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ВСТУП
Програма соціально-економічного розвитку Шепетівської міської територіальної
громади на 2022 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 Програми є створення умов для зростання економічного добробуту через
розвиток конкурентоспроможного промислового сектору, зміцнення малого, середнього
бізнесу, залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток, створення якісних та
комфортних
умов
проживання,
забезпечення
належного
функціонування
інфраструктурних об’єктів, підвищення енергоефективності, поліпшення якості та
доступності суспільних послуг.
На основі аналізу економічного і соціального стану розвитку за підсумками 9
місяців 2021 року та тенденцій на кінець звітного року у Програмі визначено проблеми
соціально економічного розвитку, пріоритети, завдання та заходи економічної і
соціальної політики на 2022 рік, очікувані результати її реалізації.
У Програмі визначено ключові заходи, які необхідно вжити для досягнення
пріоритетних завдань розвитку міської територіальної громади у 2022 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 соціальноекономічних проблем громади.

1.Основні тенденції соціально-економічного розвитку Шепетівської
міської територіальної громади в 2021 році
Промисловість та підприємництво.
Протягом 2021 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-серпень 2021 року реалізовано
промислової продукції (товарів, послуг) на суму 621,4 млн. грн., що на 14,2% менше , ніж
за січень-серпень 2020 року (зменшення обсягів відбулося через те, що з березня 2021
року в Шепетівці притинив діяльність ТОВ «Шпон Шепетівка та з 1.06.2021 припинили
надавати послуги ДП «Шепетівкагаз») . Частка у обласному показнику складає 1,8 %,у
Шепетівському районі – 6,8 % .
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В структурі промисловостіі за видами економічної діяльності за січень-серпень
2021 року : 74,8 % становить переробна промисловість , 22,3 % - постачання газу та
тепла та 2,9 % - водопостачання та каналізація.
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізації промислової продукції
61,5% становить ДП «Шепетіський ремонтний завод».
Станом на 01.01.2021 року у Шепетівській міській територіальній громаді
налічувалось 297 підприємств, з яких: 11 - середніх та 286 - малих, що відповідно
становить 3,7 % та 96,3 % у загальній кількості підприємств міста.
За 9 місяців 2021 року на території Шепетівської міської територіальної громади
провели державну реєстрацію 11 – Товариств з обмеженою відповідальністю та 3Приватних підприємства.
Станом на 01.10.2021 року у міській територіальній громаді було зареєстровано
2172 фізичних осіб-підприємців. Державну реєстрацію підприємницької діяльності
здійснили 217 осіб.
За 9 місяців 2021 року організовано проведення 3-ох громадських слухань з
обговорення 6-ти проєктів регуляторних актів , 5 з яких – затверджено на засіданнях
виконкому та міської ради
Протягом 9-ти місяців 2021 року проведено 6 відстежень результативності
регуляторних актів в т.ч. 2- базових, 2-повторних та 2- періодичних. Звіти щодо
проведення усіх типів відстежень оприлюднено на офіційному сайті міської ради в мережі
Інтернет у підрозділі «Відстеження результативності» розділу «Регуляторна політика».
Крім того, відбулось два засідання Комісії з перегляду місцевого регуляторного
середовища ( 17.05.2021 та 17.09.2021) за результатами роботи якої з 22 діючих
регуляторних акта залишено без змін - 13, потребує внесення змін -1, рекомендовано
визнати такими, що втратили чинність - 4 та 4 - визнати такими, що втратили чинність з
прийняттям нових. Станом на 01 жовтня 2021 року 3 регуляторних акта вже скасовано, а
2- визнано такими, що втратили чинність та прийнято нові.
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 інформаційноаналітичні 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.
Суб’єктам підприємництва за 9 місяців 2021 року і надано у власність 8 земельних
ділянок загальною площею 27820,0 кв. м , в оренду - 17 земельних ділянок площею
57602,0 кв.м та 678,96 кв.м майна комунальної власності..
За 9 місяців 2021 року до Центру надання адміністративних послуг (далі ЦНАП)
звернулось 22417 суб’єктів. За звітний період суб’єктам звернень надано
6693 адміністративних послуги та надано 15724 консультації.
У ЦНАП адміністративні послуги надаються за принципом «Єдиного вікна», тобто
через адміністратора та оформлюються у чітко встановлені терміни відповідно до Закону
України «Про адміністративні послуги» на підставі наданих інформаційних та
технологічних карток суб’єктами надання послуг.
На ХV сесії Шепетівської міської ради було прийнято рішення "Про затвердження
переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг,
що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих
повноважень, які є обов’язковими для надання через центр надання адміністративних
послуг апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету". Кількість послуг,
які можна отримати у ЦНАП зросла (383 послуги) і включає найбільш затребувані
мешканцями міста: реєстрація місця проживання особи, оформлення та видача довідок
про реєстрацію місця проживання, вклеювання фотокартки до паспорта по досягненню
5

