про втрачений люк комунікацій чи обірвану
негодою лінію електропередач. 
   Тож закликаю кожного - не бути байдужим, не займатися лише
критикою у соціальних мережах, а приєднуватись до змін та
позитивних ініціатив, проявляти свою громадську позицію, бути
сміливим у прагненнях та бажаннях змінювати Шепетівську міську
територіальну громаду на краще! 
    2021-й продемонстрував - разом нам все вдається!

З повагою Віталій Бузиль