25-ти та 45-ти річного віку), видачі відомостей з Державного земельного кадастру,
реєстрація речових та майнових прав, земельні та архітектурні питання тощо.
Адміністраторам ЦНАП забезпечено доступ до пріоритетних державних
електронних інформаційних ресурсів, а саме:
- Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань;
- Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Протягом звітного періоду інформували населення про державні сервіси та
цифрові можливості в Україні.
Графік роботи центру шість днів на тиждень та без перерви на обід відповідно до
ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги».
У 2022 році робота ЦНАП буде спрямована на попередження фактів порушення
законодавства, тому з представниками суб’єктів надання адміністративних послуг буде
проводитись методична та роз’яснювальна робота.
ЦНАП постійно удосконалює свою роботу, забезпечує комфортне перебування
відвідувачів у Центрі та високу якість обслуговування.
Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність.
В січні – червні 2021 року експорт товарів склав 3320,0 тис.дол.США,
здійснювали експортні операції 9 підприємств . Обсяг імпорту товарів становив 1497,3
тис.дол. США , 6 підприємств здійснювади імпортні операції.
Зовнішньоторговельне сальдо позитивне і становить 1822,7 тис.дол. США.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 2,22 .
Зовнішню торгівлю послугами в Шепетівській МТГ не здійснювало жодне
підприємство.
Обсяг капітальних інвестицій за січень-червень 2021 року становив 34586 тис.грн.,
з них 33452 тис.грн. освоєно за рахунок власних коштів підприємств та організацій.
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.
Протягом 2021р. було прийнято в експлуатацію 61 об'єкт будівництва з них:
- 12 магазинів, в т.ч. найбільш значущі: магазин змішаних товарів по вулиці Героїв
Небесної Сотні б. 38 (369), нове будівництво комплексу торгівлі, мийки та тренувальної
зали за адресою: м. Шепетівка, вул. Героїв Чорнобиля 2-а, нове будівництво магазину
продовольчих та непродовольчих товарів по вул. Героїв Небесної Сотні, 38-А у м.
Шепетівка (АТБ), проведено реконструкцію комплексу "Смерічка" під торгововиробничий комплекс по вулиці Новоград Волинське шосе б. 30.
Розпочато реконструкцію частини будівлі (прибудова ліфту) КНП
"Шепетівська ЦРЛ"; реконструкцію медичного центру з клінічною лабораторією за
адресою пр..Миру, 14-Д , будівництво елеваторного комплексу потужністю 18 тис. т. по
вул. Старокостянтинівське шоссе, 31, реконструкцію існуючих газових мереж на території
ПрАТ "Шепетівський цукровий комбінат" по вул. Старокостянтинівське шоссе, 31,
нове будівництво готелю по вул. Островського,98, переоснащення лінії подачі буряка з
будівництвом лабораторії та прохідної на виробничій території ПрАТ "Шепетівський
цукровий комбінат"(адаптація проекту фірми АRTEX R.G "Суха подача буряка
потужністю 2000т.") по вул. Старокостянтинівське шоссе, 31.
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.
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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.
В економіку міста було залучено іноземний капітал з Німеччини (ТОВ «АЗТЕХУкраїна»), Швеції (TOB «Українське - Шведське СП БОС БЕРРІЄС ЛТД») та Іспанії (TOB
«Промислові товари Проінса», ТОВ «Форнаю компані»).
Споживчий ринок.
Станом на 01.10.2021 в місті працювало 5 ринків, 362 магазини, 200 кіосків, 6
торгівельних центрів, 32 склади, 38 аптек та аптечних пунктів, 46 підприємств
ресторанного господарства, 165 об’єктів послуг, з них: 38 перукарень та салонів краси,
18 приватних медичних кабінетів, 18 майстерень, 12 пунктів шиномонтажу та СТО, 10
АЗС та газонаповнюючих станцій, 3 спортивних зали та 14 інших об’єктів з надання
побутових послуг населенню. Порівняно з попереднім роком кількість об’єктів торгівлі та
послуг збільшилася на 8 одиниць.
В поточному році за власні кошти підприємців відкрито 5 магазинів, з них
великоформатний магазин АТБ по вул.Героїв Небесної Сотні площею 668 кв.м., аптеку
та кіоск.
Продовжувалась робота щодо приведення до естетичного зовнішнього вигляду
тимчасових споруд , переобладнано 5 тимчасових споруд.
Укладено 39 договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м. Шепетівки при встановленні тимчасової
споруди для провадження підприємницької діяльності, з якими до міського бюджету
надійшло 144,7 тисяч гривень.
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.
В червні 2021 року організовано та проведено ярмарок з продажу сувенірної
продукції та продовольчих товарів в тимчасових спорудах (ярмаркове містечко) на площі
імені Т.Г. Шевченка.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень-червень 2021 року, у
порівнянні з відповідним періодом 2020 року, збільщився на 12,9% і склав 1112985,9 тис.
грн.
Грошові доходи населення та ринок праці.
Протягом 2021 року в місті проводилася робота щодо посилення соціального захисту
працюючого населення, безробітних громадян, сімей з дітьми. Спостерігається поступове
зростання рівня заробітної плати працівників, так середньомісячна заробітна плата
працівників по Шепетівській територіальній громаді за оперативними даними за ІІ
квартал 2021 року становить 11916,0 грн., що на 1274,8 грн. більше від рівня заробітної
плати за І квартал 2021 року.
Погашення заборгованості із виплати заробітної плати
На ПрАТ "Шепетівський гранкар’єр "Пронекс, який знаходиться в стані ліквідації та
не входить до переліку підприємств, що включені до статистичного спостереження
зберігається заборгованість із заробітної плати в сумі 1498,3 тис.грн.
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Ухвалою Господарського суду від 18 березня 2021 року відмовлено у задоволенні
клопотань ліквідатора
про
затвердження Звіту та ліквідаційного балансу
ПрАТ "Шепетівський гранкар’єр "Пронекс"; відсторонено арбітражного керуючого
Гальченка Є.А. від обов'язків ліквідатора. Ухвалою Господарського суду Хмельницької
області від 23.06.2021 року арбітражного керуючого Аверкіна В.В. призначено
ліквідатором у справі про банкрутство ПрАТ "Шепетівський гранкар’єр "Пронекс".
Станом на 01.04.2021 року за статистичними даними
по Шепетівській
територіальній громаді виникла заборгованість у працівників "Професійно - технічного
закладу Шепетівського міського спортивно - технічного клубу товариства сприяння
обороні України" в сумі 70,3 тис. грн. За оперативними даними станом на 01.10.2021 року
заборгованість становить 77,5 тис. грн.
Заклад припинив господарську діяльність через заборону Головного Сервісного
Центру МВС на реєстрацію нових навчальних груп у зв'язку із зменшенням кількості
слухачів, заявленої в матеріалах попередньої безстрокової акредитації. З березня 2021
року працівники знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати. Підприємство
надає освітні послуги ( підготовка водіїв легкових та вантажних автомобілів). Діяльність
закладу здійснюється за рахунок коштів, отриманих за навчання.
За інформацією голови Хмельницької обласної організації ТСО України з 12 серпня
2021 року призначено нового директора закладу Касянчука Ю.Д. Впродовж серпня –
жовтня 2021 року клубу надано фінансову допомогу та дозвіл на реалізацію майна на
майже 42,0 тис.грн.
Легалізація зайнятості населення
З метою 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 - вересня 2021 року спеціалістами
відділу праці та соціальних зв’язків управління праці та соцзахисту населення,
членами робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості
населення, з ціллю здійснення контролю за додержанням законодавства про
працю ( на підставі даних пенсійного фонду України та його територіальних
органів) здійснено 15 рейдів – відвідування виробничих та торгових приміщень,
де використовується наймана праця. Під час відвідування
122 суб'єктів
господарської діяльності проведено роз'яснювальну роботу щодо легалізації та
оплати праці найманих працівників, власникам і працівникам були вручені
інформаційні витяги з нормативно-правових документів, які встановлюють
відповідальність за порушення трудового законодавства в частині легального
працевлаштування та оплати праці. За результатами проведеної інформаційно –
роз’яснювальної роботи в січні - вересні 2021 році укладено 177 трудових
договорів у юридичних та 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 соціальноекономічного, 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.
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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.
Житлово-комунальне господарство та благоустрій.
Для забезпечення населення Шепетівської МТГякісною питною водою в достатній
кількості по програмі «Питна вода» на 2021-2022 роки: введено в експлуатацію 3,8 км
зовнішніх
мереж питного водопроводу вул. Т.Г.Шевченка, Валі Котика, Миру,
Корчагіна, Литовська с. Плесна ; виготовлено ПКД на нове будівництво зовнішніх мереж
питного водопроводу вул.Генерала Шухевича в м.Шепетівка;
Згідно Програми благоустрою населених пунктів виділено 13005,0тис.грн. на
організацію благоустрою міста, в т.ч.:
- на утримання в належному технічному стані об’єктів комунальної власності6105,0 тис.грн. грн.;
- на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та
поліпшення його екологічних умов – 1575,0 тис. грн.;
- на утримання мереж зовнішнього освітлення – 1985,0 тис.грн.;
- забезпечення благоустрою кладовища – 735,0 тис.грн.
Видалено 253 дерева та висаджено 100 дерев.
Продовжувались роботи із забезпечення надійного функціонування системи
теплоенергетики. Шепетівським підприємством теплових мереж підготовлено всі 16
котелень, які виробляють теплову енергію, споживаючи природній газ , до роботи в
опалювальний сезон з готовністю 100%. Основний комплекс робіт по ремонтах
обладнання виконано в повному обсязі.
Виконано наступні роботи:
 Проведено очищення та технічне обслуговування всіх котлів, пальників та вузлів
засобів виробництва теплової енергії;
 Здійснено ремонт та обслуговування електрообладнання (насосного парку, щитів
освітлювальних та розподільчих);
 Проведено ремонт та обслуговування контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики управління котлами;
 Здійснено повірку та ремонт засобів вимірювальної техніки (газових лічильників,
коректорів об’єму газу, перетворювачів тиску, перетворювачів температури,
лічильників обліку об’єму води, приладів обліку теплової енергії
загальнобудинкових та на котельнях);
 В повному обсязі проведено комплекс робіт по підготовці газового обладнання та
мереж до прийому газу в опалювальний сезон; ремонт та заміна запірної арматури
газових мереж;
 Здійснено повірку 67 теплових лічильників, що встановлені на багатоквартирних
житлових будинках;
 Проведено відновлення ізоляції трубопроводів теплових мереж, та здійснено
ізоляцію всіх замінених трубопроводів;
 Проведено ревізію регулюючої та запірної арматури, часткову заміну. Ревізію
виконано в кількості 578 одиниць запірної арматури, замінено близько 20 шт.;
 Проведено ремонт приміщень та будівель котелень;
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 Проведено ремонт, техобслуговування та техогляд транспортних засобів,
підготовлено транспортні засоби до роботи в осінньо-зимовий період.
Замінено 706 м труб теплопостачання. Сформовано аварійний запас труб та запірної
арматури.
Здійснено перевезення та монтаж ємності для зберігання води з котельні по
просп..Миру,38 б на котельню по вул.Героїв Небесної Сотні, 30.
Водопровідні насосні станції і водопровідні мережі :
- Проведено поточний ремонт та ряд профілактичних заходів на 10-ти водозабірних
свердловинах;
- Відремонтовано 800 п.м. водопровідних мереж по місту;
- Замінено 8 засувок різних діаметрів на мережах міста;
- Проведено весняне та триває підготовка до осіннього хлорування водопровідних
мереж міста;
- Проведено чистку 2-х резервуарів чистої води (РЧВ) загальним об’ємом 6400 м3;
- Проведено поточний ремонт 2-х станцій знезалізнення води;
- Відремонтовано 8 пожежних гідрантів по місту;
- Замінено дві аварійні ділянки магістрального водоводу на території базару по вул.
В. Котика;
- Проведено поточний ремонт з заміною фільтруючого матеріалу на 3-х станціях
доочистки води (бювети);
- Проведено поточний ремонт на 8-ми підвищуючих водопровідних насосних
станціях (ПВНС);
- Проведено поточний ремонт повітродувки ВВН-1-25.
Каналізаційні насосні станції і каналізаційні мережі:
- Відремонтовано 200 п.м. каналізаційних мереж;
- Проведено чистку приймальних відділень 5-х КНС;
- Проведено поточний ремонт та ряд профілактичних заходів на 7-ми КНС;
- Гідродинамічною каналопрочистною машиною планово прочищено 8,5 км
каналізаційних мереж міста;
- Ліквідовано 826 аварійних ситуацій на каналізаційних мережах.
Проведено експертне обстеження 16 ліфтів житлового фонду 30,4 тис.грн.
Відремонтовано капітальним ремонтом ліфтів в житловому будинку по Проспекту
Миру, 36.
Енергоефективність та енергозбереження.
16 вересня 2021 року підписано меморандум про співпрацю між державною
установою «Фонд енергоефективності» та Шепетівською міською територіальною
громадою в якому сторони домовились в сприянні створення нових ОСББ та в розробці та
реалізації програми фінансування заходів з енергоефективності для ОСББ.
В 2021 році було створено 9 (дев’ять) об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ). Станом на 01.10.2021 року зареєстровано 58 ОСББ.
Протягом 2021 року проводились робочі наради стосовно підтримки ОСББ органами
місцевого самоврядування з представниками об’єднань.
Дорожньо-транспортна інфраструктура.
Маршрутна мережа автомобільного транспорту загального користування в місті
включає в себе 14 діючих маршрутів . на яких працює 25 транспортних засобів.
Маршрути обслуговують 4 автомобільні перевізники, з них 3 – фізичні особи.
У 2021 році проведено 2419 кв.м ямкового ремонту асфальтобетонного покриття
вулиць і тротуарів м. Шепетівка на суму 801,7 тис.грн., поточний ремонт
асфальтобетонного покриття «холодним асфальтом» вулиць м. Шепетівка 283 кв.м на
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суму 200,0тис.грн., поточний ремонт тротуару вул. Островського від буд. № 52 до буд.
№ 94 (парна сторона) м.Шепетівка, поточний ремонт асфальтного покриття вулиць
П’яскорського та Дзявульського м.Шепетівка, грейдерування вулиць міста на суму 253,5
тис.грн.
Забезпечено нанесення дорожньої розмітки 2907 кв.м на суму 200,0 тис. грн.;
Житлова політика, містобудування , регулювання земельних відносин.
Будівельними підприємствами на території Шепетівської міської територіальної
громади за січень-липень 2021р. вироблено будівельної продукції на суму 13789,0
тис.грн
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію січень- червень
2021 р. 2180 кв. м. . загальної площі житла, що становить 120% до відповідного періоду
минулого року.
Оформлено в єдиній електронній системі у сфері будівництва та видано 31 шт.
містобудівних умов та обмежень, 25 будівельних паспортів, 7 листів про наявність та
підтвердження містобудівних умов та обмежень, 3 листа про наявність та підтвердження
будівельних паспортів. Підготовлено та видано в паперовому варіанті: 11 паспортів
прив’язки тимчасових споруд (далі ТС), 10 витягів з містобудівної документації, 39
договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Шепетівка при встановленні тимчасової споруди для провадження
підприємницької діяльності на суму 144716,72 грн., також продовжено термін дії 31
паспорта прив’язки ТС, підготовлено та видано 29 висновків про погодження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
З початку 2021р. було прийнято в експлуатацію 61 об'єкт будівництва з них:
- завершення будівництва незавершеного будівництвом об'єкта незавершеного
будівництва під магазин змішаних товарів по вулиці Героїв Небесної Сотні б. 38 (369),
- нове будівництво комплексу торгівлі, мийки та тренувальної зали за адресою: м.
Шепетівка, вул. Героїв Чорнобиля 2-а,
- нове будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів по вул. Героїв
Небесної Сотні, 38-А у м. Шепетівка (АТБ),
- реконструкція комплексу "Смерічка" під торгово-виробничий комплекс по вулиці
Новоград Волинське шосе б. 30.
- 25 об’єктів нового будівництва та реконструкції житлового будинку.
Станом на кінець 01.10.2021 2020 року на квартирному обліку перебуває 1462
громадян, з них :на загальних підставах -741 громадянин, 529 громадян, які мають право
на першочергове отримання житла та 192 громадян, які мають право на позачергове
одержання житла.
У липні 2021 року рішенням виконкому особі з числа дітей, позбавлених
батьківського піклування, виділено кімнату, яку придбано за кошти міського бюджету в
рамках програми "Соціальне житло для сиріт". За сприяння керівництва міста, ССД
підприємці надали благодійну допомогу, завдяки чому здійснено ремонт помешкання.
Соціальний захист населення.
В місті користуються пільгами та занесені до Єдиного державного
автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги 8289 пільговиків. За дев`ять
місяців 2021 року 2335 пільговикам було відшкодовано пільг за надані житловокомунальні послуги в сумі 18813,75 тис. грн. З міського бюджету виділено на
компенсацію втрат за надані пільги по послугах зв’язку - 106,4 тис. грн. Скористались
пільгами на проїзд автомобільним транспортом 352968 пільгових категорій населення . У
вересні 2021р. виконавчим комітетом Шепетівської міської ради укладено угоду з
акціонерним
товариством “ Українська Залізниця” на перевезення залізничним
транспортом пільгових категорій населення.
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Впродовж дев`яти місяців 2021 року з міського бюджету профінансовано 1764,8 тис.
грн. для відшкодування втрат перевізникам за здійснення пільгових перевезень окремих
категорій громадян автомобільним транспортом.
Постійно проводиться інформаційно-роз`яснювальна робота серед ветеранів війни та
учасників АТО щодо їхніх прав на санаторно-курортне лікування психологічну
реабілітацію, соціальну та професійну адаптацію шляхом виготовлення та розміщення
інформаційно-довідкових матеріалів на стендах в інформаційному центрі управління
праці та соціального захисту населення. Дана інформація також розміщена на веб-сайті
Шепетівської міської ради та управління праці у відповідних розділах. Також
налагоджена співпраця з громадськими організаціями учасників АТО та військовим
комісаріатом з метою проведення анкетування учасників АТО щодо вивчення їх потреб, в
тому числі на санаторно-курортне лікування, психологічну реабілітацію,соціальної та
професійної адаптації із залученням фахівців центрів зайнятості.
Постійно ведеться контроль за наданням санаторно-курортного лікування та надання
послуг по психологічній реабілітації. За дев`ять місяців 2021року 17 учасників АТО
оздоровились в санаторіях, а також 10 учасників АТО пройшли курс психологічної
реабілітації.
Відповідно до Програми підтримки учасників бойових дій та осіб з інвалідністю
внаслідок війни Шепетівської міської територіальної громади на 2021р. надано послуг з
безкоштовного зубопротезування 8 учасникам бойових дій та особам з інвалідністю на
суму 23,9 тис. грн.
Щомісячно проводиться нарахування 50% знижки плати за користування житловокомунальними послугами 18 родинам загиблих учасників АТО за рахунок коштів
місцевого бюджету. Також надається 50% знижка плати за користування послугами
міської лазні учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей
загиблих. Учасники бойових дій АТО мають право відвідувати міський басейн із 50%
знижкою.
За 9 місяців 2021 року для 45 учасників АТО та членів сімей загиблих надано
одноразову грошову допомогу на суму 49050,0 грн. З міського бюджету забезпечуються
безоплатним харчуванням
вихованці
дошкільних навчальних закладів та учні
загальноосвітніх навчальних закладів міста 1-11 класів з числа дітей, батьки яких беруть
(брали) участь в АТО. Щоденно проводиться безкоштовне перевезення міським
автомобільним транспортом учасників бойових дій АТО та членів сімей загиблих
учасників АТО Надаються психологічні послуги, які включають в себе: індивідуальне
консультування, психологічна корекція, проводяться групові психологічні заняття (
тренінги, бесіди, лекторії) та медичні послуги
( механічний та ручний масажі,
фізіотерапевтичні процедури) .
Протягом 9 місяців 2021 року було надано одноразову грошову допомогу 207
малозабезпеченим громадянам на суму 280700,0 грн., виплачено допомогу на поховання
41 непрацюючого громадянина не пенсійного віку на суму 57600,0 грн., відшкодовано
витрат на оплату житлово – комунальних послуг родинам Героїв Небесної сотні – 6314,92
грн., відшкодовано пільг на оплату ЖКП сім»ям загиблих учасників АТО/ООС на суму
81156,89 грн.
Підтримка сім’ї, дітей та молоді.
Протягом 9 місяців 2021 року реалізовувались завдання, спрямовані на зміцнення
інституту сім’ї, підтримку багатодітних сімей, запобігання домашньому насильству та
насильству за ознакою статі, формування в громаді гуманної моделі поведінки,
запобігання торгівлі людьми .
Проведено роботу із збереження національних сімейних цінностей, формування
відповідального ставлення до батьківських обов’язків. З цією метою проведені заходи до
Дня матері, Дня сім’ї, Дня батька. Продовжено міську традицію вшанування міським

12

головою сімей перших новонароджених в новому році та народжених в День міста,
подарунки міської ради отримали 4 сім’ї.
Утворено координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного
розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, відбулося 4
засідання ради. Проведені 3 засідання координаційної ради з питань молодіжної політики,
національно – патріотичного виховання.
Проводились інформаційно - просвітницькі заходи щодо
формування
нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин. Серед них: 4
тренінги для батьків: «Сім’я & любов» « Сім’я& діти» тощо.
На Офіційному сайті
Шепетівської міскої ради запроваджено постійно діючу рубрику «Зупинимо насилля
разом!», «Ні – домашньому насильству!» . Вивчені потреби постраждалих від домашнього
насильства в 53 сім’ях, їм надані необхідні послуги.
Представники батьківської громадськості, громадські організації залучались до
участі у проведенні заходів відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, присвячених
Міжнародному дню захисту дітей, яким проведено благодійну акцію з врученням
солодких подарунків і безкоштовних квитків на паркові атракціони для 700 дітей. 100
дітей з числа тих, що потребують особливої соціальної уваги і підтримки оздоровлені в
дитячих закладах оздоровлення і відпочинку за кошти міського, обласного і державного
бюджетів.
Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту залучена благодійна допомога у вигляді
одягу для 60 сімей, безкоштовний перегляд благодійних вистав 120-ма дітьми з
багатодітних сімей тощо.
Підготовлені матеріали до присвоєння почесного звання України « Мати – героїня»
для 3-х багатодітних матерів.
Майже 200 багатодітних сімей отримали послуги у відділі у справах сім’ї, молоді та
спорту, з них 122 – отримали посвідчення батьків/дітей багатодітної сім’ї. Посвідчення
виготовляються за кошти міської ради.
Надавалась підтримка громадським організаціям в реалізації їх проектів на
підтримку сім’ї, дітей та молоді: ГО « Центр»Натхнення»», Благодійний Фонд «
Зміцнення громад», ОТГ -23, « Станиця Шепетівка ПЛАСТу НСОУ» тощо.
З нагоди Дня молоді проведений міський захід « Кольоровий забіг», нагородження
кращих представників молоді цінними подарунками і грамотами.
Представники молоді за кошти міського бюджету направлялися для участі у
Всеукраїнських, обласних, регіональних заходах: Всеукраїнський благодійний дитячий
фестиваль « Чорноморські ігри»
На обліку перебуває 79 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
30 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, поставлено на облік 12 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 6 дітей, що опинилися у складних
життєвих обставинах, здійснювався супровід 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які прибули з інших регіонів; 4 прийомних сімей, в яких
виховується 11 статусних дітей.
Здійснювався контроль та облік усиновлених дітей, на обліку служби перебуває 36
сімей усиновлювачів, проведено 12 цільових профілактичних рейди, обстежено 65 сімей,
які перебувають у складних життєвих обставинах, на 4 батьків направлено подання до
поліції про притягнення їх до відповідальності за ст..184 КУпАП, 155 громадянам надано
консультативну допомогу щодо виховання та утримання дітей,
До Дня матері було закуплено та вручено подарунки 4 прийомним матерям,
організовано святкування Дня захисту дітей, під час якого 150 дітей, які перебувають на
обліку, з кризових сімей, отримали солодкі подарунки, для 50 дітей, що опинилися у
складних життєвих обставинах, було організовано турпохід в паркову зону та святковий
обід, проведено акцію "Готуємо дітей до школи", під час якої 30 дітям, що опинилися у
складних життєвих обставинах вручено канцелярські набори школяра, закуплені в рамках
коштів програми "Діти Шепетівки",
13

Працівниками Шепетівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді надають соціальні послуги таким категоріям клієнтів, що перебувають в Банку
даних сімей, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої
допомоги: сім`ї учасників АТО, сім`ї, яких торкнулась проблема ВІЛ - сім`ї, особи, яким
призначена державна допомога по догляду за хворою дитиною, неповнолітні та молодь,
які відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а
також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань, прийомні сім`ї,
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, особи, яким призначено допомогу при
народженні дитини
(контроль за цільовим використанням коштів ), сім`ї
опікунів/піклувальників, особи, які мають інвалідність, сім`ї , де є алко/ нарко залежні
особи, одинока мати/ батько,внутрішньо переміщені сім`ї, малозабезпечені сім`ї,
багатодітні сім`ї, особи, які перебувають на обліку у центрі зайнятості, як безробітні.
Станом на 05.10.2021 року до Шепетівського міського центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді соціальною роботою охоплено 6698 осіб, які отримали 13878
індивідуальних соціальних послуг з різних проблем. З метою забезпечення комплексних
соціальних послуг для надання допомоги у вирішенні складних життєвих обставин
фахівцями із соціальної роботи здійснено соціальний супровід 99 сімей, з них 50 сімей
знято з соціального супроводу з позитивним результатом у зв’язку з подоланням або
мінімізацією складних життєвих обставин, з 3 сім’ями припинено роботу у зв’язку зі
зміною їх місця проживання.
Одним із напрямків діяльності центру є соціально – профілактична робота із
запобігання правопорушенням та іншим негативним явищам у дитячому та молодіжному
середовищі, подолання їх наслідків. Протягом 9 місяців 2021р. працівниками
Шепетівського міського центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді було
проведено 103 групових заходів, якими охоплено 3090 осіб.
Освіта.
У Шепетівській міській громаді функціонує 12 закладів загальної середньої освіти,
в яких навчається 5924 учнів,14 закладів дошкільної освіти, в яких виховується 1875 дітей.
Кількість груп– 99, що забезпечує потреби населення громади.
Створені умови для навчання 130 дітей в інклюзивних та спецгрупах в закладах
дошкільної освіти, для них відкрито 3 офтальмологічні групи, 8 інклюзивних груп, 3
логопедичні групи, 2 ортопедичні групи.
Створені умови для навчання 45 дітей з особливими освітніми потребами (ООП) в
закладах загальної середньої освіти у 27 класах.
З 1 вересня 2021 року вже 599 учнів 4-х класів розпочали навчання за новим
Державним стандартом НУШ. Тому станом на листопад 2021 року учні 1-4-х класів є
здобувачами освіти в Новійукраїнській школі. А педагоги 1-х класів НВК №1 навчають
учнів за проєктом «Інтелект України».
У 2021 р. робота зі здібними та обдарованими учнями була достатньо
результативною. Інструментальний ансамбль «Передзвони» ДНЗ №10 «Михайлик» переможець Міжнародного конкурсу «Творча мозаїка», Всеукраїнського конкурсу
творчості «Springlifefestival». У зв’язку із карантинними обмеженнями проведено лише І і
ІІ етапи всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. У ІІ (міському) етапі
взяли участь 418 учнів, перемогу здобули 219 учнів ( І – 56, ІІ – 72, ІІІ – 91).
Учасниками обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.
Т.Шевченка стали 4 здобувачі освіти, з яких на державному заключному етапі посіла ІІІ
місце Колоднюк Софія (НВК №1). У Всеукраїнському відкритому марафоні з української
мови імені П.Яцика здобули перемогу в заключному (державному) етапі 5 учениць (І – 1,
ІІ – 2, ІІ – 2).
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Цьогоріч випускник 11 класу НВК «ЗОШ-гімназія" Богомолов Олег набрав
максимальний тестовий бал з хімії й отримав 200 балів.
Результативними є творчі звершення в позашкіллі громади: ЦДЮТ – 38: гран-прі –
1, І - 16 вихованців, ІІ - 13, ІІІ – 9; ЦЕНТУМ - 55: І - 22 вихованці, ІІ - 20, ІІІ – 13,
ЦНТТУМ – 37: І - 15 вихованців, ІІ - 13, ІІІ – 9; командні перемоги – ІІ- 4, ІІІ-2.
Проведено капітальний ремонт спортивної зали НВК№3 на суму 519,2 тис.грн., на
поточний ремонт навчальниз закладів витрачено 443,7 тис.грн.
Відшкодовано 51тис.грн. за перевезення учнів, які шоденно користувалися
послугами громадського автотранспорту.
Використано на харчування учнів закладів загальної середньої освіти 1735,9 тис.грн.
та 301,4 тис.грн. – на відпочинок та оздоровлення 30 дітей.
Культура.
Робота закладів культури проводилася в звичайному та онлайн - режимі. Масові
заходи проводилися згідно плану роботи, з дотриманням всіх карантинних вимог
На сценах будинків культури міста, сіл Плесни, Пліщина, клуба села Жилинці під
керівництвом творчих працівників відбуваються усі найголовніші події, заходи і
зустрічі громади. Вони є об’єднуючою ланкою та місцем, де на культурно-масових
заходах зустрічаються усі творчі, літературні, освітні та інші колективи громади – від
музичної школи та муніципального оркестру до закладів освіти. Таким чином, ми
об’єднуємо кращий творчий потенціал в різноманітних культурно-мистецьких заходах з
метою забезпечення духовного розвитку і змістовного дозвілля людей гпомади,
естетичного виховання молоді, охорони та збереження культурної спадщини,
підвищення рівня освіти та культури населення , покращення роботи колективів
художньої самодіяльності та любительських об’єднань.
В бібліотеках влаштовуються книжкові виставки, презентації української книги,
засобами клубної роботи проводяться заходи по охороні, збереженню та відродженню
культурної спадщини, народних художніх промислів, підтримка професійного та
аматорського мистецтва, культурних ініціатив громадських організацій, творчих спілок.
Матеріально-технічну базу бібліотек поповнено на на 12,5 тис.грн. На періодичні видання
виділено 29 тис.грн. Всього проведено 124 заходи, за межами -32.
Міський муніципальний духовий оркестр брав участь у всіх культурно- масових
заходах громади , отримав головну винагороду: Диплом за 1 місце у Всеукраїнському
конкурсі естрадної пісні ім. М. Мозгового .
В Шепетівському парку культури та відпочинку з метою забезпечення належного
технічного стану атракціонів (11шт.), проведено державним підприємством «Подільський
експертно-технічний центр Держпраці» випробовування та експертне обстеження.
На основі висновку експертного центру парк отримав від Хмельницького
Держгірпромнагляду дозвіл на експлуатацію всіх діючих атракціонів.
Фізична культура і спорт.
На виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в Шепетівській
міській територіальній громаді на 2021-2025 рр у 2021 році було виділено 300 тис. грн., з
них на олімпійські види спорту 250 тис. грн. та на не олімпійські види спорту 50,0 тис.
грн.
Відділ реалізує Програму розвитку фізичної культури та спорту в Шепетівській міській
територіальній громаді на 2021-2025 рр. затвердженої рішенням IV сесії міської ради VIII
скликання від 24.12.2020 року №7 відповідно до якої передбачені видатки на проведення
спортивно-масових заходів у міській громаді та відрядження спортсменів для участі у
регіональних, обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях різних рангів. За 9
місяців 2021 року було профінансовано 42 виїздів збірних команд міста Шепетівки з
видів спорту.
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У 2021 році було проведено:
- 28 січня 2021 року Відкритий чемпіонат Шепетівської ДЮСШ з важкої
атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років. У змаганнях взяли участь 5команд;
- 21.02.2021 року Змагання з лижних гонок серед юнаків, дівчат, жінок та
чоловіків;
- 27лютого 20201року Відкритий чемпіонат міста з боротьби вільної;.
- З 25травня по 22 червня Відкритий чемпіонат Шепетівської міської
територіальної громади з міні-футболу з нагоди Дня міста.
- 22 травня 2021 року на стадіон «Локомотив» відбулася матчева зустріч з
футболу між командами «Лісівник» та «Локомотив» присвячена пам’яті
Миколи Огородніка.
- 06.06.2021 року Фізкультурно-оздоровчий захід «Велодень».
- 05.06.2021 року Кубок міста з волейболу серед чоловічих команд з нагоди Дні
міста;
- 23 червня 2021 року у змагання з легкої атлетики з нагоди Міжнародного
Олімпійського Дня
З 22 липня по 19серпня 2021 року Відкритий чемпіонат міста Шепетівки з
футболу 8х8 серед чоловічих команд.
- 27.07.2021 року Кольоровий пробіг;
- 24.08.2021 року Відкритий чемпіонат міста з баскетболу 3х3 з нагоди Дня
Незалежності:
- 10 вересня 2021 року церемонія нагородження міською премією найуспішніших
спортсменів та тренерів Шепетівки за підсумками 2020-2021н. року.
- 12 вересня 2021 року Фізкультурно-оздоровчий захід «Велодень». з нагоди Дня
фізичної культури та спорту.
- 12.09.2021 року Чемпіонат міста з волейболу серед чоловічих команд з нагоди
Дня фізичної культури та спорту.
- 11.09-10.10.2021 року Чемпіонат міста з шахів серед ветеранів;
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»).
В КДЮСШ працює 10 відділень з видів спорту ( бокс, баскетбол, боротьба вільна,
важка атлетика, волейбол, легка атлетика, плавання, футбол, шахи та кульова стрільба),
які відвідує 439 вихованця. Тренування проводять 16 тренерів –викладачів, з них 8
штатних та 8 – сумісників.
За календарний 2021 рік тренерами школи було підготовлено 214 учнів- ІІ, ІІІ та
юнацьких розрядів.
Програма «Спортивний майданчик» на 2020-2024 роки відповідно до якої
передбачені видатки на ремонт існуючих, утримання в належному стані та побудова
нових спортивних майданчиків Шепетівки. У 2021 році коштів на реалізацію даної
програми не виділялося. У цьому році відділом було оформлено технічну документацію
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на спортивні
майданчики за адресою вул. проспект Миру, 24-А, вул. Шешукова, 8-б.
Міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
Спортивно-масові заходи є основною формою діяльності Шепетівського міського
ЦФЗН «Спорт для всіх» (далі Центр) у виконанні покладених на нього завдань із
залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою і
спортом. У 2021 році Центром проводилися самостійно або спільно з іншими
організаціями змагання з шахів, футболу 8х8, міні-футболу, фут-залу, баскетболу,
баскетболу 3х3, дартсу та ін.. Загалом участь у всіх заходах центру взяло 1015 чоловік та
було залучено 7 волонтерів. На фізкультурно-оздоровчі заходи для нагородження призерів
центром використано 2396 грн. з місцевого бюджету (грамоти, медалі, кубки, м’ячі).
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ШМЦФЗН «Спорт для всіх» у 2021 році працював за штатним розписом у кількості 1,25
одиниці (один фахівець, що безпосередньо здійснює фізкультурно-оздоровчу та
спортивно масову роботу).
Техногенна безпека, охорона праці.
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 9 місяців 2021р. експертизу з умов праці, в умовах
карантинних заходів, проведено на 19 підприємствах, установах та організаціях
територіальної громади. Для усунення виявлених порушень за наслідками перевірок
керівникам видано 38 довідок-висновків за такими видами експертиз:
- умов праці на робочих місцях – 8;
- 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 – 14 ;
- правильності застосування Списків №1 і № 2 – 4;
- правильності застосування Списків на додаткові відпустки та доплати - 12.
Загальна кількість робочих місць, що підлягають атестації на перевірених
підприємствах - 993, з них на звітну дату атестовано 993 робочих місця.
На основі експертизи 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 39 спеціалістам
підприємств та установ, розглянуто 31 усне звернення громадян з питань надання пільг та
компенсацій за роботу із шкідливими та важкими умовами праці.
Протягом 9 місяців 2021 року серед населення міста сталося 723 нещасних випадки
невиробничого характеру, внаслідок яких потерпіло 724 особи, із них 115 дітей віком до
14 років. Загинуло внаслідок травм, отруєнь та інших зовнішніх впливів 15 осіб, що на 5
осіб менше ніж за минулий рік. Серед загиблих в побуті немає дітей віком до 14 років.
Протягом 2021 року сталося 23 нещасних випадки пов’язаних з транспортом, в
результаті яких потерпіло 24 особи. Серед потерпілих 12 дітей віком до 14 років.
З метою пропаганди профілактики виробничого та невиробничого травматизму
здійснюються організаційні та інформативні заходи. Так Шепетівським територіальним
центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) проведено інструктаж
обслуговуючого персоналу відділення стаціонарного догляду для постійного або
тимчасового проживання та соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома
щодо дотримання основних вимог правил пожежної безпеки на випадок надзвичайних
ситуацій в оселях громадян та підпорядкованих об’єктах. Проведено 438 обстежень осель
одиноких та одиноко проживаючих пенсіонерів. Оновлено запас медикаментів на
випадок виникнення нещасних випадків, переглянуті інструкції щодо виконання вимог
безпеки та порядок дій персоналу в разі виникнення небезпеки та аварійної ситуації.
Охорона навколишнього середовища та безпека
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки в житєдіяльності людини –
невід’ємна умова сталого економічного і соціального розвитку.
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З цією метою Шепетівська міська рала здійснює на своїй території екологічну
політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи
навколишнього середовища, захист життя і здоров’я населення від негативного впливу
забрудненого навколишнього природного середовища, підтримання гармонії взаємодії
суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних
ресурсів.
Для зменшення негативного впливу полігону твердих відходів на навколишнє
середовище та продовження терміну експлуатації полігону проведено роботи по
ущільненню поверхневого шару полігону ТПВ , освоєно 63,0 тис.грн.
Бюджетно –фінансова політика .
Усього за січень-вересень 2021 року до загального та спеціального фондів бюджету
Шепетівської міської територіальної громади за рахунок усіх джерел доходів (крім
власних надходжень бюджетних установ та міжбюджетних трансфертів) надійшло
190 475 505,94 гривень. У січні - вересні 2020 року надійшло 157 761 076,56 грн, темп
росту надходжень складає 20,7%.
Усього у січні-вересні 2021 року до бюджету громади отримано власних доходів
загального фонду 187 346 878,58 грн, що складає 102,54% або на 4 635 351,58 грн. більше
до бюджетних призначень на цей період, а до відповідного періоду минулого року
надходження збільшилися на 31 802 294,36 грн. (155 544 584,22 грн.). В поточному році
встановлено зростання податкових надходжень в бюджет громади. Так, податкові
надходження до бюджету громади склали 183 315 592,42 грн.. та порівняно з відповідним
періодом минулого року (151 844 712,99 грн.) надходження їх збільшилися на 20,7%, що
сумарно складає 31 470 879,43 гривень.
До загального фонду бюджету громади в січні-вересні 2021 року за рахунок усіх
джерел доходів надійшло 285 372 480,58 гривень. У структурі доходів загального фонду
власні надходження загального фонду складають 65,6%.
До спеціального фонду бюджету громади (без урахування офіційних трансфертів
та власних надходжень бюджетних установ ) надійшло 3 128 627,36 гривень. В порівнянні
з січнем-вереснем 2020 року (2 216 492,34 грн.) надходження збільшилися на 912 135,02
грн.
(за
рахунок
збільшення
надходжень
коштів
від
продажу
землі
несільськогосподарського призначення на 2 056 252,66 грн.).
У січні-вересні 2021 року в бюджет громади отримано трансфертів з державного
бюджету та інших бюджетів в сумі 100 435 402,00 грн., в тому числі:
 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 77 791
700,00 грн.;
 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1 335 670,00 грн.;
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 10 612 000,00 грн.;
 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
в сумі 603 945,00 грн.
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми
"Спроможна школа для кращих результатів" в сумі 1 313 200,00 грн.
 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на
початок бюджетного періоду в сумі 293 683,00 грн.;
 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної
додаткової дотації з державного бюджету в сумі 2 420 586,00 грн.
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 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та
заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету в сумі 1 965 080,00 грн.
 Інша субвенція з місцевого бюджету в сумі 3 127 723,00 грн.
За січень- вересень 2021 року видатки загального фонду виконані на 72,0 % до
річних призначень при плані 367 408 747,00 грн., профінансовано 264 524 0955,92 грн., в
т.ч.:
гривні
КФК
Галузь
Бюджет на
Фактично
%
2021 рік
виконано
0100
Державне управління
48 871 685,00
36 806 799,78 75,3
1000
Освіта
252 842 873,00 181 373 645,66 77,7
2000
Охорона здоров»я
10 451 000,00
8 483 633,14 81,2
3000
Соціальний захист
17 086 215,00
11 398 896,44 66,7
4000
5000
6000
7000
8000
9000

Культура та мистецтво
Фізична культура
Житлово-комунальне господарство
Економічна діяльність
Інша діяльність
Міжбюджетні трансферти
РАЗОМ

12 843 317,00
6 013 264,00
14 519 282,00
4 075 160,00
622 421,00
83 530,00
367 408 747,00

9 101 252,97
4 229 862,65
10 366 480,57
2 283 836,42
398 558,34
81 129,95
264 524 095,92

70,9
70,3
71,4
56,0
64,0
97,1
72,0

Із загальної суми видатків направлено коштів:
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату в сумі 215 221 457,39 гривень
- на оплату комунальних послуг та енергоносії в сумі 12 502 705,03 гривень
в тому числі:
оплата теплопостачання
2 565 325,20 гривень
оплата водопостачання
та водовідведення
633 956,24 гривні
оплата електроенергії
4 206 391,10 гривень( із них 1 522 935,59 гривні зовнішнє
освітлення міста)
оплата природного газу
5 375 052,00 гривень
оплата інших енергоносіїв 292 410,26 гривні
За дев"ять місяців 2021 року видатки спеціального фонду бюджету Шеетівської
міської територіальної громади (без урахування власних надходжень бюджетних установ
та міжбюджетних трансфертів) виконані на 70,0 % до річних призначень. При річному
плані з урахуванням змін 8 364 262,00 грн. касові видатки становлять 5 601 734,83
гривень.
Управління майном територіальної громади
Для забезпечення прозорості передачі майна комунальної власності територіальної
громади в оренду на офіційному сайті Шепетівської міської територіальної громади
оприлюднено перелік об’єктів комунальної власності , які передані в оренду та
користування.
Протягом січня-вересня 2021 року 9 суб’єктів господарювання для зайняття
підприємницькою діяльністю отримали в оренду через аукціон ( в електроній торговій
системі) приміщення комунальної власності загальною площею 678,96 кв.м. та 4
індивідуально визначеного майна (обладнання).
На утримання в належному стані об’єктів комунальної власності використано
615,0 тис.грн.
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Пріорітети, завдання та заходи у 2022 році
2 .ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
2.1. Промисловість та підприємництво.
Проблемні питання.
Недостатність коштів на технічне переоснащення та модернізацію виробництва.
Суттєве зростання вартості енергоресурсів, сировини, матеріалів в Україні.
Запровадження протиепідемічних обмежувальних заходів у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID -19).
Наявність «тіньової» складової в діяльності суб’єктів підприємництва.
Недостатній розвиток об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього
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;
Забезпечення доступу суб’єктів підприємництва до фінансових ресурсів..
Заходи

Виконавець

Активізація роботи
Координаційної ради з
питань розвитку
підприємництва

Громадські
об’єднання суб’єктів
підприємництва,
Координаційна рада,
управління економіки,
підприємництва та
підтримки інвестицій
Управління житловокомунального
господарства,
управління економіки,
підприємництва та
підтримки інвестицій

Приведення у
відповідність до
принципів державної
регуляторної політики
регуляторних актів, які
створюють недоцільні
регуляторні бар’єри
Популяризація
підприємницької
ініціативи, відзначення
найкращих СПД

Джерела
фінансування

Управління
економіки,
підприємництва та
підтримки інвестицій,
Шепетівська
міськрайонна філія
Хмельницького
обласного центру
зайнятості, громадські
організації
підприємців,
Шепетівська ДПІ
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Індикатори
виконання
Кількість
засідань-3

-

Кількість рішень 1
-

Бюджет міської
територіальної
громади

До дня міста, до
Дня підприємця

Оприлюднення та
постійне оновлення на
сайті міської ради
інформації щодо
інвестиційнопривабливих
земельних ділянок
комунальної власності
міської територіальної
громади
Надання
консультаційноінформаційних послуг
суб’єктам малого та
середнього
підприємництва ( т.ч.
усне консультування,
інформування щодо
конкурсних та
грантових програм,
навчання тощо)

Відділ з питань
регулювання
земельних відносин,
управління економіки,
підприємництва та
підтримки інвестицій

Центр надання
адміністративних
послуг , управління
економіки,
підприємництва та
підтримки інвестицій,
Державні реєстратори,
Шепетівська
міськрайонна філія
Хмельницького
обласного центру
зайнятості,
Шепетівська ДПІ

Оновлення
інформації
щоквартально -4
-

Кількість
консультацій 12000
-

Кількість
інформаційних
повідомлень на
сайті міської ради
-21

Очікувані результати :
Збільшення надходжень коштів до бюджету громади від діяльності суб’єктів
підприємництва на 10%.
Збільшення кількості діючих суб’єктів підприємництва на 3%.
Збільшення обсягів реалізації продукції на 5,6%.
Відповідальні виконавці: управління економіки, підприємництва та підтримки
інвестицій, відділ з питань регулювання земельних відносин, Центр надання
адміністративних послуг, Шепетівська міськрайонна філія Хмельницького обласного
центру зайнятості, громадські організації підприємців.
2.2. Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність.
Проблемні питання.
Нерозвиненість інструментів залучення інвестицій.
Законодавче обмеження можливостей надавати додаткові пільги для 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:
Сприяння реалізації ініціатив, що спрямовані на соціально-економічний розвиток.
Підвищення рівня інвестиційної привабливості громади.
Промоція громади та популяризація її інвестиційного потенціалу.
Створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів.
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Заходи

Виконавець

Інформаційна допомога суб’єктам
господарювання
у
залученні
додаткового
фінансування
інвестиційних проектів.

Управління
економіки,
підприємництва
та підтримки
інвестицій
Поширення
презентаційних Управління
матеріалів
про
інвестиційний економіки,
потенціал міста як в Україні, так і за підприємництва
кордонном.
та підтримки
інвестицій

Розробка та періодичне оновлення
рекламно – іміджевої продукції та
інформаційно – презентаційних
матеріалів про Шепетівську міську
територіальну громаду

Участь у презентаціях та
інвестиційних форумах

Оновлення каталогу експортного
потенціалу, поширення його через
відповідні структури щодо
здійснення експортно-імпортних
операції.

Впровадження стратегії брендингу
громади для підвищення
інвестиційної привабливості регіону

Управління
економіки,
підприємництва
та підтримки
інвестицій, інші
підрозділи
міської ради та її
виконавчого
комітету
Управління
економіки,
підприємництва
та підтримки
інвестицій,
суб’єкти
господарювання,
установи,
організації міста
Управління
економіки,
підприємництва
та підтримки
інвестицій,

Джерела
Індикатори
фінансування
виконання
Бюджет МТГ Надано
консультації
бізнес
представникам
Бюджет МТГ

Бюджет МТГ

Бюджет
МТГ,
інші джерела

Взято участь у
2-х заходах за
участю
представни-ків
міста або
місцевої бізнес
спільноти

Бюджет МТГ

Сформований
перелік
підприємств,
що здійснюють
експортноімпортні
операції на
території
громади
Створений
бренд міста

Структурні
Бюджет МТГ
підрозділи
міської ради та її
виконавчого
комітету,
підприємства,
установи,
організації,
жителі міста
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Розповсюджено
презентаційні
матеріали про
громаду на
місцевих та
закордонних
веб- ресурсах та
інвестиційних
заходах
Розроблено
промоційні
матеріали для
зростання
впізнаваності
громади

Сприятиорганізації та проведення в
містізаходів з метою
налагодженняділового партнерства
(презентації, зустрічі, «круглістоли»)

Моніторинг доступних джерел та
інформування про грантові
програми, конкурси, можливості
залучення міжнародної технічної
допомоги
Формування та оновлення каталогу
земельних ділянок типу «Greenfield»
та «Brownfield», які можуть бути
запропоновані інвесторам для
реалізації інвестиційних проектів.

Управління
економіки,
підприємництва
та підтримки
інвестицій,
структурні
підрозділи
міської ради та її
виконавчого
комітету
Управління
економіки,
підприємництва
та підтримки
інвестицій

Бюджет МТГ

Проведено 2
презентацій,
зустрічей,
«круглихстолів»
за участю
представників
бізнес
спільноти

Бюджет
МТГ, кошти
донорських
організацій

Відділ з питань
регулювання
земельних
відносин,
управління
економіки,
підприємництва
та підтримки
інвестицій,
відділ
містобудування
та архітектури,

Бюджет МТГ

Участь у
вітчизняних і
зарубіжних
грантових
програмах та
конкурсах
Сформований
перелік
земельних
ділянок типу
«Greenfield» та
«Brownfield»

Очікувані результати.
Покращення інформованості потенційних інвесторів про можливості вкладання
коштів у Шепетівську міську територіальну громаду.
Збільшення дохідної частини міського бюджету.
Збільшення кількості робочих місць.
Збільшення обсягу інвестицій в основний капітал.
Відповідальні
інвестицій.

виконавці:

управління

економіки,

підприємництва

та

підтримки

2.3. Споживчий ринок.
Проблемні питання.
Зниження купівельної спроможності населення.
Наявність несанкціонованої торгівлі.
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
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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, розширення мережі об’єктів
торгівлі місцевих товаровиробників, реалізація продукції за цінами виробників.
Заходи
Сприяння
розширенню мережі
об’єктів торгівлі та
сфери
послуг, у т. ч.
місцевих
виробників
Проведення
тематичних
ярмарків

Виконавець
Управління
економіки,
підприємництва
та підтримки
інвестицій

Управління
економіки,
підприємництва
та підтримки
інвестицій
Впорядкування
відділ
містобудування
розміщення
та архітектури
стаціонарних
тимчасових споруд
управління
для здійснення
містобудування,
підприємницької
архітектури та
регулювання
діяльності,
приведення їх до
земельних відносин,
естетичного вигляду управління
економіки,
підприємництва та
підтримки
інвестицій
Управління
Здійснення
економіки,
моніторингу
робочою
групою підприємництва
щодо
дотримання та підтримки
суб’єктами
інвестицій
господарювання
вимог
Законів
України «Про захист
прав
споживачів»,
«Про
основні
принципи та вимоги
безпечності та якості
харчових продуктів».

Джерела
фінансування
За власні
підприємців

Індикатори
виконання

кошти Відкриття нових
об’єктів – 5 од.
Збільшення кількості
об’єктів торгівлі
місцевих виробників
– 2 од.

Бюджет
громади, Кількість ярмарків –
інші кощти
2 од.

Інші кошти

-
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Кількість
тимчасових
споруд, які змінили
архітип – 5 од.

Забезпечення
реалізації
для
населення належної
якості товарів та
послуг

Надання
консультативної
допомоги
споживачам
та
розгляд звернень у
вирішенні
питань,
пов’язаних
з
порушенням їх прав
відповідно до ст.28
Закону України «Про
захист
прав
споживачів».

Управління
економіки,
підприємництва
та підтримки
інвестицій

Проведення
обстежень в закладах
торгівлі
та
ресторанного
господарства
громади
стосовно
дотримання
суб’єктами
господарювання
вимог законодавства

Управління
економіки,
підприємництва
та підтримки
інвестицій

-

-

Здійснення
прийому громадян,
забезпечення
доступною,
своєчасною
та
достовірною
інформацією
споживачів

Підвищення
відповідальності
суб’єктів
господарювання за
якість реалізованих
товарів та послуг

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 івестицій.
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 та ОСС.
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:
Сприяння працевлаштуванню безробітним , у т.ч. які не здатні на рівні конкурувати на
ринку праці.
Створення умов для підвищення рівня доходів населення, «детінізації» заробітної плати,
легалізації трудових відносин.
Вжиття заходів з недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати.
Виконання заходів Програми зайнятості населення м. Шепетівки на 2018 – 2022 роки.
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Заходи

Виконавець

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

Шепетівська
міськрайонна
філія
Хмельницького
обласного центру
зайнятості
Шепетівська
міськрайонна
філія
Хмельницького
обласного центру
зайнятості

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

Джерела
фінансування

Індикатори
виконання

Інші кошти

Кількість
працевлаштовани
х - 60

Інші кошти

Чисельність осіб,
охоплених
професійним
навчанням – 220
осіб

Інші кошти

Кількість
безробітних – 90
осіб

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

Шепетівська
міськрайонна
філія
Хмельницького
обласного центру
зайнятості

Проведення інформаційно –
роз’яснювальної роботи
середсуб’єктів господарювання
за місцем здійснення
діяльності щодо легалізації
«тіньової» зайнятості
населення та «тіньової»
заробітної плати

Управління праці
та соціального
захисту населення

Кількість
охоплених
суб’єктів
господарювання –
130 осіб

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

Управління праці
та соціального
захисту населення

Кількість
укладених
договорів – 185

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

Управління праці
та соціального
захисту населення

Проведення засідань робочої
групи з питань легалізації
виплати заробітної плати і
зайнятості населення та
комісії з питань погашення
заборгованості із виплати
заробітної плати ( грошового

Управління праці
та соціального
захисту населення
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-

-

Підвищення рівня
заробітної плати

Кількість
проведених
засідань - 4

забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних
виплат.
Забезпечення
соціального
захисту працюючих, зайнятих
на роботах з шкідливими та
важкими умовами праці на
підприємствах, установах та
організаціях
усіх
форм
власності шляхом контролю за
якістю проведення атестації
робочих місць за умовами
праці.

Управління праці
та соціального
захисту населення

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.

Управління праці
та соціального
захисту населення

-

-

Кількість
проведених
перевірок – 32
Кількість виданих
довідок –
висновків - 32

Підвищення рівня
заробітної плати

Очікувані результати. 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 10,0%.
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.
Заходи
Прес-конференції

Виконавець
Управління

Джерела
фінансування
Фінансування не
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Індикатори
виконання
Висвітлення на

Публікації в
друкованих засобах
масової інформації

Розробка іміджевих
матеріалів в рамках
розробки «Стратегії
територіальної
громади»
Висвітлення
діяльності
Шепетівської
міської ради у
відеоформаті
Розміщення на
території громади
зовнішньої реклами

Інформаційні
кампанії на сайті та
в соціальних
мережах

організаційноінформаційного
забезпечення та
документообігу
Управління
організаційноінформаційного
забезпечення та
документообігу
Управління
організаційноінформаційного
забезпечення та
документообігу
Управління
організаційноінформаційного
забезпечення та
документообігу
Управління
організаційноінформаційного
забезпечення та
документообігу
Управління
організаційноінформаційного
забезпечення та
документообігу

потребується

Бюджет МТГ

інформаційних
ресурсах
Шепетівської
міської ради
Публікації в ЗМІ

Бюджет МТГ

Наявність
брендованої
продукції

Бюджет МТГ

Відеоролики у
місцевій пресі

Бюджет МТГ

Білборди

Фінансування не
потребується

Публікації на
відповідних
ресурсах

Очікувані результати.
Покращення інформаційного забезпечення мешканців громади.
Відкритість у роботі органів місцевого самоврядування, залучення громадськості до
вирішення питань місцевого значення.
Відповідальні виконавці: Управління організаційного, інформаційного забезпечення та
документообігу.
3. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
3.1. Дорожньо-транспортна інфраструктура
Проблемні питання.
Недостатня кількість місць для тимчасового зберігання легкових автомобілів у
центральній частині міста.
Відсутність схеми організації дорожнього руху у місті.
Недостатня кількість обладнаних відповідно до безпеки дорожнього руху зупинок
автобусів.
Значну частину доріг міста складають дороги з грунтовим та щебеневим покриттям на
стан яких впливають дощові та талі води, які руйнують існуюче покриття.
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.
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Пріоритетні завдання та заходи :
Сприяння поліпшенню транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг
загального користування, вулиць та доріг комунальної власності.
Визначення місць для паркування автотранспорту.
Задоволення потреб населення автотранспортом загального користування .
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.
Заходи

Виконавець

Джерела
фінансування
Бюджет МТГ

Індикатори
виконання
5428,64
кв.м.

Поточний середній ремонт вул.
М.Дзявульського від перехрестя з
проспектом Миру до перехрестя з
вул. Героїв Небесної Сотні
м. Шепетівка
Поточний середній ремонт
дорожнього покриття по вул.
Українській від будинку №8 до
будинку № 44/2 м. Шепетівка
Поточний середній ремонт
дорожнього покриття по вул.
Островського від перехрестя з
вул. Валі Котика до перехрестя з
проспектом Миру в м. Шепетівка
Поточний середній ремонт вул.
М.Дзявульського від перехрестя з
проспектом Миру до перехрестя з
вул. Героїв Небесної Сотні м.
Шепетівка
Виготовлення ПКД та експертизи
на капітальний ремонт
дорожнього покриття та тротуару
по вул.Генерала Шухевича
Проведення конкурсу на
визначення перевізника на
перевезення пасажирів на
автобусному транспорті
загального користування

Тендерна
процедура

Тендерна
процедура

Бюджет МТГ

4750,0 кв.м.

Тендерна
процедура

Бюджет МТГ

5277,94
кв.м.

Тендерна
процедура

Бюджет МТГ

5428,64
кв.м.

Бюджет МТГ

75,0
тис.грн.

Кошти
претендентівперевізників

Укладення
договорів на
перевезення

Виконавчий
комітет
Шепетівської
міської ради

Очікувані результати
Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг.
Створення умов для безпечного руху.
Покращення якості надання послуг з перевезення пасажирів
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.
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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 ..
Сприяння у впровадженні мешканцями заходів з енергозбереження.
Підвищення культури енергоспоживання.
Заходи :
№
Заходи
Виконавець
Джерела
з/п
фінансування
«Реконструкція
Проведення
Бюджет МТГ
вуличного освітлення тендеру
вул.
Старокостянтинівське
шосе, вул.Героїв
Небесної Сотні,
проспект Миру,
вул.Валі Котика,
вул.Лісова,
вул.Островського,
вул.Залізнична,
вул.440-річчя
Шепетівки,
вул.Судилківська,
вул.Українська,
вул.Генерала
Шухевича,
вул.Чкалова у
м.Шепетівка
Хмельницької
області» (код ДК
021:2015: 45220000-5Інженерні та
будівельні роботи)
Виготовлення
Сторонні оргізації
Бюджет МТГ
технічних паспортів
для ОСББ
Встановлення
Проведення
Бюджет МТГ
зовнішнього
тендеру
освітлення
вул.Ізяславська
с.Пліщин

Індикатори виконання
Забезпечення
комфортних умов
проживання жителів
міста, впровадження
енергозаощадливих
технологій

Забезпечення
технічною
документацією
Покращення
благоустрою та
забезпечення
комфортних умов
проживання жителів
с.Пліщин

Очікувані результати.
Підвищення рівня обізнаності мешканців щодо ощадного і ефективного використання
енергетичних ресурсів.
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Відповідальні виконавці : управління житлово-комунального господарства ,комунальні
підприємства, суб’єкти господарювання .
3.3. Житлова політика, містобудування, регулювання земельних відноси
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 та ОСС.
Використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів.
Мета: Забезпечення ефективного планування та забудови територій, раціонального
використання земель.
Пріоритетні завдання :
Забезпечення житлових прав окремих категорій громадян.
Приведення містобудівної документації у відповідність до сучасного стану території з
урахуванням розвитку у перспективі .
Забезпечення загальнодоступності містобудівної документації.
Здійснення контролю за будівництвом (реконструкцією, капітальним ремонтом) об’єктів
торгівлі, побуту, соціально-культурного та житлово-комунального призначення всіх форм
власності громади .
Забезпечення відкритості та прозорості процедури продажу земельних ділянок, надання у
користування та у власність земельних ділянок комунальної власності.

№
з/п
1

Заходи

Виконавець

Створення служби
містобудівного
кадастру

Відділ
містобудування та
архітектури ,
Фінансове
управління
Шепетівської
міської ради

Розробка та
затвердження
містобудівної
документації

Відділ
містобудування та
архітектури
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Джерела
фінансування
Бюджет
громади

Бюджет
громади

Індикатори виконання
Створення та
ефективне
функціонування на
місцевому рівні
автоматизованої
інформаційної
системи
геопросторових даних
містобудівного
кадастру, що
використовується для
потреб управління
територіями,
узагальнення
кадастрової
інформації, що
створюється на
базовому рівні
Кількість
документацій - 4

Очікувані результати:
Підвищення ефективності використання території, раціональне використання земель.
Поліпшення житлових умов мешканців.
Відповідальні виконавці : Управління містобудування, архітектури та регулювання
земельних відносин
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 житлово-комунального
господарства.
Відсутність схеми теплопостачання міста ( в процесі виготовлення)
Відсутність схеми санітарної очистки міста
Відсутність паспорта місця видалення відходів
Незадовільний стан доріг та тротуарів (особливо аварійний стан шляхопроводу на
перетині вулиці Судилківської та залізничних колій у м.Шепетівка )
Мета: забезпечення стабільного функціонування об’єктів житлово-комунального
господарства, надання якісних послуг з тепло-, водопостачання та водовідведення.
збереження комунального майна, забезпечення комфортних умов проживання в
місті,покращення добробуту населення.
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
Виконавець Джерела
Індикатори
фінансування
виконання
Будівництво нової водопровідної
Тендерна
Бюджет МТГ
200,0
мережі по вул. Судилківська від
процедура
тис. грн.
будинку № 153 до № 173 (ПКД,
будівельні роботи)
Будівництво вуличної водопровідної
Тендерна
Бюджет МТГ
300,0
мережі по вул. Економічна (ПКД)
процедура
тис. грн.
Будівництво вуличної водопровідної
Тендерна
Бюджет МТГ
1500,0
мережі по пров. М.Залізняка від
процедура
тис.грн.
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».
Проведення інженерно-геологічних
Тендерна
Бюджет МТГ
500,0
розвідувань,геодезичних
процедура
тис.грн
робіт,виготовлення ПКД та проведення
експертизи КПД , монтажно-будівельні
роботи по об’єкту: «Будівництво
вуличної водопровідної мережі по
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вул.Курчатова, вул. Вінниченка, вул. 30
років Перемоги в м. Шепетівка
Хмельницької області».
Проведення інженерно-геологічних
розвідувань,геодезичних
робіт,виготовлення проектно-кошторисної
документації,проведення експертизи
проектно-кошторисної документації по
об’єкту: «Нове будівництво зовнішніх
мереж питного водопроводу по
вул.Генерала Шухевича в м. Шепетівка
Хмельницької області».
Будівельно-монтажні роботи по об’єкту:
«Нове будівництво зовнішніх мереж
питного водопроводу по вул.Генерала
Шухевича в м. Шепетівка Хмельницької
області».

Тендерна
процедура

Міський бюджет

80,0 тис.грн.

Тендерна
процедура

2500,0
тис. грн.

Проведення інженерно-геологічних
розвідувань, геодезичних робіт,
виготовлення проектно-кошторисної
документації, проведення експертизи
проектно-кошторисної документації,
монтажно- будівельні роботи по
об'єкту "Нове будівництво
водопровідної мережі від
Старокостянтинівське шосе, 38в до
Старокостянтинівське шосе, 68 а в м.
Шепетівка Хмельницької обл.

Тендерна
процедура

Міський бюджет
Державні, обласні
цільові бюджетні
та позабюджетні
цільові фонди
Міський бюджет

Проведення інженерно-геологічних
розвідувань,геодезичних
робіт,виготовлення ПКД та проведення
експертизи проектно-кошторисної
документації по об’єкту: «Будівництво
самоплинного каналізаційного колектора
по вул. І. Сікорського та провулку
І.Ляшенка в м. Шепетівка Хмельницької
області».
Проведення інженерно-геологічних
розвідувань,геодезичних
робіт,виготовлення ПКД та проведення
експертизи проектно-кошторисної
документації, будівельно-монтажні роботи
по об’єкту: «Будівництво каналізаційної
мережі по вул. Назарія Яремчука ,вул.
Матросова, вул. Гастелло, вул. Северина
Наливайка, вул. Добролюбова, пров.
Матросова, пров. Гастелло в м. Шепетівка
Хмельницької області».
Проведення інженерно-геологічних
розвідувань,геодезичних
робіт,виготовлення ПКД та проведення
експертизи проектно-кошторисної
документації,будівельно-монтажні роботи
по об’єкту: «Будівництво каналізаційної
мережі по вул. Степана Бандери ,вул.
Паркова,пров. Парковий,вул.

Тендерна
процедура

Бюджет МТГ
Державні, обласні
цільові бюджетні
та позабюджетні
цільові фонди

600,0
тис. грн.

Тендерна
процедура

Бюджет МТГ,
Державні, обласні
цільові бюджетні
та позабюджетні
цільові фонди

3500,0
тис.грн. грн.

Тендерна
процедура

Бюджет МТГ,
Державні, обласні
цільові бюджетні
та позабюджетні
цільові фонди

3500,0
тис. грн.
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320,0
тис.грн

Першотравнева,вул. П. Дорошенка,вул.
Мазепи,вул. О.Невського,вул. В.
Чорновола в м. Шепетівка Хмельницької
області».
Проведення інженерно-геологічних
розвідувань,геодезичних
робіт,виготовлення ПКД та проведення
експертизи проектно-кошторисної
документації,будівельно-монтажні роботи
по об’єкту: «Будівництво каналізаційної
мережі по вул. Титова в м. Шепетівка
Хмельницької області».
Ремонт кабельної лінії електроживлення
КОС

Експертне обстеження ліфтів
Виготовлення технічних паспортів
по будинках,які передаються ОСББ
або управителям будинків в
будинках де не створено ОСББ
Капітальний ремонт ліфтів в житлових
будинках по Пр.Миру,14,
Староконстянтинівське шосе,28,
вул..Островського,7
Експертне обстеження конструкцій
житлових будинків та виготовлення
проектно-кошторисної документації
на ремонт будинків

Тендерна
процедура

Бюджет МТГ,
Державні, обласні
цільові бюджетні
та позабюджетні
цільові фонди

2400,0
тис. грн.

Шепетівське
КПВКГ

Бюджет МТГ

Сторонні
організації
Бюро
технічної
інвентариза
ції
Сторонні
організації

Бюджет МТГ

500,0
тис.грн..
1 шт.
80000,00
10 шт
100,0
тис.грн.
10шт

Сторонні
організації

Бюджет МТГ

Бюджет МТГ

8 шт.

Бюджет МТГ

500,0
тис.грн
5 шт

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.
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Заходи

Виконавець

Джерела
фінансування

Індикатори
виконання

Центр комплексної
реабілітації для
дітей з
інвалідністю
Надання пільг із сплати за житлово – Шепетівський
комунальні послуги
територіальний
центр соціального
–Сім’ям загиблих учасників АТО
обслуговування
( надання
- Родинам Героїв Небесної Сотні
соціальних послуг)

Бюджет
громади

2560,0 тис.
грн.

Виплата одноразової грошової
допомоги

Шепетівський
територіальний
центр соціального
обслуговування (
надання соціальних
послуг)

Бюджет
громади

Управління праці та
соціального захисту
населення

Бюджет
громади

Здійснення соціальної реабілітації
осіб з інвалідністю та дітей з
інвалідністю

Соціально вразливим
категоріям населення
Учасникам АТО /ООС
Надання пільг окремим категоріям
громадян на перевезення
автомобільним та залізничним
транспортом,
з оплати послуг зв'язку
Медичне обслуговування учасників
бойових дій та осіб з інвалідністю
внаслідок війни.

Управління праці та
соціального захисту
населення

Бюджет
громади
165,0
тис.грн.
14,0
тис.грн.

480,0
тис. грн.
67,0 тис. грн.

6907,0
тис. грн.

Бюджет
громади

64,0 тис. грн.
52,75
тис. грн

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.
Низький виховний потенціал та низький рівень доходів у кризових сім’ях.
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.
Захист прав сім’ї перед суспільством і прав членів сім’ї в родині, соціальна адаптація
молоді та молодих сімей у суспільстві.
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Соціальна допомога та підтримка сімей, дітей та молоді у вирішенні життєвих проблем,
попередження виникнення нових складних життєвих обставин та створення умов для
подальшого самостійного розв’язання проблем, що виникають
Заходи
Виконавець
Джерела
Індикатори виконання
фінансування
Подолання дитячої
безпритульності та
бездоглядності.
Поліпшення
становища дітей, які
опинилися у
складних життєвих
обставинах
Профілактика
негативних проявів
у
підлітковому
середовищі
Поліпшення
виховання,
навчання,
соціального захисту
та матеріального
забезпечення дітейсиріт і дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
Участь в
ментальному
експрементальному
проекті з організації
в територіальних
громадах соціальної
роботи з сім’ями та
дітьми, які належать
до вразливих груп
населення та /або
перебувають у
складних життєвих
обставинах
Здійснення в
територіальній
громаді соціальної
роботи із особами,
сім’ями та дітьми,
які належать до
вразливих груп
населення та/або
перебувають у
складних життєвих
обставинах (в тому
числі: особи, які

служба у справах
дітей

кошти бюджету
МТГ в рамках
програми "Діти
Шепетівки"

відсутність
безпритульних та
бездоглядних дітей в
громаді

служба у справах
дітей

кошти бюджету
МТГ в рамках
програми "Діти
Шепетівки"
Бюджету МТГ
в рамках програми
"Діти Шепетівки"

зниження рівня
криміналізації серед
дітей

служба у справах
дітей

влаштування дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, до
сімейних форм
виховання

Шепетівський
міський ЦСССДМ

Кошта Державного Збільшення кількості
бюджету
виявлених сімей та
дітей, які належать до
вразливих груп
населення та /або
перебувають у
складних життєвих
обставинах

Шепетівський
міський ЦСССДМ

За рахунок коштів
бюджету МТГ та
інших джерел, не
заборонених
законодавством
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Кількісний:Охоплення
соціальними
послугами не менше
ніж 85 відсотків
виявлених сімей та
дітей;
Якісний:Створення
сприятливих умовдля
поліпшення
життєвого рівня
сімей, які опинилися в

звільнились з місць
позбавлення волі,
або засуджені без
позбавлення волі,
особи, що мають
низький рівень
батьківського
потенціалу, особи ,
які постраждали від
домашнього
насильства).
Соціальний супровід Шепетівський
сімей та осіб, які міський ЦСССДМ
опинилися
в
складних життєвих
обставинах.

Проведення
Шепетівський
соціальноміський ЦСССДМ
психологічної
корекційної роботи з
сім’ями, які
опинилися в
складних життєвих
обставинах.

Здійснення
профілактичної
роботи
щодо
попередження
негативних проявів
в
дитячому
та
молодіжному
середовищі

Шепетівський
міський ЦСССДМ,
Управління освіти

Розробка Міської
комплексної
соціальної програми
підтримки сім’ї,
гендерної рівності,
демографічного
розвитку,
запобігання та
протидії
домашньому
насильству і торгівлі
людьми на 2022 –

Відділ у справах
сім’ї, молоді та
спорту
Шепетівської
міської ради

складних життєвих
обставинах

За рахунок коштів
бюджету МТГ та
інших джерел, не
заборонених
законодавством

За рахунок коштів
бюджету МТГ та
інших джерел, не
заборонених
законодавством

Ефективне вирішення
складних
життєвих
ситуацій
та
попередження
у
виникненні нових в
кризових сім’ях.

Формування
віддповідального
батьківства, здорового
способу
життя,
попередження
насильства в сім'ї,
попередження
конфліктних ситуацій
щодо
участі
у
вихованні
дітей.
Попередження
соціального сирітства
За рахунок коштів Проведення
МТГ бюджету та тренінгових
занять,
інших джерел, не семінарів,
відеозаборонених
лекторіїв,
законодавством
інформаційно
просвітницьких
заходів для осіб та
сімей, які опинилися в
складних
життєвих
обставинах.
Бюджет МТГ
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2024 роки
Проведення засідань
координаційної ради
з питань сім’ї,
гендерної рівності,
демографічного
розвитку,
запобігання та
протидії
домашньому
насильству і торгівлі
людьми,
координаційних рад
з питань молодіжної
політики,
національно –
патріотичного
виховання,
молодіжної ради
Проведення
міських,
регіональних
заходів, акцій, ігор,
конкурсів, засідань
за круглим столом,
виставок, тренінгів,
семінарів
Відзначення молоді ,
інших мешканців
міста за внесок у
розбудову
громадянського
суспільства , за
творчі, професійні,
інтелектуальні
досягнення
Направлення
представників від
молоді, від
молодіжних і і
інших громадських
організацій для
участі : у
всеукраїнських і
регіональних
заходах, у
всеукраїнській
дитячо - юнацькій
військово патріотичній грі
«Сокіл» «Джура», у
Всеукраїнському
конкурсі- вишколі «

Відділ у справах
сім’ї, молоді та
спорту
Шепетівської
міської ради

Бюджет МТГ

Відділ у справах
міський бюджет
сім’ї, молоді та
спорту
Шепетівської
міської ради
спільно з ГО
«
Станиця Шепетівка
ПЛАСТу НСОУ»
Відділ у справах
Бюджет МТГ
сім’ї, молоді та
спорту
Шепетівськуої
міської ради

Відділ у справах
сім’ї, молоді та
спорту
Шепетівської
міської ради

Бюджет МТГ
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Піднесення рівня
активності і взаємодії
інституцій місцевого
самоврядування і
громадськості за
напрямками роботи

Кількість учасників і
глядачів : 4, 500 чол.

Кількість відзначених
:
200 чол.

Кількість учасників:
200

Щит і меч» тощо
Підтримка
громадських
ініціатив щодо
молоді, сімей,
гендерної рівності,
запобігання та
протидіі
домашньому
насильству і торгівлі
людьми

Відділ у справах
сім’ї,молоді та
спорту
Шепетівської
міської ради

Бюджет МТГ,
інвестиції, не
заборонені
законодавством

Кількість учасників:
800

Очікувані результати:
Відсутність безпритульних дітей.
Зведення до мінімуму кількісті бездоглядних дітей.
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 (не враховано приєднання
сільських шкіл зі значно меншою наповнюваністю класів, організація індивідуального
навчання учнів)
Необхідністьзабезпеченняосвітньогопроцесуспеціальнимобладнанням і
навчальнимматеріалом для дітей з особливими потребами, комп’ютерною технікою для
організації дистанційного навчання
Мета:забезпечення доступної та якісноїосвіти, зокрема для дітей з особливими
потребами;запровадження інноваційних технологій у освітньому процесі.
Пріоритетні завдання.
Модернізація існуючих закладів освіти.
Впровадження у освітнійпроцесінноваційнихтехнологій.
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 :
Заходи
Забезпечення
якісною освітою
дітей з особливими
освітніми потребами

Виконавець
Управління освіти

Джерела
фінансування
Державний і
бюджет МТГ
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Індикатори виконання
Збільшення кількості
класів з інклюзивним
навчанням – на 9
одиниць, дошкільних
груп - на 3 одиниці,
спец класів - на 1
одиницю.

Проведення заходів
національнопатріотичного
спрямування,
правового
виховання дітей і
молоді.

Управління освіти

Бюджет МТГ

Виховання патріотів
законослухняних
громадян України

Забезпечення участі
педагогічних
працівників та учнів
закладів освіти у
освітніх програмах і
проектах, зокрема
міжнародних .

Управління освіти

Бюджет МТГ

Формування
престижності
педагогів та
освітянської галузі
міської територіальної
громади

Створення умов для
навчання дітей з
особливими
освітніми
потребами.

Управління освіти

Державний і
бюджет МТГ

Належні умови для
навчання та
виховання дітей з
особливими освітніми
потребами

Оновлення
комп’ютерної
техніки у закладах
освіти

Управління освіти

Державний і
бюджет МТГ

Оновлення
матеріальнотехнічної та
навчальної бази
кабінетів закладів
загальної середньої
освіти

Управління освіти

Державний і
бюджет МТГ

Забезпечення
освітнього процесу
комп’ютерною
технікою сучасного
рівня
Оновлення та
поповнення
матеріально-технічної
бази

Забезпечення учнів
соціальнонезахищених
категорій
безкоштовним
гарячим
харчуванням
Проведення
капітальних і
поточних ремонтів у
закладах освіти

Управління освіти

Бюджет МТГ

Встановлення
автоматичної
системи пожежної
сигналізації у
приміщеннях

Управління освіти

Управління освіти

Державний і
бюджет МТГ

Бюджет МТГ
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Вартість 20,00 грн. на
1 дитину

Створення належних
умов для організації
освітнього процесу
Виконання
законодавства у сфері
пожежної безпеки та
безпеки учасників
навчально-виховного
процесу

Оновлення
спортивних залів,
облаштування
спортивних
майданчиків на
території закладів
освіти

Управління освіти

Державний і
бюджет МТГ

Виконання Програми
розвитку фізичної
культури і спорту в
закладах загальної
середньої освіти
Шепетівської міської
територіальної
громади на 2022-2026
роки

Відповідальні виконавці: управління освіти
4.4. Культура
Проблемні питання.
Застаріла матеріально-технічна база закладів культури.
Відсутність фінансування на протипожежну безпеку 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.
Заходи
Виконавець
Джерела
Індикатори
фінансування
виконання
Проведення
відділ культури,
Бюджет громади,
Кількість заходів – 2
іміджевих заходів,
міський будинок
інші кошти
од.
фестивалів
культури
Кількість глядачів –
1,5 тис. осіб
Організаційна та
Забезпечення
Бюджет громади
Кількість дітей та
фінансова підтримка бібліотек
учасників колективів
обдарованих дітей,
періодичними
– 60 осіб
творчих колективів
Організація
відділ культури
Бюджет громади
Забезпечення
передплати
бібліотек
періодичних видань
періодичними
для бібліотек
виданнями
громади
відділ культури
Бюджет громади
Покращення
Проведення
матеріальнокапітального та
технічної бази
поточного ремонтів
закладів
закладів культури
Придбання техніки, відділ культури
бюджет громади
Покращення
обладнання,
матеріальноапаратури, книг
технічної бази
тощо для закладів
закладів
культури
Очікувані результати.
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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.
-

Залучення мешканців, особливо дітей, підлітків, молоді до занять фізичною культурою
і спортом.
Підтримка дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та
ветеранів.
Покращення матеріально-технічної спортивної бази закладів.

Заходи

Виконавець

Джерела
фінансування
Бюджет громади,
інші кошти

Індикатори
виконання
Кількість заходів –
140 од.

Відділу справах
сім’ї. молоді та
спорту

Бюджет громади

Відділу справах
сім’ї. молоді та
спорту

Бюджет громади

Досягнення
високих
спортивних
результатів
Кількість закладів
– 1 од.

Проведення
фізкультурно спортивних
заходів з олімпійських та
неолімпійських видів
спорту (у т. ч. для
інвалідів)
Забезпечення підготовки
та участі спортсменів
(збірних команд) у
змаганнях усіх рівнів
Придбання обладнання та
інвентарю для
комплексної дитячоюнацької спортивної
школи
Забезпечення виплати
премії «За вагомі
досягнення у сфері
фізичної культури та
спорту» кращим
спортсменам та тренерам,
діячі фізичної культури і
спорту

Відділу справах
сім’ї. молоді та
спорту

Відділу справах
сім’ї. молоді та
спорту

Бюджет громади

Кількість
спортсменів – 30
осіб. Кількість
тренерів,діячі
фізичної культури
і спорту – 10 осіб

Реконструкція стадіону
«Локомотив» на вул.
Героїв Небесної Сотні, 73

Комплексна
дитячо-юнацька
спортивна школа
відділу у справах

Бюджет громади

Кількість споруд –
1 од.
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Будівництво сучасного
спортивного майданчика
із штучним покриттям по
Проспекту Миру

сім’ї, молоді та
спорту
Відділу справах
сім’ї. молоді та
спорту

Бюджет громади

Кількість споруд –
1 од.

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, Шепетівська
КДЮСШ, міський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх».

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.
Заходи
Виконавець
Джерела
Індикатори
фінансування виконання
Придбання спецобладнання для
Управління
Бюджет МТГ 1000,0тис.грн.
роботи на полігоні твердих побутових житлововідходів
комунального
господарства,
ШРЕП
Виготовлення паспорта місця
Управління
Бюджет МТГ 50,0 тис.грн.
видалення відходів
житловокомунального
господарства,
ШРЕП
Виготовлення схеми санітарної
Управління
Бюджет МТГ 200,0 тис.грн
очистки міста
житловокомунального
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господарства
Продовження робіт по ущільненню ШРЕП
поверхневого шару полігону твердих
відходів
Ліквідація стихійних сміттєзвіалищ
ШРЕП

Бюджет МТГ

77,5 тис.грн.

Бюджет МТГ

10 одиниць

Очікувані результати.
- зменшення негативного впливу полігону твердих побутових відходів на
навколишнє природне середовище;
- продовження терміну експлуатації полігону твердих побутових 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.
Наявність випадків травматизму як виробничого так і невиробничого 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.

Заходи

Виконавець

Створення матеріальних резервів, для
ліквідації надзвичайної ситуації

Сектор з
питань НС та
ЦЗН

Проведення ремонту та утримання
захисних споруд цивільного захисту в
готовності до використання за
призначенням

КП
«Шепетівський
міський
будинок
культури»
Сектор з
питань НС та
ЦЗН

Встановлення сирен та вуличних
(переносних) гучномовців. для
можливості
оповіщення
населення в населених пунктах
м.Шепетівка та с.Плесна
Ззабезпечення індивідуальними
засобами захисту органів дихання
у разі виникнення надзвичайних
ситуацій на радіаційних та

Сектор
з
питань НС та
ЦЗН
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Джерела
фінансування
Бюджет МТГ

Індикатори
виконання
116,0 тис.грн.

Бюджет МТГ

20,0 тис.грн.

20,0 тис.грн.
Бюджет
МТГ

Бюджет
МТГ

41,0 тис.грн.

хімічно-небезпечних об’єктах в
умовах мирного часу:
Забезпечення здійснення постійного
моніторингу
стану
травматизму
невиробничого характеру, вжиття
дієвих заходів з попередження
причин його виникнення, зменшення
негативних наслідків із подальшим
оприлюдненням результатів у засобах
масової інформації;

Управління
праці та
соціального
захисту
населення

-

За результатами
моніторингу
проводиться
профілактична
робота зі
зменшення
травматизму.

Здійснення
організаційних
та
інформаційних
заходів
щодо
впровадження свідомого ставлення
населення
до
питань
безпеки
життєдіяльності, здорового способу
життя, підвищення рівня обізнаності
громадян заходам безпеки у сфері, не
пов’язаній
з
виробництвом;
використання реклами, радіо та
телебачення з метою пропаганди
профілактики
невиробничого
травматизму.

Управління
праці та
соціального
захисту
населення

-

Зниження рівня
травматизму
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
питань НС та ЦЗН.
6. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ.
6.1. Бюджетно-фінансова політика.
Метою є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом в
Шепетівській міській територіальній громаді як складової системи управління
державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку
громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення
прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.
Основними завданнями є: забезпечення надходжень до бюджету громади з
урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками,забезпечення
реалізації заходів з ефективного використання економічного потенціалу громади;
підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки; залучення інвестицій в
економіку; зміцнення фінансово-економічної самостійності бюджету громади;
підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами;
подальша оптимізація бюджетних видатків; удосконалення системи результативних
показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах, вжиття
заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету громади.
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Прогноз бюджету Шепетівської міської територіальної громади базується на
принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.
Під час реалізації Прогнозу очікується, що бюджетні нововведення забезпечать
бюджетну самостійність та фінансову незалежність бюджету громади, сприятимуть
створенню реального підґрунтя для виконання органами місцевого самоврядування своїх
повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному
функціонуванню бюджетної системи.
Прогноз бюджету громади на 2022 рік включає індикативні прогнозні показники
бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування за
бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання
інвестиційних проектів, взаємовідносин бюджету громади та інших місцевих бюджетів.
Оцінка фіскальних ризиків та їх вплив на показники дохідної частини бюджету
Шепетівської міської територіальної громади.
На виконання бюджету Шепетівської міської територіальної громади протягом
2022 року можуть вплинути фіскальні ризики, спричинені:
змінами у макроекономічному середовищі:
подальшого поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у світі та в Україні;
формування суттєвого дисбалансу на ринку праці, скорочення зайнятості;
отримання низького врожаю зернових культур;
погіршення результатів діяльності суб’єктів господарювання, що може призвести,
до зменшення податкових та неподаткових платежів до бюджету Шепетівської міської
територіальної громади та виникнення податкового боргу;
Протягом 2022 року впроваджуватиметься розширена система управління
фіскальними ризиками та визначатиметься їх потенційний вплив на бюджет Шепетівської
міської територіальної громади з метою своєчасного вжиття заходів для їх мінімізації.
Зокрема, планується:
проведення спільних нарад з керівниками підприємств усіх форм власності і СГ;
проведення спільних нарад з начальником Шепетівського управління ГУ ДПС у
Хмельницькій області;
здійснення моніторингу сплати податків та платежів (зборів) до бюджету
Шепетівської міської територіальної громади та оцінки фіскальних ризиків з визначення
їх впливу на бюджету Шепетівської міської територіальної громади.
Протягом 2022 року впроваджуватиметься розширена система управління
фіскальними ризиками та визначатиметься їх потенційний вплив на бюджет Шепетівської
міської територіальної громади з метою своєчасного вжиття заходів для їх мінімізації.
Зокрема, планується:
проведення спільних нарад з керівниками підприємств усіх форм власності і СГ;
проведення спільних нарад з начальником Шепетівського управління ГУ ДПС у
Хмельницькій області;
здійснення моніторингу сплати податків та платежів (зборів) до бюджету
Шепетівської міської територіальної громади та оцінки фіскальних ризиків з визначення
їх впливу на бюджету Шепетівської міської територіальної громади.
Очікувані результати:
збільшення прогнозних показників доходів бюджету Шепетівської територіальної
громади (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) на 12,6% та до очікуваних
надходжень.
Відповідальні виконавці: Фінансове управління Шепетівської міської ради,
головні розпорядники бюджетних коштів .
Управління майном територіальної громади.
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Проблемні питання.
Недостатня інвестиційна привабливість об’єктів міської територіальної громади,
які пропонуються для передачі у оренду та продажу через аукціон.
Наявність заборгованості з оплати за оренду майна комунальної власності
територіальної громади.
Збиткова діяльність комунальних підприємств.
Необхідність створення єдиної системи управління комунальним майном
( створення реєстру комунального майна, в т.ч. майна, яке передається чи може
передаватися в оренду, створення реєстру об’єктів приватизації комунальної власності).
Пріоритетні завдання.
Забезпечення відкритого доступу до інформації про майно міської територіальної
громади.
Передача в оренду майна комунальної власності через електронну торгову систему
Prozzorro.Продажі.
Збереження та підвищення ефективності використання майна комунальної
власності територіальної громади.
Здійснення контролю за сплатою орендарями орендної плати .
Впорядкування документації на об’єкти комунальної власності.
Зміст заходу

Виконавець

Реєстрація права
власності на
нерухоме майно, яке
перебуває у
власності міської
міської
територіальної
громади
Забезпечення
інформаційної
відкритості процесу
відчуження та
передачі в оренду
комунального майна

Управління
житловокомунального
господарства,
ЦНАП,
балансоутримувачі
комунального майна

Здійснення
контролю за станом
та належним
використанням
об’єктів
комунального майна
Здійснення
постійного аналізу
ефективності
використання
комунального

Управління
житлового
комунального
господарства,
управління
економіки,
підприємництва та
підтримки
інвестицій,
балансоутримувачі
комунального майна
Управління
житловокомунального
господарства,баланс
оутримувачі
комунального майна
Управління
житловокомунального
господарства,
управління

Джерела
фінансування
Бюджет громади

Індикатори
виконання
По мірі потреби

Бюджет громади

Бюджет громади,
інші кошти

Постійно

Бюджет громади,
інші кошти

Щомісячно
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майна, усунення
причин виникнення
заборгованості з
орендної плати,
забезпечення
скорочення існуючої
заборгованості
Здійснення
контролю за
своєчасним
надходженням
платежів за оренду
та відчуження
майна, проведення
претензійнопозовної роботи у
випадках
невиконання або
неналежного
виконання умов
договорів оренди,
користування або
відчуження
комунального майна

економіки,
підприємництва та
підтримки
інвестицій,
балансоутримувачі
комунального майна
Управління
житловокомунального
господарства,
балансоутримувачі
комунального майна

Бюджет громади,
інші кошти

Рівень оплати – не
менше 100%

Очікувані результати.
Забезпечення надходжень від оренди майна, продажу приміщень комунальної
власності міської територіальної громади.
Залучення широкого кола потенційних орендарів майна завдяки проведенню
електронних аукціонів.
Ефективність використання майна комунальної власності міської територіальної

Начальник управління економіки,
підприємництва та підтримки інвестицій

Олександр ГРИНЬ

Секретар міської ради

Роман ВОЗНЮК
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Додаток 1
Основні прогнозні показники економічного
і соціального розвитку Шепетівської територіальної громади на 2022 рік

Показники

Обсяг реалізованої
промислової продукції у
діючих цінах, усього:
за 9міс.
Обсяг капітальних інвестицій
Загальна площа житлових
будівель, прийнятих в
експлуатацію
Обсяг роздрібного
товарообороту
Обсяг експорту товарів,
усього:

Одиниця 2021 рік
виміру очікуване

млн.
грн.

1050,0

тис.грн.

65000,0

кв.м

3000

тис.грн.

625300,0

тис. дол.
США
тис. дол.
Обсяг імпорту товарів, усього:
США
Середньомісячна заробітна
плата одного штатного
грн.
працівника
Заборгованість з виплати
заробітної плати, усього (на
тис. грн.
кінець року)

6600
3500

11400
62,1

2022 рік
прогноз

Темп
приросту
(зменшення)
2022 рік
у % до 2021
року

1109,0

105,6

70000,0

107,7

3500

116,7

670000,0
7200

107,1
109,0

3700

105,7

12300

108,0

0

х
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Додаток 3
до Програми
Перелік діючих міських програм та потреба у коштах на їх реалізацію у 2022 році

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Найменування
програми
Міська програма
соціального та
правового захисту
дітей "Діти
Шепетівки" на 20212025 роки
Програма розвитку
освіти Шепетівської
територіальної громади
на 2021-2025 роки
Програма «Шкільні
перевезення» на 20212023 роки»
Програма розвитку
фізичної культури і
спорту в закладах
загальної середньої
освіти Шепетівської
міської територіальної
громади на 2022-2026
роки
Міська цільова
соціальна програма «
Молодь Шепетівки»
на 2020 - 2024 роки
Міська програма
«Надання одноразової
допомоги дітямсиротам та дітям,
позбавлених
батьківського
піклування, після
досягнення 18-річного
віку на 2018-2022
роки»
Програма відпочинку
та оздоровлення дітей
міста на 2018-2022
роки
Програма розвитку
фізичної культури і
спорту в закладах

Коли і яким
документом
затверджена

2021 - 2025 р.р.

Передбачений
обсяг коштів
на 2022 рік
(тис.грн.)
50,0

2021-2025

452,4

2021-2023

190,0

2022-2026

2500,0

2020 – 2024 роки

35,0

2018-2022

19,9

Рішення XXIX сесії
міської ради від
28.11.2017 року №3

2018-2022

330,0

Рішення ХV сесії
VІІІ скликання
Шепетівської

2022-2026

2500,0

Рішення IV сесії
міської ради VIIІ
скликання від
24 грудня 2020
року №4
Рішення IV сесії
міської ради VIII
скликання №7 від
24.12.2020р.
Рішення IV сесії
міської ради VIII
скликання №8 від
24.12.2020р.
Рішення ХV сесії
VІІІ скликання
Шепетівської
міської ради від
01.10.2021 року №7

рішенням LХIII
сесії міської ради
VIIскликання від
24 жовтня 2019
року № 2
Рішення сесії
міської ради від
05.04.2018 року
№38

50

Термін виконання
програми

9

10

11

12

13

14

загальної середньої
освіти Шепетівської
міської територіальної
громади на 2022-2026
роки
Програма захисту
населення і територій
від надзвичайних
ситуацій техногенного
та природного
характеру,
забезпечення
пожежної та
техногенної безпеки
на території
Шепетівської
територіальної
громади на 2021-2025
роки

міської ради від
01.10.2021 року №7

Рішення VIсесії
міської ради
VIIIскликання №19
від 25.02.2021 року

Про затвердження
Програми розвитку
малого і середнього
підприємництва
Шепетівської міської
територіальної громади
на 2021-2023 рр.
Про затвердження
Програми
сприяннязалученню
інвестицій в економіку
Шепетівської міської
територіальноїгромади
на 2021 - 2025 роки

Рішення VII сесії
міської ради VIII
скликання від
25.03.2021 №3

Міська Програма
створення служби
містобудівного
кадастру в
м. Шепетівка
Міська Програма
виготовлення
містобудівної
документації
Програма розвитку
фізичної культури та
спорту в Шепетівській
міській обєднаній
територіальній
громаді на 20212025рр.
Олімпійські види
спорту

LXXVІІ сесії
міської ради УІІ
скликання від
17.09.2020 р.
№ 10
УІ сесії міської
ради УІІІ
скликання від
25.02.2021 р. № 32
Рішення ІV сесії
міської ради №10
від 24.12.2020р.

РішенняVI сесії
міської ради VIIІ
скликання від 25
лютого 2021 року №
22

2021-2025 роки

674,0

2021-2023роки

-

2021 - 2025 р.р.

180,0

2020 - 2022

580,0 тис. грн.

2022

147,0 тис грн.

2021-2025

607.4
135,5

Не олімпійські види
спорту
51

15

Програма розвитку
інвалідного спорту в
м. Шепетівка на 20182022рр.

Рішення XXXIIсесії
міської ради №6 від
21.12.2017р

2018-2022

40,0

16

Програма
«Спортивний
майданчик» в м.
Шепетівка на 20202024рр.
Програма здійснення
профілактики
алкоголізму,
тютюнопаління,
наркоманії,
ВІЛ/СНІДу та інших
негативних проявів в
дитячому та
молодіжному
середовищі у м.
Шепетівці на 2021 –
2025 роки.
Програма розвитку
системи соціальних
послуг для сімей та
осіб, які знаходяться в
складних життєвих
обставинах у м.
Шепетівці на 20212025 роки
Програма підтримки
підтримки
обдарованих
особистостей,
популяризації
української книги та
української культури
Шепетівської міської
територіальної
громади на 2021 –
2025 роки
Програма державних,
міських, професійних
свят та пам’ятних дат
Шепетівської міської
територіальної
громади на 2021 –
2025 роки
Комплексна програма
розвитку галузі
культури громади на
2021-2025 роки
Комплексна програма

Рішення LXVсесії
VII скликання №4
від 28.11.2019 р.

2020-2024

3294,0

2021-2025

11,0

Рішення ІVсесії
міської ради VIII
скликання №12 від
24.12.2020р.

2021-2025

22,0

Рішення ІVсесії
міської ради VIII
скликання №15 від
24.12.2020р.

2021-2025

17

18

19

20

21

22

Рішення ІVсесії
міської ради VIII
скликання №11 від
24.12.2020р.

по мірі
надходження
заяв

Рішення ІVсесії
міської ради VIII
скликання №14 від
24.12.2020р.

2021-2025

Рішення ІVсесії
міської ради VIII
скликання №13 від
24.12.2020р.
Рішення ІV сесії

2021-2025
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150

25300
2021-2022 р.

8810,4

23

24

25

26

27

28

29

30

соціального захисту
населення на 2021 2022 р.р.
Комплексна
безперервна соціальнореабілітаційна
підтримка дітей з
інвалідністю
Програма діяльності
Шепетівської міської
ради організації
ветеранів України на
2019-2023рр
Програма для
забезпечення
виконання рішень
суду на 2021 - 2025
роки
Програма зайнятості
населення м.
Шепетівки на 2018 2022 роки
«Природоохоронна
програма щодо
покращення
екологічного стану м.
Шепетівка на 20202022 роки»

міської ради VІІІ
скликання від
24.12.2020 р. №5
Рішення LІІ сесії
міської ради VІІ
скликання від
21.12.2018 р. №3

безстрокова

156,5

Рішення LІІ сесії
міської ради VІІ
скликання від
21.12.2018 р. №2

2022 р.

Згідно змін до
кошторису на
2022 рік
( додаткове
фінансування)

Рішення ІХ сесії
міської ради VІІІ
скликання від
27.04.2021 р. №1

2022

Рішення ХХХVІІІ
сесії міської ради
VІІ скликання від
05.04.2018 №7
Рішенням LXV
сесії міської ради
VII скликання № 3
від 28.11.2019р.

Програма
Затверджена
благоустрою міста
рішенням ХХVII
Шепетівка, сіл
сесії міської ради
Плесна, Пліщин,
VII скликання від
Жилинці на 2018-2022 26 жовтня 2017
роки.
року №29
Програма утримання
та розвитку
автомобільних доріг
та дорожньої
інфраструктури міста
Шепетівка,сіл Плесна,
Пліщин, Жилинці на
2018-2022 роки
Про затвердження
Програми «Питна
вода» на
2021-2022 роки

Рішення XXIX сесії
міської ради VII
скликання №6 від
28.11.2017 року

Рішенням сесії
міської ради VIII
скликання 24від 21
грудня 2018 року
№ 10
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45,63 тис. грн.

2018-2022р.

Після
затвердження
обласної
програми

2020-2022рр.

Розрахунок
окремо

2018-2022рр.

25848,9

2018-2022р.

87525,0

2021 – 2022 роки

9574,0

31

32

Про затвердження
програми розвитку та
утримання лазні для
потреб населення
м.Шепетівки на 20182022рр.
Про затвердження
Програми
регулювання
чисельності
безпритульних тварин
гуманними методами
у м.Шепетівка,селах
Плесна,
Пліщин,Жилинці на
2021-2023 роки

Рішенням сесії
міської ради LII
скликання VII від
24 грудня 2020
року № 22

2018

Рішенням сесії
міської ради VIII
скликання від 24
грудня 2020 року
№ 21

2021-2023
роки

1075,0

Розрахунок
окремо
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Додаток 2

№
п/п

Найменування інвестиційного проекту

Період реалізації
(рік початку і
закінчення)

Кошторисна
вартість
проекту,
тис. гривень

Перелік проектів, які плануються до реалізації у 2022 році із різних джерел фінансування

Обсяг
фінансування
з обласного
бюджету у
2022 році,
тис. грн

1

2

3

4

5

6

1

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

2022

7746,0

6971,4

0

774,6

2

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

20212022

74 96,10

2500,0

0

ПКД після
коригування

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

20212022

4613,98

0

0

2819,5

2021-22

7162,0

0

6066,0

1096,0

2021-23

21000,0

0

19000,0

0

4
«Нова Шепетівка: від планів до дій!»
5
Створення агропромислового парку у м. Шепетівка
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Обсяг
фінансування
з державного
бюджету у
2022 році,
тис. грн

Обсяг
фінансування
з місцевого
бюджету у
2022 році,
тис. грн

6

7

8

9

10

11

12

13

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
Нове будівництво зовнішніх мереж питного водогону вул.
Генерала Шухевича, м. Шепетівка, Хмельницької обл.
Нове будівництво зовнішніх мереж питного водогону вул.
Чкалова, Садові, Гагаріна, М. Крарсюка, Ізяславська,
Зарічна, Л. Українки, пров. Ізяславський, с. Пліщин
Шепетівського району Хмельницької обл.
Капітальний ремонт зовнішнішнього освітлення по вул.
Ізяславська, від буд.№5 до буд. №20 в селі Пліщин
Шепетівського району Хмельницької обл.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вулиці
Судилківська та залізничних колій у м. Шепетівка
Хмельницької області
Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним
покриттям по вул. Героїв Чорнобиля, 2
Виготовлення проектно-кошторисної документації,
проведення експертизи проектно-кошторисної документації,
проведення топографічної зйомки, виготовлення технічних
умов, монтажно-будівельні роботи по об'єкту "Нове
будівництво водозабірної свердловини по вул. Павла
Чубинського в м. Шепетівка Хмельницької області»
Виготовлення проектно-кошторисної документації,
проведення експертизи проектно-кошторисної документації,
проведення топографічної зйомки, виготовлення технічних
умов, монтажно-будівельні роботи по об'єкту "Нове
будівництво водозабірної свердловини по вул.
Горького в м. Шепетівка Хмельницької області

2022

1546,654

0

0

1546,654

2022

3800,0

3800,0

0

0

2022

2000,0

0

2000,0

0

2022

94,646

0

94,646

0

2022

1500,0

0

1500,0

0

2022

1700,0

0

1700,0

0

2022

3150,0

0

3000,0

150,0

2022

3150,0

0

3000,0

150,0
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14

15

Капітальний ремонт та реконструкція стадіону «Локомотив»
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи

20222024

«Експериментальний проєкт з організації в територіальних 2022р.
громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які
належать до вразливих груп населення та/або перебувають
у складних життєвих обставинах»
Всього

25000,0

0

10000,0

450,0

Згідно умов
проекту

-

Згідно умов
проекту

Згідно умов
проекту

82463,28

13271,4

46360,65

6986,754
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